
 � Bütün analar kimi, mən də müharibəyə nifrət 
edirəm. Dinc həyatın qədrini bilən bütün insanlar II Dünya 
müharibəsinin verdiyi dərsləri unutmamalı, bu bəlanın bir 
daha təkrar olunmaması üçün əlindən gələni etməlidir. Lakin 
ərazilərimizin 30 illik istilası, işğalçı Ermənistanın bununla 
kifayətlənməyərək, son aylarda yeni hərbi təxribatlar törətməsi, 
Qarabağ cəbhəsi boyunca və sərhədlərdə qocaların, uşaqların 
və dinc mülki şəxslərin qətlə yetirilməsi ölkəmizə başqa bir 
seçim qoymadı. 

Beləliklə, son iki həftədə 
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri 30 
il əvvəl Ermənistanın Azərbaycana 
təcavüzü, ərazilərimizin 20 faizinin 
işğalı nəticəsində evlərindən, ata-
baba yurdlarından didərgin düşmüş, 
Xocalı soyqırımına məruz qalmış 
qaçqın və köçkün həmvətənlərimizlin 
öz evlərinə qayıtması üçün başqa 
yol qalmadığından müvafiq hərbi 
əməliyyatlar aparmaqla torpaqlarını 

azad etməkdədir.
Belə bir məqamda bir daha xatır-

layaq ki, Dağlıq Qarabağ mübahisəli 
ərazi deyildir. Onun Azərbaycana 
mənsubiyyəti bütün dünya tərəfindən 
rəsmi olaraq tanınmışdır və bu, bir 
tarixi həqiqətdir. Üstəlik, işğala yalnız 
Dağlıq Qarabağ deyil, eyni zamanda, 
ətrafda yerləşən daha 7 rayon da 
məruz qalmışdır və ötən illər göstərdi 
ki, Ermənistan bu ərazilərə də iddi-
alıdır. Bu gün müharibə Ermənistan 
ərazisində deyil, bizim öz torpaqları-
mızda aparılır, bu, azadlıq mücadiləsi, 
Vətən müharibəsidir. Prezident İlham 
Əliyevin bugünlərdə bütün dünyaya 
dönə-dönə bəyan etdiyi kimi: “Bizim 
Ermənistan torpaqlarında gözümüz 
yoxdur”. Azərbaycan 30 il öncə 
vəhşicəsinə işğal edilmiş torpaqla-
rımızın geri qaytarılması uğrunda 
mübarizə aparır. 

Bəs hansı səbəbdən Azərbaycan 
dövləti 30 ildən sonra azadlıq 
müharibəsinə başladı? Həm əhali 

sayına görə, həm ərazisinə görə 
və nəhayət, daha müasir silahları 
olması baxımından Ermənistandan 
qat-qat üstün olmasına baxmayaraq, 
Azərbaycan on illərboyu münaqişənin 
sülh yolu ilə həllinə ümid bəslədi. 
1994-cü ildən elan edilmiş atəşkəs 
şərtlərinə sadiq qalan dövlətimiz 
məsələnin sülh yolu ilə, ATƏT-in 
Minsk qrupu vasitəçiləri tərəfindən 
həllinə üstünlük vermişdir. Bununla da 
Azərbaycan rəhbərliyi hər iki tərəfdən 

insan itkiləri olmadan məsələnin öz 
həllini  tapacağını müstəsna bir səbr 
və təmkinlə gözləmişdir. Əfsuslar 
olsun ki, işğalçı Ermənistanın siyasi-
hərbi rəhbərliyi isə göstərilən bütün 
səylərə baxmayaraq, hətta bircə rayo-
numuzun ərazisini belə boşaltmaq 
niyyətində olmamışdır.

