
Biz birlikdə güclüyük!

Bu qətnamələr münaqişənin 
beynəlxalq hüququn norma və 
prinsipləri əsasında həlli üzrə si-
yasi prosesin hüquqi çərçivəsini 
müəyyən edib. Qətnamələrdə 
Azərbaycan ərazilərinin işğalı 
pislənilib, güc tətbiqi vasitəsilə 
ərazi iddialarının reallaşdırılma-
sının qəbuledilməzliyi vurğula-
nıb, Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yü, suverenliyi və sərhədlərinin 
toxunulmazlığı bir daha təsdiq 
edilib və işğalçı qüvvələrin 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
bütün ərazilərindən dərhal, 
tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması 
tələb olunub. Nəticə isə işğalçı 
Ermənistanın yeni ərazi iddiaları 
və ölkəmizin daha çox hissəsini 
işğal etmək hədə-qorxuları ilə 
muşayiət olunur indi. 

Bu gün üçün, 27 il keçəndən 
sonra artıq həmin sədd işğalçı 
Ermənistan və onun havadarları 
üçün çoxdan pozulub və bəzi 
beynəlxalq təşkilatların, huma-

nist, insansevər “cildinə” girən 
dövlətlərin də, COVID-19-a 
qədər “maskalanan”, hər yerdə 
“sülhsevərlik” adı altında güc 
tətbiq edən bəzi böyük güclərin 
də “maska”sı üzündən çıxıb 
artıq. İndi hər şey ap-aydın 
ortadadır. Ermənistan işğalçıdır, 
ona dəstək verənlərsə, işğal-
çılıq siyasətini dəstəkləyirlər, 
vəssalam! Məncə, ədalətsiz 
mövqe tutan bəzi beynəlxalq 
təşkilatların, araqızışdırıcı 
böyük güclərin leksikonunda 
olan və bizim də danışığımıza 
gətirdikləri “qoşunların təmas 
xətti” ifadəsi elə onların ikili 
standartlarının təzahürüdür, 
nəticəsidir.

Ermənistanın “marionet 
hakimiyyətinin” nümayəndəsi 
Nikol Paşinyan sayıqla-
yaraq deyir ki, “Qarabağ 
Ermənistanındır və nöqtə”... Bu 
zamansa ermənilərin tarixini 
bilən, necə deyərlər, onların 

“dabbaqda gönünə bələd olan” 
heç bir ölkə dillənmir. Səsiniz 
çıxmırsa, onda ərazi bütövlü-
yümüz uğründa atılan topla-
rımızın səsinə oyanmalısınız, 
heç olmazsa. Azərbaycan öz 
haqq davasını aparır. Həyatını 
Qarabağ uğrunda savaşa həsr 
edən bir jurnalist kimi hiddət 
içindəyəm. Əzizlərimdən 
şəhidlər vermişəm Qarabağ 
uğrunda savaşda. Dostlarımı 
itirmişəm ermənilərin işğalçılıq 
siyasəti nəticəsində. Görün, indi 
şəhid verən, torpaqlarını itirən 
bir millət nə düşünür?! 

Ermənistana havadarlıq 
edənlər, siz soysuzlara, torpağı, 
vətəni olmayanlara dəstək olur, 
yatırım edirsiniz. Sizi qınamı-
ram... Çünki onlar sizin işinizə 
yarayırlar. Soysuz siz dediyi-
nizi edir, sizin göstərişinizlə 
Azərbaycanın torpağını işğal 
edir. Bu siyasət keçməz artıq! 
Azərbaycan qədim-qayım 
türk torpağıdır. Qarabağ 
Azərbaycandır!

Rahib QƏRİB,  
ehtiyatda olan mayor,  

hərbi jurnalist, 
Qarabağ müharibəsi veteranı,  

“Xalq qəzeti”

 Mən cənab Prezidentin Müdafiə 
Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospi-
talında müalicə olunan yaralı hərbçilərlə 
görüşündəki çıxışını diqqətlə izlədim. 
Dövlət başçımızın bu çıxışı Azərbaycan 
xalqında böyük ruh yüksəkliyi yarat-
mışdır. Həmin görüşdə Prezidentimi-
zin bu sözlərini xatırlatmaq istərdim: 
“Azərbaycan xalqı bu işğalla heç vaxt 
barışmayacaq. Demişdim ki, əgər məsələ 
danışıqlar yolu ilə həll olunmazsa, 
Azərbaycanın tam haqqı var ki, məsələ 
hərbi yolla öz həllini tapsın. Bu haqqı 
bizə Azərbaycan xalqı verib, bu haqqı 
bizə beynəlxalq hüquq normaları verib. 
Dünyanın ali beynəlxalq qurumu olan 
BMT-nin nizamnaməsində göstərilir ki, 
hər bir dövlətin özünümüdafiə haqqı var 
və biz bundan istifadə edirik, özümüzü 
müdafiə edib, əks-hücum əməliyyatına 
keçib bu gün düşmənə sarsıdıcı zərbələr 
endiririk”.

