
Azərbaycan torpaqlarının tezliklə 
işğaldan azad olunacağına əminəm

Ermənistan isə işğal edilmiş torpaq-
lardan geri çəkilmək istəmir. Düşmən 
bütün beynəlxalq normaları pozur, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə 
məhəl qoymur, digər təşkilatların 
qərar və qətnamələrini saymır. Bizim 
məscidlərimiz, qəbiristanlıqlarımız, tarixi 
abidələrimiz, muzeylərimiz dağıdılıb. Bü-
tün qiymətli əşyalar talan edilib. 1988–
1993-cü illərdə Qarabağda, ümumilikdə, 
900 yaşayış məntəqəsi, 150 min ev, 7 min 
ictimai bina, 693 məktəb, 855 uşaq bağça-
sı, 695 tibb müəssisəsi, 927 kitabxana, 44 
məbəd, 9 məscid, 473 tarixi abidə, saray 
və muzeylər, 40 min muzey eksponatı, 6 
min sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 
yollar, körpülər və digər infrastruktur 
obyektləri dağıdılıb. 

Sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi 
təhdid mənbəyinə çevrilən bu münaqişə 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ciddi 
müzakirələrə səbəb olub, problemlə bağlı 
bir sıra mühüm sənədlər qəbul edilib. 
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. Bu 
qətnamələr münaqişənin beynəlxalq hü-
ququn norma və prinsipləri əsasında həlli 
üzrə siyasi prosesin hüquqi çərçivəsini 
müəyyən edib. Qətnamələrdə Azərbaycan 
ərazilərinin işğalı pislənilib, güc tətbiqi 
vasitəsilə ərazi iddialarının reallaşdırıl-
masının qəbuledilməzliyi vurğulanıb, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi 
və sərhədlərinin toxunulmazlığı bir daha 
təsdiq edilib və düşmən qüvvələrinin 
Azərbaycanın işğal olunmuş bütün 
ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz 
çıxarılması tələb olunur. 

Azərbaycan ərazilərini işğal etmək 
məqsədilə həyata keçirilən hərbi 
əməliyyatlar hüquqi müstəvidə təcavüz 
kimi dəyərləndirilir. Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərinin işğa-
lında birbaşa iştirakı və həmin ərazilərdə 
yerləşdirilməsi, qondarma “Dağlıq 
Qarabağ Respublikası”nın yaradılması və 
s. kimi faktlar Ermənistanın münaqişədə 
tərəf kimi çıxış etdiyini sübut edir. 1995-ci 
ildə MDB-nin üzvü olan dövlətlərin başçı-
ları Müstəqil Dövlətlər Birliyində sülhün 
və sabitliyin qorunub saxlanması barədə 
Memorandum imzalayarkən Ermənistan 
həmin sənədin 7-ci və 8-ci bəndlərini 
qəbul etməkdən boyun qaçırıb. 

Həmin bəndlərdə deyilirdi ki, “Üzv 
dövlətlər... öz ərazilərində... separatiz-
min, millətçiliyin, şovinizmin və fa-
şizmin hər hansı təzahürlərinin qarşı-
sını almaq üçün tədbirlər görəcəklər”, 
onlar, həmçinin “başqa üzv dövlətlərin 
ərazisində separatçı hərəkatları və sepa-
ratçı rejimləri dəstəkləməməyi, ...onlara 
iqtisadi, maliyyə, hərbi və başqa kömək 
göstərməməyi öhdələrinə götürürlər”. Bü-
tün bu və digər çoxsaylı faktlar bir daha 
sübut edir ki, Azərbaycana qarşı hərbi 
təcavüz aktı törədilib və onun mövcudlu-
ğunu inkar etmək mümkün deyil. 

