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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciəti
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Baxmayaraq ki, namərd, xain, 
alçaq düşmən hərbi cinayətlər törədir, 
dinc əhalini atəşə tutur, bugünkü atəş 
nəticəsində azyaşlı uşaqlar da həlak olub, 
mən bir daha demək istəyirəm ki, biz 
qisasımızı mülki vətəndaşlardan almama-
lıyıq. Biz döyüş meydanında qisasımızı 
alırıq, alacağıq, şəhidlərimizin, həlak 
olanların qanı yerdə qalmır və qalma-
yacaqdır. Bir daha Ermənistanın faşist 
rəhbərliyinə xəbərdarlıq edirəm ki, qalan 
torpaqlardan öz xoşu ilə çıxsın. Onsuz da 
biz onları oradan rədd edəcəyik. Onsuz 
da onların izi-tozu da o torpaqlarda qal-
mayacaq. Onsuz da onları biz sona qədər 
qovub torpağımızdan rədd edəcəyik. Öz 
xoşu ilə getsin!

Füzulini təslim etmək istəmirdi. 
Halbuki, başa düşürdü ki, bunu saxla-
ya bilməyəcək. Cəbrayılı təslim etmək 
istəmirdi. Dünən, srağagün və bu 
gecə Cəbrayıl istiqamətində də uğur-
lu əməliyyatlar keçirilibdir, strateji 
yüksəkliklər götürülübdür. Bu haqda 
hələ ki, mən bir şey demək istəmirəm, 
hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Ancaq 
bu gün müzəffər Azərbaycan Ordusu öz 
məqsədinə çatır və çatacaq, bizim ərazi 
bütövlüyümüz bərpa edilir və ediləcək. 
Heç bir qüvvə bizi dayandıra bilməz. 
Heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının 
iradəsi qarşısında duruş gətirə bilməz. 
Bunu hər kəs bilməlidir. Bizim qaba-
ğımızda heç kim dura bilməz. Çıxsın 
yırtıcı Ermənistan dövləti bizim torpa-
ğımızdan. Ondan sonra atəşkəs təmin 
edilər. Atəşkəs elan olundu, ondan bir 
gün keçmədi Gəncəni bombaladılar. 
Özü də haranı? Yaşayış massivlərini. Bu 
gün də haranı vurdular? Yenə də yaşayış 
massivlərini. Nə vaxt vurdular? Gecə sa-
atlarında ki, daha çox insan həlak olsun. 

Bu, insanlığa qarşı cinayətdir. Əgər 
beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş 
cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək 
istəmirsə, – necə ki, Xocalı soyqırı-
mına görə heç kim onları məsuliyyətə 
cəlb etməyib, – biz özümüz onları 
məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz 
onların cəzasını verəcəyik, özümüz 
onları cəzalandıracağıq və bizim cəzamız 
ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır 
cəzaya layiqdirlər. Ermənistanın hərbi-
siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır və biz 
bu cinayətkarları cəzalandıracağıq.

“Qarabağ Ermənistandır” deyən 
Ermənistanın baş naziri, nə oldu, indi 
demirsən “Qarabağ Ermənistandır”. Gəl 
Füzuliyə, sən orada bizim torpağımı-
zı istismar edirdin. Gəl Cəbrayıla, gəl 
Hadruta, gəl azad edilmiş başqa yerlərə, 
de ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Oturmu-
san orada – İrəvanda, oradan bəyanatlar 
verirsən, dünya liderlərinin zəhləsini 
tökürsən, adam qalmayıb ki, telefonla 
zəng etməyəsən.