Xalqımız bu günü böyük səbirsizliklə 
gözləyirdi. Yaxşı bilirdik ki, dövlətimiz 

günü-gündən qüdrətlənir, ordumuz-
da islahatlar aparılır, onun təchizatı 
gücləndirilir. Cənab Prezident dəfələrlə 
bəyan etmişdir ki, əgər məsələ sülh yolu 
ilə həll olunmasa, biz güc yolu ilə torpaq-
larımızı azad edəcəyik. 

Həmin görüşdə dövlət başçımız 
dedi: “Bütün beynəlxalq ictimaiyyətə 
sözlərimi demişdim ki, Ermənistan yeni 

müharibəyə hazırlaşır, Ermənistan dayan-
dırılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq 
ictimaiyyət və bu məsələ ilə məşğul 
olan tərəflər erməni hökumətinə lazımi 
səviyyədə təsir edə bilməmişlər. Əgər 
onlar işğalçını dayandıra bilmirlərsə, 
Azərbaycan əsgəri onları dayandıracaq-
dır. Azərbaycan əsgəri onları öz torpaq-
larından çıxaracaq və haqq-ədaləti bərpa 
edəcək”.

Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın instaqram səhifəsində 
paylaşdığı fikirləri əsl vətənpərvərlik 
nümunəsidir: “Bu gün biz azərbaycanlılar 
niyyətimizlə, hərəkət və dualarımızla 
misli görünməmiş birlik göstəririk. Ulu 
Tanrı Azərbaycan xalqına onun müqəddəs 
mübarizəsində yar olsun! Qoy Uca Tanrı 
hər bir azərbaycanlıya müqəddəs Qara-
bağ torpağını öpməyi nəsib etsin!” Bəli, 
Azərbaycanda hər kəs bu arzudadır.

Bu günlər mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərimiz də cənab Prezidentin ya-
nındadır və onun siyasətini dəstəkləyirlər. 
Bir neçə gün əvvəl görkəmli mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərimiz Azərbaycan 
xalqına müraciət ünvanlamışlar. Həmin 
müraciətdən bu sətirləri diqqətə çatdır-
maq istəyirəm: “Cəbhə bölgəsində, xal-
qımızın əzəli torpaqlarında Ermənistan 
tərəfinin təxribatlarının davam etdiyi bu 
çətin günlərdə Azərbaycan xalqını milli 

və dövlət maraqlarının qorunmasında 
həmrəylik nümayiş etdirməyə, rəsmi ol-
mayan, dəqiqləşdirilməmiş məlumatlara 
inanmamağa, Ali Baş Komandanımı-
zın, rəşadətli ordumuzun ətrafında sıx 
birləşməyə çağırırıq. Azərbaycan xalqı 
öz çoxminillik tarixində bütün müharibə 
və döyüşlərdə böyük şücaət nümayiş 
etdirmiş, ən çətin mərhələlərdə ona qarşı 
həyata keçirilən təcavüzkar fəaliyyətlərin 
qarşısını qəhrəmanlıqla almışdır. Unut-
mayaq ki, tarixi ədalət və beynəlxalq 
hüquq bizim tərəfimizdədir. Tanrı 
Azərbaycanı və Azərbaycan əsgərini 
qorusun, xalqımıza və Vətənimizə sülh 
və əmin-amanlıq bəxş etsin! Biz birlikdə 
güclüyük! Zəfər bizimlədir!” 

Mən rəssamam, mədəniyyət 
işçilərinin bu müraciətinə qoşularaq, 
ordumuzun qələbəsini böyük səbirsizliklə 
gözləyirəm. Bilirsiniz, ən çox Şuşa üçün 
darıxmışam. Şuşa Azərbaycanın tacıdir. 
Böyük mədəniyyət ocağıdır. Burada 
Azərbaycanın məşhur incəsənət xadimləri 
yetişib. Mənim də əsas arzum Şuşada 
Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin 
sərgisini təşkil etməkdir. Bu əsərlər ara-
sında qələbəmizi təmin edən qəhrəman 
döyüçülərimizin portretlərinin olacağı 
şübhəsizdir.

