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Zillət ilə ləzzəti olmaz  
  həyatın, dustilər,

Nəğdi-can sərf eyləyib dünyadan  
  kam almaq gərək.

Əcz ilə dönmək ədudən səhlidir,  
  himmət tutub,

Ya şəhid olmaq gərək,  
                       ya intiqam almaq gərək!

Məhəmməd FÜZULİ

Xalq, ölkə, dövlət və Prezidenti-
miz üçün həssasdan da həssas olan 
günləri yaşayırıq. Düşmən tapdağından 
təmizlənən yaşayış məntəqələrimizin si-
yahısı böyüdükcə, sevincimizin miqyası 
da ölçüyəgəlməz olur. Ancaq nadan, ca-
hil, qaniçən, oğru və quldurlardan ibarət 
olan Ermənistanın bombardmanlarının 
hədəfinə çevrilən şəhər və kəndlərimizin 
dağıdılması, günahsız körpələrin 
qanına qəltan edilməsi, mülki şəxslərə 
divan tutulması, qəhrəman ordumuzun 
şəhidlər verməsi də ürəyimizi dağlayır. 
Yəni tariximizin sevincli, şərəfli səhifələri 
ilə yanaşı, kədərli səhifələrini bərabər 
yazmalı oluruq.

Belə bir zamanda – ölkə 
 Prezidentinin xalqa tarixi 
müraciətlərindən biri haqqında qələmə 
aldığımız yazının əvvəlində iki bədii 
parçaya istinad etməyimiz bəlkə də 
siyasi xarakterli materialın ruhu ilə 
üst-üstə düşmür. Amma, inanın ki, 
bunu biz istəmirik, zaman tələb edir. 
Yaradıcı adamların öz mükəmməl 
əsərlərini, məhz ən sevincli və ən kədərli 
günlərində yaratdıqlarını söyləyənlər 
tamamilə haqlıdırlar.

 Biz ustad şairin yaradıcılığından 
seçdiyimiz dördcə sətirlə sübut etmək 
istədik ki, Məhəmməd Füzuli xalqımızın 
haqq-ədalət mübarizəsinə böyük önəm 
verir, zalıma, işğalçıya boyun əyməməyə 
çağırırdı. Ədunun (qanlı, qəddar 
düşmənin) qarşısından əcz ilə (acizliklə) 
qayıtmağın alçaldıcı, təhqiredici ol-
duğunu xatırladan şair öz mövqeyini 
ortaya qoyur: “Ya şəhid olmaq gərək, 
ya intiqam almaq gərək!” Azərbaycan 
xalqı və rəşadətli ordumuz bu gün, məhz 
Vətənin, torpaqlarımızın azadlığı uğrun-
da döyüşür, qəhrəmanlıq dastanı yazır.

Yada salmaq istədiyim ikinci bəndə 
gəlincə isə... Bazar günü yaxın qo-
humlarımızdan biri zəng edərək dedi: 
“Şəhid gətirdilər!” Dərhal cavab verdim 
ki, ordumuz daha bir neçə kəndi azad 
edib. Telefonun dəstəyini yerinə qoyan-
dan sonra Səməd Vurğunun Üzeyir bəy 
Hacıbəyovun dəfn edildiyi gün oxuduğu 
şeirin bir bəndi yadıma düşdü: 

Ölüm sevinməsin qoy,  
  ömrünü vermir bada

El qədrini canından  
  daha əziz bilənlər.

Şirin bir xatirətək  
  qalacaqdır dünyada

Sevərək yaşayanlar,  
  sevilərək ölənlər...

Dahi Üzeyir bəy haqqında yazılmış 
bu şeiri 18-20 yaşlı şəhid balalarımıza 

da şamil etmək qədirbilənlik nümunəsi 
olar. Amma onu da bilirəm ki, mən Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin şəhid 
anasının önündə baş əydiyini, onun əlini 
öpdüyünü görmüş milyonlardan biriyəm. 
Bu məqamda adam sevilərək ölənlərə, 
ölərək sevilənlərə – şəhidlərə həsəd 
aparır. Çünki onlar Azərbaycan xalqı 
durduqca yaşayacaqlar.

