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Azərbaycanın haqq işi qalib gələcək!

Dünyanı öz təsirində 
saxlamaq üçün min oyundan 
çıxan imperialist dövlətlərin 
işğalçı Ermənistanı 30 
ildən artıq bir müddətdə 
dəstəkləməsi münaqişənin 
bu qədər uzanmasına gətirib 
çıxardı. Məlum dövlətlərin 
özlərinin iştirakları ilə BMT 
Təhlükəsizlik Şurası   1993-
cü ildə 4 dəfə Ermənistanın 
öz silahlı qüvvələrini 
 işğal etdiyi Azərbaycan 
 torpaqlarından qeyd-şərtsiz, 
dərhal  çıxarılmasına dair 
qətnamələr qəbul etmişdir. 
Eyni məzmun və xarakterli 
qətnamələr həmin dövlətlərin 
himayədarlığı nəticəsində 
icrasız qalmış, Ermənistan 
BMT-yə, dünya ictimaiy-
yətinə, elə həmin ölkələrin 
özlərinə də hörmətsizlik, 
saymamazlıq nümayiş 
etdirmişdir.

Lakin ermənilər də, onları 
dəstəkləyənlər də unutdular 
ki, Azərbaycan xalqı bir gün 
ayağa qalxıb yurdsevər, 
müdrik və qətiyyətli 
Prezidentinin komandanlığı 
ilə tarixi torpaqlarını murdar 
düşməndən təmizləyəcək. 
Artıq Azərbaycan Ordusu 
bir sıra strateji mövqeləri ələ 
keçirərək, düşmənə sarsıdıcı 
zərbələr vurur, işğalçını 
dayanmadan geri oturdur. 27 
il əvvəl Ermənistanın işğal 
etdiyi torpaqlardan çıxmasına 
kağız üstündə səs verənlər 
son günlərdə Qarabağda baş 
verənlərdən məyus olublar, 
məğlubiyyətə məhkum olan 
düşməni hər vasitə ilə xilas 
etmək istəyirlər.

Belə olan halda haqlı 
sual yaranır: Bu dövlətlər, 
beynəlxalq qurumlar 
Ermənistan Azərbaycanın 

torpaqlarını vəhşiliklə işğal 
edəndə, Xocalıda vandalizm, 
soyqırımı törədəndə niyə 
işğalçıya “dayan!” demədilər? 
1 milyondan çox günahsız 
insan öz tarixi torpağından 
qovulanda, qaçqın- köçkünə 
çevriləndə, Qarabağətrafı 
dinc sakinlər daim atəşə 
tutulub qətlə yetiriləndə 
erməni vəhşilərinə “sülh 

şəraitində yaşamaq lazımdır” 
deyən də olmadı. Ona görə 
də ermənilər insanlıq adına 
ləkə olan bütün əməllərdən 
çəkinmədilər. II Dünya 
müharibəsi zamanı faşistlər 
də zəbt etdikləri yerlərdə 
dinc uşaqlara, qoca, ahıl 
şəxslərə ermənilərin etdikləri 
vəhşilikləri etməmişdilər.

Bir vacib məsələ 
odur ki, bu günlərdə biz 
dostlarımızı və lənətə gəlmiş 
düşmənlərimizi bir daha 
tanıdıq və bunu heç vaxt 
yaddan çıxarmaq olmaz! 
Bu müharibə bizə həm 
vətənpərvərlik məktəbi, 
həm də dostu, düşməni 
tanımaq baxımından nümunə 
dərsi oldu. Qarabağda 
zəfər yürüşümüzün 
davam etdiyi bir vaxtda 
cəmiyyətdə olan yüksək 
döyüş ruhu, vətənpərvərlik 
hissi, Prerzidentimizə olan 
inam və sevgi düşmən 

üzərində qələbənin mötəbər 
təminatına çevrilib. 

