
Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşü davam edir
Hələ Aprel döyüşləri və Tovuz 

hadisələri zamanı Azərbaycan 
vətəndaşlarının nümayiş etdirdiyi 
birlik məcburi köçkünlərimizdə 
öz əzəli, dədə-baba torpaqla-
rına mütləq geri qayıdacaqları 
əminliyi yaratmışdı. Son erməni 
təxribatlarından sonra böyük qa-
yıdışın reallaşmasını şərtləndirən 
mövcud şərait də bu məntiqin bariz 
ifadəsi idi. Prezident İlham Əliyevin 
sentyabrın 27-də xalqa müraciəti, 
Ali Baş Komandan tərəfindən hərbi 
vəziyyətin və qismən səfərbərliyin 
elan edilməsi, gənclərin böyük 
əhval-ruhiyyə ilə cəbhəyə yol-
lanması Azərbaycan xalqının 
vətənpərvərlik hissinin ən yüksək 
səviyyədə olduğunu bir daha 
göstərirdi.

Sentyabrın 27-də səhər saatla-
rından etibarən cəbhəboyu yaşayış 
məntəqələrimizin ağır artilleriya-
dan atəşə tutulması ilə müşahidə 
olunan erməni ordusunun xain 
hücumu da düşmənin əsl üzünü, 
faşist mahiyyətini bir daha büruzə 
verdi. Həmin gündən etibarən 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
əks-hücum əməliyyatlarına baş-
ladı. Düşmən ağır itkilər verərək, 
geri çəkilməyə məcbur olsa da, 
ağır artilleriyadan dinc sakinlərə 
atəş açmaq, dağıntılar törətmək, 
infrastruktura ziyan vurmaq kimi 
çirkin əməllərindən əl çəkmədi. 
Naftalan, Tərtər, Ağdam, Daşkəsən, 
Gəncə və digər şəhərlərə qarşı 
edilən terror nəticəsində çox sayda 
dinc sakin qətlə yetirildi, yaralandı, 
sosial infrastruktur dağıdıldı.

Gəncədə törətdiyi terror aktları 
isə Ermənistanın faşist mahiyyətini 
bir daha nümayiş etdirdi. 
Azərbaycanın bu qədim şəhərinə 
yönələn vandalizm, barbarlıq aciz 
vəziyyətə düşən Ermənistanın 
cəbhədəki məğlubiyyətinin heyfini 
dinc insanlardan alması məqsədi 
daşıyırdı. Ölənlər və yaralananlar 
arasında körpələrin olması isə 
düşmənin faşist xislətinin, insanlığa 
sığmayan əməllərinin göstəricisidir.

Son rəsmi məlumata görə, 
sentyabrın 27-dən hazırkı 
vaxtadək erməni tərəfinin yaşayış 
məntəqələrimizi atəşə tutması 
nəticəsində 60 mülki şəxs həlak 
olub, 270 nəfər yaralanıb. Bundan 
başqa 327 mülki obyekt, 90 yayayış 
binası və 1704 yaşayış evi yarasız 
hala düşüb.

Lakin bütün bunlar  xalqımızı, 
xüsusən, cəbhə bölgəsində 
məskunlaşan əhalimizi qətiyyən 
narahat etmir. Çünki onların 
Azərbaycan Prezidentinə, ordu-
muza inamı sonsuzdur. Ali Baş 
Komandanın tapşırıqlarını şərəflə 
yerinə yetirən silahlı qüvvələrimiz 
də tarixi zəfər yolunda inamla 
irəliləyir. Düşməni işğal altında 
olan torpaqlarımızdan təmizləmək 
əmrini icra edən ordumuz xalqımızı 
yeni-yeni qələbələrlə sevindirir. 
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 
dediyi kimi: “Erməni işğalına son 
qoyulmalıdır və qoyulacaq! Biz 
haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq 
işidir. Biz zəfər çalacağıq. Qarabağ 
bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”

Xatırladaq ki, sentyabrın 27-də 
Azərbaycan Ordusu əks-hücum 
əməliyyatı başlayandan sonra 
Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində 
Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Ho-
radiz, Yuxarı Abdurrəhmanlı, Böyük 
Mərcanlı və Nüzgar kəndləri işğal-

dan azad edilib. Bundan başqa, 
Ağdərə və Murovdağ istiqamətində 
ermənilərin bir neçə postu tamamilə 
darmadağın olunub. Silahlı 
qüvvələrimizin bölmələri cəbhənin 
Goranboy istiqamətindəki strateji 
yüksəkliklərdən birini – Murovdağ 
silsiləsinin Murov yüksəkliyini azad 
edib. Azərbaycan ordusu Talış 
kəndi ətrafında bir neçə strateji 
yüksəkliyi də Ermənistanın işğalçı 
qüvvələrindən təmizləyib. 

