
Qələbə yürüşlü qalib ordumuz

2020-ci il oktyabrın 18-i 
tariximizə daha bir 

şanlı gün kimi yazıldı: Cəbrayıl ra-
yonunda yerləşən tarixi Xudafərin 
körpüsünün üzərində 27 il son-
ra üçrəngli Azərbaycan bayrağı 
ucaldıldı. Vətən Müharibəsində 
böyük zəfərlərə imza atan müzəffər 
ordumuz tarixi abidəni öz sahibinə 
qovuşdurdu. Bu müjdəli xəbəri 
Azərbaycan xalqına Prezident, 
Ali Baş Komandan cənab İlham 
Əliyev çatdırdı: “Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin 
körpüsünün üzərində Azərbaycan 
bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun 
Azərbaycan xalqına! Qarabağ 
Azərbaycandır!” – deyə, ölkə baş-
çısı “Twitter” səhifəsində paylaşdı. 

Bu gün işğaldan azad edilən 
Xudafərin körpüsünün yerləşdiyi 
ərazilərin fotolarına, videolarına 
baxdıqca bu yerlərdə düşmənin ötən 
27 ildə, necə deyərlər, daşı daş üstə 
qoymadığı açıq-aydın görünür. Yağı 
bu torpaqda ancaq səngərlər qazıb, 
istehkamlar qurub, evləri dağıdıb, 
bağ-bağçaları viran qoyub, insanlıqla 
bir araya sığmayan qəbiristanlıqları, 
tariximizə şahidlik edən maddi-
mədəni abidələrimizi ya tamamilə yer 
üzündən silib, iz-tozunu itirib, ya da 
xarabalığa çevirib. Gözə dəyən hər 
dağ-dərə, yol-riz, yaşıllıqlar barbarlı-
ğın qurbanı olub… 

… Fotolardakı, videolardakı 
əsirlikdən təzəcə xilas edilən o yer-
yurdlara dönə-dönə, təkrar-təkrar 
baxıram. Hər yerdə sanki yaralanan, 
paralanan torpağın qaysağı bağlan-
mayan yarasından süzülən al-qırmızı 
qan görürəm, yaşanan ağrı-acını 
canımda, iliyimdə hiss edirəm. 

O yerləri görəndə neçə-neçə 
didərginin, köçkünün bir vaxt tikib-
qurduğu, sonradan məcburən qoyub 
gəldiyi doğma yurd-yuvasını yuxular-

da belə xatırlaması gözlərim önündə 
canlanır, çəkdiyi ah-nalə qulaqlarımda 
səslənir. 

* * * 
Bu torpaqlar işğalda olan illərdə 

yolum Naxçıvana, Təbrizə düşəndə 
İran səmtdən o tərəfə-əsirlikdə qovru-
lan yurd yerlərimizə həsrətlə, yana-
yana baxırdım. Arazboyu ermənilərin 
xarabalığa çevirdikləri Azərbaycan 
kəndlərində evlərin kalafaları qara-
lırdı. Bəzi ərazilərdə bağ-bağçalar 

yamyaşıl idi. Çox güman ki, düşmən 
mer-meyvəsinə görə ağacları quru-
mağa, qırılmağa qoymamışdı. Bax, o 
yandırılmış, dağıdılmış kəndlər tanış 
gəlirdi mənə. Bəli, bəli, o kəndlər idi… 
Cəbrayılın Qumlax kəndi, Zəngilanın 
Havalı kəndi...Tələbəlik dostum 
Nazim Dünyamalıyev Xudafərinlə 
üzbəüz dayanan Havalı kəndindəndi. 
Hərdən Bakı-İrəvan qatarında onunla 
yol yoldaşı olurdum…

İndi Nazim günlərin, ayların 
üzüdönmüş ayrılığının ayırdığı 
kəndinə gedəcəyi, doğma torpağı-
na qovuşacağı vaxtı-zamanı necə 
də səbrsizliklə gözləyir… Telefon-
la təbrikimi çatdıranda hönkürtü 
içində “görəsən, bu dünyada belə 
bəxtəvərliyi, xoşbəxtliyi yaşayan ikinci 
bir xalq varmı?”,– dedi…

* * * 
Azərbaycanın 20 faiz ərazisi, 

eləcə də Arazboyu torpaqlarımız 
işğal altına düşəndən sonra isə 
Naxçıvana yol İran ərazisindən 
açıldı. Xudafərin və Sınıq körpülərin 
beş-on addımlığındakı kəndlərə ən 

soyuqqanlı adamlar belə laqeydliklə, 
ağrısız, həyəcansız baxa bilmirdilər. 
Ermənilərin dağıtdığı, xaraba qoyduq-
ları həmin yaşayış məntəqələrinə Ara-
zın İran sahilindən baxanda dövrün, 
zamanın haqsızlığı adamı yandırıb- 
yaxırdı... 