Azərbaycan dövlətinin 
dəfələrlə münaqişənin sülh yolu ilə 
çözülməsinin tərəfdarı olduğunu elan 
etməsinə baxmayaraq, rəsmi İrəvan, 
avantürist siyasətbaz N.Paşinyan 
başda olmaqla, onun hazırkı 
məsuliyyətsiz, kəmfürsət rəhbərliyi 
hər vasitə ilə danışıqların konstruktiv 
məcrada davam etməsinə maneəler 
törətmiş, əksinə, Azərbaycana 
qarşı təcavüzkar davranış nümayiş 
etdirərək sərsəm iddialar irəli sürmüş-
dür. Bu əsassız və qəbuledilməz iddi-
aların davamı kimi, Ermənistan silahlı 
qüvvələri 2016-cı ilin aprel ayında 
və bu ilin iyulunda ərazilərimizə 
soxulmağa cəhd göstərmişdir. Dinc 
əhalimizin iriçaplı silahlardan atəşə 
tutulması isə artıq Azərbaycan 
xalqının səbr kasasını daşırmış, 
təcavüzkara onun öz dilində – atəşlə 
cavab vermək zərurətini gündəmə 
gətirmişdir.

Ermənistan bütün bunlarla nə 
demək istəyir? Tarixə nəzər salsaq, 
görərik ki, onlar nə istəyirlər. Gəlmə 
ermənilər azərbaycanlıları məhv edib 
onların torpaqlarına yiyələnmək üçün 
davamlı qırğınlar törətmişlər. 1827-ci 

ilin oktyabr ayında Rus imperiyası 
İrandan 40 min, Osmanlı imperiyası, 
Suriya, Livan və digər ərazilərdən 
isə 50 min ermənini özünə etnik 
istinadgah etmək üçün Azərbaycan 
ərazisinə və xüsusən, Qaraba-
ğa köçürmüşdür. Daha sonra isə 
Azərbaycan İrəvan xanı Rəvanqulu 
Qacarın adını daşıyan İrəvana 
çarizmin yaratdığı üstün imkanlarla 
dünyanın müxtəlif yerlərindən erməni 
axını başlamışdır.

1918-ci ilin mart–aprel ayların-
da torpaqlarımızda məskunlaşmış 
həmin ermənilər başda daşnakxislət 
bolşevik Şaumyan olmaqla Bakı-
da və digər bölgələrdə 30 min dinc 
soydaşımızı qətlə yetirmişlər. 1988-ci 
ilin mart ayında Qərbi Azərbaycanda 
qalmış sonuncu toplum olan 250 min 
azərbaycanlı deportasiya edilmişdir. 
18 yanvar 1991-ci ildə Naxcıvan 
MR-nın Kərki kəndi erməni işğalına 

məruz qalmışdır. 25-26 fevral 1992-ci 
ildə 336 saylı keçmiş sovet alayı-
nın bilavasitə iştirakı ilə ermənilər 
Xocalıya hücum edərək bütün mülki 
əhalini qətlə yetirmiş və XX əsrdə 
misilsiz soyqırımı törətmişlər. Qa-
rabağın dağlıq hissəsindən bütün 
soydaşlarımız vəhşiliklə qovulmuşdur. 
1991–1994-cü illərdə havadarlarının 
maddi və siyasi dəstəyinə güvənən 
ermənilər Dağlıq Qarabağa hücum 
edərək Şuşanı, Laçını, Kəlbəcəri, Ağ-
damı, Cəbrayılı və Qubadlını da işğal 
etmişlər. Beləliklə, ölkəmizin daha 
20 faiz ərazisi işğal edilmiş, 1 milyon 
insan qaçqın-köçkünə çevrilmişdir. 
Bax, budur Ermənistanın istədiyi. 
Dünya isə ya bunu anlamır, ya da 
belə olmasını istəyir.

Ən böyük, danılmaz həqiqət 
isə budur ki, Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. Burada yaradılmış və 
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən və 
hətta Ermənistan tərəfindən belə 
tanınmamış Arsax isə qeyri-qanuni 
və marionet bir qurumdur. Ən böyük 
ədalətsizlik isə odur ki, işğal edilmiş 
ərazilərin dərhal və qeyd-şərtsiz azad 
edilməsi haqqında BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 4 qətnaməsi olsa da, bu 
ali beynəlxalq sənədlərin birmənalı 
tələbləri bu günə kimi icra edilməmiş 
qalır.

ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti 
isə 28 il ərzində heç bir nəticəyə 
gətirib çıxarmamışdır. Yaranmış çı-

xılmazlıq öz torpaqlarını azad etmək 
qətiyyətində olan Azərbaycan xalqı 
üçün başqa bir seçim qoymamış və 
müharibəni labüd etmişdir.