Təcavüz – beynəlxalq hüququn funda-
mental prinsiplərini kobud şəkildə pozan, 
gücdən qeyri-qanuni istifadənin ən ağır 
forması olan beynəlxalq cinayətdir. Buna 
qarşı ciddi reaksiya verilməli və müvafiq 
tədbirlər görülməlidir. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələri mütləq şəkildə 
icra edilməli və Azərbaycan xalqına qarşı 
ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
bununla əlaqədar dəfələrlə bəyan edib: 
“Sərhədləri bütün dünya tərəfindən 
tanınmış suveren dövlətin ərazisinin işğal 
edilməsinə dünya ictimaiyyəti lazımınca 
diqqət yetirməmişdir... Bütün bunlar ən bö-
yük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizlik uzun 
illərdir davam edir”.

 26 ildir ki, atəşkəs rejimində yaşama-
ğımıza baxmayaraq, ermənilər bu müddət 
ərzində dəfələrlə dinc əhaliyə hücum et-
miş, qadınları, uşaqları amansızlıqla qətlə 
yetirmişlər. Dinc əhalinin, mülki və sosial 
obyektlərin atəşə tutulması vandalizm aktı-
dır, vəhşilikdir. Bu, Ermənistan dövlətinin 
terrorçu mahiyyətini bir daha sübut edir. 
Elə cənab Prezident də öz çıxışlarında 
qeyd edir ki, baş verən hadisələrin hər biri 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı məkrli 
siyasətinin təzahürüdür. Bu gün erməni 
təxribatı Azərbaycan Ordusu tərəfindən 
layiqincə cavablandırılır. 

Bizim bugünkü qələbələrimiz cənab 
Prezidentin, Ali Baş Komandanın apardığı 
məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. 2016-cı 
ilin Aprel döyüşləri, 2018-ci ilin may ayın-
da Naxçıvanda Günnüt əməliyyatı zamanı 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan 
ordusuna ciddi zərbə vurdu. 

Hərbi sənayenin inkişafı, ordumuzun 
gündən-günə güclənməsi, erməni işğalçı-
larından azad edilmiş ərazilərin yenidən 
qurulması insanlarda torpaqlarımızın azad 
olunacağına inamını daha da artırıb. 

Ölkəmizin bütün sahələrdə inki-
şafı, beynəlxalq hesabatlarda ildən-ilə 
daha da yüksəlməsi, eləcə də, regionda 
mühüm layihələrin əsas tərəfdaşı ol-
ması, beynəlxalq nüfuzunun artması, 
əlbəttə ki, düşmənlərimizi, xüsusilə də 
Ermənistanı narahat edir. Elə buna görə 
də Azərbaycana, xalqımıza qarşı işğalçı 
siyasətindən əl çəkmir, əksinə, daha da 
aqressiv olmağa başlayıb. İyulun 12-də gü-
norta saatlarından başlayaraq, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan – 
Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayo-

nu istiqamətində atəşkəs rejimini kobud 
şəkildə pozmaqla törətdiyi təxribat işğalçı 
dövlətin və onun rəhbərinin əsl simasını 
bütün dünya bir daha göstərdi. 

Azərbaycan bütün istiqamətlərdə 
düşmənə sarsıdıcı zərbə vurdu. Ermənistan 
tərəfi öz itkilərini gizlətməyə çalışsa da 
buna nail ola bilmədi. Artıq xalqımız yaxşı 
bilir ki, şəhid qəhrəmanlarımızın qisası 
alınıb. İyulun 15-də Nazirlər Kabinetinin 
2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan iclasında Prezi-
dent İlham Əliyevin dediyi kimi, “yaxın 
tarix dəfələrlə bunu göstərib, həm siyasi 
müstəvidə, diplomatik müstəvidə, eyni za-
manda, döyüş meydanında. Nəyi ediriksə, 
dəqiqliklə edirik. Son dörd il ərzində üç 
əməliyyat keçirilmişdir, üç toqquşma 
olmuşdur. Üçündə də qalib gəldik, bayra-
ğımızı istədiyimiz yerə sancdıq, düşmənə 
sarsıdıcı zərbələr endirdik”. 

