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Nizami CƏFƏROV, akademik:
– İllər keçəndən  sonra bugün

lərin mətbuatını, ədəbiyyatını oxu
yanlar görəcəklər ki, yazarlarımız 
Ali Baş Komandanın hərbi əmrlərini 
onlara verilən yaradıcılıq sifarişi kimi 
qəbul ediblər. Bu, artıq ümummilli 
bütövlüyümüzdən xəbər verir. Bu 
bütövlüyün yaranmasında ədəbiyyat 
zamanzaman  mühüm rol oynayıb. 
Ədəbiyyatımız Ermənistanın namərd 
işğalı kimi, 30 ildir davam edən milli 
bəlamıza son qoyulduğu günlərdə 
konkret göstəricilərlə bu birliyi əks 
etdirir.

Buvaxtadək vətənpərvərlik 
mövzusunda yazılmış ən təsirli şeir, 
poema və nəğmələr gecəgündüz 
teleradio dalğalarına hakimdir. Ordu
muzun apardığı azadlıq müharibəsi, 
arxa cəbhənin dəyanəti, xüsusən, 
Gəncə hadisələri haqqında xeyli 
əsər yazıldı. Yusif Nəğməkarın çox 
gözəl poeması meydana çıxdı. Bu 
əsər bizim televiziyalarımızda da 
səsləndi. Nəriman Həsənzadənin, 
Fikrət Qocanın çox gözəl şeirləri xal
qa qələbə ruhu, döyüş əzmi gətirdi. 

Xalqın nüfuz sahibi, söz demək 
səlahiyyəti olan hər bir ziyalısı 
mediada söz əsgəri kimi döyüşür. 
Bunlar hazırkı Vətən Müharibəsinin 
ümumi təəssüratı altında yaradı
lır və günümüzün qəhrəmanlıq 
salnaməsini tarixə həkk edir. Burada 
həm müharibə– əsgərlərimizlə qürur 
duymaq, onları hücuma səsləmək, 
Vətən torpaqlarını geri almaq əzmi 
var, həm də ermənilərin dinc əhaliyə 
namərd hücumlarına mənəvi reaksi
yalar mövcuddur.

Bizim ədəbiyyatımızda və pub
lisistikamızda artıq parlaq şəkildə 
seçilən Ali Baş Komandan obrazı 
var. Mənə belə gəlir ki, bu, bütün 
ədəbi axtarışların zirvəsidir. Çünki 
xalq öz qəhrəmanını tanımalıdır, 
təqdim etməlidir və onun ətrafında 
birəşməlidir. Tarixboyu belə olub. 
Bu gün Azərbaycan Prezidenti – Ali 
Baş Komandan Azərbaycan xalqı
nın, onun gələcəyinin, inkişafının, 
sadəcə qarantı rolunda çıxış etmir, 
həm də onu həyata keçirir. Buna 
görə də ədəbiyyat üçün – xalqı ifadə 
edən ədəbiyyat üçün, demokratik 
ədəbiyyat üçün, ümummili ədəbiyyat 
üçün bu obrazın kəşfi, işlənməsi, 
mükəmməl şəkildə təqdimi olduq
ca vacibdir. Bu, ədəbiyyatımızın 
müharibə dövründəki ən böyük 
nailiyyətlərindən biri, bəlkə də birin
cisidir.

Ramiz RÖVŞƏN, Xalq şairi:
– İşğaldan azad olunan bü

tün torpaqlar bizim üçün əzizdir. 
Qubadlının da azad olunması 

təkcə qubadlıların bayramı deyil. 
Amma elə bilirəm ki, o torpaqlarda 
əzizlərinin məzarı olan insanlar 
üçün o yerlərin azad olunması 
başqa bir sevincdir. Bu, həm də bir 
təskinlikdir ki, o yerləri görəcəklər. 
Bu gün təkcə o torpaqlarda uyu
yan atababaların ruhları sevin
mir, həm də o torpaqlar uğrunda 
canını fəda edən şəhidlərimizin, o 
cümlədən Əliyar Əliyevin, Qubadlı 
uğrunda döyüşlərdə şəhid olan Milli 
Qəhrəman Şükür Həmidovun da 
ruhu sevinir.