Bu günlərdə Azərbaycanın 
ictimai-siyasi həyatında, 
mədəniyyət və incəsənətində 
xüsusi xidmətləri olan 
şəxslərin iştirakları ilə təbliğat 
və təşviqat işlərinin daha 
da genişlənməsi həyati 
zərurətdir. “Hər şey cəbhə 
üçün, hər şey Qələbə üçün” 
şüarı hər yerdə real əməl, 
işlər və hərəkətlər ilə parlaq 
surətdə, qürurlandırıcı 
formada olmalı, həyat 
tərzimizə çevrilməlidir. 
İmkanlı şəxslər, sahibkarlar, 
dövlət məmurları, daha 
öndə olmalı, nümunə 
göstərməlidirlər. Əsgər və 
onların ailələri daim diqqət 
mərkəzində olmalı, onlara 
maddi, mənəvi, psixoloji 
yardımlar edilməlidir. 

Sonda üzümü qələbə 
yürüşümüzün qəraragahı 
başında dayanmış 
sevimli Prezidentimizə 
tutub deyirəm: Hörmətli 
Prezidentimiz! Möhtərəm 
Ali Baş Komandan! Bu 
günlərdə qəlbimiz, ruhumuz 
hər an səngərlərdədir, 
ordumuzladır, Sizinlədir. 
Uca Tanrı ordumuza, Ali Baş 
Komandanımıza kömək və 
dayaq olsun! Azərbaycanın 
haqq işi qalib gələcək!

Məzahir ŞAHMAROV, 
vəkil

Region liderlərinin İlham Əliyevin mövqeyini 
dəstəkləməsi ədalətli addımdır

Bütün beynəlxalq təşkilatların 
qərar və qətnamələrində deyilir ki, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 
edilməlidir. Minsk qrupunun həmsədri 
olan ölkələrin dövlət başçıları da 
deyirlər ki, mövcud status-kvonun 
saxlanılması yolverilməzdir. Ancaq 
Ermənistan rəhbərliyi dəridən-
qabıqdan çıxır ki, status-kvo 
dəyişməsin. Amma zaman sübut etdi 
ki, bu vəziyyət uzun müddət davam 
edə bilməz. Çünki bu işğal amili 
dünyanın bir parçası olan Qafqaz-
dakı tərəqqi və inkişafın qarşısında 
maneəyə, əngələ çevrilib.

Nəhayət, ermənilərin növbəti 
təxribatının qarşısını almaq üçün 
əks-hücum əməliyyatlarına qərar 
verən Azərbaycan dövləti, eyni 
zamanda, regiondakı status-kvonun 
dəyişdirilməsi üçün də kəsərli addım-
lar atmağa başladı. Yəni Azərbaycan 
rəhbərliyi bu qərarla həm BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının hələ 1993-cü 
ildə qəbul etdiyi qətnamələrin icra-
sına kömək etmiş olur, həm Minsk 

qrupu həmsədrlərinin “status-kvo 
dəyişdirilməlidir” tezisini reallaş-
dırır, həm də ölkəmizin düşmən 
 tapdağında olan ərazilərini işğalçılar-
dan təmizləyir. Bütün bunlar günü-
müzün reallığıdır. Amma günümüzün 
reallıqları arasında başqa faktlar da 
vardır. 

Bu faktlar qardaş Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın “Biz Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü bərpa edilənə 
qədər qardaşlarımızın yanında 
olacağıq” qətiyyətini dəfələrlə dilə 
gətirməsindən, Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putinin “Azərbaycan və 

Ermənistan bizim yaxın qonşularımız 
və dost ölkələrimizdir. Biz onların 
daxili işlərinə heç zaman qarışmamı-
şıq, indi də qarışmırıq” deməsindən, 
İran İslam Respublikasının Prezidenti 
Həsən Ruhaninin “Biz Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsində Azərbaycanın 
mövqeyini dəstəkləyirik” bəyanatını 
verməsindən və Prezident Salome 
Zurabişvilinin Ermənistana silah 
daşıyan nəqliyyat vasitələrinin Gür-
cüstan ərazisindən keçməsinə icazə 
verməməsindən ibarətdir. Dövlət baş-
çılarının bu qətiyyəti olduqca ədalətli 
mövqedir.