Müharibə  Azərbaycanın 
qalibiyyətli irəliləyişi ilə davam edir. 
Ermənistan tərəfi uduzduqca quduz-
laşır, cəbhə bölgəsinin dinc əhalisini 
iriçaplı silahlardan, müharibə zona-
sından uzaq Azərbaycan ərazilərini 
– Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini 
raket atəşinə tutmaqla torpaqlarımızın 
azad edilməsi prosesini əngəlləməyə 
çalışır. Bu cinayətkar hücumlar 
nəticəsində dinc əhalinin öldürülməsi, 
yaralanması, mülki obyektlərin da-
ğıdılması düşmənin insanlıq xislətini 
itirməsinin aşkar göstəricisidir. 

Hər iki tərəfdən artan insan 
tələfatına və digər itkilərə görə 
məsuliyyət isə işğalçı Ermənistanın 
təcavüzkar siyasətini davam et-
dirib müharibə həddinə çatdıran 
rəhbərliyinin üzərinə düşür. On-
lar bəşəri cinayətlər toplusuna 
çevirdikləri bu müharibəyə görə hər 
iki xalqın və bütün dünyanın qarşısın-
da cavab verəcəklər.

Bizim mübarizəmiz haqdır! 
Qələbə bizimlədir! Qarabağ 
Azərbaycandır!

Zöhrə ƏLİYEVA, 
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya 

İnstitutunun beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsinin müdiri, fəlsəfə doktoru

Tariximizin qeyrət qalası Gəncə 
Nizaminin, Cavad xanın şəhəri qüruru və Qələbəmizə 

sarsılmaz inamı ilə döyüş meydanındadır

Gəncəm mənim, Nizaminin, Cavad 
xanın, babalarımın şəhəri! Unudulmaz ulu 
öndər Heydər Əliyev Xan bağında Nigar 
Rəfibəylinin heykəlini açdığı şəhər!

Bu gün müzəffər ordumuz kənd-kənd, rayon-
rayon, təpə-təpə doğma torpaqlarımızın hər qa-
rışını, dağını, dərəsini düşmən tapdağından azad 
edərkən, qəhrəmanlar qəhrəmanı Prezidentimizin 
dilindən bu xoş xəbərləri eşidib qürur duyarkən, 
işğalçılar biyabırçı məğlubiyyətlərinin heyifini 
dinc əhalidən, qadınlardan, uşaqlardan çıxırlar. 

Bir ovuc avantüristin hakimiyyətini qoru-
maq üçün döyüşə atılan erməni əsgərləri tankını, 
topunu atıb dovşan kimi qaçırlar. Onların bu panik 
fərariliyinin qarşısını almaq üçün əsgərlərini 
səngərlərdə zəncirlə bağlayırlar, amma zəncirlərini 
qırıb qaçanlar, canını qurtaranlar da olur.

Döyüşdə məğlubiyyətlərinin əvəzini müharibə 
caniləri cəbhə xəttindən çox-çox uzaq olan 
şəhərlərimizdən, onların dinc əhalisindən çıxırlar. 
Quduzlaşmış düşmən tariximizin qeyrət qalası 
Gəncənin uşaqlarını, qocalarını, qadınlarını, 
yatmış insanlarını gecəyarısı kütləvi ölüm saçan 
raket atəşlərinə tutmaqla müharibə cinayəti, soy-
qırımı törədir.

Düşmən bu gün cəbhəboyu Azərbaycan 
Ordusundan aldığı sarsıdıcı zərbələrin, irimiqyaslı 
məğlubiyyətin qisasını azğın çar generalı Sisiya-
nova boyun əyməyən, təslim olmayıb şəhid olan 
Cavad xanın Gəncəsindən, 1918-ci ilin mayında 
ilk müstəqil Cümhuriyyətimizin beşiyi olmuş 
Gəncədən, 1920-ci ilin bolşevik istilasından sonra 
qiyam etmiş və on minlərlə insanını qurban ver-
miş Gəncədən almağa çalışır.

