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Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacağıq!

Ordumuzun zəfər yürüşü davam edir
Prezident, Ali Baş Komandan 

İlham Əliyev oktyabrın 21-də özünün 
rəsmi “Twitter” səhifəsində rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən Zəngilan 
rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, 
Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, 
Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, 
İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Ba-
harlı kəndlərinin işğaldan azad edilməsi 
xəbərini bildirib. 

Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, 
Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı 
Seyidəhmədli, Zərgər, Cəbrayıl rayonu-
nun Balyand, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli 
kəndlərinin düşməndən təmizləndiyi 
barədə məlumatı da xalqımız tərəfindən 
böyük sevinclə qarşılanıb. 

Ermənistan tərəfi cəbhədə ordu-
muzun əks-həmlələrinə tab gətirməyib 
uduzduğuna görə, təxribat əməllərindən 
də geri çəkilmir. Belə ki, oktyabrın 
21-i gün ərzində və 22-sinə keçən gecə 
düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı 
silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə 
tutub. Qubadlı istiqamətində Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin müdafiə olunan 
bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada 
itki verərək vacib yüksəklik və bir sıra 
mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur 
ediliblər. Xocavənd istiqamətində mövqe 
tutan 155-ci artilleriya alayının D-20 
batareyasına ağır zərbə vurulub. Hadrut 
qəsəbəsindən şimalda yerləşən düşmənin 
artilleriya bölmələrinə yeni gətirilmiş 
könüllülər atəş mövqelərini tərk edərək 
qaçıblar. Ağdərə istiqamətində yerləşən 

5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsinə 
endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində 
düşmən ölən və yaralanan olmaqla çoxlu 
sayda itki verib. Alayın 3-cü taboru-
na məxsus yeraltı sığınacağın sıradan 
çıxarılması səbəbindən  düşmənin şəxsi 
heyətində xeyli itki olub. 543-cü alayın 
müdafiə sahəsi də ordumuzun güclü atəşi 
ilə dağıdılıb.  

Hazırda Silahlı Qüvvələrimizin 
bütün bu sarsıdıcı zərbələri hesabına 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi 
heyəti döyüşlərdə iştirakdan imtina edir. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
məlumatına görə, düşmənin 543-cü alayı-
nın ehtiyat bölmələrinin hərbi qulluqçula-
rının Dağlıq Qarabağa getməkdən imtina 
etdikləri üçün döyüş mövqelərinə kənd 
sakinlərinin cəlb edildiyi məlum olub. 
Eyni zamanda, yerli sakinlər tərəfindən 

gənclərin döyüşlərdə iştiraklarına etiraz 
əlaməti olaraq bəzi avtomobil yolları 
bağlanıb.  

Hadrutdan şimaldakı müdafiə zola-
ğında və Ağdərədəki 5-ci dağatıcı alayın 
müdafiə sahəsindəki hərbçilərə qohumları 
və tanışları telefonla zəng edərək onlara 
silahı yerə qoyub geri çəkilmələri barədə 
fikirlərini çatdırırlar. İşğalçı ordunun 
hərbi bölmələrində ərzaq, yanacaq və 
döyüş sursatının çatışmadığı barədə də 
məlumat verilir.

Artıq azğınlaşan düşmən 
Ermənistandan respublikamızın cəbhə 
xəttindən kilometrlərlə uzaq ərazisini 
əməliyyat-taktiki raket kompleksindən 
ballistik raketlərlə atəşə tutmaqda davam 
edir.  Qəbələ, Kürdəmir və Siyəzən 
istiqamətlərdə raketlərin buraxılması 
bunun bariz ifadəsidir.  

Erməni faşistlərinin beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərini, 
 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensi-
yaları və onların Əlavə Protokollarını, 
 BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar 
və qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq 
döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgəyə 
aidiyyəti olmayan, Azərbaycanın ikinci 
böyük şəhəri Gəncənin mülki əhalisinin 
sıx yaşadığı məntəqələrinə, eyni zamanda, 
ölkəmizin əsrlərdən bəri qorunub saxlanan 
tarixi məkanlarına  zərbələr endirmələri 
təsadüfi deyil. Belə ki, Azərbaycan əsgəri 
ilə üz-üzə döyüşdən qaçan düşmən öz 
heyfini mülki insanlardan, dünya və ölkə 
əhəmiyyətli tarixi abidələrimizdən, mühüm 
önəm daşıyan sosial infrastrukturdan çıxır. 