 İnanıram ki, tezliklə Qarabağ azad 
olunacaq, dağıdılmış, yerlə-yeksan edil-
miş tarixi mədəniyyət abidələrimiz bərpa 
olunacaq və bu yerlərin mədəni həyatı 
yenidən dirçələcək. 

Elçin ORUCOV,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

rəssam

 Ermənistanın işğalçılıq siyasəti Azərbaycan 
vətəndaşlarının kütləvi şəkildə məcburi köçkün və 
qaçqın salınması, minlərlə insanın həlak olması, sağ-
lamlığını itirməsi ilə çox ağır nəticələr doğurub. Bu-
nunla yanaşı, Ermənistanın istisnasız olaraq, bütün 
əməli fəaliyyət sahələri üzrə, o cümlədən, mədəniyyət 
müəssisələrinin dağıdılması, təyinatının dəyişdirilməsi, 
özününküləşdirilməsi (“erməniləşdirilməsi”) baxımından 
anti-bəşəri davranışı da diqqət tələb edən mövzudur.

 Bəşər sivilizasiyasının 
indiki çağında işğalçılıq, 
soyqırımı aktı törətmək, 
hərbi cinayətlər etmək özü, 
mədəniyyətdən yoxsulluğun, 
vandallığın göstəricisidir. Hərbi 
cinayətlər tam haqsız yerə 
edilirsə, günahsız insanların – 
körpələrin, qadınların, qocaların 
qanını tökərək, onları şikəst 
edərək, əsir-girovlar üzərində 
“tibbi eksperiment”lər apararaq, 
ailənin bir üzvünü o biri üzvlərin 
gözü önündə, qəsdən mənəvi və 
fiziki şikəstliyə məruz qoya-
raq edilirsə, bu, vandallıqdan 
daha artıq bir ifadə ehtiyacı 
yaradır... Əlbəttə, qoca dünya 
Ermənistan Respublikasından 
daha əvvəllər də təcavüzkarlar 
görüb, Qarabağdan öncə də 
işğallar olub, müharibələr edilib, 
ancaq məhz XX əsrin sonu – 
XXI əsrin əvvəlində və “erməni 
mətn mündəricəsi” ilə törədilən 
cinayətlərin analoqu olduğunu 
düşünmürəm. Necə deyərlər, 
müharibənin də bir qaydası-
qanunu, hüquqsuzluğun da bir 
hədd-hüdudu, işğalın da bir 
qırmızı xətti olub tarixdə. 

 Özü Azərbaycan tor-
paqlarında bərqərar edilmiş 

Ermənistan isə Azərbaycandan 
tarix boyu qonaqpərvərlik, dö-
züm, təmkin görməsinə (ən sadə 
şəkildə desək, Azərbaycanın 
suyunu içib, çörəyini yeməsinə) 
baxmayaraq, “ikinci erməni 
dövləti” qurmaq üçün də 
Azərbaycan torpaqlarını seçdi, 
azərbaycanlıları öldürdü, onları 
şikəst etdi... Bununla da ürəyi 
soyumadı, bizi – xeyirxah 
qonşusunu beynəlxalq miqyasda 
gözdən salmağa – barbar kimi 
tanıtmağa çalışdı. Öz əhalisini 
yarıac saxlayıb, milyonlarla 
vəsaiti qan axıtmağa, terrora, 
işğalçılıq siyasətinə, xərclədi... 
Siz deyin, belə bir zehniyyət, 
daha doğrusu, zehniyyətsizliklə 
daha hansı xalq üz-üzə qalıb? 
Yeri gəlmişkən, əgər Ermənistan 
və havadarlarının qondarma 
“Dağlıq Qarabağ Respublika-

sı” hərbi-siyasi cinayəti baş 
tutsaydı, yəqin ki, bizim tale-
yimizi yaşayacaq növbəti xalq 
gürcülər (Gürcüstan) olacaqdı. 
Bu anlamda, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü bərpa etməsinə, 
bizdən sonra ən çox maraq 
göstərən ölkələrdən biri (və 
bəlkə də, birincisi!) Gürcüstan 
olmalıdır. Qarabağda şəhid olan 

Azərbaycan əsgərinin tarixi 
uğuru həm də Gürcüstanın 
Cavaxetiyasını “ikinci Qarabağ” 
olmaqdan qurtarır... Bunlar 
öz yerində. Yenidən qayıdı-
ram, Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətinin mədəniyyət üzünə, 
daha doğrusu, üzsüzlüyünə. 

 Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi 
açıqlaması ilə tanış oldum. Açıq-
lama, işğal edilmiş ərazilərdə 
yerləşən mədəniyyət obyektləri 
ilə bağlıdır. Nazirliyin verdiyi 
məlumata görə, işğal olunmuş 
ərazilərdə viran edilmiş yaşayış 
evləri, təhsil, sənaye və kənd 
təsərrüfatı obyektləri ilə yanaşı, 
yüzlərlə mədəniyyət müəssisəsi, 
o cümlədən, 4,6 milyon kitab 
fondu olan 927 kitabxana, 808 
mədəniyyət sarayı, klub və 
mədəniyyət evi, 85 musiqi və 

rəssamlıq məktəbi də olub. Bu-
nunla yanaşı, 100 mindən artıq 
eksponatın toplandığı 22 muzey 
və muzey filialı, 4 rəsm qalere-
yası, 4 teatr müəssisəsi, 2 kon-
sert müəssisəsi, 8 mədəniyyət və 
istirahət parkı, işğaladək dövlət 
qeydiyyatına alınan 700-dən ar-
tıq tarix və mədəniyyət abidəsi, 
o cümlədən, Cəbrayıl rayonunda 
11 və 15 aşırımlı Xudafərin 
körpüləri (VII–XII əsrlər), 
Kəlbəcər rayonunda Gəncəsar 
və Xudavənd məbədləri (XIII 
əsr), Ağdam rayonunun Xaçın 
Türbətli kəndində məqbərə (XIV 
əsr), Füzuli rayonu ərazisində 
dünyanın ən qədim sakinlərinin 
yaşayış məskənlərindən biri – 
Azıx mağarası, Şuşa Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğu və 
başqaları erməni vandalizminin 
qurbanına çevrilib.

 Bütövlükdə, Ermənistanın 
öz 102 illik “dövlət tarixi” boyu 
bu sadalanan vandallıqlar qar-
şılığında bəşər mədəniyyətinə 
ciddi bir töhfəsini xatırlamağa 
çətinlik çəkirəm. Yəni, verdiyin 
nədir, dağıtdığın nə?!

 Əlbəttə, torpaqlarımızı 
azad edəcəyik. Qarabağı tam 
azad etməyimizə az qalıb! 

Tarixi ədaləti bərpa edəcəyik! 
Daha yaxşı şəhərlər salacaq, 
yeni abidələr tikəcək, mümkün 
olan qədər təmir-bərpa işləri 
görəcəyik! Ancaq o dağıdılan 
abidələrin özündən bir də olma-
yacaq! Qırılan talelər, kəsilən 
ömürlər bir də bərpa edilə 
bilməyəcək... O gözəl əsərlər bir 
də olduğu kimi çəkilməyəcək... 
Neçə-neçə həlak olan soyda-
şımızın... qələm tutan barma-
ğı, fırça tutan əli, daş yonan 
qolları... gözəlliklər yaratmadan 
getdi...

Uzun sözün qısası, 
Ermənistanın törətdiyi hərbi 
cinayətlərlə bağlı beynəlxalq 
tribunal yaradılmalıdır. 
Ermənistan özünü bir dövlət 
sanırsa, etdiklərinə görə cavab 
verməlidir! Tarixi ədalət bərpa 
olunmalıdır!

 Müzəffər odrumuz hal-
hazırda bu tələblər üçün münbit 
şərait yaratmaq yolundadır! Hər 
şey yaxşı olacaq! Böyük Atatürk 
demişdir: “Söhbətin mövzusu 
Vətənsə, gerisi təfərrüatdır!”

Əkbər QOŞALI,  
Milli QHT Forumu İdarə 

Heyətinin üzvü

İnanırıq ki, şanlı ordumuz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin edəcək 
Mən inanıram ki, Azərbaycan Ordusu 

Xankəndinə qələbə ruhu ilə girəcək və 
burada dövlət bayrağımızı qaldıracaq. 
Bu inamı biz Azərbaycan Preziden-
tinin bu günlərdə xalqa müraciətində 
və Təhlükəsizlik Şurasında çıxışında 
da gördük. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan Ordusunun qələbəsinə inan-
dığını və torpaqlarımızın azad olunacağı 
günün uzaqda olmadığını bəyan edir. 
Azərbaycan ictimaiyyəti bu gün bunun 
canlı şahidləridir. 