Bütün bunların isə bir adı var: 
Azərbaycanın yüksək səviyyəli diplo-
matik uğurları. Biz bu uğurlara görə 
dövlət başçımız, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı cənab İlham 
Əliyevə minnətdarıq və onu daim 
dəstəkləyirik. 

İsa ƏHMƏDOV,  
Zaqatala Rayon Ağsaqqallar 

Şurasının sədri

 � Xalq artisti Ramiz 
Novruzov iki dəfə Sovet 
İttifaqı Qəhrəmanı, xalqımızın 
qəhrəman oğlu Həzi Aslanovun 
kinomuzda bədii obrazını 
yaradan aktyordur. Biz ondan 
müharibə mövzusu ilə tanış 
bir sənətçi kimi Azərbaycan 
Ordusunun bugünkü 
qələbələrindən danışmasını 
xahiş etdik: Xalq artisti dedi:

– Ordumuzun bu tarixi 
qələbələrindən böyük qürur duyuram. 
Bu gün cəbhədə Həzi Aslanovun 
sələfləri, qəhrəman əsgərlərimiz 
döyüşürlər. Məhz ordumuzun 
zəfər yürüşü nəticəsində düşmən 
təxribatının qarşısı alınır, torpaqları-
mız azad olunur. Yağı düşmən dinc 

əhalimizi raket atəşınə tutur. Amma 
bu təcavüz həmin ərazilərdə yaşa-
yanları ruhdan salmır.

Xalq artisti onu da dedi ki, 
Azərbaycan Ordusu mülki şəxslərə 
qarşı silah işlətmir. Azərbaycan xalqı 
mədəni və əxlaqlıdır. Düşmən isə za-
lımdır, amma Azərbaycan düşmənini 

də bağışlayır. Bizi böyüklərimiz belə 
tərbiyə ediblər. Erməni xalqı isə 
sərsəm ideyalarla ilə yaşayır. Bir 
xalqın ki, ağlına uşaq oyuncağına 
bomba qoyub çaya atmaq gəlirsə, o 
xalqdan nə gözləmək olar? 

Cənab Prezident çıxışlarında 
dəfələrlə deyib ki, biz haqq yolunda-
yıq. Bizim əsgərimiz xilaskar əsgərdir. 
Çünki öz doğma dədə-baba torpağını 
işğalçılardan azad edir. Ermənilərin 
xalqımıza qarşı etdikləri tarixdə 

ləkə kimi qalacaq. Onlar neçə-neçə 
Azərbaycan ailəsinin məhvinə səbəb 
oldular. Bu vəhşilikdir, insanlığa 
 sığmayan vandallıqdır. 

Xalqımız ordumuzdan zəfər 
gözləyir. Heç bir şübhə yoxdur ki, biz 
qalib gələcəyik və tarixi zəfər qaza-
nacağıq.

Qələmə aldı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Bu günlərdə Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli rəhbərliyi 
ilə Qarabağın Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

işğalından azad edilməsi uğrunda gedən 
qalibiyyətli döyüşlər hər bir soydaşımızın qəlbini 
inam, qürur, sevinc hissi ilə doldurur. Hadisələrin 
gedişatından riqqətə gələn soydaşlarımıza qo-
şularaq, mən də bu zəfər yürüşümüzün başında 
dayanan Prezident İlham Əliyevin yaxın günlərdə 
xalqımıza Qələbə müjdəsi çatdıracağına, qəhrəman 
ordumuzun tezliklə düşməni diz çökdürəcəyinə 
inamımı ifadə edirəm.

