
Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacağıq! 

– Razi bəy, bugünlər hamımız 
sevinc içərisindəyik. Hər gün 
cəbhədən şad xəbərlər eşidirik. 
Sizin və rəhbərlik etdiyiniz partiya 
üzvlərinin əhval-ruhiyyəsi necədir?   

–  Azərbaycan Ordusunun işğal 
altında olan ərazilərimizin azad 
edilməsi uğrunda apardığı mübarizə 
hər birimizdə qürur hissi yaradır. 
Rəşadətli ordumuz işğal altındakı 
ərazilərimizi azad etmək iqtidarında 
olduğunu bütün dünyaya nümayiş 
etdirir. Hər birimiz fəxr edir və qürur 
hissi keçiririk ki, qüdrətli ordumuz 
Azərbaycanın qədim və əzəli torpağı 
olan Qarabağı düşmən tapdağından 
xilas edir. Biz ordumuza güvənir 
və inanırıq. Söz yox ki, 2016- cı 
ilin Aprel döyüşlərində, 2018- ci 
ilin Günnüt və 2020-ci ilin iyulunda 
Tovuz əməliyyatlarında bunun şahidi 
olmuşduq. Təcavüzkar Ermənistan 
da silahlı qüvvələrimizin gücünü 
görmüşdü. Görünür, bu həqiqəti hələ 
də həzm edə bilməyiblər və yenidən 
sərhədboyu ərazilərdə genişmiqyaslı  
təxribatlara əl atıblar. Ancaq bu dəfə 
canlarını qurtara bilmirlər. Artıq yal-
varmağa başlayıblar.  Hesab edirəm 
ki, bu yalvarma  növbəti erməni 
hiyləsidir. 

Sevinirik ki, Azərbaycan xalqı 
bu mübarizədə Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevlə həmrəydir 
və onun ətrafında sıx birləşib. 
Bunu minlərlə gəncimizin könüllü 
cəbhəyə getmək üçün müraciətləri də 
təsdiqləyir. Müxalifətdə olan parti-
ya sədri kimi bu birlik və həmrəylik 
məndə qürur hissi yaradır. Bu gün 

siyasi əqidəsindən və mövqeyindən 
asılı olmayaraq, hər kəs dövlət 
başçısının ətrafında sıx birləşməli, 
Vətənimizin müdafiəsi, ərazi bütöv-
lüyümüzün təmin olunması uğrun-
da birlikdə mübarizə aparmalıdır. 
Unutmamalıyıq ki, hamımızın bir 
Vətəni var – Azərbaycan! Səfərbər 
olunan xalq heç vaxt məğlub edilməz. 
İnanıram ki, yaxın zamanlarda hər 
birimiz Azərbaycan Ordusunun şanlı 
qələbəsinin şahidi olacağıq. 

– Sizin milli həmrəylik və 
birlik barədəki fikirləriniz mənə 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 52 si-
yasi partiyanın 51- nin  Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı 
təxribatına dair birgə bəyanatını 
xatırlatdı. Həmin bəyanatı qəbul 
etmək hansı zərurətdən yarandı?

– Siyasi partiyaların birgə 
bəyanatını yüksək qiymətləndirirəm. 
Bu bəyanat dünyanın bütün ölkələrinə 
göndərilib. Bu, o deməkdir ki, 
Azərbaycanda siyasi baxışlarından, 
mövqeyindən asılı olmayaraq, hər bir 
kəs Ali Baş Komandanın ətrafında sıx 
birləşərək torpaqlarımızın düşməndən 
azad edilməsi barədə düşünür. 
Belə bir məqamda dövlət başçısının 
ətrafında sıx  birləşmək və birlikdə 
mübarizə aparmaq çox vacibdir. 
Ölkə başçısının da dediyi kimi, “Biz 
birlikdə güclüyük!”. Düşünürəm ki, bu 
həmrəylik Azərbaycan Prezidentinə 
kifayət qədər imkan yaradır ki, daha 
cəsarətli və qətiyyətli addımlar atsın. 
Dövlət başçısının bütün  cəsarətli 
çıxışlarını, müsahibələrini diqqətlə 
dinləyirik, qətiyyətli addımlarını 

izləyirik. Bu, hər birmizdə qələbəyə 
böyük inam yaradır. Ali Baş Ko-
mandanın müstəsna planları, taktiki 
gedişləri xalqımızı addım-addım 
qələbəyə yaxınlaşdırır.