Bu gün Ermənistanın terrorçu və anti-
insani mahiyyəti işğalçı ölkənin yalnız 
Azərbaycan üçün deyil, bölgədəki hər bir 
dövlət üçün təhdid və təhlükə mənbəyi 
olmasından xəbər verir. Ona görə də 
region dövlətləri tərəfindən də bu, aydın 
dərk edilməlidir. Onlar anlamalıdırlar ki, 
qonşu dövlətlərə qarşı davamlı şəkildə 
ərazi iddiaları irəli sürən, ərazisində 
terror təşkilatları yerləşdirən Ermənistan 
bölgə üçün də böyük təhlükədir. Region 
dövlətləri də Azərbaycanın haqq işini 
tam   dəstəkləməli, terrorçu Ermənistana 
təzyiq göstərməklə onun neytrallaşdırılma-
sına nail olmalıdırlar. Regionda sülhü və 
təhlükəsizliyi təmin etməyin yeganə yolu 
məhz budur.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Möhtərəm Prezidentimiz, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı İlham Əliyevin rəhbərliyi 

altında müzəffər ordumuz qısa 
müddət ərzində bir-birinin ardınca 
qazandığı şanlı və tarixi qələbələr 
bütün Azərbaycan xalqının hədsiz 
sevincinə səbəb olmuşdur. Füzuli, 
Cəbrayıl, Xocavəndin ardınca okt-
yabrın 20-də Zəngilan rayonunun Ha-
valı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, 
Şərifan, Muğanlı kəndlərinin və 
Zəngilan şəhərinin murdar düşmən 
tapdağından azad edilməsi xəbərinin 
ildırım sürətilə bütün ölkəmizdə ya-
yılması bütün zəngilanlılar kimi, məni 
də sonsuz dərəcədə sevindirmişdir. 
Bu tarixi qələbəmiz münasibətilə 
qalib Prezidentimizi və bütün 
zəngilanlıları təbrik edirəm.

Bütün Azərbaycan xalqı yaxşı bilir 
ki, 1988-ci ildən 1994-cü ilin oktyab-
rın 29-dək qəhrəman zəngilanlılar 
bütün çətinliklərə, təhlükələrə, 
mərhumiyyətlərə, riyakar düşmənin 
amansız, qəddar hiylələrinə və hücum-
larına baxmayaraq, doğma torpaqla-
rında son ana qədər əsl qəhrəmanlıq 
nümunəsi göstərmişlər. Onlar riyakar 
düşmənə öz igidlikləri, mərdlikləri 
ilə qorxmazlığın və cəsurluğun əsl 
nümunəsini göstərmişlər. Ermənilər 
Xocalıda törətdikləri soyqırımı eynilə 
Zəngilanda da törətməyə səy etsələr 
də, alayımızın qəhrəman əsgər və 
zabitləri əsl vətənpərvərlik nümunəsi 
göstərərək, bütün zəngilanlılarla birlikdə 
düşmənin çirkin, mənfur və yırtıcı 
siyasətinin həyata keçməsinə imkan 
verməmişlər. Həmin çətin və dəhşətli 
anlarda ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin səyi, diqqəti və qayğısı ilə 
İran İslam Respublikasının Preziden-
ti ilə aparılan danışıqlar nəticəsində 
Araz çayının suyu azaldılmış və 

zəngilanlıların Araz çayından İrana 
keçərək təhlükəsizliyi təmin olunmuş-
dur. Həmin məşəqqətli anlarda yüzlərlə 
qəhrəman döyüşçü və Zəngilanın mülki 
əhalisi faciəli şəkildə həlak olsa da, 
minlərlə zəngilanlı sağ-salamat, doğma 
Vətəndə dövlətimizin qayğısı və köməyi 
sayəsində yaşayıb- yaratmış, ölkəmizin 
inkişafına öz layiqli töhfəsini vermişdir.