Bəli, xalqımız ordusuna, Ali Baş 
Komandanına, əsgərinə arxayındır. Son 
günlərdə gedən döyüşlər bizi qələbəyə bir 
az da yaxınlaşdırır, 

Bu hadisələrə qardaş və dost ölkələrin, 
beynəlxalq təşkilatların reaksiyası da çox 
vacibdir. İlk növbədə, qardaş Türkiyənin 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və 
Türkiyənin müvafiq dövlət qurumları 
Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə 
etdilər. 

Həmçinin Pakistan, Ukrayna, bir sıra 
başqa ölkələrin rəsmi nümayəndələri, 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurası, 57 dövləti özündə birləşdirən 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 120 dövləti 
özündə birləşdirən Qoşulmama Hərəkatı 
Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanatla çıxış 
etdilər. Amma burada bir məsələni də 
xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bir sıra 
beynəlxalq təşkilatlar hər iki tərəfə eyni 
çağırışlar edirlər. Onlar unudurlar ki, 
Ermənistan işğalçı, biz isə işğala məruz qa-
lan dövlətik. Biz heç kimin torpağına göz 
dikməmişik, əksinə, bizim torpaqlarımız 
işğal edilib, bizim vətəndaşlarımız qətlə 
yetirilib, öz doğma yurd-yuvalarından 
məcburi qaydada köçkün düşüb. 

İkili standartlar məsələnin sülh yolu ilə 
həllinə maneə törədir. Eələcə də, ATƏT-in 
Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi, işğalçı 
ilə işğala məruz qalan dövlətə demək olar 
ki, eyni münasibətin göstərilməsi artıq 
dözülməz bir vəziyyət yaradır. Azərbaycan 

xalqı bu mənasız danışıqlardan bezib. Ona 
görə bu məsələ ilə məşğul olanlar və bu 
günlər ərzində öz vasitəçilik təkliflərini 
irəli sürənlər bilməlidirlər ki, xalqımızın 
səbri tükənməz deyil. Bu gün biz güclü 
ordu yaratmışıq. Bu gün xalq-iqtidar birliyi 
Azərbaycanda sabitliyin inkişafının əsas 
şərtidir. 50 siyasi partiya bəyanat yayaraq, 
dövlət başçısının qərarları dəstəklədiyini 
bildirməklə, həmrəylik nümayiş etdirdilər. 
Haqq bizimlədir! Ona görə Ermənistan – 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı bir addım da geri atmayacağıq. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

edilməlidir və bizim bu məsələ ilə bağlı 
fikrimiz qətidir!

Bu gün biz təkcə səngərlərdə deyil, 
həm də informasiya məkanında vuruşuruq. 
Heç kim sayıqlığını itirməməlidir. Biz yox-
lanılmamış xəbərlərə, sosial şəbəkələrdə 
yer alan yalan məlumatlara inanmamalıyıq 
və onların yayılmasına imkan yaratmama-
lıyıq.

Ölkəmizin mənafeyinə uyğun ol-
mayan, düşmən tərəfinin məqsədlərinə 
xidmət göstərən yayıma, çağırışa yol 
verməməliyik. Birmənalı olaraq bilməliyik 
ki, çaşdırıcı çıxışlar, həqiqətə uyğun olma-
yan dezinformasiyalar yaymaq, qızışdırıcı 
materiallar ölkəmizin haqq işinə xidmət 
etmir. Bu gün hər birimiz dövlətimizin 
yanında olmalıyıq, dövlətimizin apar-
dığı haqq işinə dəstək olmalıyıq. Siyasi 
əqidəsindən, milliyyətindən, dinindən asılı 
olmayaraq ürəyimiz bir yerdə döyünməli, 
yumruğumuz bir yerə vurulmalıdır. Bu 
Vətən torpağının hər kəndini, hər daşını 
müdafiə etmək üçün bir olmalıyıq. 

Bizim bir məqsədimiz var – Vətəni 
müdafiə etmək, onun ərazi bütövlüyünü və 
tarixi həqiqəti bərpa etmək. Mən əminəm 
ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq, 
Azərbaycanın haqq işi qalib gələcək!

