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– Fəzail müəllim, otuz illik 
mücadilədən sonra biz Böyük 
Qələbə qazandıq. 44 günlük 
bu müharibəni həm siyasətçi, 
həm də tarixçi-alim kimi necə 
dəyərləndirirsiniz?

– Böyük Qələbə qazanmışıq. 
Bununla bağlı parlament iclasımız 
oldu. Həmin məqamda salonda, ilk 
dəfə olaraq, alnıaçıq, üzüağ qalib 
Azərbaycan parlamentarilərini gördüm. 
Özümü belə hiss etdim. Qalib dövlətin 
qalib parlamentariləri danışırdılar. Bu, 
böyük sevinc idi. İndi biz də onlar kimi, 
qalib dövlətin nümayəndələri ola-
raq, istənilən beynəlxalq tədbirlərdə, 
danışıqlar masasında güclü mövqeyə 
sahib olan siyasətçilər qismində iştirak 
edəcəyik.

Məlumdur ki, müharibənin sonun-
da ermənilər digər üç rayonumuzdan 
da çıxmaları barədə bəyanata imza 
atıblar. Lakin düşmən bu məğlubiyyəti 
heç cür həzm edə bilmir. Ona görə 
də, işğal etdikləri ərazilərimizdən 
çıxarkən evləri yandırırlar. Onlar 
həm də bilirlər ki, bu mülk, əmlak 
onların deyil. Kəlbəcərdə müvəqqəti 
məskunlaşdırılmış ermənilərin evlərə, 
təbiətə od vurması, onların daxilindən 
gələn nifrət alovudur. Qələbəmiz 
onları belə yandırıb-yaxdı. Ona görə 
də, hər cür bəd əmələ əl atmaqdan 
çəkinmirlər. Onlar cismani mövcud ol-
salar da, mənəvi cəhətdən pərt və yan-
mış vəziyyətdədirlər. Öz aləmlərində 
qələbə mifi, məğlubedilməz ordu 
imici yaratmışdılar. Hansı ki, bunların 
“qələbə”ləri bizə qarşı soyqırımlarıdır. 
XX əsrdə iki dəfə bizə qarşı soyqırımı, 
dəfələrlə mənfur hücumlar, təxribatlar, 
terrorlar törədənlər buna sanki vərdiş 
etmişdilər. 

Azərbaycanın təqviminə diqqət 
yetirsək, qəribə mənzərə ilə qarşılaş-
mış olacağıq. 1990-cı il yanvarın 20-də 
baş vermiş qırğınlarda ermənilərin 
böyük rolu oldu. 1918-ci il mart soy-
qırımını kim törədib? Yenə ermənilər. 
Noyabrın 20-də vertolyot qəzası, 
Qaradağlı faciəsi, Xocalı soyqırımı, 
rayonlarımızın bir-birinin ardınca işğalı, 
yəni 12 aylıq təqvimimizin, demək 
olar ki, hamısında bunlarla bağlı bir 
mənfi tarixçəmiz, onların bizə vurduğu 
yaralar var. Lakin bu dəfə Azərbaycan 
Ordusu onlara elə bir dərs verdi ki, 
çətin ki, bunu yaddan çıxartsınlar. Biz 
həm də ailəmizin yanında üzüağ olduq. 

Ana torpaq deyirik, ana laylası 
oxuyuruq. Bu ana laylasını oxuyanda, 
ana haqqında muğam dinləyəndə 
hər kəsin gözləri dolur. Mən buna 