“Bizim sözümüz 
imzamız qədər keçərlidir”

“Uzun müddət ərzində 
aparılan müzakirələr nəticə 
vermədiyinə görə, əlbəttə ki, 
Azərbaycan təkbaşına öz ərazi 
bütövlüyünü bərpa etməli idi 
və bunu edir. Erməni silah-
lı qüvvələrinin keçən ayın 
27-də bizə qarşı yeni hücuma 
keçdiklərini deyən dövlət 
başçısı bugünədək bizim 
mülki şəxslər arasında 30-a 
yaxın şəhidimizin olduğunu, 
şəhərlərimizin, kəndlərimizin 
atəşə tutulduğunu və minə 
yaxın evin dağıdıldığını və 
böyük ziyan gördüyünü bildirdi. 
Bununla belə, hər şeyin plan 
üzrə getdiyini vurğuladı”. Bu 
fikirləri Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyevin oktyabrın 
7-də CNN-Türk televiziyasına 
verdiyi müsahibəsinə münasibət 
bildirərkən “Regional Hüquqi 
və İqtisadi Maarifləndirmə” 
İctimai Birliyinin sədri Arzu 
Bağırova dedi. O, həmçinin 
müxbirin “Münaqişə xəttindən 
uzaqdakı şəhərlərin, xüsusilə, 
Azərbaycanın ikinci böyük 
şəhəri olan Gəncədəki yaşayış 
məntəqələrini, Mingəçevirdəki 
su elektrik stansiyasını ballis-
tik raketlərlə hədəfə almaqda 
məqsədi nə idi” sualına dövlət 
başçımızın verdiyı cavabı xüsu-
si dəyərləndirdi:

– Azərbaycan Prezidenti bu 
suala məntiqli, əmin və dəqiq 
cavabı ilə Ermənistanın iç 
üzünü bir daha açdı: “Məncə, 
Ermənistan ordusunun acizliyi 
və Ermənistanın hərbi-siyasi 
rəhbərlərinin cinayəti. Çün-
ki mülki şəxslərə zorakılıq 
göstərmək, onlara qarşı atəş 
açmaq, ballistik raketlərlə mülki 
şəhərləri dağıtmaq müharibə 
cinayəti sayılır. Bu, onu göstərir 
ki, Ermənistan döyüş meyda-
nında bizim qarşımızda dura 
bilmir. Döyüşü uduzur və bizi 
dayandırmaq, eyni zamanda, 
mülki əhaliyə qarşı maksimum 
dərəcədə cinayət törətmək üçün 
belə çirkin əməllərə əl atır”.

Prezident əminliklə 
mübarizəmizin erməni xalqı 
ilə deyil, haqq mübarizəsi 
olduğunu, öz ərazi bütövlüyü-
müzü bərpa etmək istədiyimizi, 
heç vaxt mülki şəxslərə qarşı 
müharibə etmədiyimizi dedi. 
Əlavə etdi ki, Dağlıq Qarabağ-
da yaşayan ermənilər də bizim 
vətəndaşlarımızdır. Amma 
orada bir nəfər də azərbaycanlı 
yoxdur, hamısı qovulub. 
Bizim bütün hədəflərimiz 
hərbi hədəflərdir. Ordumuza, 
şəhərlərimizə böyük ziyan 
vuran hərbi hədəfləri məhv 
etmək üçün bizim tam hü-
ququmuz var. Dövlət başçısı 
xatırlatdı ki, Xocalı qətliamı 
dünyanın gözü önündə baş 
verəndə, Ermənistanın o vaxtkı 
hərbi-siyasi rəhbərliyi buna 
görə məsuliyyətə cəlb edilmədi. 
Şəhərlərimiz, kəndlərimiz 

dağıdıldı, bir milyondan çox 
insan məcburi köçkün oldu, 
amma bütün bunlara görə 
beynəlxalq ictimaiyyət hər hansı 
bir hərəkətə keçmədi. Ona görə 
də, bu məsələ 30 ildir öz həllini 
tapmır. 

