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Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacağıq!

Qalib Ali Baş Komandan

Xalqı ona görə ölkə Prezidentini 
sevir ki, o, müasir Azərbaycan 
dövlətçiliyinin banisi ulu öndər Heydər 
Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursa 
sadiqdir və son 17 ildə respublikamızı 
zirvədən-zirvəyə aparır. Xalqı ona 
görə Prezidentini sevir ki, o, heç 
vaxt hər hansı böyük dövlət və ya 
beynəlxalq təşkilatın diktəsi ilə deyil, 
məhz lideri olduğu çoxmillətli və 
çoxkonfessiyalı Azərbaycan dövlətinin 
milli maraqlarından irəli gələn 
müstəqil siyasətin müəllifidir. Həmin 
siyasətin təntənəsi Azərbaycanın 
siyasi sabitliyində, iqtisadi gücündə, 
sosial rifahında, uğurlu xarici 
siyasətində, xüsusilə də güclü 
ordusunda öz təsdiqini tapır. 

Bu gün xilaskar Azərbaycan 
Ordusu Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
torpaqlarımızı Ermənistanın işğalçı 
silahlı qüvvələrindən azad etmək 
kimi müqəddəs vəzifəni şərəflə 
yerinə yetirir. Artıq Cəbrayıl, Füzuli 
və Zəngilan rayon mərkəzləri də 
daxil olmaqla, yaşayış məskənlərinin 
mütləq əksəriyyəti, o cümlədən, 
Hadrut qəsəbəsi və Xocavənd 
rayonunun bir sıra kəndləri düşmən 
tapdağından azad olunmuşdur. 
Ordumuzun əldə etdiyi tarixi zəfər 
heç bir halda təsadüfi olmayıb. 
Bütün cəbhələrin qalibi Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən inkişaf doktrinasının, 
o cümlədən, hərbi quruculuq 
siyasətinin məntiqi nəticəsi kimi 
qiymətləndirilməlidir. 

“Müasir dünyada hüququn 
gücü deyil, gücün hüququ işləyir 
və “güclüsənsə, haqlısan” məntiqi 
hökm sürür”, – deyən Prezident 
İlham Əliyev böyük uzaqgörənlik 
nümayiş etdirərək, ordu quruculuğu 
məsələlərini prioritet sahə kimi 
müəyyənləşdirmiş və bu istiqamətdə 
möhtəşəm addımların atılmasını 
təmin etmişdir. Ölkəmizin büdcə 
zərfində müdafiə xərcləri hər 
zaman üstün mövqeyə malik 
olmuşdur. Stokholm Beynəlxalq 
Sülh Problemlərinin Tədqiqi 
İnstitutunun 2019-cu il hesabatına 
görə, Azərbaycan ÜDM-də hərbi 

xərcləri 4 faiz və ondan çox olan 
10 dövlət sırasında yer almışdır. 
Təsadüfi deyildir ki, 2019-cu ildə 
Azərbaycanın hərbi büdcəsi 1,85 
milyard dollar olmaqla, Ermənistanın 
anoloji büdcəsini, təxminən, 3 dəfə 
(650 milyon dollar) üstələmişdir. 
2019-cu ilin göstəricilərinə əsasən, 
dünyanın ən güclü orduları sırasında 
Azərbaycan 52-ci, Ermənistan isə 
96-cı mövqedə olmuşdur. Hava 
gücü üzrə Azərbaycan 63-cü, 
Ermənistan 86-cı yeri tutmuşdur. 
Dəniz gücü üzrə isə Azərbaycan 67-ci 
yerdə, Ermənistan isə dəniz ölkəsi 
olmadığından bu sahədə imkanları 
sıfra bərabər hesab olunmuşdur. Tank 
gücü üzrə isə Azərbaycan    32-ci,  
Ermənistan isə 78-ci olmuşdur. 
Fərq göz qabağındadır. Əlavə şərhə 
ehtiyac yoxdur.