Bu günlərdə məlumat aldıq ki, 
Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğalı altında olan Xocavənd 
rayonu ərazisindəki “Martuni” motoatıcı 
alayını darmadağın edib, düşmən ordusu 
çoxlu sayda canlı qüvvə və hərbi texnika 
itkisinə məruz qalıb. Artıq Ermənistan 
rəhbərliyi ölən və yaralılarını çıxarmaq 
üçün aman diləyir. 

Ermənistanın silahlı birləşmələri 
isə beynəlxalq hüquq normaları ilə 
müharibə cinayəti hesab olunan 
hərəkətlərə yol verir. Hər gün təmas 

xəttindəki neçə-neçə kəndimiz də mülki 
əhali düşmən tərəfindən intensiv atəşə 
tutulur, nəticədə dinc sakinlərin evləri 
və şəxsi təsərrüfatları dağıdılır, insanlar 
həyatını itirir. Bilmirəm, ermənilərin bu 
cinayətlərini televiziya ekranlarından seyr 
edən beynəlxalq təşkilatlar buna necə 
susurlar. Axı bunlar bəşəriyyət əleyhinə 
cinayətdir və heç bir halda cəzasız qalma-
malıdır. 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 
28-də BMT-nin Baş katibi Antonio Qu-
terreşin təşəbbüsü ilə onunla videokon-
frans formatında görüşü zamanı da bəyan 

etdi ki, Ermənistan rəhbərliyi 
şüurlu şəkildə danışıqlar 
prosesini pozur, Azərbaycanın 
yeni ərazilərini işğal etmək 
üçün yeni müharibəyə hazır-
laşır. Amma Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi yalnız və yalnız 
beynəlxalq hüquq normaları və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğal olunmuş 
ərazilərdən dərhal, qeyd-şərtsiz 
və tam çıxarılmasını tələb edən 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

müvafiq qətnamələri əsasında həll olun-
malıdır. Bu vəzifəni beynəlxalq təşkilatlar 
və vasitəçilər yerinə yetirə bilmirsə, 
Azərbaycan Ordusu böyük cəsarətlə 
yerinə yetirəcək. 

Ələşrəf NİFTİYEV,  
Azərbaycan Yazıçılar və 

Jurnalistlər birliklərinin üzvü

Azərbaycan Ordusu tarixi ədaləti bərpa edəcək!

Cəbhə xəttinə düşmənlə təmas xətti  demişik 
illərlə. Beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan qa-
nun-qaydalara uyaraq gözləmişik. Düz 27 il... 
Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsas 
təminatçısı kimi çıxış edən BMT Təhlükəsizlik 
Şurası Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə əlaqədar 1993-cü ildə – 822, 853, 
874 və 884 saylı dörd qətnamə qəbul edib. 

Sənət adamları Prezidentimizin 
və ordumuzun yanındadır

Azərbaycan Ordusunun erməni 
təxribatına qarşı əks-hücumlarının 
başlamasından çox az vaxt 

keçməsinə baxmayaraq, uğurlarımız hər bir 
azərbaycanlıda böyük qürur hissi doğurub. 
Xalqımızda işğal altındakı torpaqlarımızın 
azad olunacağına böyük inam yaranıb. Bu 
inamı bizdə möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin cəsarətli, müdrik siyasəti yaradıb. 

Erməni xisləti və siyasəti...Azərbaycan tarixi ədalətin 
bərpası üçün mübarizə aparır

Deputat qeyd edib ki, 
Ali Baş Komandanın böyük 
siyasi iradəyə malik olması bizi 
qələbəyə addım-addım yaxın-
laşdırır. Belə ki, Milli Ordumuz 
düşmənə ağır zərbələr endirərək 
onları geri oturtmuş, əks-
hücuma keçərək işğal olunmuş 
ərazilərimizin bir hissəsini, o 
cümlədən, iki strateji hündürlü-
yü azad etmişdir. Bütün bunlar 
xalqımızın böyük qələbəyə 
inamını daha da yüksəltmişdir. 