Prezident İlham Əliyev 
müxbirin Minsk qrupu 
həmsədrlərinin hadisəyə 
münasibəti ilə bağlı sualına 
“hər zaman Minsk qrupunu bir 
qrup kimi qəbul edirdik və bu 
gün də belədir”– deyərək bildir-
di ki, bu qrupa həmsədrlik edən 
ölkələr bitərəf qalmalıdır, heç 
bir tərəfi dəstəkləməməlidir. 
Amma bu ölkələrdə erməni 
lobbisi güclü olduğundan, o 
ölkələrin hökumətlərinə də 
təsir edə bilər və edir. Ona görə 
həmin ölkələrdə bizə qarşı 
ittihamlar səsləndiriblər ki, 
Azərbaycanla Türkiyə birlikdə 
bölgəyə terror qruplarının 
nümayəndələrini gətirib. O 
açıqlamalardan artıq on gün 
keçsə də bu günə qədər bizə 
heç bir sübut verilməyib: “Eyni 
zamanda, başqa bir açıqlama 
da olmuşdur ki, “Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağı fəth etmək 
istəyir”. Bu da beynəlxalq 
qanunlara tamamilə zidd olan 
bir açıqlamadır. Çünki Dağlıq 
Qarabağ bizim torpağımızdır. 
Bir ölkə öz torpağını necə fəth 
edə bilər? Bu cür sözlər Minsk 
qrupunun mandatına tamamilə 
zidd olan açıqlamalardır. Biz, 
sadəcə olaraq, istəyirik ki, 
30 ilə yaxın öz yurdlarından 
didərgin salınmış məcburi 
köçkünlərimiz öz evlərinə 
qayıtsınlar, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü təmin edilsin”.

Azərbaycan siyasətinin 
mərkəzində xalqımızın ma-
raqları dayanır. Bugünkü 
Azərbaycanın inkişafı, bütün 
istiqamətlər üzrə əldə edilmiş 

inkişaf göstərir ki, dövlətimiz 
haqq yolundadır. Preziden-
timizin müsahibədə dediyi 
kimi, bizə olan təzyiqlərin 
səbəblərinin biri də məhz budur 
ki, müstəqil siyasət aparırıq, 
öz yolumuzla gedirik, heç 
kimin sözü ilə oturub-dur-
muruq, heç kimin qarşısında 
baş əymirik. Rusiya ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədri kimi, 
təbii ki, vasitəçilik missiyasını 
icra edir. Eyni zamanda, bu üç 

həmsədr arasında Rusiya tək 
ölkədir ki, bizimlə qonşudur. 
Bu hadisələr dönəmində də 
Rusiyanın mövqeyi məsuliyyətli 
mövqedir. Həmçinin İran 
rəsmiləri Azərbaycanın haqq 
işini dəstəkləyiblər. İranın rəsmi 
şəxsləri açıqlamalar vermişlər 
ki, işğala son qoyulmalıdır, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
bərpa edilməlidir və bizim 
köçkünlərimiz öz torpaqlarına 
qayıtmalıdırlar. Amerika da 
digər iki həmsədrlə birlikdə bu 
işlərdə iştirak edir. Biz Ameri-
kanın mövqeyindən də razıyıq.

Prezident son iki il ərzində 
atəşkəs rejiminin möhkəm 
saxlanılmasından da söz 
açdı. Bildirdi ki, bunu Minsk 
qrupunun həmsədrləri də öz 
açıqlamalarında qeyd etmişlər. 
Ermənistan vədinə xilaf çıxdı 
və siyasətdə bu, çox yanlış 
bir yoldur. “Bizim sözümüz 
imzamız qədər keçərlidir. Ancaq 
bizə verilən sözlər yalan çıxdı 
və onun tərəfindən “Qarabağ 
Ermənistandır və nöqtə” deməsi 
müzakirələrə faktiki olaraq son 
qoydu”. 