Rəsul Rzanın və bəstəkar Telman Hacıyevin 
məşhur mahnısında deyildiyi kimi:

Tarixlərdə var adın Gəncəm, a Gəncəm!
İldən- ilə sən boy atdın, a Gəncəm!
Qarşısında əyməmisən başını
Ömrün boyu heç bir yadın, a Gəncəm!

Açıq döyüşdə hücumlarımıza davam 
gətirməyib geri çəkilənlər heyiflərini ikiyaşlı 
Mədinə Şahnəzərlidən çıxır, uzaqdan- uzağa 
şəhəri raket atəşinə tutur, abad evləri viranəyə 
çevirirlər. Azğınlaşmış yağılar uşaqları yetim, 
böyükləri övladsız qoyur, ən quduz yırtıcı hey-

vanın belə edə bilməyəcəyi qəddarlıqla insanları 
məhv edirlər. Mərmilər şəhərin əhalisi sıx olan 
məhəllələrinə, özü də oğru, quldur əməlləri kimi 
gecələr atılır. Qəlpələr Nizami məqbərəsinin 
həndəvərinə, tarixi və dini abidə – İmamzadəyə 
düşür.  Dünya ictimaiyyəti deyilən kar və kor 
kütlə, sanki, bütün bunları görmür, eşitmir, bilmir. 
Erməni milyarderləri “səxavətiylə” satın alınmış 
TV çıxışçıları isə hələ də təcavüzə məruz qalan 
Azərbaycanın yox, “müztərib” ermənilərin halına 
acıyır.

İşğalçıların dirilərimizə atəş açmaqla ürəkləri 
soyumur. Qəbiristanlığa, meyitlərə raket atır-
lar. Ermənistanın başını itirmiş rəhbərlərinin 

hərəkətləri mənə faşist Almaniyasının son 
günlərini, Hitlerin yeniyetmələri döyüşə–ölümə 
göndərdiyi günləri xatırladır. Dinc əhalini qıranla-
rı da elə Hitlerin aqibəti gözləyir.

18 Oktyabr müstəqillik bayramı ərəfəsində 
Gəncənin xaincəsinə vurulması Füzulinin azad 
olunması sevincini ürəkdolusu yaşamağa qoy-
madı. Cəbhə xəttindən çox uzaq olsa da, bu gün 
Gəncə həmişəki kimi döyüş meydanındadır – öz 
əzmiylə və şəhidləriylə, qüruruyla və qurbanla-
rıyla, dağıdılmış evləri və qələbəmizə sarsılmaz 
inamıyla. İnanıram ki, bütün işğal edilmiş tor-
paqlarımız azad olacağı yaxın günlərdə hörmətli 
Prezidentimiz İlham Əliyevin fərmanı ilə başqa 
şəhərlərimizlə bir sırada Gəncə də “Qəhrəman 
şəhər” adına layiq görüləcək.

Ona da inanıram ki, öz ad gününə bir gün qal-
mış və bir daha heç vaxt ad gününü özü qeyd edə 
bilməyəcək on beş yaşlı Nigarın – anam Nigar 
Rəfibəylinin adaşı Nigar Əziz qızı Əsgərovanın 
qanı da bütün şəhidlərimizin qanı kimi – yerdə 
qalmayacaq.

ANAR, Xalq yazıçısı,  
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri

 
BƏŞƏRI  CINAYƏTDIR

Məlum olduğu kimi, Ermənistanın 
faşist rəhbərliyi növbəti hərbi 
cinayət törədib. Gəncə və 

Mingəçevir şəhərləri ağır raket atəşinə 
məruz qalıb. Bu atəş nəticəsində soydaş-
larımız həlak olub və yaralanıblar. Hər bir 
Azərbaycan vətəndaşı və ziyalısı kimi, 
mən bu qəddarlığı qətiyyətlə pisləyirəm. 
Əminəm ki, dünyanın böyük humanist 
şairi olan Nizami Gəncəvi yurdunun qisa-
sını erməni faşistlərindən Milli Ordumuz 
qətiyyətlə alacaq. 