Hicran HÜSEYNOVA, 
Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq 

Komitəsinin sədri, professor

Azərbaycan Ordusu işğal altındakı  
torpaqlarımızı azad etmək qüdrətindədir

Hazırda işğalçını yerinə oturdan 
Ordumuz torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi 
əməliyyatları uğurla davam etdirir. Ali 
Baş Komandanın qətiyyətli iradəsindən, 
xalqımızın möhtəşəm dəstəyindən ilham-
lanan Azərbaycan Ordusu cəbhənin bütün 
istiqamətlərində düşmənə sarsıdıcı zərbələr 
vurur.

Son 17 ildə Azərbaycan Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan bütün sahələrdə, eləcə də 
müstəqilliyimizin, suverenliyimizin 
qarantı olan ordumuzun müdafiə 
qüdrətinin və döyüş qabiliyyətinin 
artırılması, maddi-texniki təchizatının 
yaxşılaşdırılması yönündə önəmli 
addımlar atıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, 
hazırda Azərbaycan Ordusu dünyanın ən 
güclü 50 ordusu sırasındadır. 

Belə bir orduya sahib olan Azərbaycan 
rəhbəri möhtərəm İlham Əliyev ən yüksək 
tribunalardan daim bəyan edib ki, əgər 
münaqişənin həllində sülh danışıqları 
səmərə verməsə, işğal altındakı torpaqları-
mız hərbi yolla azad ediləcək. 

Artıq o gün gəlib. Azərbaycan Ordu-
sunun vətənpərvər, cəsur və mərd oğulları 
tərəfindən cəbhədə bir-birinin ardınca 
uğurlar əldə edilir, düşmənlə təmas xəttində 
döyüş şücaəti, qətiyyəti göstərilir, xalqımı-

zın illərdən bəri gözlədiyi Böyük Qələbə 
salnaməsinin ilk səhifələri yazılır. Hər bir 
vətəndaşımızda olan ruh yüksəkliyi, orduya 
inam, qələbəyə əminlik hissi sarsılmaz 
Azərbaycan Ordusunu yeni-yeni qələbələrə 
ruhlandırır. Hamı inanır, əmindir ki,  
Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz tez bir 
zamanda yağı düşməni doğma torpaqları-
mızdan qovacaq, bizə zəfər bayramı, qələbə 
sevinci yaşadacaq.

Heç bir gücə, heç bir məntiqə 
əsaslanmayan bəyanatlar verən, cəbhə 
xəttində təxribatlar törədən, Azərbaycanın 
yaşayış məntəqələrini atəşə tutan, danışıq-
lar prosesini pozan Ermənistan və onun 
rəhbərliyi anlamalı idi ki, bir gün mütləq 
Azərbaycan xalqının səbir kasası dolacaq 
və haqq-ədalət bərpa olunacaq. “Qarabağ 
Ermənistandır və nöqtə” deyərək yeni tor-
paqlar işğal etməyə hazırlaşdıqlarını açıq-
layan Nikol Paşinyan və onun hakimiyyəti 
bu gün döyüş meydanından qaçaraq 
beynəlxalq ictimaiyyətdən yadım dilənir. 
Lakin artıq dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq 
təşkilatlar da onun və hakimiyyətinin yalan-
larından bezib. 

Azərbaycanın apardığı mübarizə 
cənab Prezidentimizin dediyi kimi, haqq 
mübarizəsidir, haqq davasıdır. Çünki işğala 
məruz qalan, bir milyondan artıq soydaşı 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində 

yaşayan, 20 faiz torpağı işğal altında olan 
məhz xalqımızdır, Azərbaycandır. 