 öz-özlüyümdə həm bəraət qazan-
dırırdım, həm də təəccüblənirdim. 
Fikirləşirdim ki, ana laylasını, ana 
haqqında muğamı dinləyərkən ağ-
layanlar haqlıdırlar. Çünki ana tor-
paq dediyimiz ərazimizin bir hissəsi 
düşmən tapdağında idi. Qarabağın 
işğalına qədər mənim özünəməxsus 
düşüncəm var idi. Məsələn, Qarabağ 
bizim əlimizdə, biz Qarabağda yaşa-
yırıq, amma harayımıza bax: Deyirdik 
ki, Əzizinəm, Qarabağ, Şəki, Şirvan, 
Qarabağ, Aləm cənnətə dönsə, 
yaddan çıxmaz Qarabağ. Qarabağ 
bizim əlimizdədir, axı, bu, niyə yaddan 
çıxmalıdır? Bu misralar mənə həmişə 
təəccüblü gəlirdi. Amma Qarabağ işğal 
olunandan sonra dedim ki, nə yaxşı ki, 
bu musiqi, bu sözlər varmış. Nə yaxşı 
ki, Xan Şuşinski bu gözəl bayatını ifa 
edib. İndi, o mahnının sözləri elə bil 
öz yerini tutdu və Qarabağın yaddan 
çıxmaz bir yurd olduğunu da bir daha 
təsdiqlədi. Artıq əlimizdədir Qarabağ! 

Bir məqamı da nəzərinizə çat-
dırım. Biz həmişə himn oxuyanda 
ayağa qalxırıq və deyirik: Azərbaycan, 
Azərbaycan! Bu ölkəmizdir, 
Vətənimizdir, müraciət edirik. Deyirik: 
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni. 
Ürəyimdə bir nisgil məni incidirdi. 
Qəhrəman övladın şanlı Vətəni işğalda 
olmamalıdır. Bax, bu gün o qəhrəman 
övlad çıxdı döyüş meydanına, dünya 
arenasına millətin qarşısına gur səsi 
ilə komanda verdi. İrəli, Azərbaycan 
əsgəri! Həmin qəhrəman övlad xilas 
etdi Vətəni. Himndə oxuyuruq: Səndən 
ötrü can verməyə cümlə hazırıq, 
qan tökməyə qadirik. Amma canımızı 
qurban vermirdik, qan tökmürdük. Sual 
olunurdu: Bəs, nə zaman ? Axı, 30 il 
keçib. Nə zaman olacaq? Bax, indi hər 
bir Azərbaycan insanı o himni də çox 
qürurla oxuyacaq və mənasını dərk 
edəcək. 

Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! 
Yaşa, Azərbaycan övladı. Baxın, bu 
Azərbaycan övladının gur səslə deyə 

biləcəyi sözlərdir. Himni yazanlar 
nakam getdi bu dünyadan. O himn 
1920-ci ilin may ayında oxunmalı idi. 
Lakin işğal buna imkan vermədi. İndi 
o himni yazan düşüncə adamlarımızın 
da ruhu şaddır. Azərbaycan övladı 
himni oxumaqda indi həm də mənəvi 
haqq sahibidir. Himnimiz torpaqlarımı-
zın, ərazi bütövlüyümüzün üzərində 
yerini tutur. Yaxud, poetik və emosional 
şəkildə deyirdik ki, biz Koroğlu nəsliyik. 
Yenə də deyirdim ki, necə axı ? Nə 
qədər Qarabağ işğaldadır, bu sözü 
deməyə haqqımız yoxdur. İndi ordu-
muz Koroğlu kimi nərə çəkib düşmən 
üzərinə getdi və adını dastanlaşdırdı. 
İndi bu sözü, o qəhrəman nəsildən 
olduğumuzu alnıaçıq şəkildə dilimizə 
gətirə bilərik. 

– Bu mücadiləmizdə bizim haqq 
işimizə müdaxilə etmək istəyən 

böyük qüvvələr də oldu. Biz, həm də 
onlarla mübarizə apardıq. Bu barədə 
nə deyə bilərsiniz?