Mən, Birinci Qarabağ müharibəsinin 
ilk komandirlərindən biri kimi, 
müharibənin nə olduğunu və hansı 
dəhşətli faciələr, dağıntılar törətdiyinin, 
insanlara sağalmaz yaralar vur-
duğunun canlı şahidiyəm. Qəddar 
düşmənimiz ermənilərin Birinci Qara-
bağ müharibəsində mülki əhalimizə 
necə dəhşətli işgəncələr verdiyi dünya 
tarixində olan müharibələrin heç birində 
bəlkə də baş verməmişdir. İnsanlara 
işgəncə verməkdən zövq alan erməni 
cəlladları, eyni zamanda, işğal altında 
olan Azərbaycan torpaqlarının maddi-
mədəni irsini yerlə-yeksan etməkdən 
belə çəkinməmişlər. Onlar xalqımızın, 

tariximizin canlı şahidləri olan bütün 
qalaları, sərdabələri, məscidləri və 
digər tarixi abidələri məhv etmişlər. 
Mədəni və tarixi irsimizin nadir incilərini 
oğurlayaraq öz adlarına çıxmışlar. Hətta 
xəcalət çəkmədən və utanmadan bir 
çox maddi-mədəni irsimizi beynəlxalq 
aləmdə özlərininki kimi təqdim etmişlər. 
Onlar bir şeyi unutmuşlar ki, hər 
şeyin geci-tezi var. Həmin gün tarixi 
qələbələrimizin nəticəsində gəlib çatmış 
və haqq-ədalət, gec də olsa, uzun 
illərdən sonra bərpa edilmişdir.

Mən bir şeyi də xatırlatmaq 
istəyirəm ki, mənfur düşmənlər Ağdam-
da, Füzulidə, Cəbrayılda, Xocavənddə, 
Xocalıda, Kəlbəcərdə, Laçında, Şuşada 
olduğu kimi, Zəngilanda da bütün yaşa-
yış yerlərimizi, tarixi-maddi abidələrimizi 
məhv etmişlər. Ən qiymətli mineral 
ehtiyatlarımızı onları dəstəkləyən 
ölkələrin köməyi ilə talamışlar. İn-
sanlığa sığmayan bu vandalizmə 
görə Ermənistan dövləti və xalqı 
bəşəriyyət qarşısında əbədi məsuliyyət 

 daşımalı, törətdikləri cinayətlərə görə 
beynəlxalq məhkəmələrin hökmü ilə 
cəzalandırılmalı və kompensasiya 
ödəməlidir.

Faşizm ideologiyasına xidmət edən 
Nikol Paşinyan hökuməti, cəllad erməni 
xalqı Azərbaycana qarşı olan ədalətsiz 
müharibəni və işğalçılıq siyasətini 
təcili dayandırmalı, qeyd-şərtsiz olaraq 
bütün silahlı qüvvələrini və qoşun 
birləşmələrini Azərbaycan ərazisindən 
çıxartmalıdır. Möhtərəm  Prezidentimiz 
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, 
ermənilər Azərbaycan xalqından üzr 
istəməli və beynəlxalq aləmə və xalqı-
mıza müraciət edərək, Qarabağın əbədi 
və əzəli Azərbaycan torpağı olduğunu 
bəyan etməli, ölkəmizin bütün dövlət 
sərhədlərini tanımalı və təsdiq etməlidir. 
Ancaq inanmıram ki, bu küçə adamı, 
müharibə canisi özündə cəsarət tapıb, 
gec də olsa, düz yola qayıda. Çətin 
ki, iflic vəziyyətinə düşmüş, ordusu 
pərən-pərən dağılmış və başını itirmiş 
hökumət üzvləri ilə bunu etmək müm-
kün olsun. Yenə çıxış yolunu qəhrəman 
və şanlı Azərbaycan Ordusunun öz 
uğurlu əməliyyatlarını davam etdirməklə 
üçrəngli bayrağımızı digər işğal altında 
olan torpaqlarımızda qaldırmaqda 
görürəm. Bununla da şəhidlərimizin na-
rahat və nigaran ruhları azad olacaqdır. 