...O xaraba evləri görəndə, sözün 
düzü, ən çox Tapdıq kişini xatırlayır-
dım. O Tapdıq kişini ki, dədə-babası 
Qərbi Azərbaycandan, Qarakilsədən 
1915-18-ci illərdə ermənilər 
tərəfindən didərgin salınmışdı. Gedib 
Cəbrayılda yurd- yuva qurmuşdular. 
Tapdıq kişinin özü də qaçqınlıqdan 
illər sonra bu rayonda dünyaya göz 
açmışdı.

Uşaqlığını, gəncliyini yaşadığı 
sirli-sehrli dünyasından-kəndindən, 
Xudafərindən tamarzı ayrıldı Tap-
dıq kişi. Qəfil qaçqınlıqdan neçə 
gün əvvəl, ermənilərin hücumları 
genişlənən vaxt dağ-yamac boyu 
gəzəndə beyninə qəfil, gözlənilməz 
bir fikir gəldi: Buradan getsəm, 
görəsən, bir də nə vaxtsa, bu yerə 
qayıda biləcəyəm?!. Bura mənim, 
yurdum, torpağım deyil məgər?!. Ha-
çan ürəyim istəsə, o vaxt!.. “Görünür 
sabah-birisigün nə olacağı ürəyimə 
damıbmış... Ürəyimə damanlar ba-
şıma gəldi, bala... Beləcə kənddən o 
çıxan çıxdım. Bir daha geri dönmək 
qismətim olmadı. Gəzib dolaşdığım 
yerlərdən doymadım, tamarzı ayrıl-
dım, bala!..”. 

 ...Fotolarda, videolarda görünən 
çılpaq, boz dağların ətəyindəki 
evlərin kalafalarına baxa-baxa ahıl 
vaxtında didərginlik taleyi yaşayan 
Tapdıq kişinin acı taleyi gözlərim 
önündən çəkilmir. Sumqayıtda, 
Tağıyev qəsəbəsində məskunlaşan, 
elə burada-köhnə, uçulub-dağılan 
zavodun həyətində dediyi sözləri də 
indi yaxşı xatırlayıram: “Ermənilər 
təkcə bizim torpağımızı əlimizdən 
almadılar, həm də arzu-xəyallarımızı, 
istəklərimizi işğal etdilər... O yerləri 
həsrətlə xatırlayıram, yağı caynağın-
da qalan yurdlarımıza qayıdacağımı-
za inanıram... Bilirəm ki, indi babala-
rımızın qərib-qərib dolaşan narahat 
ruhları, allı-güllü yaylaqlar, qəribsəyən 
dağ cığırları, viran qalan bağça-bağ, 
əsir düşən, təhqir olunan məzarlar 

dağa-daşa haray salıb fəryad edir, 
ah-nalə qoparıb bizdən imdad diləyir”. 

... Tapdıq kişi yurdunun bu gününü 
görməsə də, yəqin ki, ruhu indi dinclik 
tapıb. Taleyinə Vətənə qovuşmaq 
qisməti yazılmasa da, övladları, 
nəvələri bu xoşbəxtliyi yaşayacaqlar. 

* * * 
...Şahın sarayına gətirilən 

xanəndə yanıqlı-yanıqlı oxuyurdu. 
Səsindəki fəryad, kədər-qəm ürəkləri 
parçalayırdı... Bu həsrət dolu nalə 
şahı düşünməyə vadar etdi: Görəsən, 
bunun səbəbi nədir? Axı onun 
gün-güzəranı yaxşıdır, bir kimsə də 
cəsarət edib incitmir...Yaxşısı budur 
özündən soruşum:

– Oğul, səsindəki bu od-alovun, 
bu yanğının səbəbini bilmək 
istəyirəm. Bəlkə Vətəndə qalan ata-
ananın, bacı-qardaşının həsrətindən 
belə qovrulursan?