– Təəssüf ki, Vətənimizin belə 
taleyüklü problemlərinin həlli 
istiqamətində bəzi adamlar, necə 
deyərlər, yaxasını kənara çəkib, 
seyirçi mövqedədir. Belə ünsürlərə 
münasibətinizi  bilmək istərdik.

– AXCP və Milli Şura siyasi 
partiyaların həmrəylik bəyanatına 
qoşulmayıb. Mən bunun səbəbini 
bilməsəm də, kəskin pisləyirəm. 
Müxalifətçilik iqtidara qarşıdır, 
dövlətçiliyə, Vətənə qarşı yox. 
Mənim rəhbərlik etdiyim partiya da 
hakimiyyətə qarşı müxalifətdədir. 
Bu, o demək deyil ki, torpaqları-
mızın azadlığı uğrunda düşmənə 
qarşı aparılan mübarizədən kənarda 
qalmalıyam. Mən bu həmrəylikdən 
kənarda qalanları, təbii ki, qınayıram. 
Yaxşı olardı ki, Azərbaycanda heç bir 
siyasi partiya ümumi səfərbərlikdən, 
həmrəylikdən kənarda qalmasın. 
Dağlıq Qarabağ problemi xalqımızın 
ən ağrılı yeridir. Ona görə də kiminsə 
bu mübarizədən kənarda qalması 
yolverilməzdir.

– Ermənistanın baş naziri artıq 
diz çökmək üzrədir və güzəştə 
getməyə hazır olduğunu bildirib. 

– Bəli, artıq Ermənistan tərəfi 
acınacaqlı məğlubiyyətin bir addım-
lığında olduğunu dərk edir və ona 
görə də Nikol Paşinyan  belə bir 
fikrə gəlib. Ayrı yolu da yoxdur. Qeyd 
etdiyim kimi, bu, növbəti erməni 
hiyləsidir. Mən başa düşmürəm, 
işğalçı tərəf hansı güzəştdən danışır? 
Yəni, demək istəyir ki, işğal etdiyimiz 
ərazilərin bir hissəsini güzəştə ge-
dirik, qalanı da hələlik qalsın bizdə? 
Burada hər hansı bir güzəştdən 
söhbət gedə bilməz. İşğalçı ölkə 
hansı şərti irəli sürə bilər? Mən bunu 
Ermənistanın baş nazirinin növbəti 
yalanı və təxribatı hesab edirəm. 

Azərbaycan münaqişənin dinc 
yolla həlli üçün bütün vasitələrdən 
istifadə etdi. Ancaq Ermənistanın 
baş naziri müxtəlif vasitələrlə bundan 
yayındı. Axırda isə belə bir bəhanə 
gətirdi ki, guya, Azərbaycan bu 
məsələlərin həllində qondarma Dağlıq 
Qarabağ respublikasının rəhbərliyi 
ilə danışıqlar aparmalıdır. Bu adam 
hələ də dərk etmir ki, Dağlıq Qara-
bağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. İndiyədək dünyanın heç 
bir ölkəsi, heç bir beynəlxalq təşkilat 
Dağlıq Qarabağı müstəqil respublika 
kimi tanımayıb. Hətta Ermənistanın 
özü də bu vaxta qədər tanımır. Nikol 
Paşinyan indi yalvarmağa başla-
yıb. Yalvara - yalvara da şərtlər irəli 
sürür.  Onun bu “təklifinə” dövlətimizin 
başçısı çox yaxşı cavab verdi:” 
Mənim şərtim birdir -- çıxsın bizim 
torpaqlarımızdan, çıxsın, qarşıdurma 
dayansın. Amma sözdə yox, əməldə. 
Desin ki, mən Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü tanıyıram, necə ki, baza 
prinsiplərində bu, təsbit edilib. Desin 
ki, mən işğal edilmiş torpaqlardan 
qoşunlarımızı çıxaracağam, necə ki, 
baza prinsiplərində bu, təsbit edilib. 
Desin ki, mən Azərbaycan xalqından 
üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ 
Ermənistan deyil”.