Tolerant ölkəmin rəhbəri 
müsahibədə yenə multikul-
tural dəyərlərə sadiq qalaraq 
böyük humanistliklə: “Bu 
gün Azərbaycanda ermənilər 

rahat yaşayır, bundan sonra da 
yaşayacaqlar. Onların normal 
yaşaması üçün Azərbaycan 
dövləti hər şeyi edir. Ermənistan 
rəhbərliyinə bir sözüm var ki, 
siz işğal edilmiş torpaqlardan nə 
qədər tez çıxsanız, sizin üçün o 
qədər də yaxşı olacaq,” – dedi. 
Ondan sonra atəşkəs bərpa 
ediləcək və uzunmüddətli sülh 
olacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Tovuzun Ermənistanla sərhəddə 
yerləşən Ağdam kəndinin 85 yaşlı 
sakini Laçın Bağırova zəhmətkeşliyi 
ilə seçilir. Ailəsini dərzilikdən qa-
zandığı pulla dolandıran Laçın nənə, 
həm də Qarabağ müharibəsi vetera-
nının anasıdır. 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Laçın 
nənə Qarabağın düşmən tapdağından azad 
olunması, Qələbə xəbərini eşitmək arzusu ilə 
yaşayır. Gözləri zəif görür. Amma çətinliklə 
olsa da, iynəyə sap keçirib köhnə işini davam 
etdirir. 

Hələ 30 il əvvəl üçrəngli bayrağımızın 
kütləvi istehsal edilmədiyi, çətin tapıldığı bir 
dövrdə Laçın nənənin tikdiyi bayraq sərhəd 
kəndinin ən hündür yerində dalğalanıb, 
düşmənə göz dağı olub. 

Onun indi tək bir arzusu var. Tikdiyi 
bayraqların Şuşada, Xankəndidə dalğalan-
ması. “Əsgərlərimizə baxıb sevinirəm. Hər 
dəfə televizorda onları görəndə dua edirəm. 
Evdəkilər deyir ki, axı onlar səni eşitmirlər! 

Deyirəm  ki, olsun... ürəyimdən keçir, onlara 
dua edirəm, qələbə qazanıb, sağ-salamat 
evlərinə qayıtsınlar”, - deyə 85 yaşlı nənə 
bildirib. 

Laçın Bağırova son illər tikiş maşının-
dan istifadə etməyib. Çünki ölkəmizdə 
kütləvi bayraq istehsalı təşkil olunduğu-
na görə, ona müraciət edən də olmayıb. 
Amma son günlər Azərbaycan Ordusunun 
qazandığı qələbələrdən həvəslənən nənə 
öz arzusu ilə bayraq tikməyə qərar verib. 
İstəyir ki, onun əl əməyi ilə ərsəyə gələn 
üçrəngli bayrağımız düşmən tapdağından 
azad edilmiş torpaqlarımızda, Şuşada 
dalğalansın!

İnşallah, o günlərə az qalıb, Laçın nənə. 
Uğrunda minlərlə can fəda olan, bu yaşın-
da min bir əziyyətlə tikdiyin üçrəngli bay-
rağımız tezliklə Laçınımızda, Şuşamızda, 
Xankədimizdə dalğalanacaq!

85 yaşlı nənə tikdiyi bayrağın 
Şuşada dalğalanmasını arzulayır

30 ilə yaxındır ki, Azərbaycan əraziləri 
düşmən tapdağındadır. Amma 
dünya bizim bu problemimizin 

həlli üçün konkret addım atmır ki, atmır. 28 
ildir ki, bu işğalın qarşısını almaq məqsədilə 
yaradılmış Minsk qrupu fəaliyyətdədir və 
həmin qrupun həmsədrlərinin “fəaliyyəti” 
turist gəzintilərindən başqa heç nəyə 
bənzəmir. Onların verdikləri bəyanatları ABŞ, 
Rusiya və Fransadan olan çoxsaylı ekspert, 
politoloq və turistlər də dilə gətiriblər. Amma 

torpaqlar hələ də işğaldadır. 26 ildir ki, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi 
ilə Ermənistan – Azərbaycan cəbhəsində atəşkəs elan edilib. Amma 
bu illərin hər ayında erməni snayperləri əsgərlərimizi, terrorçular isə 
mülki şəxslərimizi qətlə yetirirlər. 

Ordumuz mülki şəxslərə 
qarşı silah işlətmir
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