...Prezident İlham Əliyev xal-
qa müraciətində bildirdi ki, bu gün 
Ermənistanın faşist rəhbərliyi növbəti 
hərbi cinayət törədib. Gəncə və 
Mingəçevir şəhərləri raket atəşinə 
məruz qalıb. Bu, bir daha Ermənistan 
rəhbərliyinin faşist mahiyyətini göstərir: 
“Birinci dəfə deyil ki, bizim şəhərlərimiz 
atəşə məruz qalır və demək olar ki, hər 
gün Tərtər, Ağdam, Goranboy, Ağcabədi 
və digər şəhərlərə Ermənistan atəş açır. 

Bu atəş nəticəsində vətəndaşlarımız 
həlak olur, yaralanır, 2 mindən çox ev 
dağıdılıb, ya da ki, bu evlərə çox böyük 
ziyan vurulubdur. Ancaq bu namərd 
hərəkətlər Azərbaycan xalqının iradəsini 
qıra bilməz”.

Bəli, insan qanı ilə qidalanırmış 
kimi quduzlaşan ermənilər, həqiqətən 
bizim xalqımızın, dövlətimizin, xüsusən, 
əsgərimizin iradəsini qıra bilmir. 
Cəbhədən gələn xəbərlərdə deyilir ki, 
müzəffər Azərbaycan Ordusu düşmənləri 
torpağımızdan qovur. Çəkilmiş videoma-
teriallarda ermənilərin öz döyüş postla-
rını qoyub qaçdığını göstərən məqamlar 
istənilən qədərdir. Dövlət başçımız 
onlara xəbərdarlıq etmişdi ki, öz xoşları 
ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmasalar, 
biz onları iti qovan kimi qovacağıq və 
qovuruq. Biz, sözün həqiqi mənasında, 

Azərbaycan üçün misilsiz nailiyyətlərin 
şahidinə çevrilirik.

Əlbəttə, düşmənin sentyabrın 27-dən 
bəri verdiyi itkilərin sayı-hesabı yoxdur. 
Son günlərdə isə həmin itkilərin sırası 
daha da “zənginləşir”. Dövlət başçımız 
adı çəkilən müraciətində son günlər 
ərzində Azərbaycan Ordusu tərəfindən 
məhv edilmiş Ermənistan texnikasının 
bir hissəsinin siyahısını xalqın diqqətinə 
çatdırdı: “Beləliklə, məhv edilmiş 
Ermənistan texnikası: tank – 234 ədəd 
məhv edilib, 36 tank hərbi qənimət kimi 
götürülüb, piyadaların döyüş maşını – 
49-u məhv edilib, 24-ü hərbi qənimət 
kimi götürülüb. Özüyeriyən artilleriya 
qurğusu 16 ədəd məhv edilib, müxtəlif 
çaplı toplar 190, “Uraqan” sistemi 2, 
TOS odsaçan 1, əməliyyat taktiki raket 
kompleksi “Elbrus” 2, “Toçka-U” 1, OSA 

zenit raket kompleksi 35, TOR zenit-ra-
ket kompleksi 3, KUB və “Kruq” zenit ra-
ket kompleksi 5, radioelektron mübarizə 
sistemləri 9, S-300 zenit raket kompleksi 
2, yük avtomobilləri 196-sı məhv edilib, 
98-i qənimət kimi götürülüb. Hər bir 
adam, hər bir mütəxəssis bu texnikanın 
qiymətini açıq mətbuatdan götürə bilər 
və bu suallara biz cavab tapmalıyıq və 
tapacağıq”.

Ekspertlərin fikrincə, Ali Baş Koman-
danın müraciətinin bir abzası da var 
idi ki, televiziya tamaşaçılarının böyük 
əksəriyyəti həmin məqamı ayaq üstdə 
alqışlayırdı: “Bu gün Füzuli rayonunun 
aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçı-
lardan 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!”

Dövlət başçımız xatırlatdı ki, bu, 
sirr deyil, biz Füzuliyə hansı tərəfdən 
girə bildik: “Düşmən son mərhələdə 
öz silahlarını yerə qoyub qaçmışdı. Bu 
gün tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, 
Füzuli əməliyyatı hərbi kitablara daxil 
ediləcək. Təkcə Füzuli əməliyyatı yox, 
başqa əməliyyatlar. Bu gün məndə olan 
məlumata görə, hərbi mütəxəssislər 
artıq açıq-aydın bildirirlər ki, Azərbaycan 
Ordusu böyük döyüş qabiliyyətinə və 
texniki təminata malik olan bir ordudur”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan xalqı 29 
illik müstəqillik dövründə kifayət qədər 
uğura imza atmış, tarix salnaməmizə 
çoxlu sayda əlamətdar günlər yazılmış-
dır. Həmin günlərin ən unudulmazla-
rından biri də Müstəqillik Aktının qəbul 
edilməsinə nail olduğumuz 18 oktyabr 
tarixidir. 2020-ci ildən sonra isə xalqımız 
17 oktyabr və 18 oktyabrı ardıcıl olaraq 
bayram edəcəkdir. Çünki oktyabrın 17-si 
Qarabağın azad edilməsi üçün apardığı-
mız müqəddəs mübarizədə dönüş günü 
kimi ordumuzun tarixinə yazıldı. 