Niyə demirsən, “Qarabağ 
Ermənistandır”. Qorxursan, qorxacaqsan. 
Bəs, Azərbaycan xalqını təhqir edəndə, 
“Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” 
deyəndə niyə belə cəsarətli idin? Kimə 
güvənirdin? Kimə arxalanırdın? Bilmir-
dinmi ki, gün gələcək bu əməllərə görə 
cavab verəcəksən. Bu gün gəlibdir və 
gəlir. Şuşaya Livandan, başqa ölkələrdən 
erməniləri gətirib məskunlaşdırmaq 
hərbi cinayətdir, Cenevrə Konvensi-
yasına ziddir. Nümayişkaranə bunu 
edirlər, televiziyada göstərirlər, necə 
ki, ermənilər gəliblər bizim qədim 
torpağımızda yaşamağa, işləməyə. İndi 
baxım, görüm kim gələcək Şuşaya 
məskunlaşmağa. Cəbrayıla yeni yol 
çəkirdin Ermənistandan. Nə üçün? O 
bölgəni, Arazboyu bölgəmizi qanunsuz 
yollarla zəbt edib, ondan sonra orada 

erməniləri məskunlaşdırmaq üçün? 
Bizi fakt qarşısında qoymaq istəyirdin. 
Ermənistanda əhali az olduğu üçün 
xaricdən erməniləri müxtəlif yollarla, o 
cümlədən, onları aldadaraq gətirib orada 
məskunlaşdırmaq nə məqsədi daşıyırdı? 
Bizim tarixi torpaqlarımızı əbədi işğal al-
tında saxlamaq, əbədi işğalı təmin etmək 
və bizim torpaqlarımızı erməniləşdirmək 
məqsədi? Baxın, onlar Füzuliyə hansısa 
bir eybəcər ad veriblər. Bu ad sizin başı-
nıza dəysin. Bu ad cəhənnəmə getsin. Bu 
ad yoxdur artıq. Madagiz adı da yoxdur – 
Suqovuşandır. Biz başqa tarixi adlarımızı 
da bərpa edəcəyik. Şuşaya dırnaqarası 
qurumun parlamentini köçürürdün bəs. 
Get köçür, görüm necə köçürəcəksən! O 
saxta, quldur dəstə başçısının “andiçmə 
mərasimi”nin keçirildiyi yer nə gündə 
olub. Darmadağın etmişik oranı, dar-
madağın. Yeddi şərt qoyurdun bizim 
qarşımızda. Ultimatumla danışırdın. İndi 
görüm, hansı şərti qoyursan. Nə oldu 
bəs? Onun-bunun ətəyindən yapışıb, 
onun-bunun ayağının altına yıxılıb imdad 
diləyirsən ki, Azərbaycanı durdurun. 
Azərbaycana deyin ki, daha dayansın. 
Çıx torpağımızdan, dayanaq. Rədd ol 
torpağımızdan, dayanaq. Mən bunu 
demişəm, gizlətmirəm. Azərbaycan xalqı 
da bunu bilir, beynəlxalq aləm də bunu 
deyir. Hər gün bunu deyirəm, çıx de ki, 
sabah mən buradan çıxıram, dayanırıq. 
Bizə qan tökmək lazım deyil. Bizə torpaq 
lazımdır. Biz bu torpağı istənilən yolla 
alacağıq. Hər kəs bunu bilsin. Artıq son 
günlərin tarixi bunu göstərir. 

Azərbaycan xalqını təhqir etmək 
sizə çox baha başa gəlir, Ermənistan 
rəhbərliyi, çox baha başa gəlir. 
Ermənistan əhalisi, nəhayət, bu kri-
minal rejimin başçılarını məsuliyyətə 
cəlb etməlidir. Artıq Ermənistanda 
hərbi komissarlıqlarda mitinqlər təşkil 

edilir, analar yolları kəsir, qoymurlar ki, 
uşaqları getsin başqa ölkənin torpağında 
ölsün. Mən də erməni xalqına müraciət 
etmişdim və bir daha müraciət edirəm: 
Qoymayın uşaqlarınızı! Nə işi var onların 
bizim torpağımızda? Öz ölkənizdə 
yaşayın. Bizim sizinlə heç bir işimiz 
yoxdur. Gedin yaşayın öz ölkənizdə, 
nə edirsiniz edin, amma bizim torpaq-
dan çıxın. Əminəm ki, erməni xalqı da 
öz cinayətkar xunta rejimi başçılarını 
məsuliyyətə cəlb edəcək. Biz isə haqq 
yolundayıq, ədalət yolundayıq. Biz 
haqlıyıq, biz öz torpağımızda vuruşuruq, 
öz torpağımızda şəhidlər veririk. Bizim 
savaşımız müqəddəs savaşdır!