Avqustun 31i Qubadlının işğal 
olunmasının 27ci ildönümündə 
İctimai Televiziyada danışdım və 
dedim ki, inanıram Qubadlıya 
dönəcəyik. Amma belə tez olacağını 
gözləmirdim. Bu gün Azərbaycan 
Ordusunun sürəti bizim arzuları
mızın sürətindən daha itidir. Bu, 
bir xalq, millət kimi bizim böyük 
xoşbəxtliyimizdir. Ordumuz hər 
gün irəllilədikcə, Qubadlının azad 
ediləcəyi xəbərini səbrsizliklə 
gözləyirdim. 

Çox insan o torpaqların həsrəti 
ilə dünyadan köç etdi. Nə yaxşı ki, 
bizim nəsildən o torpaqları həsrətlə 
gözləyən yaşlı insanlardan həyatda 
qalanları var və o yerləri yenidən 
görəcəklər. Onlardan biri də mənəm. 
Mən Bakıda doğulmağıma baxma
yaraq, hər il yay tətilində Qubadlıya 
gedirdim. Qubadlı deyəndə, ilk 
ağlıma gələn Bərgüşad çayı və Sərt 
dağıdır. O dağın başından baxanda 
Şuşa görünür. Mən əminəm ki, biz 
tezliklə yenidən o dağın başından 
Şuşaya, Şuşadan da Sərt dağına 
baxacağıq. Mən də nəvələrimi yay
danyaya yox, ilin bütün fəsillərində 
Qubadlıya aparacağam.

Kərim ŞÜKÜROV, professor: 
– Qarabağ cəbhəsində Sent

yabrın 27dən hərbi əməliyyatların 
başlaması ilə müxtəlif istiqamətlərdə 
Azərbaycan Ordusu hərb 
tariximizə parlaq səhifələr  yazan 
zəfər döyüşləri aparır. Cənub 
istiqamətində əməliyyatlar daha 
intensiv şəkildə həyata keçirildi. 
Xudafərində Azərbaycan Respub
likasının dövlət bayrağının sancıl
ması bu əməliyyatlar silsiləsində 
çox önəmli bir hadisə oldu. Bundan 
sonra Arazboyu irəliləyən ordumuz 
Zəngilanı da azad erməklə İranla 27 
ildən bəri, təxminən, 140 kilometri 
Ermənistanın nəzarətinə keçmiş 
dövlət sərhədlərimizi tam bərpa 
etdi. Digər istiqamətdə – Qubadlı 
və Laçın səmtdə qoşunlarımızın 
irəliləməsinə də meydan açıldı.

Xudafərin körpüsü, sadəcə, siya
siiqtisadi və hərbi nöqteyi nəzərdən 

deyil, həm də simvolik məna daşıyır. 
Bu körpü Azərbaycan tarixində 
milli varlığımızı nişan verən, birlik, 
bütövlük anlamı yaradan başlıca 
rəmzlərdən biridir. Xudafərin kör
püsünün bir tərəfi Cəbrayıl rayonu 
ərazisidir. Cənubi Azərbaycana aid 
olan ərazi isə Xudafərin yaşayış 
məskənidir. Hər iki yaşayış məskəni 
Azərbaycan tarixində çox böyük rol 
oynayıb. Cəbrayıl Xudafərin körpüsü 
üzərindən düşmənçilik məqsədi ilə 
gələn hərbi qüvvələri ilk qarşılayan 
ərazi idi. Bu baxımdan Cəbrayıl 
tariximizdə önəmli yer tutur.

Bu gün 15 aşırımlı körpü həm 
də Azərbaycan Respublikası ilə 
İran İslam Respublikasının dövlət 
sərhədində yerləşən nadir tarixi 
memarlıq abidəsidir. Əminliklə 
deyə bilərəm ki, sərhədlərimizin 
azad edilməsi İran–Azərbaycan 
münasibətlərinə də çox ciddi təkan 
verəcək. Həmin ərazilərdə ölkəmizin 
suveren hüquqlarını bərpa etməsi 
Azərbaycan və İran arasında 
ikitərəfli münasibətlərə də çox ciddi 
təsir edəcək. 