Hələ Aprel döyüşləri və Tovuz 
hadisələri zamanı xalqımızın nümayiş 
etdirdiyi birlik bir daha hər birimizdə qəti 
əminlik yaratmışdı ki, yurd-yuvasından 
didərgin düşən məcburi köçkünlərimiz gec-
tez öz əzəli torpaqlarına qayıdacaqlar. Son 
erməni təxribatlarından sonra isə Böyük 
Qələbənin, Böyük Qayıdışın reallaşması 
üçün ciddi zəmin yarandı. Cənab İlham 
Əliyevin xalqa müraciəti, hərbi vəziyyətin 
və qismən səfərbərliyin elan edilməsindən 
sonra gənclərimizin yüksək ovqatla döyüş 
meydanına yollanması, Ali Baş Koman-
dana ünvanlanan çoxsaylı müraciətlər də 
bir daha göstərir ki, Azərbaycan xalqının 
vətənpərvərlik hissi ən yüksək səviyyədədir.

Bu gün güclü iqtisadi imkanlara, 
möhkəm beynəlxalq mövqeyə, qüdrətli 
orduya malik Azərbaycan tarixi ədaləti 
bərpa etmək əzmindədir. Düşmən isə hər 
zaman olduğu kimi, yanlış informasiyalar 
yaymaqla, əhalisini aldatmaqla, itkilərini 
gizlətməklə məşğuldur. 

Prezident İlham Əliyevin Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 
məsələdə mövqeyi, iradəsi hər kəsə bəllidir. 
Dövlətimizin başçısı dəfələrlə bəyan edib 
ki, münaqişə birmənalı olaraq ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapma-
lı, düşmən işğal etdiyi bütün torpaqlardan 
çıxarılmalıdır. Bu mövqe tam şəkildə xalqın 
maraqlarını ifadə edir. 

Azərbaycan, həm də uzun illərdir ki, 
münaqişənin danışıqlar masası arxasında 
aparılması istiqamətində səylərini davam 
etdirib və səmərəli, məntiqi nəticəsi olacaq 
danışıqlar prosesinin tərəfdarı olduğunu ən 
yüksək səviyyədə bəyan edib, danışıqlar 
prosesinə sadiqliyini nümayiş etdirib.

Ona görə də “Biz haqq yolunda-
yıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər 
çalacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ 

Azərbaycandır!”. Sentyabrın 27-də 
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin xalqa müraciətində 
səsləndirilən bu fikirləri də yuxarıda qeyd 
edilənlərin parlaq ifadəsidir.

Azərbaycanın indiki əks-hücumunda 
ermənilərin faşist mahiyyəti özünü bir daha 
qabarıq büruzə verir, ağır artilleriyadan dinc 
sakinlərə atəş açılır, evlər dağıdılır, infrast-
ruktura ziyan vurulur. Naftalanda, Tərtərdə, 
Ağdamda, Daşkəsəndə və digər cəbhəyanı 
bölgələrdə yerləşən yaşayış məntəqələrinə 
edilən hücumlar nəticəsində neçə-neçə dinc 
sakin qətlə yetirilib, çox sayda vətəndaşımız 
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq 
xəstəxanalara yerləşdirilib. Lakin bütün 
bunlar xalqımızı, xüsusən cəbhə bölgəsi 
ərazilərində məskunlaşan əhalimizi 
qətiyyən narahat etmir. Çünki onların 
Azərbaycan Prezidentinə, ordumuza 
inamı sonsuzdur. Ali Baş Komandanın 
tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirən Silahlı 
Qüvvələrimiz də tarixi zəfər yolunda inam-
la irəliləyir. Düşməni işğal altında olan tor-
paqlarımızdan təmizləmək əmrini icra edən 
ordumuz xalqımızı yeni-yeni qələbələrlə 
sevindirir. 

Bütün xalqımız kimi, mən də qəti 
əminəm ki, Azərbaycan Ordusu işğal 
altındakı torpaqlarımızı azad etmək 
qüdrətindədir. Möhtərəm Prezidenti-
miz İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi: 
“Azərbaycan heç bir təxribata əl atmır. 
Sadəcə olaraq öz maraqlarını müdafiə edir, 
mövqeyini dəstəkləyir. Biz dəfələrlə bəyan 
etmişik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli tarixi 
Azərbaycan torpağıdır və bu, həqiqətdir. 
Ermənistanın baş naziri deyəndə “Qara-
bağ Ermənistandır”, bu, yalandır. Mən 
deyəndə ki, “Qarabağ Azərbaycandır”, bu, 
həqiqətdir. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. 
Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Çünki 
bu, bizim doğma, dədə-baba torpağımız-
dır”. 