Oktyabrın 3-də Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri strateji cəhətdən 
əhəmiyyətli daha bir yaşayış 
məntəqəsini – dövlət başçısının 
həmin gün Suqovuşan tarixi adını 
qaytardığı Madagiz kəndini yağı 
tapdağından xilas edib. Həmin gün 
Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl 
Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, 
Şəybəy və Quycaq və Füzuli 
rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı 
kəndləri də ordumuz tərəfindən 
işğalçılardan təmizlənib. 

Oktyabrın 4-də Azərbaycan 
Ordusu Cəbrayıl şəhərini və bu 
rayonun doqquz kəndini –  Karxulu, 
Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan, 
Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Dəcəl, 
Mahmudlu, Cəfərabad yaşayış 
məntəqələrini, sonrakı gün – oktyab-
rın 5-də isə Cəbrayılın Şıxalıağalı, 
Məzrə və Sarıcalı kəndlərini işğalçı-
lardan təmizləyib. Oktyabrın 9-da si-
lahlı qüvvələrimiz strateji baxımdan 
mühüm əhəmiyyət daşıyan tarixi 
adı Ağaoğlan olan Hadrutu düşmən 
işğalından azad edib.

Oktyabrın 17-də isə Prezident 
İlham Əliyev xalqa müraciətində 
Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, 
Çimən, Musabəyli, Pirəhmədli, 
Dədəli, İşıqlı, Cuvarlı kəndləri və 
Füzuli şəhərinin işğaldan tam azad 
edildiyini açıqlayıb. Əməliyyatlar 
nəticəsində Ermənistan ordusunun 
mühəndis-istehkam rəisi, polkovnik 
Aşot Qazaryan məhv edilib. 

Oktyabrın 16-da gün ərzində 
və oktyabrın 17-nə keçən gecə 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci 
motoatıcı alayının müdafiə zolağında 
ehtiyatdan çağırılan 300 nəfərədək 
hərbi vəzifəli şəxs döyüş mövqelərini 
özbaşına tərk edərək geri çəkilib. 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən sutka 
ərzində həyata keçirilən əməliyyatlar 
nəticəsində cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində düşmənin xeyli say-
da canlı qüvvəsi, 7 ədəd T-72 tankı, 
2 ədəd “Qrad” YARS, 8 ədəd D-30 

və 1 ədəd D-202 haubitsa topları, 
döyüş sursatı ilə yüklənən 10 yük 
maşını və 7 digər avtomobil texnikası 
sıradan çıxarılıb. 

Ümumiyyətlə, 27 sentyabr 
tarixindən oktyabrın 18-nə qədər 
Ermənistan ordusuna məxsus 234 
tank, 49 ədəd piyadanın döyüş ma-
şını, 16 ədəd özüyeriyən artilleriya 
qurğusu, 190 ədəd müxtəlif çaplı 
toplar, 2 ədəd “Uraqan” sistemi, 1 
ədəd “TOS-1a” odsaçan sursatı, 2 
ədəd “Elbrus” əməliyyat-taktiki raket 
kompeksi, 1 ədəd “Toçka-U”, 2 ədəd 
“S-300” kompleksi, 35 ədəd “Osa” 
zenit raket kompeksi, 3 ədəd “Tor” 
zenit-raket kompleksi, 5 ədəd “Kruq” 
və “Kub” zenit raket kompleksi, 9 
ədəd radioelektron mübarizə siste-
mi, 196 yük avtomobili məhv edilib, 
36 tank, 24 ədəd piyadanın döyüş 
maşını, 98 ədəd yük avtomobili isə 
qənimət kimi ələ keçirilib. 

Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində 
gedən döyüşlər zamanı son iki 
gündə dəqiq zərbə ilə Ermənistan 
silahlı qüvvələrinə məxsus 3 ədəd 
“Tor-M2KM” zenit-raket kompleksi 
sıradan çıxarılıb. Cəbhənin Ağdərə-
Ağdam istiqamətində gedən 
döyüşlər zamanı Azərbaycan 
Ordusunun mövqelərini atəşə tutan 
Ermənistan silahlı qüvvələrinə 
məxsus 1 ədəd “Qrad” yaylım atəşli 
reaktiv sistemi, “S-125” zenit-raket 
kompleksi məhv edilib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev oktyabrın 17-də isə xalqa 
müraciət edərək deyib: “Şanlı 
Azərbaycan Ordusu öz xilaskarlıq 
missiyasını uğurla davam etdirir. 
Son günlər ərzində mən xalqıma 
xəbər verərək, yeni azad edilmiş 
kəndlərin adlarını açıqlamışdım. Bu 
gün də böyük məmnunluq hissi ilə, 
böyük sevinc hissi ilə azad edilmiş 

növbəti yaşayış məntəqələrinin 
adlarını əziz xalqıma  çatdırmaq 
istəyirəm. Bu gün Füzuli  rayonunun 
aşağıdakı yaşayış məntəqələri 
işğalçılardan azad edilib – 
Qoçəhmədli kəndi, Çimən kəndi, 
Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, 
Musabəyli kəndi, İşıqlı kəndi, 
Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. 
Füzuli şəhəri işğalçılardan azad 
edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ 
Azərbaycandır!”

Dövlətimizin başçısı 
müraciətində bildirib ki, bu gün 
tarixi bir gündür. On yeddisi oktyabr 
nəinki füzulililərin xatirəsində, eləcə 
də Azərbaycan dövlətinin tarixində 
əbədi qalacaq: “Bu gün biz ha-
mımız, bütün Azərbaycan xalqı 
xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq 
səhifəsini yazırıq, birlikdə yazırıq. 
Biz bu gün həmrəylik, qarşılıqlı 
dəstək, birlik göstərərək bu şanlı 
tarixi yazırıq. Biz xoşbəxtik ki, bu 
anları yaşayırıq. Ancaq bu anları 
səbirsizliklə gözləyən, həyatdan 
gedən on minlərlə bizim qaçqın, 
köçkünümüz əfsuslar olsun ki, bu 
günləri görməyib. Ancaq bu gün 
əminəm ki, onların ruhu şaddır. 
Çünki onların doğma dədə-baba 
torpaqları işğalçılardan azad edilib”.

Oktyabrın 18-də isə Ermənistan 
silahlı qüvvələri növbəti dəfə huma-
nitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə 
pozaraq Cəbrayıl şəhərinin ətraf 
ərazilərini, eləcə də bu rayonun 
Araz çayı boyu yerləşən, işğal-
dan azad olunan kəndlərini gecə 

ərzində minaatan və artilleriya qur-
ğularından atəşə tutub. Azərbaycan 
Ordusunun Füzuli istiqamətində 
uğurlu döyüş əməliyyatları za-
manı işğalçıların hərbi hissəsi 
bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilib. 
Cəbhənin Cəbrayıl istiqamətində 
ordumuzun mövqelərinə 
aviazərbələr endirməyə cəhd 
göstərən Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin  Su-25 hücum təyyarəsi 
növbəti dəfə Azərbaycan Hava 
Hücumundan Müdafiə bölmələri 
tərəfindən sıradan çıxarılıb. 
Azərbaycan Ordusu işğaldan 
azad olunan Cəbrayıl rayonunda 
yerləşən Xudafərin körpüsünə 
Azərbaycan bayrağı sancıb. 

Prezident İlham Əliyev 
 oktyabrın 19-da özünün “Twitter” 
səhifəsində Cəbrayıl rayonunun 
Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Ha-
sanlı, Alıkeyxalı, Qumlaq, Hacılı, 
Göyərçin Veysəlli, Niyazqulular, 
Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı 
İsmayıllı, İsaqlı kəndlərinin işğaldan 
tam azad edildiyini açıqlayıb. 

Oktyabrın 18-də və 19-na 
keçən gecə isə cəbhənin Ağdərə-
Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl 
istiqamətlərində, eləcə də Araz 
çayı boyu müqavimət göstərməyə 
cəhd edən düşmənə qarşı döyüş 
əməliyyatları davam edib. Düşmən 
tərəfindən bölmələrimizin müdafiə 
mövqeləri atıcı silahlar, minaa-
tanlar və toplardan atəşə tutulub. 
Azərbaycan Ordusunun həyata 
keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
düşmənin canlı qüvvəsi, 2 ədəd 
T-72 tankı, 2 ədəd “Qrad” YARS,  
1 ədəd D-30 və 1 ədəd D-202 hau-
bitsa topu və 11 avtomobil texnika-
sı sıradan çıxarılıb.