“Xudafərin” və “Qız Qalası” hid
roqovşaqlarının və su elektrik stan
siyalarının tikilməsinin tarixi əvvələ 
gedib çıxır, hətta bu proses sovet 
hökumətinin 60cı illərində başla
mışdı. İranla Azərbaycan Respubli
kası arasında danışıqlar prosesində 
bu məsələ yenidən ortaya çıxdı. Bu 
baxımdan Cəbrayıl bölgəsinin azad 

edilməsi Azərbaycanın bu sahədəki 
siyasi xəttinin uzaqgörənliyini ifadə 
edir. O ərazi əvvəllər işğal altında 
olduğu üçün tikinti prosesi müəyyən 
fasilələrlə İran tərəfindən davam 
etdirilirdi. 

Həmin müqavilənin Milli 
Məclisdə ratifikasiya edilməsi ilə 
çox ciddi və strateji bir layihənin 
də reallaşmasını qeyd edə bilərik. 
Su qovşaqları və elektrik stansi
yalarından əldə edilən enerji bu 
gün Azərbaycanın işğaldan azad 
edilən bölgələrinin həm su, həm də 
enerji ilə təchizatında çox böyük rol 
oynayacaq.

Qulu MƏHƏRRƏMLİ, 
 professor:

– Zəngilanda doğulmuşam, 
10 il orta məktəbi Şuşada oxumu
şam, Bakıda evlənmişəm. Bir çox 
tərəflər mənim həyatımda birləşib. 

Azərbaycanlı üçün torpağın hər 
qarışı doğmadır. Füzuli, Cəbrayıl, 
Xocavəndin kəndləri alınanda 
necə sevinirdimsə, Zəngilana da 
elə reaksiya verdim. Sabah Laçın, 
Şuşa azad olunanda da eyni hissləri 
yaşayacağam.

Birlikdə yaranmış ruh 
yüksəkliyini, mənəvi gücü ifadə 
etmək çox böyük hadisədir. Biz 
bunun üçün müzəffər ordumuza, Ali 
Baş Komandanımıza, Azərbaycan 
xalqının yenilməz gücünə 
minnətdarıq. Bu qələbədə payı olan 
hər kəsə təşəkkür edirik. 

 Artıq tariximizin yeni mərhələsi 
başlayır və bu mərhələdə, əlbəttə ki, 
biz bir millət olaraq yenilməzliyimizi, 
sarsılmazlığımızı ortaya qoyuruq. 
Əlbəttə, bütün Azərbaycan xalqı 
kimi, mən də çox sevinirəm. Bu gün 

mənə elə gəlir ki, bizim hamımız 
cəbrayıllıyıq, zəngilanlıyıq, füzulili
yik, şuşalıyıq. Zəngilanın işğaldan 
azad edilməsi xəbərini Preziden
tin dilindən eşitmək, onun rəsmi 
təsdiqini görmək başqa bir hissdir. 

 Dünyada ən gözəl hisslərdən 
biri qələbə hissidir və bunun 
üçün Ulu Yaradana, Allahımıza 
minnətdarıq. Doğrudur, əzizlərinin 
uyduğu məkanın artıq sənin əlində 
olması ayrı bir hissdir. Sözlə ifadə 
edilməyəcək dərəcədə zəngin bir 
duyğudur. Uşaqlığım, qaçdığım o 
cıdırlar yenə gözlərimin önündə 
canlandı. Bizə bu duyğunu yaşadan 
ordumuza, generalımıza, Ali Baş 
Komandanımıza minnətdarıq. Və 
bütün xalqıma təşəkkür edirəm ki, 
bir yumruq kimi ordunun arxasında 
dayanır.

 Hüseyin Cavidin belə bir sözü 
var :“Bugünkü müharibədə toplar, 
tüfənglər deyil, hər məmləkətin 
ədəbiyyat və fəlsəfəsi ilə 
bəslənən beyinlər də ayrıca haizi
əhəmiyyətdir”. Nə yaxşı ki, biz bu 
imtahandan da üzüağ çıxırıq.

Seymur VERDİZADƏ, 
Cəbrayıldan məcburi köçkün, 
jurnalist:

– Ötən günlərdə Azərbaycan 
Ordusunun 27 il əvvəl uşaq ikən tərk 
etməli olduğum Cəbrayıl rayonunu 
da işğaldan azad etməsi bir söz 
əsgəri kimi, mənə də həyatımın ən 
böyük sevincini yaşatdı, simləmiş 
nisgilimə bir təsəlli gətirdi. Bu zəfər 
1 milyonluq qaçqınköçkünlər ordu
sunun öz yurduna qayıtmaq inamına 
gur bir işıq yandırdı.