– Bilirsiniz, Azərbaycan təkcə 
Ermənistana yox, onun havadarla-
rına da qalib gəldi. Azərbaycan adı 
bu günə qədər dünya mediasında 
hələ bu qədər çəkilməmişdi. Dün-
yanın bütün qitələrində Azərbaycan 
adında məmləkət dillər əzbəri oldu, 
bu dövlətin ordusunun uğurları-
nı hər kəs izlədi. Eyni zamanda, 
dövlət başçımız dillər əzbəri oldu. 
Biz əks-hücum formulunu seçməklə, 
bu qalibiyyəti qazanmaqla, həm də 
erməniçiliyə qalib gəldik. Fransa kimi 
nüfuzlu bir dövləti əsir etmək istəyir 
bu erməniçilik. Fransa parlamentində 
erməni lobbisi çox güclüdür. Fran-
sa Prezidentinin münasibətinin də 
şahidi olduq. Bu dövlət həm də Minsk 
qrupunun həmsədridir. Ermənilər hər 
vəchlə Fransanı bizə qarşı addımlar 
atmağa çağırırdılar. Onlar xristian 
təəssübkeşliyinə sığınaraq bundan 
istifadə etməyə çalışdılar. Doğrusu, 
onlar bundan 200 ildir ki, istifadə 
edirlər. Xristian dövlətlərinə özlərini 
məzlum, zəif kimi göstərə bilmişdilər 
və sığındıqları qaladan bizim başımıza 
iki əsrdir ki, güllə yağdırırdılar. Lakin 
bu dəfə alınmadı. Bu dəfə dünyanın 
tərəqqipərvər insanları, ermənilərin 
həqiqi mahiyyətini dərk etdi. 

– Belə çıxır ki, biz həm də erməni 
lobbisinə qalib gəlmişik...

– Bilirsiniz, biz çox böyük qurbanlar 
vermək hesabına dövlətimizi qurmu-
şuq. Dünyada elə bir xalq vardırmı ki, 
mart ayında ona soyqırımı törətsinlər, 
lakin buna baxmayaraq, cəmi bir aydan 
sonra özünə dövlət qursun. Bu, yalnız 
Azərbaycan xalqıdır. 1990-cı il Yanvar 
faciəsi baş verir, göz yaşımız quruma-
mış biz müstəqillik əldə edirik. Xocalı 
soyqıımı törədilir, biz qüvvələrimizi 
geri çəkirik, məğlubiyyətlə barışmı-
rıq, düşmən bizi sarsıtmaq istəsə də, 
heç nə əldə edə bilmir. Biz güclənib 
onların üstünə yeriyirik və onların 
dinc sakinlərimizə qarşı istifadə etdiyi 
hərbi qüvvələrini, illər sonra da olsa, 
məhv edirik. Deməli, biz 100 ildən 
çoxdur ki, savaşdığımız erməniçilik 
mərəzinə qalib gəlmişik. Dünya erməni 
lobbisi nə etsə də, xeyri olmadı. 
Onların arxasında duran güclərə 10 
milyonluq əhalisi, 86 min kvadratki-
lometrlik ərazisi olan kiçik bir dövlət 
görün necə mətinliklə duruş gətirdi. 
Görün, biz hansı dövlətlərə, erməni 
lobbilərin əlində oyuncağa çevrilən 
hansı siyasətçilərə qarşı duruş gətirdik. 
Hansı ideologiyaya qarşı uğurla dö-
yüşdük! Şah İsmayıl Xətainin yaratdığı 
Azərbaycan Səfəvilər Dövləti, 23 aylıq 

AXC və bu qələbəmiz tariximizin ən 
böyük uğurlarındandır. Azərbaycanı 
sevməyən qüvvələr, xüsusilə, erməni 
lobbisi bu qələbəmizdən dəli olmaq 
səviyyəsinə gəliblər. Onlar paxıllıq 
hissindən sanki alışıb-yanırlar. Dostla-
rımız, tərəfdaşlarımız isə böyük sevinc 
içərisindədir. 

– Biz tək döyüş meydanında de-
yil, həm də informasiya arenasında 
müharibə apardıq. Düşmənin infor-
masiya blokadasını yara bildik...