Ölkəmizdə qısa zaman ərzində 
20-dən artıq hərbi zavodun işə 
salınması və müasir hərbi-sənaye 
kompleksinin formalaşması tarixi 
nailiyyət hesab olunmalıdır. 5-ci 
nəsil silahların dünyanın aparıcı 
silah ixracatçılarından alınması və 
bu sahədə də uğurlu şaxələndirmə 
siyasətinin tətbiq edilməsi ölkəmizə 
təkcə hərbi deyil, həm də siyasi 
dividendlər gətirmişdir.

Ordumuzda döyüş ruhu və hərbi 
vətənpərvərlik hissinin ən yüksək 
səviyyəsi təmin edilmişdir. Silahlı 
qüvvələrimiz Vətən qarşısında 
xilaskarlıq missiyasını həyata 
keçirdiyindən intəhasız motivasiyaya 
malik olduğu halda, düşmən ordusu 
öz işğalçı mahiyyəti səbəbindən 
bütün bunlardan məhrumdur.

Ali Baş Komandanın güclü iradəsi 
və qətiyyəti, xalqın prezidentinə 
olan birmənalı dəstəyi və onun 
ətrafında monolit birliyi, Türkiyə kimi 
güclü qardaş dövlətin Azərbaycanın 
yanında olması və onun atdığı 
istənilən addımı müdafiə etməsi, dost 
Pakistan dövlətinin ölkəmizə köməyə 
hazır olduğunu bəyan etməsi və 
digər tərəfdaş dövlətlərin haqq işimizi 
müdafiə etməsi Vətən müharibəsində 
Azərbaycanın tam qələbəsini təmin 
edən həlledici amillərdir. O qələbə ki, 
şəhidlərimizin ruhunu şad edəcək, o 
qələbə ki, Şuşamızı, Xankəndimizi və 
işğal altındakı digər ərazilərimizi öz 
əbədi sahibinə – Azərbaycan xalqına 
qaytaracaqdır.

Qarabağ bizimdir! Qarabağ 
Azərbaycandır!

Elman NƏSİROV,  
Milli Məclisin deputatı, siyasi 

elmlər doktoru, professor

Öz əməlləri ilə xalqının və dövlətinin 
sonsuz sevgisini qazanmış lider xoşbəxtdir. 
Məsələyə bu xüsusda yanaşdıqda,  böyük 
qürur və fəxarət hissi ilə deyə bilərik ki, 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 
xoşbəxt dövlət rəhbəridir. 

Adları fərqli, taleləri oxşar olan fidanlar, 
körpələr... Bir güllədə əzizlərini, atasını-anası-
nı itirən, kiçik cüssələri cansız bədənə çevrilən 
balalar! Azərbaycanlı uşaqlar... Türk cocuqları! 
Uşaqlıqlarını yaşamadan yaşamaq haqları, uşaqlıq 
haqları əllərindən alınan bu cocuqların nədir 
günahı? 

Bu uşaqlar müharibənin kiçik şəhidləri, kiçik 
qəhrəmanlarıdır. Bir uşaq bir evin sevinci, bir 
uşaq bir ölkənin gələcəyidir! Amma, əsla və 
əsla zülmün, bombanın hədəfi deyil. Amma nə 
yazıq ki, hədəfə alındılar. Raket atəşləri ilə, öz 
evlərində, analarının qucağında mışıl-mışıl yat-
dıqları yerdə qətlə yetirildilər! Qatillər uşaqlarla 
müharibə aparırlar! Qaniçən düşmən beşikdəki 
körpələrdən torpaq istəyir! Təbəssümü qəfil kiri-
miş olan uşaqların – məhz azərbaycanlı olduqları 
üçün bir gecədə məhv edilən bu uşaqların yaşa-
maq haqlarının əlindən alınması sivil dünyanın 
üz qarasıdır. Amma “Qisas qiyamətə qalmaz!”,– 
deyib atalar. Qalmayacaq və qalmadı da zatən! 
Bu qisası uşaqlarımızın gələcəyinə buraxmadan 
bu gün alırıq və alacağıq! Amma əsla erməni kimi 
yox! Əsl azərbaycanlı kimi, türkə yaraşan bir 
şəkildə alırıq bu qisası! 