Bu gün Ermənistan və ona 
havadarlıq edən qüvvələr ordumu-
zun güc-qüdrətini artıq yaxşı bilir. 
Düşmən aydın şəkildə başa düşür 
ki, müasir Azərbaycan Ordusu 
dünya miqyasında güclü ordular sı-
rasındadır və işğal altındakı torpaq-
larımızın bütövlükdə qaytarılacağı 
və ya Ermənistanın buna məcbur 
ediləcəyi gün çox yaxındadır.

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

Artıq xalqımız o günü ya-
şayır. Azərbaycan Ordusunun 
vətənpərvər, cəsur və mərd oğulları 
tərəfindən cəbhədə bir-birinin ar-
dınca uğurlar əldə edilir, düşmənlə 
təmas xəttində döyüş şücaəti, 
qətiyyəti göstərilir, xalqımızın 
illərdən bəri gözlədiyi böyük qələbə 
salnaməsinin tarixi 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 silahlı 
qüvvələrimiz tez bir zamanda yağı 
düşməni doğma torpaqlarımız-
dan qovacaq, bizə zəfər bayramı, 
qələbə sevinci yaşadacaq.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Daha doğrusu, hələ uzun illər yaddaş-
lardan, hafizələrdən silinməyəcək, tarix 
dərslərində yer alacaq müsahibədə düşmənin, 
onun havadarlarının, oyun çevirənlərin 
növbəti-açıq, birmənalı ifşası, əsl tərəfdaşlara, 
müttəfiqlərə, Azərbaycanla birlikdə haqqa, 
ədalətə yürüyənlərə minnətdarlıq özünə yer 
aldı. Ölkə Prezidenti bir daha öz qətiyyətini, 
cəsarətini, əzmini, iradəsini nümayiş etdirdi. 
Həmçinin Azərbaycanın gücünü, qüdrətini 
ortaya qoydu.

 “Bizim hədəfimiz, bizim məqsədimiz 
işğal edilmiş bütün torpaqlara Azərbaycan 
vətəndaşlarını qaytarmaqdır. Bildirmişdim, 
atəşkəs imkan verəcək ki, bu məsələ artıq 
hərbi müstəvidən siyasi müstəviyə, diploma-
tik müstəviyə keçsin. Bu məsələ diplomatik 

müstəvidə danışıqlar masası arxasında həll 
olunsun və Ermənistan hələ də işğal altında 
olan digər torpaqlardan çəkilsin, Azərbaycan 
vətəndaşları oraya qayıtsın və sülh yaransın. 
Ancaq görünür ki, Ermənistanın planları 
tam başqa imiş” – deyən Ali Baş Komandan 
düşmən, işğalçı, Ermənistanın 27 sentyabr 
təxribatından, Azərbaycanın ikinci Vətən 
müharibəsinə başlamasından sonra yaşa-
nanlara, xüsusilə, ermənilərin yalvar-ya-
xarları nəticəsində imzalanan “humanitar 
atəşkəs” razılaşmasına və razılaşmanın 
elə ilk dəqiqələrdən faşist ölkə tərəfindən 
pozulmasına toxunaraq bildirdi ki, onlar 
hesab edirmişlər ki, bu atəşkəsdən istifadə 
edərək, bunu istismar edərək, öz hərbi 
məğlubiyyətlərini bir qədər azalda, vaxt qa-
zana, yeni qüvvələr səfərbər edə və beləliklə, 
Azərbaycana qarşı hücumları davam etdirə 
bilərlər. Amma onlar yanıldılar.

“Mən demişdim ki, əgər Ermənistan 
müsbət davranış göstərməsə, peşman olacaq 
və haqlı idim” – deyən Ali Baş Komandan 
qeyd etdi ki, hazırda, yəni, sözdə “huma-
nitar atəşkəs” dövründə də Ermənistanın 
göstərdiyi cəhdlər yersizdir və onların özləri 
üçün zərərlidir. Çünki, birinci növbədə, 

heç bir ölkə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 
olan və beynəlxalq hüquq baxımından 
Azərbaycana mənsub olan Dağlıq Qarabağa 
müstəqillik verməyəcək, onu tanımayacaq.