– Yox...
– Bəlkə sevgilin var, onun intizarı-

nı çəkirsən?
– Yox...
– Başqa nə səbəb ola bilər, axı?!.
– Şah, o dağların o üzündə 

Vətənim qalıb. O Vətənin həsrəti 
məni qovurur, yandırır, şah... Qur-
ban olum, burax gedim Vətənimə... 
Onun bir udum havasını ciyərlərimə 
çəksəm, bir ovuc suyundan içsəm, 
üzümü torpağına sürtsəm özümü 
dünyanın ən xoşbəxti, ən bəxtəvəri 
sanardım, şah...

* * * 
Möhtərəm Prezidentimiz, Ali 

Baş Komandanımız İlham Əliyev o 
dağların o üzündə qalan Vətəni yağı 
caynağından xilas etdi. Dövlətimizin 
başçısı dağların o üzündə qalan 
Yurdun yaşı min illərlə hesablanan 
tarixini düşmənin pozmasına imkan 
vermədi…

Adını Azərbaycan tarixinin 
şanlı səhifəsinə yazdırmağa qadir 
Sərkərdəmiz İlham Əliyev, yaşa, var 
ol. Bu xilaskarlıq missiyanızı xalqımız 
yüz illərlə, min illərlə unutmayacaq! 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev xalqımıza 
hər gün qələbə müjdəsi verir: İşğal-
dan azad olunan Zəngilan şəhərinin 
də mərkəzində Azərbaycan bayra-
ğı qaldırıldı... Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri iki gün əvvəl isə dövlət 
sərhədimizdəki qədim Xudafərin 
körpüsünün üzərində Azərbaycan 
bayrağını qaldırdı... Xalqımız 
şübhə etmir ki, bu xəbərləri tezliklə 
Qubadlıda, Laçında, Kəlbəcərdə, 
Ağdərədə, Xocavənddə, Ağdam-
da, Əsgəranda, Xocalıda, Şuşada, 
Xənkəndində də Azərbaycan bay-
rağının dalğalanması məlumatları 
əvəz edəcək. 

İndi möhtərəm Prezidentimiz 
təkcə bu qələbələrin müjdəçisi deyil, 
o həm də bu uğurları illər uzunu 
ağıllı, güclü, xalqını və yurdunu 
sonsuz məhəbbətlə sevən lider kimi 
uzaqgörən diplomatiyası, təmkinli 
siyasəti ilə ərsəyə gətirmişdir. Hər 
kəsin qəbul etdiyi bir həqiqət ortada-
dır: Azərbaycan xalqı indiyədək öz 
rəhbəri ilə bu dərəcədə yekdil olma-
mışdı. Azərbaycan xalqı bu dilbirliyi 
ilə dünyaya çox böyük həqiqətləri 
bəyan etdi. Mənfur ermənilər və 
bütün dünya dərk etməlidir ki, illər 
boyu xalqımızın göstərdiyi müstəsna 
səbr və dözüm işğal olunmuş tor-
paqlarımızın unudulması ilə deyil, 
haqlı olduğumuzun təsdiqi, gücü-

müzün, yurd sevgimizin yüksəlməsi 
ilə nəticələndi. Xalq nəinki Qaraba-
ğı, tarixi İrəvanını, Zəngəzurunu, 
Göyçəsini, Basarkeçərini, 
Dərələyəzini... də geri qaytarma-
ğa təşnədir. Və bu mütləq istəyin 
gerçəkləşməsi zaman məsələsidir.

Bütün bunlar onu deməyə 
əsas verir ki, Azərbaycan bu ilin 
27 sentyabrında başladığı Vətən 
müharibəsinin ilk günlərindən tarixi 
qələbəsini təmin etdi. Azğın düşmən 
Gəncəni, Mingəçeviri, Tərtəri raket 
atəşinə tutmaqla, dinc insanları–
uşaqları, qadınları, qocaları qətlə 
yetirməklə, soyqırımı törətməklə 
adamların iradəsini, Qələbə əzmini 
sındırmaq istəsə də, heç nə alınma-
dı. Vətən mücadiləsinin ilk günündən 
Qələbə üçün zəruri şərtlərdən olan 
mənəvi bütövlük və üstünlük də qa-

zanıldı. İndi Ali Baş Komandan hər 
gün maddi Qələbəmizin müjdələrini 
verir. Torpaqların işğaldan azad 
edilməsi isə bizi son Qələbəmizə 
günbəgün yaxınlaşdırır.