Həmin məqamı Ali Baş Koman-
danımız bu şəkildə xarakterizə etdi: 
“Bu gün tarixi bir gündür. On yeddisi 
oktyabr nəinki füzulililərin xatirəsində, 
Azərbaycan dövlətinin tarixində əbədi 
qalacaqdır. Bu gün biz hamımız, bütün 
Azərbaycan 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 qaç-
qın, köçkünümüz əfsuslar olsun ki, bu 
günləri görməyib. Ancaq bu gün əminəm 
ki, onların ruhu şaddır. Çünki onların 
doğma dədə-baba torpaqları işğalçılar-
dan azad edilib”.

Bəli, dünyasını dəyişmiş minlərlə, on 
minlərlə soydaşımızın ruhu oktyabrın 
 17-də şad oldu. Allah Ordumuzu və Ali 
Baş Komandanımızı qorusun! Bizim 
haqq işimiz uğurla başşa çatacaq! Qara-
bağ Azərbaycandır!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

İlham ƏLİYEV: Biz öz şərəfli 
missiyamızı yerinə yetiririk

Azərbaycan xalqının iradəsi sarsılmazdır
Biz Füzuliyə qayıdacağıq, biz bütün kəndləri yenidən qura-

cağıq, abadlaşdıracağıq. O kəndlərə həyat qayıdacaq. Necə ki, 
vaxtilə ulu öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu Füzuli 
rayonunun 22 kəndini işğaldan azad edib, o cümlədən, Horadiz 
qəsəbəsini... Bu gün artıq füzulililərin yaşadıqları kəndlər azad 
edilib və oraya həyat qayıdacaq, onlar qayıdacaqlar, onlar ora-
da yaşayacaqlar, öz əcdadlarının qəbirlərini ziyarət edəcəklər. 
Orada bərpa olunacaq məscidlərdə azan səsi eşidiləcək... Mən 
tam əminəm ki, bundan sonra da şanlı Azərbaycan Ordusu iş-
ğalçıları torpağımızdan qovmağa davam edəcəkdir.

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
xalqa 17 oktyabr tarixli müraciətindən

Akif Rəfiyev: Ölkəmizin mövqeyi ədalətlidir 
və biz torpaqlarımızı azad edəcəyik

– 30 ildən artıq müddətdə davam 
edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk 
dövrlərində   təcavüzkar Ermənistan öz 
havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan 
ərazisinin  20 faizini işğal etmişdir. 
BMT TŞ-nın qətnamələrinə və bu 
qurumun verdiyi mandata uyğun ola-
raq, ATƏT-in Minsk qrupu 28 ildir ki, 
işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrinin 
ərazilərimizdən çıxarılması istiqamətində 
imitasiyaedici, təsirsiz və nəticəsiz 
danışıqlarla münaqişənin həllini, əslində, 
düyünə salmışdır.

Azərbaycan Prezidenti  İlham 
Əliyevin Qarabağ cəbhəsində 
müharibənin yeni mərhələsinin baş-
lanması və gedişi ilə bağlı xalqa 
müraciətlərində, xarici KİV-lərə, xüsusən 
ayrı-ayrı ölkələrin nüfuzlu telekanallarına 
verdiyi müsahibələrdə, digər açıqlama 
və bəyanatlarında əksini tapmış tarixi 
faktlar,  çağdaş durum barədə gerçəklər 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı iş-
ğalçılıq siyasətini və həyasız  erməni 
yalanlarını bütün dünyada ifşa etmək, 
ölkəmizin haqq işinə geniş dəstək qazan-
dırmaq  baxımından misilsiz dərəcədə 
əhəmiyyətlidir.