Biz döyüş meydanında gücümü-
zü göstərdik, həm düşmənə, həm də 
bütün dünyaya. Döyüş meydanında 
göstərdiyimiz güc və onun mənbəyi 
Azərbaycan xalqının iradəsidir, 
Azərbaycan xalqının istedadıdır və bizim 
əldə etdiyimiz uğurlardır. 

Bir daha demək istəyirəm ki, 
biz xoşbəxt insanıq, bizim nəslimiz 
xoşbəxtdir ki, bu sevincli günləri görə 
bilirik. Mən özümü xoşbəxt insan hesab 
edirəm ki, bu sevincli xəbərləri doğma 
xalqıma çatdırıram. Ali Baş Komandan 
kimi bütün işlərə rəhbərlik edirəm və 
Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm 
ki, bundan sonra da öz fəaliyyətimdə 
ölkəmizin, xalqımızın milli maraq-
larını qorumaq üçün əlimdən gələni 
əsirgəməyəcəyəm. Heç bir təhdid, heç 
bir hədə, heç bir təzyiq mənim iradəmə 
təsir edə bilməz. Bizim işimiz haqq işidir. 
Biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz ərazi 
bütövlüyümüzü bərpa edirik. 

Yaşasın Azərbaycan Ordusu! 
Yaşasın Azərbaycan xalqı! Qarabağ 
Azərbaycandır!

AZƏRTAC

Bunların sırasında cənab Prezidentin 
oktyabrın 14-də Fransanın “France 14” 
televiziya kanalına verdiyi müsahibə 
xüsusi yer tutur. Çünki Fransa dövləti bu 
münaqişəni tənzimləməyə borclu olan 
ATƏT Minsk qrupunu həmsədrlərindən 
biri olmasına baxmayaraq, əks-hücum 
əməliyyatı başlayandan bəri özünün 
neytrallıq statusunu “yaddan çıxararaq” 
prezident E.Makronun şəxsində irticaçı 
ölkənin – Ermənistanın tərəfini saxlama-
ğa başlayıb. 

Mən cənab Prezidentin konfliktin 
köklərini və məzmununu bütün dərinliyi 
ilə açan bu müsahibəsini diqqətlə 
dinlədim. Telekanalın aparıcısının 
danışıq tərzindən və verilən sualların 
məzmunundan da aydın görünürdü ki, 
Fransa telekanalı, nə yolla olursa-olsun, 
öz dövlət başçılarının düzgün mövqe 
tutduğunu əsaslandırmağa çalışır. Lakin 
Azərbaycan Prezidenti təkzibolunmaz 
faktlar və dəlillər əsasında qurduğu 
məntiqli cavabları ilə onların bu məkrli 
niyyətini tamamilə alt-üst etdi. Ölkəmizin 
sülh danışıqlarına sadiq olduğunu, 
dinc yolla nizamlanmanın həmişə 
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi 
ucbatından pozulduğunu və bunun indi 
də davam etdiyini vurğulayaraq bildirdi: 
“Moskvada elan olunmuş bəyannamədə 
faktik olaraq danışıqların əsas prinsiplər 
çərçivəsində aparılacağı təmin edil-
mişdir. Bu, həmişə bizim mövqeyimiz 
olub. Ermənistan tərəfi həmişə prosesi 
pozmağa və danışıqlar masasına yeni ya-
naşmalar tətbiq etməyə çalışırdı. Bunlar 
bizim tərəfimizdən və Minsk qrupunun 
həmsədrləri tərəfindən rədd edilmişdir. 

Bəyannamənin ən mühüm hissəsi ondan 
ibarətdir ki, danışıqlar formatı dəyişməz 
olaraq qalacaq.”