Hər gün şəhər və rayonlarımız, 
qəsəbə və kəndlərimiz qrupqrup 
düşməndən azad olunur və bu sa
vaşda Ermənistanın məğlub olacağı
na ağlı başında olan heç kim şübhə 
etmir. Artıq havadarları da İrəvanı 
başlıbaşına buraxıblar. Ermənilərin 
başına hansı müsibətlərin gələcəyini 
tezliklə hamımız görəcəyik. 
Hakimiyyətə küçədən gələn və hələ 
də özünü küçə uşağı kimi aparan 
Nikol Paşinyan erməni xalqının 
qəsdinə durub. Anlaşılan odur 
ki, bu adam ermənilərin kökünü 
kəsməsə, rahatlıq tapmayacaq. 
Müzəffər Azərbaycan Ordusu aclıq 
və səfalətin girdabında çapalayan 
erməni əsgərini qarışqa kimi əzib 
keçir. Dərələr təcavüzkar ordunun 
ölmüş əsgərlərinin cəsədləri ilə 
doludur. Ermənilər özgə torpağına 
göz dikməyin bədəlini canları ilə 
ödəyirlər.

Paşinyanın bütün cəhdləri 
uğursuzluğa düçar olub. Onun pers
pektivinin olmadığını artıq öz ailə 
üzvləri də anlayırlar. Nikolun özü 
kimi kəmsavad qızı belə müharibəni 
uduzduqlarını etiraf edərək, bü
tün xəyallarının puç olduğunu dilə 
gətirib. Bir müddət sonra bu barədə 
nəsə danışmağa lüzum qalmaya
caq. Çünki tezliklə Paşinyan təkcə 
öz ailəsinin deyil, həm də bədbəxt 
erməni xalqının arzularını puç etmiş 
olacaq.

Lakin başabəla Paşinyan 
müharibə ritorikasından əl çəkmir. 
Dünənə kimi böyük dövlətlərin baş
çılarının başbeynini ağrıdan Nikol 
yenidən öz xalqını silaha sarılmağa 
səsləyib. O, son günlərdə deyib ki, 
əslən Qarabağdan olan iş adamları 
və tələbələr könüllü ordu sıralarına 
yazılmalıdır. İş adamlarıyla işimiz 
yoxdur. Onların “işinə” cəbhədə 
əsgərlərimiz baxacaq. Bəs məğlub 
baş nazir tələbələri niyə Azərbaycan 
adlı Əjdahanın ağzına atır? 

Paşinyanın siyasi karyerası çox
dan başa çatıb. O, Ermənistan üçün 
artıq tarixə çevrilib. Bədbəxt erməni 
xalqı bu tarixi həmişə lənətlə xatır
layacaq. Paşinyanın fiziki mövcud
luğunu davam etdiribetdirməyəcəyi 
isə sual altındadır. Əminəm ki, 
ermənilər bu məğlubiyyəti ona 
bağışlamayacaqlar. Biz Şuşaya 
bayraq asanda, ermənilər Paşinyanı 
boğazından asmalıdırlar.

Hazırladı: 
Tahir AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Vətən müharibəsində söz də 
qələbəyə səfərbər olunub
27 sentyabrdan başlayan Vətən müharibəsi bir aydan 

artıqdır ki, davam edir. İlk gündən ön xəttdəki müzəffər 
ordumuz kimi, arxadakı hər bir soydaşımız da özü-

nü səngərdə hesab edir. Döyüş meydanlarında tanklar, toplar 
susmadığı kimi, informasiya-söz cəbhəsində – teleradio və 
mətbuatda, eləcə də ədəbiyyat və publisistikada da Qələbəyə ça-
ğırış sədaları, zəfərlərdən doğan sevinc dalğaları səngimir. Ötən 
günlərdə güllə, mərmi ilə yanaşı, həqiqətlərimizi bəyan edən 
söz də, nəğmə də döyüşür. Müsahiblərimiz olan alimlər, şairlər 
jurnalistlər Qələbə sevinclərimizi ürəkdolusu ifadə etdilər. 

Sloveniyalı professor 
AZƏRBAYCANIN 

haqq işini dəstəkləyir

Sloveniyalı professor öz məktubunda Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin dinc insanları, Gəncə şəhərinin əhalisini raket 
atəşinə tutmasını pislədiyini, belə halların təkrar olunmaya
cağına ümid etdiyini və xalqımıza dəstəyini bildirmişdir.