Oktyabrın 17-də Prezident İlham 
Əliyev xalqa növbəti müraciətində gecə 
yarısı Gəncənin yenidən uzaqvuran 
raketlərlərlə atəşə tutulması nəticəsində 
baş vermiş qanlı faciəni müharibə 
cinayəti kimi bütün dünyaya bəyan etdi, 
düşmən tərəfin döyüş meydanlarında 
layiqincə cəzalandırıldığını, günahsız 
Gəncə qurbanlarının qisasının da alındı-
ğını vurğuladı. Dövlət başçısının Füzuli 
şəhərinin  və bir neçə məntəqənin azad 
edilməsi xəbərini açıqlaması isə düşmənin 
məğlubiyyətinin dərinləşdiyini təsdiq 
etməklə yanaşı, xalqımızın qələbəyə ina-
mını da qətiləşdirdi.

Son günlərdə dövlət başçısının 
Türkiyənin, Rusiyanın və digər ölkələrin 
televiziya kanallarına, xəbər agentliklərinə 
verdiyi müsahibələrində, sosial şəbəkə ilə 
paylaşmalarında da münaqişənin tarixi 
səbəblərindən başlamış, indiki hərbi 
əməliyyatların mənzərəsinə, Moskvada 
üçtərəfli qaydada əldə edilmiş atəşkəs 
haqqında razılaşmanın  pozulmasına, iş-
ğaldan azad olunan torpaqlarda görülməsi 
zəruri olan işlərə qədər beynəlxalq aləmdə 
maraq doğuran bir çox önəmli  məsələlərə 
aydınlıq gətirilmişdir.

Akif  Rəfiyev Prezident İlham 
Əliyevin beynəlxalq aləmə dönə-dönə 
anlatdığı kimi, bu uzun müddətdə 
Azərbaycanın siyasi və diplomatik nor-
malar çərçivəsində bütün beynəlxalq da-
nışıqların, münaqişənin sülh yolu ilə həlli 
variantlarının, müxtəlif razılaşmaların 
şərtlərinə və tələblərinə ciddi əməl etdiyini 
xatırladaraq dedi:

– Xalqımızın öz taleyini etibar etmiş 
olduğu Azərbaycan rəhbərləri-- 10 il 
müddətində ümummilli lider Heydər 

Əliyev və sonrakı 17 ildə Prezident İlham 
Əliyev səbr və təmkinlə Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin qan tökülmədən, sülh yolu 
ilə həllinə çalışmışlar. Düşmən ölkənin 
müharibə caniləri olan  və sonra küçə dip-
lomatiyasından gələn məsuliyyətsiz, avan-
türist rəhbərləri isə münaqişənin həllindən 
qaçmış, dəfələrlə Azərbaycanı təxribata 
çəkməyə cəhd göstərmişlər. Nəhayət, 
düşmən tərəfin son hərbi təxribatlarına 
cavab olaraq, Ali Baş Komandanın əmri 
ilə şanlı ordumuz torpaqlarımızı işğal-
dan azad etmək uğrunda şərəf və ləyaqət 
mübarizəsinə başlamışdır. 

Bu savaş əsl Vətən müharibəsidir. 
Güclü, sarsıdıcı  zərbələr alan, külli-
miqdarda döyüş texnikası, hərbi sursat, 
minlərlə canlı qüvvə itirən düşmən savaşın 
ilk günlərindən bütün beynəlxalq qurumla-
ra, dünyada hegemon dövlətlərə müraciət 
edərək humanitar atəşkəs haqqında sənədin 
imzalanmasına nail oldu. Lakin üstündən 
heç bir gün keçməmiş erməni işğalçıları 
hədsiz bir quduzluqla, müharibə qanun-
larına əməl etmədən gecə saatlarında 

Gəncə, Mingəçevir və Yevlax şəhərlərini, 
beynəlxalq enerji dəhlizini balastik 
raketlərlə vurdular. Cəbhəboyu rayonların 
dinc sakinləri isə döyüş əməliyyatları başla-
nandan  ağır arilleriya və iriçaplı silahların 
davamlı atəşi altındadır.