Bu hadisə ilə bağlı möhtərəm 
 Prezidentimiz İlham Əliyev xalqa müraciət 
etdi. Dövlətimizin başçısı Allahdan bütün 
şəhidlərimizə rəhmət, yaralı soydaşları-
mıza şəfalar diləyərək dedi: “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 və bu atəş nəticəsində vətəndaşlarımız 
həlak olur, yaralanır, 2 mindən çox ev dağıdı-
lıb, ya da bu evlərə çox böyük ziyan vurulub-
dur. Ancaq bu namərd hərəkətlər Azərbaycan 
xalqının iradəsini qıra bilməz, sındıra bilməz”.

Prezident İlham Əliyev sonra haqlı olaraq 
qeyd etdi ki, Ermənistan rəhbərliyi hərbi 
cinayət törədir. Dinc əhaliyə atəş açmaq, 
özü də operativ raket kompleksləri vasitəsilə 
atəş açmaq müharibə cinayətidir. Onlar bu 
cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar və 
daşıyacaqlar. Biz isə onların cavabını döyüş 
meydanında veririk. Şəhid olan günahsız 
insanların qisasını döyüş meydanında alırıq 
və alacağıq. 

Azərbaycan Prezidenti, həmçinin vur-
ğuladı ki, Azərbaycan əsgəri heç vaxt mülki 
əhaliyə qarşı müharibə aparmayıb, bundan 
sonra da aparmayacaq. Biz ermənilər deyi-
lik. Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız 
var və bu amal ətrafında bütün Azərbaycan 
xalqı birləşib və bütün Azərbaycan xalqı 
həmrəylik, vətənpərvərlik göstərir. 

Həmin gün cəbhədən xoş xəbər də gəldi. 
Möhtərəm Prezidentimiz xalqımızı növbəti 
dəfə müjdələdi. Belə ki, Füzuli rayonunun 
Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəhmədli, 
Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndləri və Füzuli 
şəhəri işğalçılardan azad edilib. 

Bu, böyük tarixi qələbədir. Eşq olsun 
Azərbaycan Ordusuna! Zərrə qədər şübhə 
etmirəm ki, Ali Baş Komandanımız İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin bütün 
ərazisi ən yaxın günlərdə işğaldan tamamilə 
təmizlənəcək. 

Minaxanım ƏSƏDLİ, 
Azərbaycan Turizm və Menecment 

Universitetinin professoru

Düşünülmüş terror aktı 
və hərbi cinayət

Erməni faşistləri oktyabrın  17-si 
gecəsi Gəncə şəhərini dağıdıcı 
raketlərlə atəşə tutaraq çoxsaylı  mülki 
vətəndaşlarımızı qətlə yetirməklə və 
ağır yaralamaqla ənənəvi vəhşiliyini və 
 vandallığını nümayiş etdirdi. 

Beynəlxalq hüququ və bəşəri dəyərləri 
ayaq altına ataraq müharibə zonasından 
on kilometrlərlə uzaq olan, körpələrimiz, 
qadın və qocalarımız da daxil olmaqla, 
mülki əhalimizi yatdığı gecə vaxtı öldürücü, 
dağıdıcı və yandırıcı raketlərlə qətlə yetirən 
Ermənistanın barbar hərbi-siyasi rəhbərliyi 
beynəlxalq səviyyədə cəzalandırılmalıdır. 
Bu, düşünülmüş terror aktıdır və hərbi 
cinayətdir.

Düşmən tərəfindən Gəncənin üçüncü 
dəfə vəhşicəsinə atəşə tutulması və günah-
sız soydaşlarımızın qətlə yetirilməsi bizə 
ağrılar verdi. Eyni zamanda, müzəffər ordu-
muzun qazandığı son dərəcə əhəmiyyətli 
qələbənin sevincini yaşadıq. Qəhrəman və 

igid Silahlı Qüvvələrimiz Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyilə döyüş cəbhəsində tökülən qanla-
rın intiqamını alır, şərəfli missiyasını davam 
etdirir, yırtıcı xarakterli düşmənlərimizə ölüm-
cül zərbələr vurur.

Səhər saatlarında Ali Baş Komandan, 
möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin 
xalqımıza müraciəti olduqca ciddi mahiyyət 
daşıdı və səfərbəredici rol oynadı. Bir daha 
polad iradəsini və Vətən müharibəsində 
qələbəmizə dərin inamını ifadə edən dövlət 
başçısının Füzuli şəhərinin və bir neçə 
kəndimizin işğalçı ordudan azad edilməsi 
müjdəsi xalqımızda böyük ruh yüksəkliyi 
yaratdı.