– Mən 10 il beynəlxalq təşkilatlarda 
Azərbaycanı təmsil edən nümayəndə 
heyətinin üzvü olmuşam. Bu 
beynəlxalq təşkilatların çıxardığı bütün 
qərarlarda ikilistandart münasibətləri 
olub. Bu, bizi çox qəzəbləndirirdi. 
Ona görə ki, gözümüzün içinə baxa-
baxa yalan danışan, heç bir əxlaqa 
sığmayan işğalçı siyasət yürüdən 

bir düşmənlə üz-üzəydik. Biz özü-
müzü necə müdafiə etməliydik? Bizi 
bu cür düşməndən uzaq tutmaq 
üçün beynəlxalq birlik heç bir addım 
atmırdı. Biz özümüzü müdafiə etdik 
və qalib gəldik. Amma yenə də bizə 
qarşı gələnlər oldu. Bizi bu yolumuz-
dan çəkindirmək üçün xeyli əmək 
sərf etdilər. Erməni təbliğat maşını 
çalışırdı, amma bu dəfə informasiya 
müharibəsində də biz qalib gəldik. 
Nə yaxşı ki, cənab İlham Əliyev 
 Prezidentdir, nə yaxşı ki, onun güclü 
siyasi iradəsi var. 44 gün ərzində 30 
dəfədən çox müsahibə verərək bütün 
qərəzli siyasətçilərin məkrli planla-
rını alt-üst etdi, dünya ictimaiyyətini 
Azərbaycanın haqq savaşına inandırdı. 

– Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı 
icmasının taleyi barədə soruşmaq 
istəyirəm. Dövlət başçısı məsələni 
qəti şəkildə qoydu ki, artıq Dağlıq 
Qarabağın heç bir siyasi statusun-
dan söhbət gedə bilməz. 

– Bu məsələyə müxtəlif yanaşmalar 
var. Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi 
kimi, ermənilər gəlib yaşaya bilərlər. 
Heç bir statusu olmadan Azərbaycan 
vətəndaşı kimi yaşaya bilərlər. 
Azərbaycanda ruslar yaşayırlar, rus 
icması var. Bu icma siyasi status deyil. 
Bu icmalar müəyyən ictimai-məişət 
məsələləri ilə məşğul ola bilər. İndi 
orada ermənilər yaşayacaqsa, on-
lar da, hansısa icma yarada bilər və 
məişət məsələlərini həll edə bilərlər. 
Lakin bu icma siyasi məsələlərlə 
məşğul ola bilməz. Onların, belə 
deyək, toy, yas mərasimlərini koordi-
nasiya edə bilər. Hansısa məsələlərdə 
birgə koordinasiya üçün lazımdır. 
Prezident də bildirdi ki, heç bir status 
olmayacaq. Status olmayanda da 
bir sıra islahatlara ehtiyac olacaq və 
zamanı gələndə onun da həlli yolları 
düşünüləcək. Bu gün mənim tələskən 
açıqlamam doğru olmaz ki, gəlin hər 
şeyi sıfırdan başlayaq, bunların heç 
biri olmasın və s. Dövlətin bu barədə 
strateji xətti, düşünülmüş siyasəti 
var. Bizim istək və arzularımız da öz 
yerini tapar. Bir halda ki, status-kvo 
yoxdursa, vətəndaşlarımız orada bir 
icma yarada bilərlər, burada problem 
yoxdur. Lakin Dağlıq Qarabağ icması 
orada muxtar vilayət olanda yaşayan 
iki millətin nümayəndələrinə erməni və 
azərbaycanlılara şamil edilirdi. On-
ların içində buna ehtiyac var idi. İndi 
hadisələri qabaqlamağım doğru olmaz. 
Çox güman ki, bu barədə dövlət başçı-
mızın bir planı olacaqdır.

Müsahibəni aldı:  
Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan təkcə Ermənistana yox, 
dünya erməniçiliyinə qalib gəldi

Gözün aydın, tarixin sınaq saatında 
yumruq kimi birləşən xalqım!