Belə olan halda, bu cəhdlər səmərəsiz 
qalacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün 
dünya tərəfindən tanınıb. ATƏT-in Minsk 
qrupuna həmsədrlik edən ölkələr bizim 
ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Avropa İttifaqı 
ilə “Tərəfdaşlıq prioritetləri” adlı sənəd 
paraflanıb və orada Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərimizin 
toxunulmazlığına dəstək göstərilir.

“Yəni, mən inanmıram ki, hər hansı bir 
ölkə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısın. 
Çünki bundan heç bir saat keçməmiş bu 
ölkə ilə biz bütün diplomatik əlaqələrimizi 
kəsərik. Bu, mütləqdir” – deyən ölkə Prezi-
dentinin fikrincə, ona görə Ermənistanın 
bu cəhdləri, sadəcə olaraq, daxilə, yəni, öz 
ictimaiyyətinə hesablanıb ki, sanki bunlar 
da hər hansı bir diplomatik fəaliyyətdədirlər. 
Eyni zamanda, müsahibədə də vurğulandığı 
kimi, Azərbaycana xain hücumlar onu zərrə 
qədər yolundan döndərə bilməz.

Təcavüzkar ölkənin hərbi-siyasi 
rəhbərliyi, başsız başbilənləri elə zənn 

edirlər ki, bu xain zərbələr bizi dayandıra-
caq. Ancaq bizi heç kim dayandıra bilməz. 
Çünki biz haqq yolundayıq, bu yolu davam 
etdiririk və uğurla davam edirik. Bayrağı-
mızı qaldırırıq, torpaqlarımızı azad edirik və 
sona qədər bu yolu gedəcəyik.

Müsahibə zamanı çox vacib və olduqca 
önəmli bir məqama toxunan Prezident İlham 
Əliyev illərdir Ermənistanın silahlandırıl-
masına və onu silahlandıranlara açıq və 
net münasibətini bildirdi, kəskin cavabını, 
xəbərdarlığını etdi. Bildirdi ki, Ermənistanın 
valyuta ehtiyatı 1,5 milyard dollardır, onun 
başqa pulu yoxdur. Xarici dövlət borcu isə 
təqribən 8 milyard dollardır. Yəni, bu ölkə 
iflasa uğrayıb.

Ölkə Prezidenti “Haradandır bu qədər 
məhv edilmiş, hələ nə qədər məhv ediləcək 
texnika? Əgər müharibə davam edərsə, biz 
onların bütün ordusunu məhv edəcəyik, bü-
tün ordusunu! Ona görə onlar müharibəni nə 
qədər tez dayandırsalar, o qədər də tankları, 
topları qoruya bilərlər. Hələ Ermənistan 
ərazisində nə qədər var. Rusiyanın 
Ermənistanda hərbi bazası var, 5 min əsgər 
var orada. Türkiyənin Azərbaycanda hərbi 
bazası var? Yoxdur. Ermənistanın İranla və 

Türkiyə ilə sərhədini Rusiya sərhədçiləri 
mühafizə edir. Azərbaycan sərhədində 
Türkiyə sərhədçiləri var? Yoxdur. Ona görə 
bizi heç kim ittiham etməsin. Yoxsa biz, necə 
deyərlər, açarıq sandığı, tökərik pambığı, 
belə bir atalar sözü var” – deyərək, daha bir 
sirr pərdəsini qaldırmış, hər kəsin davranışı-
na açıqlıq gətirmiş oldu.

Müsahibə zamanı xüsusilə, Türkiyə- 
Azərbaycan birliyinə toxunan dövlət başçısı 
bir daha bəyan etdi ki, bu birlik daha möhkəm 
olacaq. Bu da həm Türkiyə, həm Azərbaycan 
üçün həyati əhəmiyyət, önəm daşıyır. Çünki 
Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgəyə sabitlik, 
sülh gətirir. Bizim niyyətimiz öz maraqları-
mızı təmin etməkdir. Çünki bu gün Türkiyə 
bölgədə və yeni coğrafiyada çox önəmli 
sabitləşdirici rol oynayır.

“Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
bu toqquşmaların ilk saatlarında verdiyi 
dəstək sabitliyi qorudu. Bəziləri bəlkə bunu 
anlamırlar. Əgər o sözlər olmasaydı, əgər 
mənim qardaşım deməsəydi ki, Azərbaycan 
tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, 
bəlkə də burada vəziyyət qarışardı. Bəlkə də 
başqa kimsə burada, necə deyərlər, bulanıq 
suda balıq tutmağa çalışacaqdı. Ona görə 

bundan sonra bu bölgədə biz yeni bir strateji 
mənzərə, strateji baxış yaratmalıyıq. Artıq 
bu barədə düşünməyə başlayırıq, ancaq 
hadisələri qabaqlamaq istəmirik. Qoy, bunu 
həll edək, bu iş bitsin, ərazi bütövlüyümüz 
bərpa edilsin, ondan sonra Azərbaycanın 
yeni dövrü başlanacaq, bölgənin yeni dövrü 
başlanacaq, güclər nisbəti dəyişəcək və 
hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycanın 
gücü daha da möhkəm olacaq” – deyən Ali 
Baş Komandan bununla bir daha hər kəsə 
öz-net mesajını vermiş, gələcək dönəmin 
“Yol xəritəsi”ni cızmış oldu.

Məşhur atalar məsəlimizdə də deyildiyi 
kimi, arifə bir işarə bəs edər. Təbii ki, arif 
olana! Bəli, Azərbaycan onun yanında olan-
larla, onunla birgə yürüyənlərlə, xüsusilə, 
qardaş, dost Türkiyə, o cümlədən, böyük və 
səmimi müttəfiqimiz Pakistanla birlikdə hələ 
çox Qələbələrə, Zəfərlərə imza atacaq. Necə 
deyərlər, Qələbə bizimdir, bizim olacaq, Qa-
rabağ Azərbaycandır, Azərbaycanın olacaq!

P.S. Yazını sona çatdırarkən daha bir 
gözəl müjdəli xəbər aldıq. Ali Baş Koman-
danımız növbəti qələbə, zəfər xəbərini, 
müjdəsini verdi. İşğal altında olan Füzuli 
rayonunun 7 kəndinin, Füzuli şəhərinin, 
Cəbrayıl rayonunun daha 13 kəndinin yağı 
işğalından azad olunduğunu və Xudafərin 
körpüsündə Azərbaycan bayrağının dalğa-
landığını bildirdi.

Jalə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin deputatı, professor

Cəbhə xəttində ölkəmizə qarşı ardıcıl olaraq təxribatlar törədən, humanitar 
atəşkəsi pozmaqla Azərbaycanın şəhər və kəndlərini atəş altında saxlayan 
Ermənistan faşist əməllərindən əl çəkmir. Amma Azərbaycan Ordusunun əks-

həmləsindən əvvəl “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyərək yeni torpaqların qəsb 
iddiasını gizlətməyən primitiv düşüncəli, faşist xislətli Nikol Paşinyan bu gün silahlı 
qüvvələrimizin güc-qüdrəti qarşısında təslim olmaq, işğalçılıq siyasətini dayandır-
maq əvəzinə, dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara utanıb-qızarmadan heç bir 
düşüncəyə, məntiqə əsaslanmayan yalan məlumatlar verir, yeri gələndə isə “ağala-
rına” yalvarır, himayədarlarından aman diləyir. Halbuki,  Nikol Paşinyan Şuşada yallı 
gedəndə, separatçı rejimin qondarma “prezidentinin” andiçmə mərasimində iştirak 
edəndə xalqımızın səbir kasasının bir gün daşacağını bilməli idi. 

Növbəti dərs… növbəti müjdə Həm Ali Baş Komandan kimi 
hərb meydanında, həm də ölkə 
Prezidenti kimi siyasət-diplomatiya 
səngərində tarix, zəfər yazan dövlət 
başçısı cənab İlham Əliyevin qardaş 
və dost Türkiyənin ən nüfuzlu teleka-
nallarından olan “Haber Türk”ə 
müsahibəsi hər mənada dərs idi… 
Orada hər kəsə – düşmənə, onun ha-
vadarlarına, üzdə özlərini dost kimi 
göstərib, arxada başqa iş çevirənlərə, 
dostlara, qardaşlara, həm sözdə, 
həm əməldə Azərbaycanın yanında 
olanlara da mesajlar var idi.
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