Telekanalın nümayəndəsi növbəti 
sualında Moskvada razılaşdırılmış hu-
manitar atəşkəsin hər iki ölkə tərəfindən 
eyni qaydada pozulduğunu “sübut 
etməyə” cəhd göstərdi. Lakin Azərbaycan 
Prezidenti bu dəfə də onların uydurma 
dəlillərə əsaslandığını dedi: “Atəşkəs elan 
olunandan bəri Azərbaycan tərəfindən 
bütün artilleriya atəşi dayandırılmış-
dır. Biz mülki şəxsləri heç vaxt atəşə 
tutmamışıq. Biz yalnız insanlarımızın 
və əsgərlərimizin həyatına təhlükə olan 

hədəfləri vururuq. Əfsus ki, Ermənistan 
atəşkəsi pozdu, odur ki, biz cavab 
verməli olduq.”

“France 24” telekanalı müsahibədə 
daha bir uydurma məsələyə, Azərbaycan 
Ordusunun guya Şuşadakı xristian 
məbədini atəşə tutmasına münasibət 
bildirməkdən də “yan keçmədi”. 
Azərbaycan Prezidenti son günlər Qərb 
mediasını cox dərindən “narahat edən” 
bu qondarma problemlə bağlı qərəzli 
suala da onların ikili standartla yanaş-
masını ifşa edən tutarlı cavab verdi: 
“Azərbaycan dini tolerantlıq səviyyəsi 
çox yüksək olan bir ölkədir və bu, bütün 

aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən, 
Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı tərəfindən 
qeyd olunmuşdur. ...Siz yəqin ki, Bakı-
nın mərkəzində olan, tərəfimizdən bərpa 
edilmiş erməni kilsəsini görmüsünüz. Biz 
onu erməni xalqının mirası kimi qoruyu-
ruq. Lakin ermənilər bizim məscidlərimizə 
nə edib? Onlar Ağdaqmın, Füzulinin və 
Şuşanın... məscidlərini nəinki dağıdıblar, 
orada heyvan saxlayırlar. Onlar orada 
donuz saxlayırlar və bununla təkcə bizim 
deyil, bütün müsəlmanların hisslərini 
təhqir edirlər.”

“France 24” telekanalının müxbiri öz 
dövlətinin yanlış mövqeyinə görə Minsk 
qrupunda həmsədirliklə bağlı nigarançılı-
ğını ifadə edəndə Azərbaycan Prezidenti 
mental və şəxsi xarakterinə xas olan 
bir qürur və təmkin nümayiş etdirərək 
ölkəmizin böyük amalı qarşısında belə 
“problemləri” xırda məsələ hesab etdiyini 
və gələcəyə ümidlə baxdığını bildirdi: 
“Mənə məlumat verdilər ki, Fransa 
həmsədr olaraq neytral qalacaq, çünki bu, 
həmsədrin mandatıdır. Fransanın Xarici 
İslər naziri bəyanat verib ki, Fransa 
Minsk qrupunun həmsədri olduğuna 
görə neytral olmalıdır. Biz bu mövqeyi 
tam dəstəkləyirik.” Beləliklə, aydın olur 
ki, Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin 
üzləşdiyi daha bir beynəlxalq problemin 

diplomatik yolla həllinə nail olmuşdur.
Prezident, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin ölkəmizin gələcəyi, xalqımı-
zın müqəddəratı həll olunduğu bu tarixi 
günlərdə “France 24” televiziya kanalına 
verdiyi bu müsahibə də bir daha göstərir 
ki, ölkəmizin və ordumuzun idarəsi 
etibarlı əllərdədir və bu qənaət xalqı-
mızın yaxın qələbəyə inamını daha da 
möhkəmləndirir.