Gözün aydın, tarixin sınaq saatında 
yumruq kimi birləşən cənnət 
Qarabağımızı 30 illik əsarətdən 

qurtaran xalqım. Gözün aydın, Qarabağın 
tacı Şuşam mənim, “mərdliklə, gözəlliklə 
qoşam mənim”! Gözün aydın, Cıdır düzü, 
qırx pilləkən, Daşaltı çayı, Xan qızı bulağı, 
Qala divarları, “Ərim gəldi” qayası. 
Gözün aydın, Xarıbülbül!

Qarabağın şöhrət ünvanı, qeyrət qalası 
Şuşa xalqımızın müqəddəs Vətən savaşının 
son akkordlarında, Dövlət bayrağı bayramına 
bir gün qalmış – noyabrın 8-də düşməndən 
azad edildi. 28 il gözlədiyimiz, inandığı-
mız, həsrətində qovrulduğumuz gün gəldi. 
Gözünüz aydın olsun, şuşalılar. Bu qələbə 
Vətəndə və dünyanın hər yerində yaşayan 
azərbaycanlıların hamısını Şuşa sevinci ilə 
qovuşdurdu.

Bundan əvvəl isə qəhrəman əsgər və 
zabitlərimiz Füzulini, Cəbrayılı, Zəngilanı və 
Hadrutu yağı tapdağından xilas etmişdilər. 
Şuşanın 28 illik işğalına son qoyulması 
təcavüzkar Ermənistanın məğlubiyyətini bir 
günün içində sona yaxınlaşdırdı. Səhərisi gün 
80-dən artıq yaşayış məntəqəsinin və strateji 
yüksəkliklərin ələ keçirilməsi ilə Ermənistan 
ordusu döyüşmək perspektivini tamamilə itirdi. 
Bununla işğalçı ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyi 
yerdə qalan 3 rayonumuzun döyüşsüz geri 
qaytarılmasına məcbur edildi. Artıq dünəndən 
Qarabağın qeyrət qapısı Ağdamda da dövlət 
bayrağımız dalğalanır. Yaxın günlərdə isə 
Kəlbəcər və Laçına da Azərbaycan Ordusu 
nəzarər edəcək.

Qarabağın tarixində Şuşanın xüsusi 
yeri olduğu kimi, bugünümüzdə bu qədim 
vilayətin Ermənistanın 28 illik işğalından 
azad edilməsində də bu şəhərin ölüm-dirim 
savaşları ilə ələ keçirilməsinin önəmi həlledici 
oldu. Qarabağ Azərbaycan üçün nə qədər 
qiymətlidirsə, Şuşa da Qarabağ və xalqımız 
üçün o qədər dəyərlidir. Artıq iki həftədir ki, 
qəddar düşmən milli ruhumuzun bu müqəddəs 
beşiyindən rüsvayçılıqla qovulub. Artıq 
Kirsdən, Bağrıqan dağından, Qırxqız yaylaq-
larından əsən küləklər Cıdır düzünü, sanki, 
dezinfeksiya edir, bu müqəddəs yerdə rəqs 
edən təlxəklərin izi-tozu qalmayıb.

Ruhunuz şad olsun, böyük Cavanşirlər 
nəsli Pənahəli xan, İbrahim xan, Xurşidbanu 
Natəvan, ruhunuz şad olsun, Mir Möhsün 
Nəvvab, Cabbar Qaryağdıoğlu, Üzeyir bəy, 
Bülbül, Hacıbəylilər, Ağaoğlular, Bədəlbəylilər, 
Şuşinskilər...

Ruhunuz şad olsun, Azərbaycana  İlham 
Əliyev kimi oğul bəxş etmiş ulu öndər. 
Müzəffər ordumuz, Sizin vəsiyyətinizə oğul 
qeyrətiylə əməl edən cəsur Prezidentimiz, 
Ali Baş Komandan xalqımıza yalnız doğma 
Qarabağı deyil, həm də milli qürur hissini qay-

tardılar. Cəbhədə ordumuz düşmən istehkam-
larını darmadağın etdiyi kimi, Prezidentimiz 
də illərboyu dünyanı sarmış mifləri dağıdıb, 
həqiqətlərimizi dünyaya çatdırdı. Uzun illərin 
yalanları bir ay içində dünyanın gözündə ifşa 
olundu.