Bütün olanlar ulu öndərin xilas-
karlıq siyasətinin davamçısı Prezi-
dent İlham Əliyevin dünya səviyyəli 
lider olduğunu sübut etdi və onun 
qalib sərkərdə adını Azərbaycanın 
qəhrəmanlıq tarixinin Cavanşir, 
Babək, Atabəy hökmdarları, Xətai 
və Nadir şahla şərəflənmiş yeni 
səhifəsinə yazdı. Birinci vitse-pre-
zident Mehriban xanım Əliyevanın 
adı isə Tomirislərin, Burla xatunla-
rın, Nigarların, Həcərlərin çağdaş 
timsalı kimi yaddaşlara həkk olundu. 
Azərbaycan xalqı Türk dünyasının 
bir parçası olduğunu, ağıllı siyasi 
lider, məğrur sərkərdə ətrafında 

birləşərək xilaskarlıq amalları uğ-
runda ölümə belə hazır olduğunu, 
iqtisadi və hərbi qüdrətini bir daha 
sübut etdi.

İndi fəxrlə danışa biləcəyimiz 
və güvənc yeri olan gəncliyimizin 
fədakarlığını da yaddan çıxar-
maq olmaz. Bu zaman kəsiyində 
elə bir mütəşəkkil gənclik yetişdi 
ki, onun mübarizliyi də, Vətən 
sevgisi də, savad və qabiliyyəti 
də qibtə ediləcək dərəcədə 
böyükdür. 18--20 yaşlarında 
olan əsgərin, yetkin Azərbaycan 
zabitinin döyüş meydanında-
kı rəşadətləri, xalqımızın arxa 
cəbhədəki Qələbə təşnəliyi 
onu göstərir ki, onlar nəinki 30 
il əvvəl hiylə və qarışıqlıqlarla 
atalarından alınmış, həm də yüz 
illər əvvəl babalarından istila 

olunmuş torpaqları da Azərbaycanın 
yeni xəritəsinə yerləşdirəcəklər. Bu 
amal uğrunda şəhidlik zirvəsinə 
yüksəlmək hər bir Vətən övladının 
qürur borcuna çevrilmişdir.

Görünən, danılmaz həqiqət 
budur ki, yaşından, cinsindən, 
dilindən və dinindən asılı olmaya-
raq Azərbaycan xalqının bütövlüyü, 
amalı, mübarizliyi qəti Qələbəni 
tezləşdirir. Bizə isə bunu demək 
qalır: ağıllı və məğrur sərkərdəsi – 
Ali Baş Komandanı ətrafında sıx 
birləşərək hünər salnamələri yazan 
qüdrətli Azərbaycan Ordusuna və 
xalqına eşq olsun!

Fəxrəddin AĞAMİRZƏYEV, 
Füzuli hərbi məhkəməsinin 

hakimi

“Şuşanın işğaldan azad 
olunacağı gün uzaqda deyil”

Hər gün televiziya 
qarşısında oturub qələbə 
xəbərlərini izləyirəm. 
Cənab Prezidentin çıxış-
larını dinlədikcə hər bir 
azərbaycanlı kimi mən də 
qürur hissi keçirirəm.

Yaxşı bilirəm ki, 
şəhidlərimiz var. Şəhid 
valideynlərinin çıxışlarını 
da dinləmişəm. Bu xalq 
necə böyük qəlbə malik 
vətənsevər xalqdır. Hamı 
qələbə barədə düşünür. 
Müharibə, doğrudan da, 
böyük fəlakətlər doğurur. 
Şəhərlərimiz, kəndlərimiz 
azad olunduqca görürük ki, 
erməni vandalları necə də 
hər şeyi bərbad vəziyyətə 
qoyublar. Prezidentimiz də 
deyir ki, biz işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizi tez bir 

zamanda bərpa edəcəyik, 
buna heç bir şübhə yoxdur.

Xuraman xanım onu da 
bildirdi ki, müharibə mövzu-
su bir sənət adamı kimi ona 
yaxşı tanışdır: “Rəhmətlik 
kinorejissor, Xalq artisti 
Tofiq Tağızadənin “Mən ki, 
gözəl deyildim” filmində 
Səidə rolunda çəkilmişdim. 
Mən müharibənin bu gənc 
qızın taleyinə necə ağrılı 
təsir göstərdiyini diqqətə 
çatdırmaq istəmişəm. 
Səidənin hisslərini, duyğu-
larını, ətrafına münasibətini 
verməyə çalışmışam.

Bu gün də bizim Səidə kimi 
vətən övladlarımız çoxdur. 
Onlar da daim Vətənə xidmət 
göstərməyə hazırdırlar”.