Əliyalın, silahsız xalqı, 
uşaqları, qadınları nişan alma-
dan, özgəsinin torpağında gözü 
olmadan öz haqqımız, ədalətimiz, 
torpaqlarımızın bütünlüyü uğrun-
da çıxdığımız müqəddəs yolda 
inamla, qətiyyətlə irəliləyərək, 
düşmən ordusuna, məhz döyüşdə 
layiqli cavab verərək, 30 ildən 
bəri zorla işğal altında saxladıqla-
rı torpaqlarımızın hər qarışından 

onları qovaraq, həmin torpaqlarda üçrəngli bayra-
ğımızı sancaraq alırıq bu qisası! 

Bu gün Azərbaycan öz tarixinin ən şanlı, ən 
şərəfli, ən qürurlu səhifələrini yazır və yazacaq! 
Bu şərəfi, bu qüruru bizə yaşatdığı üçün Ali 
Baş Komandan, möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevə borcluyuq!... Cənab Prezident, xalqımız 
əmindir ki, bizə hələ çox qələbələr, çox zəfərlər 
yaşadacaqsınız! Hələ çox qələbələrə, zəfərlərə 
imza atacaqsınız! Bu missiyanı – xilaskarlıq mis-
siyasını Uca Yaradan, məhz Sizə etibar edib. Bu 
günə kimi bütün əməllərinizlə Azərbaycanın yeni 
tarixini yazırdınız. Bu gün isə daha fərqli bir tarix 
yazırsınız! Bu gün dərs verirsiniz düşmənə... 

Hələ çoxlarına çox dərslər verəcəksiniz! Bu 
yolda Allah Sizə, canınızdan çox sevdiyiniz, uğ-
runda çox fədakarlıqlara imza atdığınız xalqımıza, 
ordumuza, dövlətimizə yar və yardımçı olsun! 
Zəfər, qələbə bizimdir! Qarabağ Azərbaycanın 
olub, Qarabağ Azərbaycanındır, Qarabağ 
Azərbaycanın olacaq!

Jalə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri 

komitəsi sədrinin müavini, professor

Qisas qiyamətə qalmadı
Zəhra, Fariz, Aygün, Nigar, Bahar, Şəhriyar, Sevil, Hüseyn, 

Nilay, Narin, Mədinə, Xədicə, Orxan, Məryəm... Ehtiyac varmı bu 
siyahını uzatmağa? Zənnimcə yox! Kimdir bunlar? – deyə hələ də 
bizi görmək, eşitmək istəməyənlərə səslənirəm! 

T arixi günlər yaşayırıq! Sözün 
tam mənasında, ölkə tarixinin 
böyük proseslərinin içindəyik. 

Onun necə şəkilləndiyini, necə 
inkişaf etdiyini görürük, yaşayırıq! Və 
əlbəttə, bu qürurverici günlərə necə 
gəlib çıxdığımızı bilirik!

Ali Baş Komandanımız  sentyabrın 
27-dən indiyədək artıq beşinci dəfə 
xalqa müraciət etdi. Nə gizlədim, 
xalqımızın bir fərdi kimi, bir depu-
tatı kimi mənim də, ümidvaram, bü-
tün dünya azərbaycanlılarının, bütün 
Azərbaycansevərlərin də gözü cənab İlham 
Əliyevin “Twit”lərində, televizyalardadır. 
Hər gün yeni xəbər, daha bir xoş xəbər, 
işğaldan azad edilmiş yeni məntəqələrimizin 
adları! Prezidentimiz elan edir, qürur bəxş 
edir, inam aşılayır!

 Zəngilan alındı. Bayrağımız şəhərin 
mərkəzində dalğalandı. Bundan əvvəl, 
qədim Xudafərin körpüsünə Azərbaycan 
bayrağı sancıldı! Ondan öncə isə Füzuli 
şəhəri və 7 kəndimiz (Qoçəhmədli, Çimən, 
Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, 
Dədəli) müzəffər ordumuz tərəfindən azad 
olundu! Prezident xalqı çox duyğulu şəkildə 
təbrik etdi! Gözümüz bir daha aydın olsun! 
Düşmənin Nizami yurdu Gəncəyə atdığı 
raketlərdən aldığımız ağır yaraları Füzulinin 
adını daşıyan şəhərimizin azadlığa qovuş-
ması sağaltdı. Daha bir neçə gün öncə, sarı 
payız çağında da yamyaşıl Suqovuşanımız 
azad olunduqdan sonra çağlayan Tərtər çayı 
kimi bir daha coşdu qəlbimiz!