Ali Baş Komandan düşmənə qarşı ba-
rışmazlığını, axırıncı düşmən əsgəri tor-
paqlarımızda it kimi gəbərənə qədər Silahlı 
Qüvvələrimizin hərbi əməliyyatları sona 
qədər aparacağını və Vətən müharibəmizin 
qələbə ilə başa çatmasına heç bir qüvvənin 
mane ola bilməyəcəyini qətiyyətlə önə çəkdi.

Gəncədə vəhşicəsinə qətlə yetirilən soy-
daşlarımıza Uca Tanrıdan rəhmət,  yaralıları-
mıza şəfa diləyirəm.

Dəyərli xalqımıza Füzulinin işğaldan azad 
edilməsi münasibətilə göz aydınlığı verirəm. 
Əminəm ki, tezliklə bütün tarixi torpaqları-
mızın işğaldan azad olması müjdəsinə və 
Şuşada qələbəmizin qeyd edilməsinə sayılı 
günlərimiz qalıb.

Müdrik, Qəhrəman Ali Baş Komanda-
nımıza və igid Silahlı Qüvvələrimizə eşq 
olsun!

Fəzail AĞAMALI, 
 Milli Məclisin deputatı, Ana Vətən 

Partiyasının sədri

Türkiyə vətəndaş cəmiyyəti 
Azərbaycanın haqq 

mücadiləsini dəstəkləyir
O deyib ki, Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə raket 

zərbələri endirilməsi Ermənistan rəhbərliyinin siyasi və hərbi 
acizliyinə dəlalət edir. Bu, insanlıq cinayətidir. Dünyanın 
buna səssiz qalmaması vacibdir.  Təəssüf ki, dünyanın 
demokratik və insan haqları institutları hələ də ermənilərin 
Gəncə şəhərinə hücumu barədə daha çox susmağa üstün-
lük verirlər. Bu isə ədalətsiz yanaşmadır. Ermənistandan 
ötrü Azərbaycana, az qala, təzyiqlər etmək istəyən müəyyən 
dövlətlərin bu cinayəti də görməsi gərəkdir. Necə olur ki, 
Azərbaycan öz ərazisində antiterror əməliyyatı apardığına 
görə ittiham olunur, lakin Ermənistan tərəfi dinc insanlara 
raket hücumuna görə qınanılmır. 

Baş direktor qeyd edib ki,  indiki vəziyyətdə Azərbaycan 
rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ regionunda azərbaycanlıların və 
ermənilərin dinc – yanaşı yaşaması barədə çox sağlam siya-
si mövqe nümayiş etdirir. Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə 
müraciətində də onların Azərbaycan qanunlarına tabe 
olacaqları təqdirdə rahat şəkidlə yaşayacaqlarını bildirib. Bu 
cür presedent dünyada çox azdır. Bu, Azərbaycanın həm də 
insanpərvər mövqe nümayiş etdirdiyinin əyani sübutudur. 
Təəssüf ki, Ermənistan tərəfi bu cür alicənab addımlara arxa 
çevirir. Buna görə də Azərbaycanın haqq işini hərbi yolla 
başa çatdırmaqdan başqa çıxış yolu qalmır. 

Qələmə aldı: 
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Tək Türkiyə dövləti deyil, həm də 
vətəndaş cəmiyyəti qardaş Azərbaycanın 
Qarabağda apardığı haqq mücadiləsini 
dəstəkləyir. Buradan qəhrəman 
Azərbaycan Ordusuna uğurlar diləyirik. 
Şəhidləriniz şəhidlərimizdir, deyirik. Bu 
fikirləri Türkiyənin tanınmış ictimai fəalı, 
Qlobal İdarəçilik və İnkişaf Təşkilatının 
baş direktoru Gözdə Dizdar bildirib.
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Dünya birliyi Ermənistanın törətdiyi qətliama “yox” deməlidir!

Ermənistan Azərbaycan ərazilərini 
bəşəri cinayətlər poliqonuna çevirib
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