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Bir neçə gün öncə açılışı 
olmuş Hərbi Qənimətlər Parkın-
dayıq. İlk olaraq o qənaətimiz 
möhkəmlənir ki, haqq nazilsə 
də, üzülmür. Gözü başqala-
rının torpaqlarında olanların 
aqibəti belə də olmalı idi. Otuz 
il idi ki, ermənilər zəbt etdikləri 
Azərbaycan ərazilərini əllərində 
saxlayır, talan edib dağıdır, 
danışıqlar prosesində özlərinə 
xas şəkildə manipulyasiyalar 
edirdilər ki, vaxtı uzadıb torpaq-
larımızın ilhaqını rəsmiləşdirə 
bilsinlər. Nəhayət, ötən ilin payı-
zında səbri tükənən Azərbaycan 
təcavüzkara sözünü döyüş mey-
danında deməyə məcbur oldu və 
münaqişəni güc yolu ilə həll etdi. 
Azərbaycanın “dəmir yumruğu” 
mənfur düşmənin başını elə əzdi 
ki, çətin bir də özünə gələ bilsin.

Aprelin 12-də Azərbaycan Pre-
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyev Hərbi 
Qənimətlər Parkının açılışında 
iştirak edib. Elə burada da hərbi 
qulluqçularla görüşüb və özü-
nün parlaq çıxışı ilə müharibənin 
nəticələri və hazırkı reallıqlarla 
bağlı dünyaya mühüm mesajlar 
verib. Parkın – açıq səma altında 
zəfər muzeyinin ilk ziyarətçiləri 
də elə öz qəhrəmanlıqları ilə 
Qələbəmizi təmin etmiş mətin 
hərbçilər idi. Ertəsi gün isə Ba-
kıda keçirilən “Cənubi Qafqaza 
baxış: münaqişədən sonra inkişaf 
və əməkdaşlıq” mövzusunda 
beynəlxalq konfransda iştirak 
edən dünyanın aparıcı beyin 
mərkəzlərinin nümayəndələri 
parkla tanış olublar. Ermənistanın 
müharibə cinayətlərini sübuta 

yetirən eksponatlardan göründüyü 
kimi, düşmən tərəfin döyüşçüləri 
Azərbaycan Ordusunun qarşçı-
sında tab gətirə bilməyərək hərbi 
texnikalarını döyüş meydanında 
qoyub qaçıblar.

…Hərbi Qənimətlər Parkı 
sanki əyani vasitələrlə tədris olu-
nan bir tarix dərsi auditoriyasıdır. 
Burada sərgilənənlər yaddaşlara 
əbədi həkk olur. Həm Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin heyrətamiz 
qəhrəmanlığından, həm də 
erməni hərbçilərinin aciz, qor-
xaq, miskin xarakterindən soraq 

verir. Park geniş bir ərazini əhatə 
edir. Qarabağda ermənilərin 30 il 
ərzində qurub möhkəmləndirdiyi 
bədheybət istehkamların, torpağın 
çapıq yaraları olan səngərlərin, 
dərin daldanacaqların, yeral-
tı qərargahların, kazarmaların 
məharətlə hazırlanmış maket-
mənzərələri müharibənin amansız 
üzünü və “goreşən” ermənilərin 
zəbt etdikləri ərazilərdən bilmərrə 

getmək fikirlərinin olmadığını 
göstərən aşkar dəlillər olaraq 
diqqəti çəkir.

…Sərin mehdə tərpəşərək 
bir-birinə toxunan və qəribə 
cingilti salan erməni əsgərlərinin 
dəbilqələri sanki işğal niyyəti, 

savaş meyli olan hər kəsin 
papağının beləcə boş qalaca-
ğının xəbərdarlığını edir. Bu 
yerdə cənab İlham Əliyevin 
“Ermənistan əsgəri ölmək 
istəmirsə, Azərbaycan torpaq-
larından rədd olub getsin” fikri 
yada düşür. Üzə durub haqsız 
iddialar yürüdən, əsgərlər qaç-
masın deyə onları səngərlərə 
zəncirləyən düşmən komandirləri 

öz axırlarının məhz belə ola-
cağını bilməli idilər. Fikirləşirik 
ki, bəlkə də bu dəbilqələri tərs 
üzünə çevirib içində gül də əkmək 
olardı. Amma belə olması daha 
məqsədəuyğundur. Qoy, bu gün 
mənasız revanşist fikirlərə düşən, 

Qarabağı təzədən ələ keçirmək 
xülyasına qapılan bəzi erməni 
siyasətçiləri və qüruru sınmış hay 
generalları, ümumiyyətlə, bütün 
savaşqan insanlar dəbilqələrin 
səsini özləri üçün “həyəcan təbili” 
kimi qəbul etsinlər. 