Əziz ƏLƏKBƏRLİ, 
Milli Məclisin deputatı

Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, 
Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyevin müsahibəsində 
diqqətçəkən bir məqama da toxunmaq 
istərdik. Jurnalistin Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ uğrunda haqlı mübarizəsində Qərbin 
səssiz qalması, susması ilə bağlı sualına 
dövlətimizin başçısının “Biz bunu birinci 
Qarabağ savaşında da gördük. Ermənistan 
bizə təcavüz etdi, Ermənistan bizim torpaqla-
rımızı işğal etdi, Ermənistan bizim xalqımıza 
qarşı soyqırımı törətdi, ancaq sanksiyalar 
Azərbaycana tətbiq edildi. O zaman – 1992-ci 
ildə, 1993-cü ildə Qərb mətbuatında belə bir 
təsəvvür yarandı ki, sanki Azərbaycan işğal-
çıdır, Azərbaycan təcavüzkardır, Ermənistan 
isə bu təcavüzün qurbanıdır. Bu gün də bunu 
az miqdarda, az həcmdə görürük. Çünki artıq 
həqiqəti danmaq, gizlətmək mümkün deyil”,– 
sözləri əslində bu gün dünyanın haqqı, ədaləti 
yox, işğalçını, özgə torpağını qəsb edəni 
dəstəklədiyini, müdafiə etdiyini bariz şəkildə 
göstərir. Ancaq gec-tez qələbə, uğur haqlının 
tərəfində olur. Azərbaycan da bu gün haqq sa-
vaşı, haqq mübarizəsi aparır, əzəli ərazisinin 
tapdaq altından çıxarılmasına, yağı çəngindən 
xilas edilməsinə çalışır və buna nail olcağı gün 
heç də uzaqda deyil. 

O günü yaxınlaşdıran səbəblərdən biri də 
bütün dünyanın indi döyüşlər gedən bölgəni 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıması, 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən 
qərar və qətnamələrdə Dağlıq Qarabağın 
ölkəmizə məxsusluğunun təsdiqlənməsi, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsində 
vurğulandığı kimi, erməni silahlı qüvvələrinin 
dərhal, tam və qeyd-şərtsiz işğal altındakı 
torpaqlarımızdan çıxarılmasıdır. Bax, bu qeyd 
edilən haqq-ədalətə dünya birliyi uzun illər 
ərzində laqeyd, biganə münasibət bəsləsə 
də, Azərbaycanın, nəhayət, necə deyərlər, 
səbri tükəndi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı təxribat 
törədərək, hərbi obyektləri və mülki əhalini 
hədəfə alandan sonra ordumuz yuxarıda 
diqqətə çatdırdığımız beynəlxalq hüquqa 
əsaslanaraq, ərazi bütövlüyümüz uğrunda 
əks-hücuma keçməklə tarixi torpaqlarımızın 
yağılardan xilas etməyə başladı.

Şübhəsiz ki, Azərbaycan Ordusunun 
döyüş qabiliyyəti və əzmi, möhkəm maddi-
texniki bazası, ordu-xalq-Prezident birliyi qısa 
müddətdə dövlətimizin ərazi bütövlüyünün 
təmin olunması istiqamətində möhtəşəm uğur-
ları şərtləndirdi. 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də 
xalqa müraciətində də bu barədə dedi: “Biz öz 
torpağımızda vuruşuruq. Bu gün Azərbaycan 
Ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə 
sarsıdıcı zərbələr endirir. Bu gün Azərbaycan 
Ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni 

əsgərinin bizim torpağımızda nə işi var?! 
Ermənistan ordusunun bizim torpağımızda 
nə işi var?! Heç kəs üçün sirr deyil ki, “Dağlıq 
Qarabağ ordusu”nun tərkibində olan şəxsi 
heyətin 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından 
ibarətdir. Ermənistan işğalçı dövlətdir, bu işğa-
la son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır.

Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq 
işidir. Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir, 
Qarabağ Azərbaycandır!”