Müsahibəni qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq  qəzeti” 

Azərbaycan əsgəri öz torpağında vuruşur
Təəssüf ki, “Amnesty International” bunu dərk etmək istəmir
Zaman-zaman 

ermənipərəst dairələr 
tərəfindən maliyyələşdirilən 
“Human Rights Watch”, 
“Freedom House”, “Am-
nesty International” kimi, 
təşkilatlar ikili standartlardan 
və böhtandan əl çəkmir, ağ 
yalanları ilə onlara olan inamı 
heçə endirirlər. Təbii ki, bu 
cür qərəzli təşkilatlar təsadüfi 
hesabatlar hazırlamırlar. 
Onların bu məsələdə hamisi 
rolunu məhz güclü erməni 
lobbisi oynayır. Bir çox 
hallarda bu təşkilatların şər-
böhtan xarakterli hesabatları, 
məhz özlərini “müxalifət”, 
eləcə də, “insan hüquqları-
nın müdafiəsi” istiqamətində 
fəaliyyət göstərən QHT-lər 
adlandıran “beşinci kolon”un 
ötürdüyü yalan məlumatlar 
hesabına ictimailəşdirilir.

Son illər Ermənistan ordu-
sunun sərhədboyu ərazilərdə 
törətdiyi təxribatlara, bu-
nun nəticəsində hərbçilərin 
və mülki əhalinin qətlə 
yetirilməsinə və ağır ya-
ralanmalarına, yaşayış 
məntəqələrinin dağıdılma-
sına göz yuman beynəlxalq 
təşkilatlar, deyəsən, qəflət 
yuxusundan oyanırlar. Bunun 
da səbəbi Ermənistan ordu-
sunun sentyabrın 27- dən 
başlayaraq genişmiqyaslı 
təxribatların qarşısının 
Azərbaycan hərbi hissələri 
tərəfindən qətiyyətlə alın-
ması və əks- hücumlar 
zamanı düşməni darma-
dağın etməsidir. Görünür, 
ermənipərəst dairələr “güclü 
Ermənistan ordusu”nun 
qələbəsinə hələ də inanırmış-
lar. Ona görə də işğalçıların 
ərköyünlüyünə, təxribatlarına 
göz yumurdular. Azərbaycan 
Ordusunun bir- birinin ar-
dınca qazandığı qələbələr, 
işğalda olan ərazilərimizin 
27 ildən sonra azad edilməsi 
ermənipərəst dairələr kimi, 
“Amnesty International” 
təşkilatını da yandırıb – 
yaxıb. Bunu təşkilatın ikrah 
hissi yaradan bəyanatı da 
təsdiqləyir. 

Həmin təşkilatın 
rəhbərliyinə Prezident İlham 
Əliyevin bəzi fikirlərini çatdır-
maq istərdim: “Bizim işimiz 
haqq işidir, biz öz torpağı-
mızda vuruşuruq, Vətən 
uğrunda vuruşuruq. Bizim 
davamız ədalətli davadır və 
əminəm ki, bu münaqişədə 
biz istədiyimizə nail olaca-
ğıq, haqq-ədalət öz yerini 
tapacaq və Azərbaycan öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa 
edəcək. Uzun illər ərzində 
məcburi köçkün kimi yaşa-
yan soydaşlarımız da öz 
doğma dədə-baba torpaqla-
rına qayıdacaqlar”.

Bu yerdə Rusiya Federa-
siyasının Prezidenti Vladi-
mir Putinin Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyana 
verdiyi cavabı da xatırlatmaq 
yerinə düşərdi. Rusiya Pre-
zidenti deyb ki, Ermənistan 
rəhbərliyinin Rusiyaya 
müttəfiqlik öhdəliklərinin 
icrası ilə bağlı sualı yox-
dur: “Məlum olduğu kimi, 
Ermənistan KTMT üzvü-
dür və bizim bu müqavilə 
çərçivəsində müəyyən 
öhdəliklərimiz var. Çox 
təəssüf ki, döyüşlər hələ də 
davam edir. Amma döyüşlər 
Ermənistan ərazisində 
aparılmır. Öhdəliklərimizə 
gəldikdə, biz onları yerinə 
yetirmişik, yerinə yetiririk və 
yerinə yetirəcəyik”.