Xeyrulla HÜMBƏTOV, 
Yeni Azərbaycan Partiyası 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC üzrə 
təşkilatının sədri

Prezident İlham Əliyev: Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik!

– Hüseynbala müəllim, bu günlərdə hansı 
hissləri yaşayırsınız?

– Bu gün hər bir qeyrətli Azərbaycan vətəndaşı 
və ziyalısı kimi, mən də həyatımın ən həyəcanlı və 
şərəfli günlərini yaşayıram. Xalqımızın mərd, igid 
oğulları torpaqlarımızı yağı düşməndən azad etmək 
naminə canlarından keçirlər. Belə qəhrəman bir 
xalqın övladı və yazıçısı olduğumdan sonsuz qürur 
və fərəh duyuram.

Düşünürəm ki, indi cəbhədə əsgərlərimizin 
qeyri-adi şücaətlər göstərməsində Azərbaycan 
ədəbiyyatının da payı vardır. Bu mənada 
cəsarətlə demək olar ki, indi Qarabağ cəbhəsində 
əsgərlərimizlə bərabər Azərbaycan ədəbiyyatı da 
döyüşür.

– Sizcə, ədəbiyyatımızın, hər bir bədii qələm 
əhlinin indi əsas vəzifəsi nədir?

– Ədəbiyyatımız insanlarda Böyük Qələbəmizə 
sarsılmaz inam hissini daha da gücləndirməyə 
çalışmalıdır. Bu, hər bir şair və yazıçının müqəddəs 
borcudur.

Azərbaycan xalqının “müsəlləh əsgər”ə 
çevrilərək, Qarabağda tezliklə böyük zəfər əldə 
edəcəyinə bütün varlığımla inanıram. Mehdiləri, 
Həziləri, Mübarizləri olan xalqın qisası qiyamətə 

qala bilməz. “Xəcalət”i, “Ləyaqət”i, “Güllələnmiş 
heykəllərin fəryadı” və digər əsərlərimi məhz bu 
niyyətlə qələmə almışam.

– Tanınmış tənqidçi, professor Nizaməddin 
Şəmsizadə qeyd edib ki, siz Azərbaycan 
ədəbiyyatında Qarabağın ağrı-acılarını, bu dərdin 
bədii obrazını ədəbiyyatımıza gətirən yazıçıların 
ilk cərgələrindəsiniz...

– Professora dərin təşəkkürümü bildirir və 
ona Allahdan şəfa diləyirəm. O ki qaldı, sualını-
zın cavabına, əlimi ürəyimin başına qoyub tam 
səmimiyyətlə deyirəm: Mən Qarabağın yaralanmış 
çiçəyindən tutmuş və doğma yurdlarından didərgin 
düşmüş köçkünlərin dərdlərini var gücümlə qələmə 
almağa çalışmışam və bundan sonra da bunu 
edəcəyəm.

Bu mövzuda yazdığım böyük-kiçikli bütün 
əsərlər, o cümlədən “Missiya”, “Güllələnmiş 
heykəllər”, “Durnalar qayıtdı”, “Son arzu”, “Tənha 
durna uçuşu”, “Simuzər”, “Qiblə”, “Gəlinlik 
paltarı”, “Bir gecənin sehri” və başqa povest və 
hekayələrim barədə oxuculardan hər dəfə müsbət 
rəy eşidəndə çox sevinirəm.

– Hüseynbala müəllim, sizcə Vətən sevgisi 
nədən qaynaqlanır?

– Vətən sevgisi əxlaqın gözəlliyindən xəbər 
verir. Vətən mərd və çalışqan insanların çiynində 
yüksəlir. Bu mövzuda həvəslə yazıram və bundan 
zövq alıram.