O qeyd etmişdir ki, yalnız alman faşizminə qarşı deyil, 
bütün xalqların azadlığı və qardaşlığı uğrunda mübarizə 
aparmış Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Mixaylonun –  
əfsanəvi döyüşçü Mehdi Hüseynzadənin qəhrəmanlığını 
dost Sloveniya xalqı heç vaxt unutmayacaq.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın igid əsgər 
və zabitləri Qarabağ 
cəbhəsində son günlər 

bir-birindən parlaq uğurlar 
qazanırlar. Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Ordumuz artıq bir neçə rayonu 
və qəsəbəni, 150-dən çox kəndi 
düşməndən təmizləyib.  Rəşadətli 
Azərbaycan Ordusunun şanlı 
zəfər yürüşü uğurla davam edir. 
Bütün bunlar ölkə ictimaiyyətində 
sonsuz sevinc və fərəh hissləri 
doğurur. 

Xüsusilə, ölkəmizin işğal olun
muş rayonlarından olan məcburi 
köçkün ailələrinin sevinci bu 
günlərdə yerəgöyə sığmır. Axı, 
onlar tezliklə uzun illər həsrətində 
olduqları doğma yurdlarına qayıda
caqlar. Əməkdaşımız həmin ailələrin 
üzvləri ilə görüşərək, onların fikir və 
düşüncələrini qeydə almışdır. 

Hüseyn XUDAYAROV, 
Zəngilan rayonu:

– Mən iki gün əvvəl rəşadətli 
Azərbaycan Ordusunun erməni 
faşistlərindən azad etdiyi Zəngilan 
rayonunun Vənədli kəndindənəm. 
Dağların qoynunda, olduqca səfalı 
və bərəkətli torpaqlarda yerləşən 
doğma kəndimi mənə, bütün kənd 
camaatına yenidən bəxş edən 
sevimli Prezidentim, cənab  İlham 
Əliyevin, bütün igid əsgər və 
zabitlərimizin qarşısında ehtiramla 
baş əyirəm.

Dünyada torpaq itkisindən ağır 
dərd yoxdur. Doğma Vənədlidən 
ayrıldığım 27 il ərzində mən bu 
ağır möhnəti ürəyimdə daşımışam. 
Kəndimiz, demək olar ki, hər gecə 
yuxularıma gəlirdi. Hazırda xeyli 
yaşım var. Amma kəndə qayıdan 
kimi, böyük həvəslə qurubyarada
cağam.  

Hər bir insan o vaxt tam xoşbəxt 
olur ki, azad, qüdrətli və şanlı 
bir məmləkətin vətəndaşı sayılır. 
Prezident İlham Əliyevin sayəsində 
Azərbaycan bu gün təkcə regionda 
deyil, bütün dünyada sayılıb seçilən 
dövlətlərdən biridir. 

Mən əlimi ürəyimin başına qoyub 
fəxrlə deyirəm: Bu gün müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı ol
duğum üçün həqiqətən xoşbəxtəm!  

Oruc QULİYEV,  
Cəbrayıl rayonu:

– Mən Cəbrayıl rayonunun Şıxa
lıağalı kəndindənəm. Hazırda altmış 
beş yaşın içindəyəm. Həyatımın ən 
gözəl, unudulmaz günlərini doğma 
kəndimdə yaşamışam. 

Düzdür, Azərbaycan dövləti 
hər zaman bütün qaçqın və 
məcburi köçkünlərin problemlərinin 
həllinə çox böyük diqqət və qayğı 

göstərib. Bu ailələrin böyük bir 
qismi yeni mənzillərlə təmin 
olunub. Onlar üçün çox sayda 
iş yerləri yaradılıb, başqa sosial 
problemləri həll olunub. İnsafən, 
bu istiqamətdə bütün lazımi işlər 
görülməkdə davam edir.

Lakin heç nə insana  doğma 
ocağı qədər əziz ola bilməz. İlk 
imkan yaranan kimi doğma kəndimə 
qayıdacağam. Bu günlərdə Müdafiə 
Nazirliyi tərəfindən Cəbrayılın bir 
neçə kəndinin videosu yayılıb. Yağı 
düşmən həmin kəndlərdəki bütün 
evləri vəhşicəsinə dağıdıb. Amma, 
bu, bizi həvəsdən salmır. Biz 
dövlətimizin, müdrik Prezidentimizin 
qayğısı sayəsində yeni evlər inşa 
edəcək, yollar salacağııq.