Öz haqq işi uğrunda 
mübarizə aparan, ərazi 
bütövlüyünü təmin edən, 
öz torpaqlarında vuruşan 
Azərbaycan Ordusunu, 
dövlətimizi qınaq hədəfinə 
çevirən “Amnesty Interna-

tional” təşkilatı, nədənsə, 
Ermənistanın 1949-cu il 
Cenevrə Konvensiyası da 
daxil olmaqla, beynəlxalq 
humanitar hüququn nor-
ma və prinsiplərini kobud 
şəkildə pozduğunu görmək 
istəmir. Nə qədər kar və kor 
olmalısan ki, bu böyüklükdə 
haqsızlığı görməyəsən və 
eşitməyəsən. “Amnesty 
International” təşkilatı kimi, 
Ermənistan ordusunun 
Gəncə, Tərtər, Mingəçevir, 
Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, 
Xızı və azərbaycanlı mülki 
əhalinin sıx məskunlaşdığı 
digər şəhər və kəndlərimizə 
hücumlar edərək, 
münaqişənin miqyasını və 
coğrafiyasını açıq şəkildə 
genişləndirmək cəhdlərini 
görməmək qərəzlikdir. 

Özünü insan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəçisi 
kimi tanıdan, əslində, 
bütün fəaliyyətini hüquq 

pozuntusunun müdafiəsinə 
yönəldən “Amnesty Interna-
tional”  Ermənistanın raket 
zərbələri nəticəsində 27 
azərbaycanlı mülki şəxsin 
həlak olduğunu, 141 nəfərin 
yaralandığını, 500-dən çox 
yaşayış binası və mülki 
obyektin dağıdıldığını nəzərə 
almırsa, bu təşkilatın fa-
şizm ideologiyasının qatı 
tərəfdarı olan Ermənistandan 
heç bir fərqi yoxdur. Bu cür 
vacib və həssas məsələdə 
selektiv yanaşma insan 
hüquqları prizması bax-
mından qərəzsizlik mövqe-
yinin tamamilə pozulması 
deməkdir.

Azərbaycan və 
Ermənistan Klaster silah-
ları barədə Konvensiya 
imzalayıblar. Ölkəmiz bu 
konvensiya ilə öhdəlikləri 
tamamilə yerinə yetirir. La-
kin Ermənistan ordusunun 
Azərbaycana qarşı istifadə 

etdiyi klaster bombaları 
münaqişə zonasında və 
ondan aralıda yerləşən 
kənd və şəhərlərin mülki 
əhalisinə və infrastruk-
turuna xeyli zərər vurub. 
Beynəlxalq hüququn norma 
və prinsipləri Azərbaycan Si-
lahlı Qüvvələrinin ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünü bərpa 
etmək və mülki əhalinin 
təhlükəsizliyini təmin etmək 

üçün apardığı əməliyyatlara 
haqq verir. Azərbaycan Or-
dusu öz ərazisində müdafiə 
olunur və yalnız legitim 
hərbi obyektləri hədəf seçir. 
Konvensiyaya uyğun ola-
raq, mülki obyektlərə atəş 
açılmır. Təəssüf ki, şər və 
böhtançı kimi tanınan “Am-
nesty International” bunu 
“görmür”. 

Ermənistanın Azərbaycan 
xalqına qarşı həyata ke-
çirdiyi təxribatçı hərbi 
təcavüzü dəstəkləyən 
dövlət və beynəlxalq 
təşkilatların obyektivlikdən 
və ümumiyyətlə, demokra-
tiyadan danışmağa haqqı 
yoxdur.

Çingiz QƏNİZADƏ, 
Demokratiya və İnsan 

Hüquqları Komitəsinin sədri, 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, 

hüquq müdafiəçisi 

Haydı, şanlı ordu, haydı!!!
Ordumuz müzəffər ordudur!
Ordumuz ordular dağıdan!
Ordumuz bədnəsil yağıdan,
Tamahkar, bədəsil yağıdan
İntiqam, kam alan ordudur,
Yurdumu tam alan ordudur,

Haydı, Odlar Yurdu, haydı,
Haydı, şanlı ordu, haydı!