Bir daha gözünüz aydın olsun, 
mənim doğma Zəngilan elim! Yaşasın 
qalib Prezidentimiz! Yaşasın müzəffər 
ordumuz! Zəngilan bizimdir, Qarabağ 
bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!

Bayram MƏMMƏDOV,  
Milli Məclisin deputat köməkçisi, 
Əməkdar müəllim, ehtiyatda olan 

polkovnik-leytenant

Doğma Zəngilan, nə yaxşı ki, 
bağlı yolların açıldı...

Oktyabrın 20-də Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevdən 
daha bir xoş xəbər aldıq: 
“Zəngilan şəhəri və rayonun 
6 kəndi, Füzuli, Cəbrayıl, 
Xocavənd rayonlarının 18 kəndi 
işğaldan azad edilib”.

Bu xoş xəbər tariximizin 
qəhrəmanlıq səhifəsinə yazıldı. 
Bu xəbər mənə də sonsuz se-
vinc, yeni həyat bəxş etdi.

Mən zəngilanlıyam. Uşaqlıq 
və gənclik illərim Zəngilanda 
keçib, ömrümün ən xoşbəxt, 
firavan, unudulmaz günləri 
doğma torpağımızla bağlıdır. 
Xoşbəxtəm ki, yenə Zəngilana 
gedəcəyəm. Orada uşaqlıq və 
gənclik illərimi sanki yenidən 
yaşamağa başlayacağam. 27 
ildir Zəngilanın yollarını, cığır-
larını, uca-uca dağlarını, yaşıl-
yaşıl dərələrini, sıx meşələrini, 
barlı-bəhrəli bağ-bağatlarını 
xəyallarımda gəzirdim, sərin 
bulaqlarını, çaylarını, göy 
çəmənlərini həmişə göz önünə 
gətirirdim. Mehriban uşaqlıq və 
gənclik dostlarımdan ayrı düş-
müşdüm. İndi... İndi o günlər 
ötüb keçdi.

Yeni həyat başlanır
Doğma yurd, 27 ildir əlimiz 

sənə çatmırdı, səsimiz sənə yet-
mirdi. Suların axırdı-axmırdı, 
bilmirdik. Güllərin, çiçəklərin 
açırdı-açmırdı bilmirdik, 
torpağının ətrini duymurduq. 
Yolların bağlı idi. Nə yaxşı ki, 
bağlı yolların açıldı...

Zəngilan rayonunun 

dünəni, bu günü və sabahı 
çox aktual mövzudur. Və bu 
mövzu aktualdır ona görə 
ki, Azərbaycanın ayrılmaz 
hissəsi olan Zəngilanın tarixi, 
coğrafiyası, təbiəti olduqca 
zəngin və maraqlıdır. Sahəsi 
707 kvadratkilometr olan 
Zəngilan barədə əldə olunan 
tarixi faktlar bu ərazinin qədim 
və orta əsrlərdən tanındığını 
göstərir. Zəngilan adına ilk 
dəfə XIV əsr coğrafiyaşünas 
alimi Həmdullah Mustovfi 
Qəzvininin “Nüzhət əl-qulub” 
(“Könül nəşəsi”) əsərində 
“Zəngiyan” şəklində təsadüf 
olunur. Zəngilan orta əsrlərdə 
inkişaf etmiş ərazilərdən olub. 
Diyarın müxtəlif yerlərində 
olan tarixi abidələri (Hacal-
lı kəndindəki dairəvi bürc, 
Şərifan kəndindəki XIII 
əsrə aid sərdaba, Əmirxanlı 
kəndindəki qala (Qız qalası) 
və s.) bu fikri söyləməyə əsas 
yaradır.

Zəngilan öz əsrarəngiz 

təbiəti, zəngin fauna və florası 
ilə də diqqəti cəlb edir. Rayon-
da 117 hektar sahəni əhatə edən 
təbii çinar meşəsi (Bəsitçay 
Dövlət Təbiət Qoruğu) dünya-
nın ən nadir təbiət guşəsidir.

Yeraltı və yerüstü sərvətləri 
ilə zəngin olan Zəngilan 
şərəfli tarixi yol keçib. Onun 
tarixinə bir-birindən parlaq 
səhifələr daxildir. Həmin parlaq 
səhifələrdən biri də 2020-ci il 
oktyabrın 20-də - Zəngilanın 
bədnam ermənilərin işğalından 
azad olunduğu gün yazıldı. O 
gün heç zaman yaddan çıx-
mayacaq. Zamandan-zamana 
o gün böyük qürur hissləri ilə 
yad ediləcək.