Nə gizlədək, Qarabağın müvəqqəti də olsa 
yağı əlinə keçməsi başımızı vüqarla qaldırma-
ğa imkan vermirdi. XX əsrdə böyük uğurları-
mızla yanaşı, daim qövr eləyən yaralarımız 
da bizi müstəqilliyimizin xoşbəxtliyini bütün 
qəlbimizlə yaşamağa qoymurdu.

Hələ keçən əsrin əvvəllərində aldığımız ya-
ralar– 1918-ci ilin mart soyqırımı, 1920-ci ilin 
aprelində XI Qızıl Ordu qarşısında müqavimət 
göstərməməyimiz, Gəncə üsyanının amansız-
casına yatırılması, məşum “37-ci il”, Təbrizin 
“46-cı il 21 Azər” faciəsi, Bakının Qara Yanvar 
müsibəti, Xocalı soyqırımı, Ermənistandan, 
dədə-baba yurdlarından görünməmiş 
qəddarlıqla qovulan 200 mindən artıq soy-
daşımızın ağrıları – bütün bu qaysaqlanmış 
yaralarımıza 44 gündə məlhəm qoyuldu. 30 
illik həsrət, xəcalət, nisgil bitdi...

Bir ay yarımın içində minillik tariximi-
zin, bəlkə də, ən böyük, ən şərəfli zəfərinin 
şahidi olduq. Torpaqlarımızı qarış-qarış, 
kənd-kənd, şəhər-şəhər, təpəsi, yüksəklikləri, 
dağları, dərələriylə azad edən qəhrəman 
ordumuza eşq olsun! Şuşamızı inanılmaz 
hünərlə, şücaətlə, fədakarlıqla azad edən 
döyüşçülərimizə eşq olsun!

Əsgərlərimiz, zabitlərimiz, generallarımız 
qələbədən sonra sağ-salamat qayıdıb Zəfər 
paradında vüqarla iştirak etsinlər...

Zəfər yollarını qanıyla suvaran, doğma 
torpaqları yağı tapdağından qurtarıb doğma 
torpağa qovuşan şəhidlərimizin ruhu şad 
olsun.

Şükür ki, Polad iradəli Mübarizlərimizin 
qanı yerdə qalmadı. Gecə qaranlığında qul-
durcasına qətlə yetirilən dinc əhalinin, yüzə 
yaxın insanın, körpə balaların qanı yerdə 
qalmadı.

Uçurulan məscidlərin, dağıdılan binaların, 
yandırılan meşələrin, güllələnən heykəllərin, 
susdurulan muğamların qisası alındı.

Dözümünüz qarşısında baş əyirəm, 
şəhid ailələri. Fədakarlığınızla fəxr edirəm 
iki cəbhədə döyüşən həkimlər, tibb bacıları, 
koronavirusa yoluxmuş xəstələri və ikiayaqlı 
virusların yaraladığı əsgərlərimizi həyata qay-
taran yorulmazlar.

Alqış sizə, atəş altında ön cəbhədən 
xəbərlər çatdıran jurnalistlər, operatorlar.

Gözünüz aydın, insanların dərdlərini 
görəndə gözü yaşaran, şəhid ailələrinə, 
yaralılara, körpələrə ana şəfqətiylə yanaşan, 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti  Mehriban 
xanım.

Bir daha gözün aydın, tarixin sınaq saatın-
da yumruq kimi birləşən xalqım.

82 yaşım var, Allaha, taleyimə, ordumuza, 
Ali Baş Komandana dua edirəm ki, uşaqlığı-
mın, yeniyetməlik çağımın, ahıl illərimin şəhəri 
Şuşanın azad olunduğu günü görə bildim. 
Gözün aydın, azad edilmiş Qarabağ! 