Dədəm Qorqudun alqışı yadıma düşür. 
Vətənimə səslənirəm:

– Qarlı uca dağların yıxılmasın!
Kölgəlicə hündür ağacın kəsilməsin!
Coşğun axan gözəl suyun qurumasın!

Ön cəbhədə döyüşən igid əsgərimizə 
deyirəm:

– Tanrı səni namərdə möhtac etməsin!
Çaparkən ağ-boz atın büdrəməsin!
Vuruşanda iti polad üz qılıncın 

gödəlməsin!
Sancılarkən uzun nizən əyilməsin!

Xalq şairi Səməd Vurğunun ruhu məni 
bağışlasın, onun məşhur misralarını da 
yada salır və bu günə özəl olaraq bir balaca 
dəyişdirmək istəyirəm:

– Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə,
20-ci ilin 17 oktyabr günü!

Prezident İlham Əliyevin xalqa 
müraciətində dediyi kimi:  “…Uzun illərin 
doğma torpaq həsrəti sona çatır. Biz öz 
üzərimizə düşən missiyanı şərəflə yerinə 

yetiririk, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa 
edirik və bərpa edəcəyik. Füzuli uğrunda 
döyüşlər ağır döyüşlərdir. Vaxt keçəcək 
bu döyüşlər haqqında kitablar yazılacaq, 
əsərlər yazılacaq. Doğrudan da, çox böyük 
peşəkarlıq, məharət, şücaət, fədakarlıq tələb 
edən döyüşlərdir. Çünki bu 30 il ərzində 
düşmən təmas xəttində o qədər möhkəm is-
tehkam qurmuşdur ki, bəziləri hesab edirdi ki, 
Füzuli şəhərini işğaldan azad etmək mümkün 
deyil. Hətta ən tanınmış hərbi mütəxəssislər 
də belə fikirdə idilər ki, Füzulini götürmək, 
onu işğaldan azad etmək üçün bəlkə aylarla 
vaxt lazım olacaq və bu əməliyyat uğurla 
nəticələnəcək-nəticələnməyəcək, hələ böyük 
sual altında idi. Ancaq müzəffər Azərbaycan 
Ordusu bu şərəfli missiyanın öhdəsindən gələ 
bildi və qısa müddət ərzində Füzuli rayonu-
nun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri düşmənin 
tapdağından azad edildi. Füzuli şəhəri 
deyəndə, əlbəttə, biz hamımız bilməliyik 
ki, şəhərdən bir şey qalmayıb, əsər-əlamət 
qalmayıb, bir dənə də salamat bina qalma-

yıb. Çünki otuz il ərzində o vəhşilərin əlində 
idi, yırtıcı heyvanların əlində idi, çaqqalla-
rın əlində idi. Bütün binalar sökülüb, dini 
abidələrimiz sökülüb, hər şey talan edilib, 
evlərin dam örtükləri, pəncərələri, əşyaları, 
hər şey. Sanki vəhşi bir qəbilə bu şəhəri zəbt 
etmişdir. Füzuli şəhərinin qalıqları erməni 
faşizminin təzahürüdür və erməni faşizminin 
şahididir”.

    Bəli, 17 oktyabr 2020-ci ildə 
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Koman-
dan  İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Bu 
müraciət də öncəki üç müraciətin davamı, 
inkişafı və üfüqə boylanmağımız üçün qana-
dımız oldu! Günəş oldu! Günəşdən hər kəsə 
pay düşür. Günəş hər yerə eyni şəfərqlər 
saçır. Bilirsiniz, əslində, bizim torpaqları-
mızı işğal edən, sonra daha yeni torpaqların 
işğalı üçün həvəslənən, tarixdəki ilk erməni 
dövlətinin Azərbaycan torpaqlarında qurul-
duğunu “unudan” ermənilərin düz-əməlli 
ağılverəni olsaydı, onlar siyasət, haqsız-
lıq soyuğunda üşüməzdilər. İllərdir bizi 

üşütdükləri o soyuqda indi özləri  üşüyür, 
özləri donur!       