Siz kəskin təzada fikir verin. 
Azərbaycan Qarabağda qurubya
radır, Ermənistan isə dağıdır!  Bu 

“yazıq”, “məzlum millət”in xisləti 
budur: Onlar faşistlərdən də betər 
vəhşidirlər!   

Razim ƏLİYEV,  
Qubadlı rayonu:

– Möhtərəm Prezidentimiz bu ilin 
oktyabrın 25də Qubadlı şəhərinin 
azad olunması ilə bağlı müjdə 
verməklə bütün qubadlılılara sonsuz 
sevinc bəxş etdi. 

Mən Qubadlı rayonunun 
Əyin kəndindənəm. Bu, həmin 
Əyin kəndidir ki, Azərbaycan 
ədəbiyyatına Xalqı yazıçısı, Sosi
alist Əməyi Qəhrəmanı Süleyman 
Rəhimov kimi böyük ədib verib. 
Kəndimiz onlarca başqa tanınmış 
ziyalı, elm və mədəniyyət xadimləri 
yetirib. 

Amma son günədək əyinlilərin 
hər birinin ürəyində torpaq itki
si yarası qövr edirdi. Müzəffər 

Azərbaycan Ordusunun ən yaxın 
günlər ərzində Qubadlı rayonunu, 
onun kəndlərini, eləcə də Əyini 
Ermənistan silahlı qüvvələrindən 
tamamilə təmizləyəcəyinə əminəm. 

Bu günlərdə  Azərbaycan 
Ordusunun sıralarında mənim 
yaxınlarım, doğmalarım da vu
ruşur. Əslində, hər bir qeyrətli 
əsgər və zabitimiz bu gün hər bir 
azərbaycanlının əzizi və doğma
sıdır. Allah bütün əsgərlərimizi 
qorusun! 

Mayis KAZIMOV,  
Füzuli rayonu:

– Mən son günlər həyatımın 
ən xoşbəxt anlarını yaşayıram. 
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu 
Füzuli rayonunu və rayonun əksər 
kəndlərini işğaldan azad  etmişdir. 
Mənim doğulub boyabaşa çat
dığım Seyidəhmədli kəndi də 
erməni yaraqlılarından tamamilə 
təmizlənmişdir. 

Bu xoşbəxt günü görməyi çox ar
zulayırdım. Təqaüdçüyəm. Dünya
dan nisgilli köçəcəyimdən qorxur
dum. Allah mənə bu xoşbəxtliyi də 
nəsib etdi! Ali Baş Komandana, 
bütün əsgər və zabitlərimizə sonsuz 
minnətdarlığımı bildirirəm. 

Güclü, müdrik lideri olan xalq 
yenilməzdir. Azərbaycan xalqı 
xoşbəxtdir ki, onun cənab İlham 
Əliyev kimi qətiyyətli Ali Baş 
 Komandanı, müdrik dövlət başçısı 
var. 

Xalqımızın üçrəngli bayrağı
nın ən yaxın günlərdə Şuşada, 
Xankəndidə dalğalanacağı anı 
böyük səbirsizliklə gözləyirəm. İn
şallah, böyük qələbəmiz yaxındadır! 

Qələmə aldı: 
Məsaim ABDULLAYEV, 

“Xalq qəzeti”

Nizami Cəfərov, 
akademik

Ramiz Rövşən,  
Xalq şairi

Kərim Şükürov, 
professor

Qulu Məhərrəmli, 
 professor

Seymur Verdizadə, 
jurnalist

Məcburi köçkünlər 
tezliklə doğma 
yurdlarına qayıdacaqlar

Onlar 27 il bu  xoşbəxt 
anların həsrətində olublar

Gəncədəki Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni-
versitetinin (ADAU) fəal əməkdaşlıq etdiyi 
Sloveniyanın Nova Qoritsa Universitetinin 

prorektoru, ADAU-nun fəxri doktoru, professor 
Mladen Franko Ermənistanın sərsəm rəhbərliyi 
Gəncə şəhərini raketlə vurduqdan sonra 
universitetə göndərdiyi məktubda bu misilsiz 
müharibə cinayətini kəskin ittiham etmişdir.