Erməni canilərinin 
Gəncədə törədikləri soyqırımı 

hadisəsinin təsiri altındayam. 
Cənab Prezident də xalqa 
müraciətində bu vəhşilərin 
gec-tez cəzalandırılacaqlarını 
bildirdi: “Bu, insanlığa qarşı 
cinayətdir. Əgər beynəlxalq 
birlik Ermənistanı törədilmiş 
cinayətlərə görə məsuliyyətə 
cəlb etmək istəmirsə, - necə 
ki, Xocalı soyqırımına 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”.

Zaman Azərbaycanın 
xeyrinə işləyir. Biz qələbə 
dolu günlər yaşayırıq. Bö-
yük Qələbəmiz isə çox da 
uzaqda deyil. Ermənistan 
rəhbərliyi də bunu yaxşı an-
layır və bilirlər ki, Azərbaycan 
bayrağı Şuşada, Xankəndidə 
dalğalanacaq.

Bəli, Qarabağ bizimdir. 
Qarabağ Azərbaycandır!

Hazırladı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

60 yaşımda bu beş-altı saatdakı 
qədər təbrik eşitməmişdim...

Füzulidə əsrlər boyu, 
bəlkə də min ilə qədər tarixdə 
yaşamış əcdadlarımın – 
yəni öz şəcərəmizdən olan 
dədə-babamızın məzarı 
varsa, Şuşada bütöv 
Azərbaycanımızın tükənməz 
mədəniyyət xəzinəsi yaşayır. 
Bəli, yaşayır, erməni çaqqal-
ları o mədəniyyəti məhv edə 
bilməzlər. 

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham 
Əliyevin oktyabrın 17-də  
xalqa ünvanladığı müraciətin 
nəinki hər cümləsi, hətta 
hər sözü  xalqın ürəyindən 
gəlirmiş kimi dəyərli idi. 
Möhtərəm Prezidentimizin 
Füzulinin işğaldan azad 
edilməsi barədə dediklərinin 
həmin xəbəri eşitmiş 
həmyerlilərimin ömrünün son 
saniyəsinə qədər yadından 
çıxmayacağını da bilirəm.  

Cənab Prezident dedi: 
“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 yaşa-
yış 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!”

Cənab Ali Baş Koman-
danımıza geridə qalan 27 
ilin  hər günü “Füzuli” sözünü 
təkrar edərək gözləri gah 
yol çəkən, gah da leysan 
yağdıran anam başda ol-
maqla bütün həmyerlilərimin 
təşəkkürünü, minnətdarlığını 
çatdırmağın xoşbəxtliyini 

yaşayıram. Bizim sağ əlimiz 
kəlbəcərli, laçınlı qardaşları-
mızın da başına olsun! Mən 
inanıram ki, bu komanda-
nımız, bu ordumuz sizin ar-
zuladığınız həmin xəbəri də 
təmin edəcək, əziz bacı-qar-
daşlarım. Allah dövlətimizi, 
ordumuzu, xalqımızı qoru-
sun!

Vəfa XANOĞLAN, 
əslən Füzulidən olan 

sənətşünaslıq üzrə 
elmlər doktoru
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Bayrağın, bayramın mübarək, 
Xudafərin!

Bu sözləri Xalq artisti Xuraman Qasımova bizimlə 
söhbətində dedi. Bildirdi ki, Şuşa xalqımızın qədim 
mədəniyyət ocağıdır. Bu torpaq neçə-neçə məşhur 
mədəniyyət xadimləri, – şairlər, musiqiçilər yetişdirib. 
Şanlı ordumuzun son günlər əldə etdiyi tarixi qələbələr bizi 
ruhlandırır, xalqımıza böyük ümidlər verir. Baxın, az vaxt 
ərzində Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl və Füzuli rayonlarını 
kəndləri ilə birgə işğaldan azad edib. 

Allah Sizi qorusun, cənab Ali Baş Komandan! Allah 
səni hifz etsin, Azərbaycan əsgəri! Allah sənin birli-
yini, mütəşəkkilliyini əbədi etsin, Azərbaycan xalqı! 

Bu xəbəri bizə eşitdirən hər kəsə minnətdarıq. Füzulinin 
işğaldan azad edilməsi xəbəri xalqa çatdırılanda, həm də 
bunu  bilavasitə Ali Baş Komandanın dilindən eşidəndə 
demək istəyirdim ki, mən ömrüm boyu belə sevincli xəbər 
eşitməmişdim və eşitməyəcəyəm. Amma demədim. Çünki 
qabaqda Şuşanın da işğaldan azad edilməsi xəbəri var.

Tarixi Qələbə çox yaxındadır
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