ANAR,  
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, 

Xalq yazıçısı

Azərbaycan Ordusu güc-
qüdrəti ilə həm də Ermənistan 
Ordusunun məğlubedilməzliyi 
barədə illərdən bəri formalaşdırılan 
mifi dağıtdı, hərb tarixinə yenilik 
kimi düşən strategiya tətbiq 
edərək, ən müasir silahlardan 
yararlanmaqla, habelə minimal 
itkilər verərək qısa müddət ərzində 
düşmənin bütün hərbi texnikasını 
sıradan çıxardı, canlı qüvvəsinə 
ciddi zərbə vurdu. Həmçinin 
inzibati ərazisi xeyli böyük olan 
Kəlbəcər, Ağdam və Laçının şəhid 
vermədən, qan tökülmədən geri 
qaytarılmasını da reallaşdırdı. 

Onu da vurğulayım ki, 
Azərbaycanın Böyük Qələbəsi ilə 
Ermənistanın öz müqəddəratını 
təyinetmə ilə əlaqədar bütün 
iddiaları qüvvədən düşdü, 
bütün məsələlərin yalnız 
respublikamızın ərazi bütövlüyü 
prinsipinə əsasən həlli 
gerçəkləşdi. 

Ermənistan və onun 
havadarları tərəfindən hərbi 
əməliyyatları dayandırmaq 
üçün Azərbaycana diplomatik 
və siyasi təzyiqlər göstərildi. 
Lakin Prezident İlham Əliyev 
qəti siyasi iradəsini nümayiş 
etdirdi, bütün təzyiqlərə mərdanə 
şəkildə sinə gərərək onları dəf 
etdi, öz prinsipial mövqeyindən 

dönmədi, diplomatik cəbhədə 
milli maraqlarımızı qətiyyətlə 
reallaşdırdı. 

Sentyabrın 27-dən başlanan 
və 44 gün davam edən müharibə 
günlərimizdə Azərbaycan 
Prezidenti “Əl-Ərəbiyyə”dən 
başlamış “Əl-Cəzirə”, CNN, 
“Rossiya 1”, RBK, “Haber 

Global”a kimi miqyas etibarilə 
ən böyük, aparıcı informasiya 
resurslarına, televiziya kanallarına 
müsahibələr verdi, Azərbaycan 
həqiqətlərini bütün dünyaya 
çatdırdı. 

Prezident müsahibələrində 
Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həllinin uzanmasında dünya 
birliyi, beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən məsələyə ikili 
standartlarla yanaşılmasını, 
problemin ədalətli həllinə 
ciddi maraq göstərilməməsini 
xüsusi vurğuladı. Ən əsası isə 
münaqişənin həlli istiqamətində 
ATƏT-in Minsk qrupunun 
öz vəzifəsinin öhdəsindən 
gəlmədiyini bildirdi. 

Bəzi həmsədrlərin ermənilərin 
tərəfini saxlamalarını, işğal 
faktına göz yummalarını da açıq-
aydın nəzərə çarpdırdı. Qeyd 
etdi ki, belə ədalətsiz yanaşma 
işğalçının cəzasız qalmasına, 
bölgənin təhlükəsizliyinə böyük 
təhlükə yaratmasına səbəb oldu. 
Beləliklə, nəticəsiz danışıqlar, 
vasitəçilərin əhəmiyyətsiz, əksər 
hallarda isə ikili standartlara 
söykənən bəyanatları prosesi, 

necə deyərlər, ölü nöqtədən 
tərpətməyə imkan vermədi. 
Yaranmış vəziyyət isə həm 
vasitəçiləri, həm də işğalçını 
qane edirdi. Təbii ki, Azərbaycan 
da öz milli məsələsi olan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ətrafında 
vəziyyətin sona qədər belə davam 
etməsi ilə razılaşmadı. 