Burada keçirdiyimiz duyğuları 
ilk dəfə dekabrın 10-da Bakıda 
təşkil olunmuş möhtəşəm Zəfər 
paradında yaşamışıq. Zəfər 
paradının ən yaddaqalan və rəmzi 
kompozisiyalarından biri – Milli 
Ordumuzun Qarabağ savaşında 
düşməndən qənimət götürdüyü 
2000-dən çox avtomobilin nömrə 
nişanından hazırlanan lövhə də 
parkın ərazisində özünə yer alıb. 

Prezident İlham Əliyev həmin 
lövhənin qarşısında çıxışı za-
manı bildirmişdi ki, Birinci Qa-
rabağ müharibəsindən sonra 
ermənilər azərbaycanlıların şəxsi 
maşınlarının nömrələrini götü-
rüb lövhəyə düzərək nümayiş 
etdirmişdilər. “Əslində, bu hərəkət 
Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı, xalqımıza qarşı etdiyi etnik 

təmizləmənin təzahürü idi. Çünki 
mülki vətəndaşlar öz əmlakını 
qoyub, bəziləri ayaqyalın işğal 
edilmiş torpaqlardan çıxmağa 
məcbur olmuşdular. Ermənilər 
bu lövhəni xarici turistlərə nü-
mayiş etdirərək, öz ordusunun 

gücünü göstərməyə, mif ya-
ratmağa çalışırdılar ki, guya, 
Ermənistanın məğlubedilməz 
ordusu var. Azərbaycanlılar isə 
şəxsi maşınlarını qoyub, öz tor-
paqlarından çıxmışdılar. Biz bunu 
unutmamışıq və bu lövhə erməni 
fərariliyinin təzahürüdür. Çünki bu 
nömrələr hərbi yük maşınlarının 
nömrələridir”.

Burada “Etmə – edərlər!” 
məsəlini xatırlamamaq olmur. 
Parka gələn hər kəs – Azərbaycan 
vətəndaşı da, əcnəbilər də bunu 
görürlər. Ermənilər də görsünlər 
ki, onların bəd əməlləri cavabsız 
qalmadı. Budur onlara verilən 
cavab!

Hərbi Qənimətlər Parkın-
da düşmənin nümayiş etdirilən 
dağıdılmış və qənimət götürül-
müş texnikası bir daha bizim 
gücümüzü, düşmənin məğlub 
durumunu göstərir. Bunlar hələ 
ələ keçirilənlərin müəyyən bir 
qismidir, yəni nümunə kimi buraya 
gətirilib, şübhəsiz, hamısına yer 
olmazdı. 125 artilleriya topu, 366 

tank (Xocalı qətliamında erməni 
cəlladlarına kömək etmiş rus 
motoatıcı alayının nömrəsi!), 7 
“S-300” zenit-raket kompleksi, 
50-dən çox digər zenit-raket 
kompleksləri, 522 yük avtomaşını 
və digər texnikalar!

Parkın giriş hissəsində 
düşmənin insanlıq əleyhinə etdiyi 
müharibə cinayətləri faktlarını 
xronoloji ardıcıllıqla əks etdirən 
lövhə adamı ayaq saxlamağa 
vadar edir. Burada Şuşaya atılmış 
“İskəndər M” raketinin qalıqları 
qoyulub. Şuşa alınandan sonra 
ermənilər onu qədim şəhərə atıb-
lar. Bu, erməni vəhşiliyinin, hərbi 
cinayətinin açıq-aşkar sübutudur. 

Nümayiş etdirilən qənimətlər 
sırasında KUB zenit-raket komp-
leksi, hərəsindən bir nümunə 
olmaqla tırtıllı ağır texnika da var. 
Özü də saz vəziyyətdə… Bu nadir 
nümunələr kimin kim olduğunu, 
kimin hansı qüdrətə sahib olduğu-
nu təsdiqləyir. Təəssürat yaradan 
bir element də parkdakı otura-
caqların alt hissələrinin qənimət 
götürülmüş mərmi yeşiklərindən 
düzəldilməsidir. Ərazidəki işıq-
landırma sistemi mərmilərin 
ərintilərindən özünəməxsus 
formada yaradılıb. Daha bir detal 
tank mərmisinin barıt atıcısının 
futlyarından düzəldilmiş tullantı 

yeşikləridir….
Hərbi Qənimətlər Parkına bir 

saatdan artıq çəkən ziyarətimiz 
başa çatır. Amma təəssüratlar 
tükənmir. Bu park tarixi 
Zəfərimizin nümayişi baxımından 
xüsusi önəm kəsb edir. Bura həm 

də vətənpərvərlik ünvanıdır. Qa-
rabağ savaşı mövzusunda səyyar 
dərslərin keçiriləcəyi məkandır.