Bütün bunları söyləməklə biz – 
Binəqədi rayon ağsaqqalları, I Qarabağ 
müharibəsinin veteranları Prezident İlham 
Əliyevin münaqişəni hərbi-siyasi yolla 
həll etməklə bağlı qətiyyətli mövqeyi-
ni dəstəkləyir, xalqımızı bu müqəddəs 
müharibədə birliyə, təmkinə, hər kəsi 
bacardığı işi fədakarlıqla yerinə yetirməyə 
çağırırıq. Eyni zamanda, Qarabağ 
cəbhəsində yenidən qan tökülməsinə bais 
olan, silahlı qüvvələri savaş meydanında 
uduzub geri çəkildikcə Azərbaycanın 
dinc əhalisinə atəş açmağa əmr verən, 
günahsız insanların həlak olmasına, 
yaralanmasına, kütləvi dağıntılara səbəb 
olan cinayətkar Ermənistan rəhbərliyinin 
məsiliyyətsizliyini, vəhşiliyini qətiyyətlə 
lənətləyirik. Dünya ölkələrinin 
rəhbərlərini isə bu vandallıq aksiyalarına 
siyasi qiymət verməyə çağırırq.

Müsahibimiz sonda söylədi: “Qoy 
erməni faşistləri və onların havadarları, 
eləcə də bütün dünyanın haqsevər insanla-
rı bilsinlər  ki, Azərbaycan xalqı ata-ba-
balarımızın min illərdən gələn müqəddəs 
əmanətini – halal torpaqlarının bir qarışını 
da düşməndə qoymayacaq. Müzəffər 
ordumuz  döyüş meydanında qazandığı 
qələbələri ilə 30 ildən bəri işğal altında  
xarabalığa çevrilmiş bütün ərazilərimizdə 
Azərbaycan bayrağını inamla, qürurla 
dalğalandıracaq. Son Qələbə bizimlədir. 
Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ 
Azərbaycandır!”.

Hazırladı:  
T.AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

İşğalçı Ermənistanın hərbi 
təxribatlarının nəticəsi olaraq başlamış II 
Qarabağ müharibəsi ilə bağlı Azərbaycan 
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin xalqa müraciətlərində, bir 
sıra xarici media vasitələrinə verdiyi 
müsahibələrdə və sosial şəbəkədə pay-
laşdığı açıqlamalarda bəyan edilmiş 
həqiqətlərə münasibətini bildirən I Qara-
bağ müharibəsi veteranı, Binəqədi Rayon 
Ağsaqqallar Şurasının sədri Akif Rəfiyev 
bildirdi:

Məhəmməd Füzulinin ruhu 
doğma torpağına qovuşdu

Azərbaycan Ordusunun düşmən tərəfdə dinc 
əhaliyə atəş açmayaraq, yalnız döyüş meydanla-
rında qəsbkarlarla üz-üzə onlara layiq haqq-hesab 
kəsməsi Prtezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin bəşəri normalara uyğun mövqeyinin və 
Azərbaycan xalqının humanist simasının reallığı-
dır. Bu günə qədər düşməndən geriyə alınmış tor-
paqlarımızla birlikdə Füzuli rayonunun işğaldan 
azad olunması isə Azərbaycan Ordusunun tarixi 
qələbəsidir. 

Füzuli rayon mərkəzinin və kəndlərinin 
düşməndən alınaraq xalqımıza qaytarılması 
Dağlıq Qarabağ uğrunda müharibənin tale-
yini həll edən mühüm hərbi-siyasi hadisədir. 
Bu qələbə həm də müharibənin dinc, gü-
nahsız qurbanlarının qisasının Ermənistanın 
sərsəm rəhbərliyindən və quduzlaşmış silahlı 

qüvvələrindən alınması deməkdir.
Füzuli torpaqlarının azad olunması ilə məzarı 

Kərbəlada, ruhu Azərbaycanda–Qarabağda olan 
böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 
nigaran ruhu yenidən onun doğma torpağına 
qovuşdurulmuşdur.

Füzuli ətrafında ordumuzun fəth etdiyi 
yüksəkliklərdən artıq Şuşanın dağları aydın 
görünür.

Qəhrəman ordumuza eşq olsun! Qarabağ 
Azərbaycandır!

İsa HƏBİBBƏYLİ, 
AMEA-nın I vitse-prezidenti, Milli Məclisin 

deputatı, akademik

Gəncə şəhərində dinc əhalinin, mülki 
şəxslərin yaşadığı binalarda növbəti böyük 
həcmli dağıntıların baş verməsi, qurbanların 
verilməsi Ermənistan dövlətinin təcavüzkar, 
qəsbkar, terrorçu, cinayətkar dövlət  olduğunu 
bir daha bütün dünyaya təqdim edir.
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