“Qarabağ Azərbaycandır və nida!” Bunu Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev deyib! Qarabağı 
Azərbaycandan heç bir qüvvə qopara bilməz! Ən 
yaxın günlərdə Azərbaycan bayrağı Xankəndidə, 
Şuşada dalğalanacaq. 

– Ənənəvi sual: İndi ən böyük arzunuz nədir?
– Gözəl Şuşanı düşməndən azad edəcək 

qəhrəmanların bədii obrazlarını yaratmaq arzu-
sundayam. Şuşanın azad olunması ilə bağlı xəbəri 
böyük səbirsizliklə gözləyirəm. Necə deyirlər, 
gözüm yolda, qulağım səsdədir. 

– Arzunuz çin olsun! Bu, bütün xalqımızın 
arzusudur! 

– İnşallah! Hər şey yaxşı olacaq! 

Söhbəti qələmə aldı: 
Məsaim ABDULLAYEV, “Xalq qəzeti” 

Bizim işimiz haqq işidir!

Operativ şəkildə yenilənən 
informasiyalar Azərbaycan si-
lahlı qüvvələrinin növbəti erməni 
təxribatına cavab olaraq atdığı uğurlu addım-
lardan, yaşayış məntəqələrimizin, mühüm 
strateji yüksəkliklərin geri alınmasından bəhs 
edir. Bütün cəbhə boyu əks-hücuma keçən 
igid əsgərlərimiz haqq işi uğrunda vuruş-
duqlarına görə düşməndən qat-qat ürəkli, 
cəsarətli və qarşısıalınmazdırlar.

Dövlətimizin başçısı, Silahlı 
qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin xalqın güclü dəstəyinə arxalanaraq 
qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməsi, bütün 
beynəlxalq tədbirlərdə erməni faşizminin iç 
üzünü ifşa etməsi artıq dünya ictimaiyyətinin 
münaqişəyə obyektiv yanaşmasına, tez-tez 
atəşkəsi pozan erməni faşistlərinin haqsız 
mövqeyini müdafiədən çəkinməsinə səbəb 
olmuşdur. Artıq bir çox siyasi dairələr də 
etiraf etməyə məcburdurlar ki, Qarabağ 
cəbhəsində qan tökülməsinin, yaşayış 
məntəqələrinin iriçaplı silahlardan atəşə 
tutulmasının, dinc sakinlərin tələf olmasının 
əsas baiskarı məhz ermənilərdir.

Mən əslən Füzuli rayonundanam. Uşaqlıq 
və yeniyetməliyim o gözəl diyarda keçib. 
Cənnət Qarabağın gözəzl təbiətindən, mərd 
insanlarından ilhamlanaraq şeirlər yazmış, 
doğma yurdu daim böyük məhəbbətlə 
tərənnüm etmişəm. Amma son 30 ildə işğal 
altında qalan yerd yerlərimizlə bağlı həsrət 
dolu duyğular yazılarıma hakim kəsilmişdi. 
Eyni zamanda, böyük inamım vardı ki, 
tezliklə müzəffər Azərbaycan ordusu o yerləri 
mənfur düşməndən təmizləməyə qalxacaq 
və yenidən doğma ocaqlarımıza qovuşa-
cağıq. İndi artıq həmin an gəlib yetişmişdir. 