Xoş gördük səni Zəngilan 
- 27 illik ayrılıqdan sonra... Bu 
da tarixin bir sınağı imiş... Bu 
sınaq göstərdi ki, könül candan, 
insan ana torpaqdan, ana yurd-
dan ayrıla bilməz.

İbrahim ƏSƏDOV, 
AZƏRTAC-ın müxbiri

Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin Zəngilan şəhərinin və rayonunun 
bir neçə kəndinin azad olunduğunu elan etməsi 
xəbərini də hər bir azərbaycanlı sevinc gözyaşları 
ilə qarşıladı. Otuz ildən sonra bu şad xəbəri eşidən 
zəngilanlıların torpaq həsrətli təəssüratlarını oxu-
cularımızla bölüşürük. 

Nazim Dünyamalıyev, Havalı kənd sakini:
– Cənab Prezident, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin Zəngilanın işğaldan azad olunması ilə 
bağlı xəbəri xalqımıza çatdırdığı anları sözlə ifadə 
etməkdə çətinlik çəkirəm. Bəlkə də o vaxtadək 
özümü elə bəxtəvər hiss etməmişdim. Düzdür, 
sentyabrın 27-dən bu günə kimi, qəsbkarların 
tapdağı altında olan torpağımızın hər qarışı azad 
ediləndə böyük sevinc, fərəh hissi keçirirəm. La-
kin Zəngilanda doğulduğum, burada gəncliyimi, 
qayğısız illərimi yaşadığım üçün bu sevinc mənə 
daha doğma idi. Ordumuzun düşmənə qarşı 
əks-həmlə əməliyyatı başlayandan, Zəngilanın 
yağıdan azad olunacağı xəbərini necə intizarla 
gözlədiyimi, gecə-gündüz qulaqlarımın səsdə 
olduğunu yaxınlarım, dostlarım yaxşı bilirdilər. 
Çox şükür, illərlə ürəyimdə daşıdığım arzuma axır 
ki, qovuşdum. Tezliklə gedib, üzümü o torpağa 
sürtəcəyəm. Doğma Havalını məhəllə-məhəllə 
dolaşacağam... 

Yeri gəlmişkən, burada bir ağrılı-acılı hadisəni 
xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqı çox yaxşı 
bilir ki, 1988-ci ildən 1994-cü il oktyabrın 29-dək 
hər bir zəngilanlı bütün çətinliklərə və təhlükələrə 
baxmayaraq, məkrli, fitnəkar düşmənin hücum-
larına mərdliklə sinə gərərək, son ana qədər 
doğma yurdunu tərk etmək istəməyib. Həmin 
çətin sınaq günlərində ümummilli lider Heydər 
Əliyevin səyi, diqqəti və qayğısı nəticəsində 
İran İslam Respublikasının Prezidenti ilə apa-
rılan danışıqlar nəticəsində Araz çayının suyu 
azaldılıb və zəngilanlıların bu ölkəyə keçərək 
təhlükəsizliyi təmin olunub. Həmin məşəqqətli 
vaxtlarda Zəngilanın yüzlərlə qəhrəman döyüşçü-
sü və sakini faciəli şəkildə həlak olsa da, minlərlə 
həmvətənimiz Bakıya pənah gətirib. Zəngilanlılar 
dövlətimizin diqqət və qayğısı sayəsində yaşayıb 

işləyərək öz doğma yurd-yuvalarına qayıtmaları 
gününü səbirsizliklə gözləyirdilər. Həmin gün 
gəlib çatdı. Bu xoşbəxtliyi bizə yaşatdığına görə, 
cənab Prezidentimizə, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Rəfiqə Əhmədova, Həkəri kənd sakini:
– Televizordan cənab Prezidentin kəndimizin 

işğaldan azad edilməsi xəbərini eşidəndə hönkür-
düm, ayaqlarım əsdi... Gözlərim önünə rəhmətlik 
atam, anam, qayınanam gəldi... Vətən həsrəti ilə 
köçdülər bu dünyadan. İndi ruhları şaddır.