Möhtərəm Prezidentimiz, 
Silahlı Qüvvələrimizin müzəffər 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 
Azərbaycanın özünü dünya-
ya haqq işi uğrunda mətanətlə 
savaşan və qalib gələn xalq kimi 
tanıtdığını dönə-dönə iftixar-
la vurğulayıb. Ermənistan isə 
qarşımızda diz çökmüş, boynu-
bükük ölkədir. Hərbi Qənimətlər 
Parkı Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsinin ən real və xa-
rakterik cəhətlərini özündə belə 
ehtiva edir. Başlıcası isə erməni 
vəhşiliyini, insanlıqla bir araya 
sığmayan erməni cinayətlərini 
dünyaya çatdırır. 

Qoy, ermənilər üçün ibrət dərsi 
olsun!

Əli NƏCƏFXANLI, 
Elşən AĞALAROV (FOTO),  

“Xalq qəzeti” 

Hərbi Qənimətlər Parkından reportaj
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Hərbi Qənimətlər Par-

kı Azərbaycanın möhtəşəm Qələbəsinin nişanələrini əyani şəkildə sərgiləyir.
Böyük Qələbə ilə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan tarixinin ən par-

laq səhifəsini təşkil edir. Məhz bu Qələbə sayəsində erməni işğalı altında inləyən əzəli 
torpaqlarımız azadlığına qovuşub. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti iflasa uğrayıb və 
məğlubedilməzliyi ilə bağlı yaranmış qondarma mif birdəfəlik dağıdılıb. Qələbəmizin əsas 
mahiyyəti bundan ibarətdir ki, tarixi ədalət bərpa olunub və bu zaman bütün beynəlxalq 
hüquq normalarına riayət edilib.

İsmayıl Safi: zəfər heç də asan başa gəlməmişdir

Bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət 
Məclisinin sabiq üzvü, Türkiyə Prezi-
denti yanında Təhlükəsizlik və Xarici 
Siyasət Şurasının üzvü, professor 
İsmayıl Safi bildirib. 

O qeyd edib ki, tarixi İpək Yolunun 
yenidən dirçəldilməsi , Azərbaycanın 
Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat 
dəhlizinə çevrilməsi, bölgənin qlo-
bal şirkətlər və dövlətlər üçün stra-
teji əhəmiyyətini artırdı. Uzun illər 
Ermənistanın işğalında olan Qarabağ 
bölgəsinin Azərbaycanın nəzarətinə 
keçməsi isə istər tranzit yük daşın-
ması, istər enerji təhlükəsizliyi kimi bir 

çox problemlərin aradan qaldırılması 
baxımından böyük rol oynayacaq. 

Qələbə Azərbaycana bölgədə və 
ümumiyyətlə, dünyada ən yaxın ölkə 
və strateji müttəfiq olan Türkiyə üçün 
də misilsiz əhəmiyyət kəsb edir. Bu, 
həm qardaşlıq, kök, dil, din birliyi, 
həm də siyasi və iqtisadi cəhətdən 
beynəlxalq arenada güclənmək və 
digər bazarlara çıxmaq imkanları 
nöqteyi-nəzərindən vacibdir.

İ. Safi bildirib ki, zəfər heç də asan 
başa gəlməmişdir. İllərdir heç bir fay-
dalı iş əmsalı ortaya qoymayan ATƏT-
in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi, 

Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların 
çağırışlarına məhəl qoymaması, 
üstəlik, qardaş Azərbaycana qarşı 
aqressiv hərbi ritorikanın davam 
etdirilməsi müharibəyə gətirib çı-
xardı. Əlbəttə, Prezident İlham 
Əliyevin güclü Ali Baş Komandanlığı 
və Azərbaycan Ordusunun misilsiz 
şücaəti nəticəsində düşmən iki aydan 
da az bir müddətdə darmadağın 
edildi. Bu müharibədə Türkiyənin də 
ürəyi Azərbaycanla döyündü. Bütün 
mənəvi-siyasi dəstək göstərildi. Bu 
qardaşlığın təcəssümü kimi bir daha 
əbədiləşdi. 