Yurdumda hələ ki yağı var,
Qovuruq, qaçırlar yağılar...
Tezliklə açılar göy üzü, 
 Bu bulud dağılar, dağılar, 

Haydı, Odlar Yurdu, haydı,
Haydı, şanlı ordu, haydı!

Sözümüz müstəqim, söz aydın!
Cəbrayıl alındı, göz aydın!
Qarşıda neçə bağ yurdu var,
Neçə düz, neçə dağ yurdu var,
Yurdları alacaq ordu var,

Haydı, Odlar Yurdu, haydı,
Haydı, şanlı ordu, haydı!

Cavanlı, qocalı gözləyir,
Babamız Xocalı gözləyir,
Xankəndi, Kəlbəcər müntəzir,
Laçın tək çox şəhər müntəzir,
Müntəzir, neçə kənd müntəzir,
Neçə sədd, neçə bənd müntəzir,
Çalarıq çox zəfər inşallah,
Olarıq müzəffər inşallah!

Haydı, Odlar Yurdu, haydı,
Haydı, şanlı ordu, haydı!

Əl açıq, qol açıq, yol açıq,
Sağa çıx, sola çıx, yola çıx,
Çat əsir Şuşaya, Şuşaya,
Müntəzir Şuşaya, Şuşaya,
Xilas et işğaldan Şuşanı,
Hifz elə zavaldan Şuşanı,

Haydı, Odlar Yurdu, haydı,
Haydı, şanlı ordu, haydı!

Şahin FAZIL
8.10.2020

cənab  Prezident!
Son zamanlar Azərbaycan xalqı şərəfli günlərini 

yaşayır. Ordumuzun qazandığı qələbələr hər bir 
azərbaycanlının qəlbində qürur hissi doğurur. Işğalçı 
Ermənistan tərəfindən ana torpağımıza uzanan əlləri 
qoparıb atmağın vaxtı yetişmişdir. 

Biz, sənət adamları 
bu günlər Prezidentimizin 
ətrafında sıx birləşərək 
düşmənin məkrli niyyətini 
faş edən əsərlər yaratmaqla, 
xalqımıza mənəvi dəstək 
verməliyik. Xalçaçı 
rəssam kimi Vətənimə, 
Qarabağımıza olan 
məhəbbətim əsərlərimdə 
təsvir etdiyim milli irsimiz – 
məşhur Qarabağ xalçasının 
motivləri, Qarabağ atları, 
ismətli, həyalı Şuşa 
qızları, hay vuranda, qılınc 
oynadanda düşməni lərzəyə 
salan igidlərimiz əsərlərimin 
qəhrəmanlarıdır.

 Ən əsası isə xalqımıza, 
döyüşən əsgər və 
zabitlərimizə xitabən demək 
istəyirik: Sizinləyik, cənab 
Prezident, sizinləyik, ön 
cəbhədə döyüşən Vətən 
oğulları! 

Hazırda işğal olunmuş 
ərazilərimizdə ağır döyüşlər 
gedir. Biz yaxşı bilirik ki, 
hər bir azərbaycanlı üçün 
bu məqamda həmrəylik, 
birlik, bərabərlik, səfərbərlik 
çox vacibdir. Məkrli, ikiüzlü, 
iftiraçı, qorxaq və yaltaq, 
rəzil düşmənin layiqli 
cavabının verilməsi anı 
yetişib. 

Azərbaycan Ordusu 
sözün əsl mənasında Vətən 
müharibəsi aparır. Ordumuz 
böyük əzmkarlıq və mərdlik 
göstərir. İşğal olunmuş 
torpaqlarımızın mənfur 
düşməndən azad olunması 
uğrunda aparılan bu 
müharibənin tezliklə qələbə 
ilə nəticələnəcəyinə əminəm. 

Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı növbəti 
təcavüzü, dinc sakinlərimizi 
qətlə yetirmələri onların 

bədxah xislətindən xəbər 
verir. Ancaq erməni 
vandalları heç vaxt 
xalqımızın əzmini qıra 
bilməz. 