M.Əfəndiyev deyib ki, bu 
gün dünyada ədalətsizliklər, 
siyasi riyakarlıq, terrorçu 
dövlət olan Ermənistana qarşı 
tutulan güzəştli mövqe var. 
O da məlumdur ki, erməni 
təxribatları artıq sistemli xa-
rakter daşıyır. Yəni təxribatlar 
nəinki cəbhədə, Ermənistan 
dövlətinin ayrı-ayrı siyasi 
bəyanatlarında, həmçinin in-
formasiya məkanında və  sosial 
şəbəkələrdə də öz əksini tap-
maqdadır. Eyni zamanda, işğal 
olunmuş ərazilərdə  qeyri-qanuni 
məskunlaşmanı şou kimi 
göstərməklə Ermənistan 
həyasızcasına beynəlxalq 
qanunlara  saymazlıq nümayiş 
etdirir. Bu da, öz növbəsində, 
artıq dəfələrlə deyildiyi kimi, 
Azərbaycanın beynəlxalq 
hüququ qorumasını, habelə 
bölgədə sülhü, əmin-amanlığı, 
əhalinin təhlükəsizliyini təmin 
etmək məqsədilə dövlət başçısı 
tərəfindən hərbi vəziyyət və 
qismən səfərbərlik elan olunma-
sını zəruri etdi. 

“Hərbi vəziyyət elan 

edilməsi haqqında” Preziden-
tin imzaladığı Fərman Milli 
Məclisdə də yekdilliklə qəbul 
olundu. Bu onu göstərir ki, 
bütün dünya azərbaycanlıları 
zəfər bayramını yaxın zamanlar-
da qeyd edəcək, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü bərpa oluna-
caqdır.

Milli Məclisin deputa-
tı vurğulayıb ki, ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədr 
ölkələri – Rusiya, Fransa, ABŞ 
prezidentləri status-kvonun 
qəbuledilməz olduğu ilə bağlı 
bəyanatlar səsləndirsələr də, 
təəssüflər olsun ki, 30 ilə yaxın 
bir dövrdə bu bəyanatlar kağız 
üzərində qalmaqdadır. Cənab 
Prezidentin qeyd etdiyi kimi, bu 
gün Azərbaycanın yalnız real 
addımlara ehtiyacı var. 

Dünya artıq Ermənistanın 
işğalçı siyasətinə, Azərbaycanın 

isə tarixi ədalətin bərpası üçün 
mübarizə apardığına şahidlik 
edir: “Bütün dünya bilir ki, 
“Qarabağ – Azərbaycandır!”, 
bu faktdır və xalq bu həqiqət 
uğrunda mübarizə aparmağa, 
canından, qanından keçməyə 
hazırdır. Ordumuz Dağlıq 
Qarabağı və ətraf rayonları 
erməni işğalından azad etmək 
üçün müqəddəs savaşa başla-
yıb. Ölkəmiz üçün bu çətin, 
həssas və tarixi baxımdan 
şərəfli günlərdə xalqımız bütün 
varlığı ilə Ali Baş Komandanın, 
Ordumuzun yanındadır. Bu gün 
hər bir Azərbaycan vətəndaşı 
bu müqəddəs savaşın onündə 
gedən əsgər və zabitlərimizlə 
fəxr edir”– deyə M. Əfəndiyev 
əlavə edib.

Hazırladı:  
Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

İşğalçı Ermənistanın silahlı birləşmələrinin yenidən 
Azərbaycana qarşı hücuma keçərək növbəti ərazilərimizi 
işğal etmək məqsədi ilə hərbi obyektləri və mülki 
əhalini hədəfə alması beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinin, xüsusilə də beynəlxalq humanitar hüquq 
və 1949-cu il Cenevre konvensiyalarının kobudcasına 
pozulmasıdır. İntensiv artilleriya atəşi nəticəsində Nafta-
lan rayonunun Qaşaltı kəndindən bir ailənin beş üzvünün 
həlak olması erməni faşizminin iç üzünü bir daha bütün 
dünyaya nümayiş etdirdi. Bu fikirləri Milli Məclisin depu-
tatı Məzahir Əfəndiyev bildirib.

Şanlı ordumuzun Ermənistanın hərbi 
qüvvələrini işğal olunmuş  torpaqlarımızdan 
qovub çıxarmaq istiqamətində apardığı 

şiddətli döyüşlərdən qürur duyuruq. Bu gün bütün 
Azərbaycan xalqı gözünü cəbhəyə dikib, oradan xoş 
xəbərlər gözləyir. Elə bir ağsaqqal kimi mən də te-
leviziya və qəzetlərdən hər gün yeni qələbə və uğur 
dolu xəbərləri oxuduqca ürəyim qürurla döyünür. 
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