Professor əlavə edib ki, 
Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında bu müharibədən tək döyüş 
meydanında deyil, həm də diplomatik 
müstəvidə, informasiya mübarizəsində 
qalib çıxdı. Bütün beynəlxalq 
ictimaiyyət hüquqi müstəvidə 
Azərbaycanın mövqeyinin ədalətli ol-
duğu barədə dəqiq məlumatlandırıldı. 
Məhz 44 günlük Vətən müharibəsi 
dövründə Minsk qrupunun həmsədr 
ölkələri BMT-də Azərbaycana qarşı 
qətnamə qəbul etdirməklə, sanksiyalar 
tətbiq etməklə mübarizəmizi dayan-
dırmaq istəyirdilər. Amma Prezident 
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, haqq 
işimizi başa çatdırana qədər bizi heç 
kim dayandıra bilməzdi. Azərbaycanın 
dünyadakı nüfuzu və dost ölkələrin 
sayının çox olması bu qətnamənin 
qəbul edilməsini gündəmdən çıxardı. 
Bir sözlə, bu gün Azərbaycanın öz 
haqq işində qələbəsi regionda yeni 
reallıqlar yaradıb və bütün bunlar 
bölgədə sülhün və sabitliyin daha da 
möhkəmlənməsinə, əhalinin sosial 
rifahına xidmət edəcək.

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

2020-ci il dünyada ağır pandemiya dövrü olmasına 
baxmayaraq, Azərbaycan üçün siyasi və tarixi cəhətdən böyük 
qələbə ilə yadda qaldı. Azərbaycanın uğuru, həm də Türkiyənin 
uğuru kimi qəbul edildi. Qırx dörd gün davam edən İkinci Qarabağ 
müharibəsindən sonra Cənubi Qafqaz bölgəsində yaranan yeni 
geostrateji reallıqlar, sərhədlərin işğaldan əvvəlki vəziyyətinə 
qaytarılması, 10 noyabr birgə bəyanatında Zəngəzur dəhlizinin 
açılması ilə bağlı müddəalar Qələbənin siyasi və iqtisadi 
əhəmiyyətini ortaya qoydu... 

Qələbəmiz yaddaşlara 
əbədi həkk olundu

Düşmənlərimiz bu müharibədə Silahlı 
Qüvvələrimizin qarşısında duruş gətirə 
bilmədi və ən qiymətli silah-sursatını atıb 
qaçdı. Ötən il dekabrın 10-da Bakının 
Azadlıq meydanında keçirilən Zəfər 
paradında diqqətçəkən məqamlardan biri də 
düşməndən qənimət kimi götürülmüş silah- 
sursatı əks etdirən böyük bir lövhə oldu. 
Zəfər paradında həmin texnikanın bir qismi 
nümayiş etdirildi. Bütün dünyanın, həmçinin 
xalqımızın gözü qarşısında Ermənistanın 
məğlubiyyəti, erməni fərariliyi bir daha 
nümayiş olundu. Eyni zamanda, Prezident 
İlham Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkının 
salınması haqqında təşəbbüs irəli sürdü. 
Çox qısa zamanda görülən genişmiqyaslı 
işlər artıq yekunlaşdı və açıq səma altında 
həmin park artıq ziyarətçilərin ixtiyarına 
verildi.

Hərbi Qənimətlər Parkında ermənilərdən 
qənimət kimi götürülmüş ən dəyərli silah-
sursatı əks etdirən lövhə yenidən nümayiş 
etdirilir. Yük maşınlarının burada sərgilənən 
nömrələri götürülmüş texnikanın, sadəcə, 
kiçik hissəsini təşkil edir. Düşmənin 522 
yük maşını məhv edilib, qənimət kimi 

götürülüb. Zəfər paradının ən yaddaqalan 
və rəmzi kompozisiyalardan biri Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad olunan 
torpaqlarda düşməndən qənimət götürdüyü 
2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanından 
hazırlanan lövhə də parkın ərazisindədir.