Əminəm ki, cənab 
Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin 
güclü siyasi iradəsi, 
ordumuzun şücaəti 
sayəsində tezliklə işğal 
altında olan torpaqlarımız 
azad olunacağı gün lap 
yaxındadır! Allah köməyimiz 
olsun!

Eldar HACIYEV, 
xalçaçı rəssam, Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının üzvü

“Bizim  əsgərimiz  xilaskar  əsgərdir”

Bu sözlər cənab Prezident, Ali Baş 
Komandan Ilham Əliyevin xalqımıza 
müraciətindəndir. Dövlət başçımız 
dəfələrlə bildirib ki, bizim heç kimin bir 
qarış torpağında da gözümüz yoxdur. 
Azərbaycan Ordusu işğal olunmuş 
torpaqlarımızın yağı düşməndən azad 
olması uğrunda döyüşür.

Son günlər ordumuzun tarixi qələbələri 
hər bir vətənsevər kimi, mənim də qəlbimdə 
qürur hissi doğurmuşdur. Bütün Azərbaycan 
xalqı sevinc içərisindədir. Biz 30 ildir bu günü 
səbirsizliklə gözləyirdik. Amma yaxşı bilirdik 
ki, dövlətimiz tezliklə torpaqlarımızı yağı 
düşməndən azad edəcək.

Bu illər ərzində cənab Prezidentin 
gündəlik səyi nəticəsində ordumuz və onun 
şəxsi heyəti formalaşdı, maddi-texniki baza 
möhkəmləndirildi. Silahlı Qüvvələrimiz 
ən müasir hərbi texnika ilə təmin olundu. 
Bu gün cəbhədən xoş xəbərlər eşidəndə 

təəccüblənmirik. Bilirik ki, Ermənistan ordusu 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 
darmadağın ediləcək, Dağlıq Qarabağ və 
işğal altında olan rayonlarımızın hamısı azad 
ediləcək. Cənab Prezidentimizin qələbəyə 
böyük inamı xalqımızın ruhunu daha da 
yüksəltmişdir.

Dövlət rəhbəri Azərbaycan xalqına 
müraciətində bildirdi: “Onların səngərlərində 
Azərbaycan əsgəri dayanır! Onların postla-
rı bizim əlimizdədir! Onların tanklarını biz 
sürürük! Onların digər silahlı texnikaları bizim 
əlimizdədir, yük maşınları bizim əlimizdədir! 
Biz xilaskar missiyamızı icra edirik və 
edəcəyik!”

Mən yaşımın çox olmasına baxmayaraq bu 
döyüşlərə qoşulmağı arzulayıram.

Ermənilər ordumuzun ruh yüksəkliyini, 
qələbəyə əzmini yaxşı görür və təlaş 
içərisindədirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan da bu günlərdə etiraf edib ki, hələ 
belə müharibə görməmışdim.

Artıq erməni silahlı qüvvələri diz çökdü-
rülmüş, ordumuz Cəbrayıl şəhərini və rayonun 
on iki kəndini işğaldan azad etmişdir. Suqovu-
şandakı qələbəmiz də Silahlı Qüvvələrimizin 
zəfər yürüşünün tərkib hissəsidir. 

Son olaraq demək istəyirəm ki, xalqımız 
Prezidentimizlə bir yerdədir. Azərbaycan xalqı 
öz liderinə inanır və bu inam qələbəmizin 
rəhnidir.

Əfqan ABDULLAYEV, professor

Səfərbər olan xalq məğlub edilməz
Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı,  
Milli Cəbhə Partiyasının sədri Razi Nurullayevdir

Azərbaycanda mövcud olan demokra-
tik mühitin inkişafı, bu istiqamətdə 
yürüdülən uğurlu siyasət, xalq-dövlət 

vəhdəti və sürətli inkişaf bir sıra Avropa və Qərb 
dövlətlərini, habelə qərəzli beynəlxalq təşkilatları 
ciddi narahat edir. Bu qərəzli beynəlxalq 
təşkilatlar əsassız hesabatları və reallıqdan tam 
uzaq olan yalanla dolu bəyanatları ilə ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdəki reytinqinə xələl gətirmək və 
mənfi rəy formalaşdırmaq istəyirlər. 
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