Cənab Prezidentin xalqa parlaq 
müraciətinin əsas xətlərindən biri də məhz 
bu amillə bağlıydı: Ermənistan indi ta-
rixinin ən ağır günlərini yaşayır və bu 
aqibət üçün məhz onlar özləri günahkardır. 
Erməni xalqı öz hakimiyyətindən hesab 
sormalı, onları məsuliyyətə cəlb etməlidir. 
Belə də dövlət olar?! Dəfələrlə edilən 
xəbərdarlıqlar, sülhpərvərliklər, xeyirxahlıq-
lar, birgəyaşayışa dəvətlər, beynəlxalq hüquq 
normalarının xatırladılması Ermənistanda 
gərəksiz eyforiya yaratmamalıydı, bizi 
gücsüz sanmamalıydılar. Əksinə, ağlın, 
idrakın, tarixi proseslərin məntiqinə uyğun 
davranışlara gətirib çıxarmalıydı. İndi baxın: 
Nə irəli gələ bilirlər, nə geri gedə!.. İrəli 
gəlsələr, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
dəqiq zərbələri onları cəhənnəmə vasil 
edəcək. Geri dursalar, sadə ermənilər hesab 
soruşacaq. Soruşacaq ki, hanı sizin “qüdrətli 
ordu”nuz? Hanı sizin güclü diplomatiya-

nız? Hanı “qoruyucu mələkləriniz”? Tarix 
boyu ermənilərin olmamış, heç vaxt da 
ermənilərin olmayacaq torpaqlar uğrunda 
illər uzunu niyə yalanlar danışmış, niyə 
beyinləri zəhərləmisiniz? Sadə ermənilər 
– övladları, ərləri, ataları sərsəm ideya 
uğrunda Qarabağa göndərilmiş və burada 
ölümü dadmış qadınlar (qızlar, analar, dul 
gəlinlər), yetim körpələr “guya demok-
rat” Paşinyandan, eləcə də, onun əliqanlı 
sələflərindən hesab soruşacaq, əlbəttə! Bir 
gün anlayacaqlar və anladacaqlar ki, onların 
əzizləri “müqəddəs vəzifə” maskası altında 
Allahsızlıq etməyə, qan tökməyə, evlər 
yıxmağa, işğala göndərilib və cəhənnəmi 
ana südü kimi qazanıblar! Bu uzaq olmayan 
hesab bütün saxtakar erməni siyasətçiləri, 
saxta qəhrəmanlar üçün məşhər günü olacaq!

Amma Ermənistanda kimin kiminlə nə 
hesab çəkib-çəkmədiyi bizim üçün əsas məsələ 
deyil, olsa-olsa, neçənci dərəcəli məsələdir. 
Bütün Ermənistan yığışıb gəlsə də, artıq çox 
gecdir! Qarabağla bağlı boyundan yuxarı atılan 
Ermənistan, cəmi 100 yaşlarındakı (tarixdəki 
ilk) erməni dövlətinin özünü tarixi sınaq 
qarşısında qoyub. Əgər Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri mərhəmətli davransa, bəlkə tam iflas 
olmaqdan qismən qurtula bilərlər. Yox, əgər 
bədnam “Böyük Ermənistan” xəyallarından, 
Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti 
qurmaq kimi axmaq xülyadan imzalı, möhürlü, 
andlı əl çəkməsələr, tarixlərinin ən böyük 
yanlışını etmiş olacaqlar!

“Bayrağımız işğal edilmiş bütün torpaq-
larda qaldırılacaq, Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü bərpa ediləcək! Yaşasın Azərbaycan 
Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!”

Sözünüz sözümüz, yolunuz yolumuzdur, 
cənab Prezident!

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət  

komitəsinin sədri
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