Dövlətimizin başçısı müsahibəsində 
Ermənistanın faşizm siyasəti aparması, qar-
daş Türkiyəyə, Azərbaycana daim nifrət aşı-
laması, uşaqlara türkləri düşmən kimi qələmə 
verməsi, əhalisinin beynini, düşüncəsini 
zəhərləməsi və bütün bunların təməlində 
dayanan işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi 
barədə də ətraflı danışıb. Eyni zamanda, işğal 
altındakı bölgələrimizin sərvətlərinin, eləcə 
də Kəlbəcərin qızıl yataqlarının uzun illər 
ərzində istismar edildiyini diqqətə çatdıraraq 
deyib: “Mən bu toqquşmadan əvvəl verdiyim 
açıqlamalarda demişdim ki, bütün bu xarici 
şirkətlərə son xəbərdarlıq edirik – ya dayan-
dırın bu fəaliyyəti, ya da biz sizi məhkəməyə 
verəcəyik. Məhkəmədə bizim sözümüz 
keçəcək. Çünki bu, qanunsuzdur. Oradan çı-
xarılan qızılları Ermənistan aparır xaricə satır 
və pul qazanır. Orada çıxan təbii qaynaqları, 
bizim torpaqdan əldə edilmiş məhsulu onlar 
Ermənistana daşıyırlar. Ona görə burada bir 
çox hədəflər var. Əsas məqsəd bu torpaqları 
əbədi Ermənistanın tapdağı altında saxlamaq-
dır. Onlar buna da nail ola bilmədilər”.

Yeri gəlmişkən, rəsmi mənbələrə əsasən, 
Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal 
olunan ərazisində rəsmi məlumata görə 155 
müxtəlif faydalı qazıntı yatağı var. Onlardan 
5-i qızıl, 6-sı civə, 2-si isə mis yatağıdır. İşğal 
dövründə ermənilər tərəfindən həmin yataq-
lar talan edərək hasil etdikləri sərvətləri ixrac 
etməklə Ermənistan büdcəsinə külli miqdarda 
vəsait daxil edib. Həmin yataqların istisma-
rına cəlb edilmiş “Sterlite Gold Ltd”, “Sirkap 
Armenian”, “Base Metals”, “Manex and Valex”, 
“Armenian Copper Programme” kimi onlarla 
şirkətin əksəriyyəti xarici erməni diasporu 
tərəfindən bura yönləndirilib, yaxud əcnəbi 
ermənilər tərəfindən idarə olunub.

Kəlbəcər rayonunun Ermənistanla 
sərhədində yerləşən və hazırda fəaliyyətini 
dayandıran Söyüdlü (Zod) qızıl yatağı isə 
1976-cı ildən istismar olunub və Ermənistan 
tərəfindən işğal edilənədək burada 27 tondan 
artıq qızıl hasil edilib. Beləliklə, sənaye ehtiya-
tı 112,5 ton həcmində dəyərləndirilən Söyüdlü 
yatağı və 13 tondan artıq ehtiyata malik oldu-
ğu düşünülən Ağduzdağ və Tutxun yataqları, 
necə deyərlər, dədə malı kimi istismar edilib. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Ərazi bütövlüyünün bərpası 
bizim bir nömrəli vəzifəmizdir

Azərbaycan Ordusu 
torpaqlarımızı azad 

etməyə qadirdir

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, cənab Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyev Ermənistanın 

təxribatlarına qarşı əks-hücum əməliyyatı 
başlanandan bəri, demək olar ki, hər gün 
dünyanın müxtəlif ölkələrinin televiziya 
kanallarına müsahibələr verir. Bu yolla 
möhtərəm Prezidentimiz dünyada bu 
problemlə maraqlanan on milyonlarla 
tamaşaçıya Azərbaycan həqiqətlərini, 
regionda mövcud olan hərbi-siyasi real-
lıqlara münasibətdə ölkəmizin mövqeyini 
təkzibedilməz faktlarla göstərir və məntiqi 
dəlillərlə əsaslandırır.

H.İ.Mirzəyevə general-leytenant 
ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin  
24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

General-mayor Hikmət İzzət oğlu Mirzəyevə general-leytenant  
ali hərbi rütbəsi verilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

  Bakı şəhəri, 17 oktyabr 2020-ci il
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