Şübhəsiz ki, belə şəraitdə 
Azərbaycanın yeganə yolu 
qəti mövqe nümayiş etdirərək 
münaqişənin hərbi vasitə ilə 
həllinə üstünlük verməsi idi. 
Sentyabrın 27-dən başlayaraq 
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin 
əks-hücum əməliyyatları da 
məhz bu məntiqə əsaslandı və 
vəziyyətin bu yolla dəyişilməsinin 
mümkünlüyünü sübuta yetirdi.

Dövlətimizin başçısı diplomatik 
dil, üslub, metod və məzmun 
baxımından diqqət çəkən həmin 

müsahibələri ilə bütün dünyaya, 
beynəlxalq aləmə ötürdüyü 
mesajlarla Azərbaycanın haqq-
ədalət mübarizəsi apardığını, 
düşmənin 30 il ərzində işğalda 
saxladığı torpaqlarımızın əzəli 
yurd yerlərimiz olduğunu, həmçinin 
erməni vandalları tərəfindən 
yaşayış sahələrinin, infrastrukturun 
tamamilə dağıdıldığını, salamat 
bir bina belə saxlanılmadığını, 
yerüstü və yeraltı sərvətlərin talan 
olunduğunu, tarixi-dini abidələrin 
barbarcasına yerlə-yeksan 
edildiyini bildirdi.

Ölkə başçısı müsahibələrində, 
həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan 
Ordusunun hədəfləri sırasında 
heç bir tarixi və ya dini abidənin 
mövcudluğundan belə söhbət 
gedə bilməz. Çünki Azərbaycan 
dini tolerantlıq səviyyəsi çox 
yüksək olan bir respublikadır. 

Bu fakt bütün aparıcı beynəlxalq 
təşkilatlar, o cümlədən Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı tərəfindən də 
təsdiqlənir. Vatikanın rəhbəri, 
Roma Papası Fransisk də Bakıya 
səfəri zamanı açıq şəkildə 
Azərbaycanda mədəniyyətlərarası 
və dinlərarası dialoqun 
səviyyəsinin çox yüksək olduğunu 
bildirib. Bakının mərkəzində 
Azərbaycanın bərpa etdiyi erməni 
kilsəsi var. Respublikada həmin 
kilsə erməni xalqının mirası kimi 
qorunur. Burada erməni dilində 
5000-dən artıq qədim kitab 
saxlanılır. Lakin erməni tərəfi 
Azərbaycan məscidlərini, məsələn, 
Ağdam, Füzuli və Şuşanın dini 
ibadət ocaqlarını nəinki dağıdıb, 
hətta həmin müqəddəs yerlərində 
heyvan saxlayaraq, nəinki 
xalqımızın, ümumiyyətlə, bütün 
müsəlmanların hisslərini təhqir 
edib.

Bütün bunlar bu gün 
istər ön cəbhədə, istərsə də 
diplomatiyada, siyasi müstəvidə 
əldə etdiyimiz qələbələrin 
memarının möhtərəm Prezident 
İlham Əliyev olduğunu deməyə 
əsas verir. 

Məhərrəm SƏFƏRLİ, 
Beynəlxalq Jurnalistlər 

Federasiyasının üzvü

Diplomatik cəbhədə də milli 
maraqlarımız qətiyyətlə təmin edildi

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 
27-də işğalçı Ermənistan silahlı 
qüvvələrinə qarşı başladığı əks-

hücum əməliyyatı ölkəmizin tam qələbəsi 
və düşmənin kapitulyasiyası ilə nəticələndi. 
Bununla da Vətən müharibəsi başa çatdı. 
Beləliklə, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi 
ilə Silahlı Qüvvələrimiz 44 gün ərzində 
peşəkarlıq, qəhrəmanlıq nümayiş etdir-
di. Müzəffər ordumuz Vətən savaşında 

qəhrəmancasına döyüşdü, düşmənin torpaqlarımızdan qo-
vulmasında müstəsna xidmətlər göstərdi, zəfər yürüşünü son 
nəticəyə qədər davam etdirdi. 

22 noyabr 2020-ci il, bazar6