Bəli, Azərbaycan Ordusu Zəngilanı işğaldan 
azad etməklə bizə böyük sevinc yaşatdı. Buna 
görə, möhtərəm Prezidentimizə, Ali Baş Koman-
dana sonsuz təşəkkür edirəm. Sevincimizin həddi-
hüdudu yoxdur. Xəbəri göz yaşları ilə qarşıladım. 
İnşallah digər rayonlarımız da işğaldan azad 
olunacaq. Biz Azərbaycan Ordusuna inanırıq, Ali 
Baş Komandana güvənirik.

İndi təsəvvür edin, 27 il sonra uşaqlığımın, 
yeniyetməliyimin, gəncliyimin keçdiyi torpağa 
geri qayıdacağam günü necə də həsrətlə, intizarla 
gözləyirəm. Axı ora– doğma Həkəri Vətənimin 
bir parçasıdır, bütün xatirələrim o yurdla bağlı-
dır... 

İnşallah, tezliklə öz kəndimizə qayıdacaq, öz 
ocağımızı yandıracağıq. Biz artıq köçkün deyi-
lik, bu ağır adı daha çiyinlərimizdə daşımırıq. 
Əminliklə deyirəm, bu sevinci, bu xoşbəxtliyi bizə 
yaşadan Prezidentimiz tezliklə Kəlbəcər, Şuşa, 
Xankəndi və digər işğal altındakı ərazilərmizdən 
olan köçkünlərə də şad xəbər verəcək. O günləri 
hamımız səbirsizliklə gözləyirik... 

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Bu gün Azərbaycan çox xoşbəxtdir. Onun 
şanlı tarixinə yeni-yeni qəhrəmanlıq səhifələri 
yazılır. Qəsbkar ermənilər tərəfindən işğal edil-
miş torpaqlarımız Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin siyasəti və rəhbərliyi, 
şanlı ordumuzun gücü ilə azad olunur. Xalqımız 
öz müqəddəs arzusuna çatır.

Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən uğurlu əks-hücum 
əməliyyatları bu gün də davam etməkdədir. Silahlı Qüvvələrimizin  
sarsıdıcı zərbələri nəticəsində həm canlı qüvvə, həm də texnika baxı-

mından böyük itkilər verən düşmən əsgərləri geri çəkilərək döyüş mövqelərini 
qoyub qaçmaqdadırlar. Bununla yanaşı, düşmən döyüşdə uduzduğunu anla-
dığına görə, təxribatlara əl atmaqla, mülki vətəndaşlarımızı atəşə tutmaqla, 
infrastrukturumuzu dağıtmaqla qeyri-insani xislətini, beynəlxalq hüquqa, ali 
bəşəri dəyərlərə zərrə qədər də olsun hörmət etmədiyini bir daha təsdiqləyir. 
BMT-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dörd qətnaməsinin heç birini 
yerinə yetirməyən işğalçı ölkə hazırda mülki insanları atəşə məruz qoymaqla 
yeni-yeni cinayətlər törədir. Lakin düşmən dövlət bilməlidir ki, Azərbaycan 
Ordusu erməni faşizminin layiqli cavabını verəcək və onu etdiyi hər cinayətə, 
vəhşiliyə görə cəzalandıracaq.  

“Bizə bu sevinci yaşadan 
Ali Baş Komandana 

minnətdarıq”
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

sentyabrın 27-dən genişmiqyaslı 
əks-hücuma keçərək Ermənistanın 
işğal altında saxladığı bir çox 
yaşayış məntəqələrimizi, strateji 
yüksəklikləri, o cümlədən, Murovdağ 
zirvəsini azad etdi. Böyük zəfərlərə 
imza atan hərbçilərimiz tərəfindən 
Cəbrayıl, Füzuli rayonlarında 
üçrəngli Azərbaycan bayrağı ucal-
dıldı. Daha sonra Ermənistan silahlı 
birləşmələrinin 1993-cü ildə işğal 
etdiyi Cəbrayıl rayonunda yerləşən 
Xudafərin körpüsü düşməndən 
təmizləndi. 
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