Bu parkın çox böyük əhəmiyyəti var. 
Parka gələn turistlər, əcnəbilər Azərbaycan 
Ordusunun gücü, qüdrəti ilə yaxından 
tanış olacaqlar. Eləcə də, yetişən gənc 
nəsil bir daha əmin olacaqdır ki, Qarabağ 
Azərbaycandır! Heç bir qüvvə, təzyiq və 
təhdid ölkəmizi öz mövqeyindən döndərə 
bilməz. Buraya gələn hər bir ziyarətçiyə 
Vətən müharibəsinin gedişatı barədə 
təqdim edilən eksponatlar Azərbaycana 
Zəfər qazandıran döyüşlərin bir daha göz 
önündə canlandırılmasına geniş imkan 
yaradır. Bu park, həmçinin tarixi Qələbəmizin 
yaddaşlara əbədi həkk olunmasında mühüm 
rol oynayacaq və hər birimizdə qürur hissi 
yaradacaq.

Gülbəniz BAYRAMOVA,  
Əlillərə və Aztəminatlı Ailələrə İctimai 

Dəstək Fondunun direktoru

Möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş 
 Komandan İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Hərbi 
Qənimətlər Parkının açılması Azərbaycan Ordu-
sunun gücünü dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. 
Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının, eləcə 
də qüdrətli dövlətlərin Ermənistanın 30 il ərzində 
davam edən işğalçı siyasətinin qarşısının alınma-
sında acizlik nümayiş etdirməsi xalqımızı təngə 
gətirmişdi. Rəşadətli ordumuz, başda müzəffər Ali 
Baş  Komandan, Prezident İlham Əliyev olmaqla,   
44 gün ərzində düşməni diz çökdürdü. 2020- ci il 
noyabrın 10-da Ermənistan rəhbərliyi təslim olduq-
larını rəsmən təsdiqlədi və kapitulyasiya aktını imzalamaq məcburiyyətində 
qaldı. Azərbaycan Ordusu dünyanın 50 ən güclü ordusu  sırasında olduğunu 
bir daha təsdiqlədi. 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında  
Vətən müharibəsi haqqında filmlər çəkilir

 � Kinostudiyanın 
direktoru Fariz Əhmədov 
bizimlə söhbətində bildirdi ki, 
hazırda studiyamızın çəkdiyi 
filmlərin əsas mövzusu İkinci 
Qarabağ müharibəsi ilə 
bağlıdır. Bakı Media Mərkəzi ilə 
birgə hazırladığımız “Biz” adlı 
sənədli film də bu mövzudadır. 

Filmdə 44 günlük Vətən 
müharibəsi dövründə öz telefonların-
da videoçəkilişləri ilə trendə düşmüş 

döyüşçülərdən bəhs olunur. Artıq 
çəkilişlər sona çatıb. Rejissoru Or-
man Əliyev olan sənədli film montaj 

prosesindədir və noyabr ayınadək təhvil 
verməyi düşünürük. Elçin Musaoğlu-
nun “Məryəm” filmi də istehsaldadır. 
İlin sonuna qədər bu film də təhvil 
veriləcək. Bundan əlavə, rejissor Vaqif 
Mustafayevə “Fəryad–2” filminin ssena-
risini sifariş etmişik və həmin filmin də 
istehsalı ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi 
ilə danışıqlar gedir.

Direktor əlavə etdi ki, İctimai 
Televiziya ilə həftəlik birgə layihə də 
reallaşdırılır: “İctimai Televiziya bizim 
yayım dəstəkçimiz olmaqla 24 bura-
xılışdan ibarət “Bizim kino” adlı verilişi 
tamaşaçılara təqdim edir. 6 ay efirdə 

olacaq layihənin artıq 4 verilişi yayım-
lanıb. Bu layihə 15-20 dəqiqə olmaq-
la sənədli film formasında kinonun 
24 müxtəlif sahəsinə həsr olunmuş 
silsilə verilişlərdir. Həmçinin 17 klassik 
Azərbaycan filminin subtitrlərinin hazır-
lanması ilə məşğuluq. Bu prosesdən 
sonra ingilisdilli tamaşaçılar filmlərimizi 
rahat şəkildə izləyə biləcəklər”.

Ötən il İctimai Televiziya ilə “Ana-
mın kitabı” layihəsini reallaşdırdıqlarını 
bildirən kinostudiyanın direktoru qeyd 
etdi ki, bu il “Nizami Gəncəvi ili” ilə 
əlaqədar yeni layihə də hazırlanır. Bu, 
12 seriyadan ibarət film olacaq. Serial-
larla bağlı hazırda AzTV ilə danışıqları-
mız davam edir.

Qələmə aldı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”