Haydı, Azərbaycan əsgəri, İrəli!
Üstündən sükutla keçə bilmədiyim bir 

məsələ də qardaş Türkiyənin bizə bö-
yük mənəvi dəstək verməsidir. Türkiyə ilə 
bərabər, Pakistan, Əfqanıstan və başqa 
dövlətlər də açıq şəkildə Azərbaycanın haqq 
işini müdafiə edir, işğalçı ölkəni tənqid edirlər. 
Bundan ciddi təşvişə düşən Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya, Fran-
saya, Almaniyaya, beynəlxalq təşkilatlara 
müraciət edərək haqq savaşımızda yanımız-
da olduğunu bəyan edən Türkiyənin, guya, 
döyüşlərə öz silahlı qüvvələri ilə müdaxilə 
etdiyi barədə sərsəm fikirlər səsləndirir və 
bunun qarşısını almağa çağırır. Görünür, 
o, yenə də özünün ağ yalanlarının baş 
tutacağına ümidlidir. Amma indi zaman o 
zaman deyil. Riyakarcasına ağlayıb-sıtqa-
maqla, ona-buna yalvarmaqla, Azərbaycana 
və Türkiyəyə qara yaxmaqla daha haqq 
divanından qaçmaq mümkün olmayacaq. O 
da, havadarları da işğalçı ordunun, muzdlu 
qatillərin tezliklə torpaqlarımızdan çıxarıl-
masını təmin etməli, tarixi torpağəməz olan 
Qarabağımızdan əl çəkməlidirlər ki, daha 
böyük itkilər verilməsin. Onsuz da gec-tez 
bütün ərazilərimiz nankor ermənilərdən bir 
nəfərə kimi təmizlənəcəkdir.

Bir daha deyirəm ki, bizim işimiz 
haqq işidir, mübarizəmiz müqəddəs amal 
mübarizəsidir.

Əşrəf VEYSƏLLİ, 
Şair, Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

Prezidentin fərdi təqaüdçüsü

Azərbaycan xalqı, Milli Ordumuz 
 Qarabağ cəbhəsində torpaqlarımızı 
azad etmək naminə şərəf və ləyaqət 

mübarizəsi aparır. Belə çətin və taleyüklü 
məqamda əksər şair və yazıçılarımız media 
və sosial şəbəkələr vasitəsilə əsgər və 
zabitlərimizi qələbəyə səsləyirlər. Ağlı, 
qəlbi, düşüncəsi ilə Qarabağla daim bağlı 
olan tanınmış yazıçı-dramaturq Hüseynbala 
Mirələmovla gənclərdə vətənpərvərlik 
ruhunun daha da gücləndirilməsinin 
vacibliyi barədə söhbət etdik.

Sentyabrın 27-dən başlayaraq, Ermənistan 
Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin 
davamı olaraq növbəti dəfə təxribat törətmiş, 
həmişə olduğu kimi, bu dəfə də dinc əhalini, 
mülki infrastrukturu hədəfə almaqla öz çirkin 
mahiyyətini nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan 
Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
hərbi təxribatlarının qarşısını uğurla  almasını, 
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməklə 
cəbhədə əldə etdiyi qələbələri xalqımız ruh 
yüksəkliyi ilə qarşılayır. 

İllərdən bəri Qarabağdan gözlədiyimiz se-
vindirici xəbərlər qəlbimizi titrətdi. Rəşadətli 
ordumuz əzəli torpaqlarımızı zəbt edən, sülh 
danışıqlarını pozan, kölgəsində yatdığı ağa-
larının sayəsində “ərköyünlük” edərək ipə-
sapa yatmayan ermənilərə, nəhayət, layiqli 
cavab verməkdədir. Gözümüz televiziya ek-
ranlarında, rəsmi xəbər saytlarındadır.

“Bu gün Qarabağda əsgərlərimizlə 
bərabər ədəbiyyatımız da döyüşür”

Sentyabrın 27-dən başlayaraq, Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsində hərbi toqquşmalar yenidən alovlandı. Bu 
dəfə də işğalçı tərəf növbəti təxribata əl ataraq, yaşayış 
məntəqələrimizi ağır artilleriyadan atəşə tutdu. Azərbaycan 
vəziyyətə uyğun adekvat tədbirlər gördü və düşmən 
mövqelərini susdurmaq üçün əks-hücum əməliyyatına 
başladı. Qısa müddət ərzində düşmən mövqeləri darmada-
ğın edildi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının bir sıra kəndləri, 
həmçinin bəzi yüksəkliklər işğaldan azad olundu. 
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