
30 mart 2021-ci il, çərşənbə axşamı 3
Tonqalları yandırın! Bundan sonra 

məskənimiz külli – Qarabağdır!

Prezident dekabrın 1-dəki 
müraciətində dünyada davam edən ikili 
standart müəlliflərini yada salaraq de-
mişdi ki, son  17 il ərzində dəfələrlə bizə 
müxtəlif yerlərdən, xarici dairələrdən 
belə siqnallar gəlirdi ki, indi beş rayo-
nu alın, bununla da kifayətlənin: “Siz 
müharibədə məğlubiyyətə uğramısınız, 
Ermənistan müharibədə,  –  Birinci Qa-
rabağ müharibəsi nəzərdə tutulurdu, – 
qələbə qazanıb. Siz reallıqlarla razılaşın. 
İndi beş rayon ki, sizə vəd verilir, o da 
böyük şeydir, siz onu alırsınız, Laçın, 
Kəlbəcər də qalsın sonraya. Siz Dağlıq 
Qarabağa nə vaxt müstəqillik versəniz, 
o vaxt da o rayonların bir hissəsi sizə 
qayıda bilər”.

Dövlət başçımızın martın 20-də Cıdır 
düzündəki tonqal başından xalqımı-
za ünvanladığı təbrikdə səsləndirilən 
arqument, fakt və ya fikirlərin hərəsi 
ayrılıqda bir yazının mövzusudur. Ancaq 
orada bir abzas var ki, şanlı qələbəmizə 
gedən yolun xarakterizə edilməsi 
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir: “Biz Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
həqiqətləri beynəlxalq müstəvidə dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmalı idik və çatdı-
ra bildik. Beynəlxalq təşkilatlarda fəal 
işləyirdik və bizə sərf edən, həqiqəti əks 
etdirən, beynəlxalq hüququ əks etdirən, 
ona əsaslanan vacib qərar-qətnamələri 
qəbul etdirə bildik. Bu, Qələbəmizin hü-
quqi əsası idi, haqq-ədalətin bərpasının 
hüquqi əsası idi. Biz iqtisadi güc topla-
malı idik və topladıq”, 

Xatırladaq ki, son illər ərzində 
Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən 
ölkə bəlkə də dünyada yoxdur. Belə 
ki, gənc müstəqil dövlətimiz  hərbi güc 
toplamalı idi. Prezident İlham Əliyev bu 
vəzifənin öhdəsindən məharətlə gələ 
bildi. Təsadüfi deyil ki, onun  prezidentliyi 
dövründə hərbi xərclər həmişə  birinci 
yerdə olub. Prezident dəfələrlə deyirdi ki,  
biz hərbi xərclərimizi bundan sonra da 
artırmalıyıq. “Biz müharibəyə hazırlaş-
malıyıq”, – deyirdi və  hazırlaşırdı. Hətta 
BMT tribunasından açıq şəkildə deyirdi 
ki, əgər düşmən öz xoşu ilə torpaqları-
mızdan çıxmasa, biz düşməni qovaca-
ğıq. Dedik və qovduq.  

İndi Qarabağda qatil Zori Bala-
yanın və ondan da qəddar olan Ko-
çaryan – Sarkisyan xunta rejiminin 
uydurduğu “Ocaq”lar deyil, milyonlarla 
azərbaycanlının ruhunun rəmzinə 
çevrilmiş müqəddəs tonqalımız alov-
lanır. Qaniçən, vandal və vəhşi xislətli 
işğalçıların söndürdüyü, soyutduğu  yüz 
minlərlə ocağımızı İlham Əliyev bir ton-
qalı yandırmaqla yenidən isitdi. 

Mən bu məqamda köhnə iş yol-
daşlarımızdan birinin martın 21-də dilə 
gətirdiyi etirafı yada salmaq istəyirəm:  
“Sən ( o yaşca məndən böyükdür) yaxşı 
bilirsən ki, mən 1993-cü ilin iyunun-
dan bəri daim müxalifətdə olmuşam. 
Ancaq ötən il noyabrın 8-dən – Şuşanın 
azad edildiyi gündən sonra müxalifətçi 
deyiləm. Bu il martın 20-də – İlham 
Əliyevin Şuşada tonqal yandırdığını 
görəndən sonra isə onun Prezident 
seçilməsi üçün səs verənlərin hamısını 

alqışladım. O, Qarabağı, mənim doğulub 
böyüdüyüm Hadrutu düşmən tapdağın-
dan azad etdisə, əlli milyonluq soydaşla-
rımızın hamısı onu dəstəkləməli, qədrini 
bilməlidir.”

Doğrudan da, kövrək məqam, 
həqiqəti əks etdirən etiraf idi. Ancaq 
ondan min qat artıq  kövrək olan və 
daha böyük həqiqətləri özündə əks 
etdirən fikirləri cənab Prezident Şuşa-
dakı müraciətində dilə gətirdi: “2004-cü 
ildən başlayaraq, hər il mən Azərbaycan 
xalqını Novruz bayramı münasibətilə 
təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma 
torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim 
ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 
bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz 
bayramını torpaqlarımız işğaldan azad 
olunandan sonra Qarabağda qeyd 
edəcəyik və bu gün gəldi. Bu gün biz 
Novruz bayramını qədim şəhərimizdə, 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şu-
şada qeyd edirik. Bu, tarixi hadisədir. Bu, 
böyük xoşbəxtlikdir!”

... Tələbələrindən biri  böyük 
mütəfəkkir Nəsirəddin Tusidən soruşub-
muş ki, Sizin üçün ən böyük bayram 
hansı gündür? ( Gənc hesab edirmiş 
ki, daim Ayın, Günəşin, ulduzların 
öyrənilməsi ilə məşğul olan alim hansısa 
astronomik bir prosesi daha böyük 
bayram hesab edəcək. Elə Novruz 
bayramı da həmin proseslərdən biridir.) 

Ancaq ən böyük bayramı fəzada deyil, 
öz aramızda tapan alim deyir: “ Mənim 
üçün ən böyük bayram ədalətin bərpa 
edilməsidir”. Bəli, ədalətin bərpası 
həqiqətən böyük bayramdır. Dövlət baş-
çımız həmin məqamı Şuşada belə dilə 
gətirdi: “28 ildən sonra biz Şuşaya qa-
yıtdıq. Novruz bayramını Cıdır düzündə 
qeyd edirik, tarixi ədaləti bərpa etmişik”.

Fikrimcə, Şuşada yandırılan tonqal 
şəhid ruhlarının şad olmasına, şəhid 
analarının qəlbinin isinməsinə, yaralı, 
qazi hərbçilərimizin sızıltısının azalma-
sına, qaçqın və məcburi köçkünlərimizin 
yurda qayıtmaq ümidlərinin birəmin 
qat artmasına zəmin yaratdı. Şuşada 
yandırılan tonqal ona görə möhtəşəm 
tarixi əhəmiyyət kəsb edir ki, qaniçən 
düşmənlərimiz on illər boyu o qədim 
şəhərimizi erməniləşdirməyə  çalışırdılar. 
Vandallar Şuşada Azərbaycan xalqının 
irsini silmək istəyirdilər. Ancaq buna nail 
ola bilmədilər. Təbii ki, işğal edilmiş digər 
ərazilərimiz kimi Şuşa da  dağıntılara 
məruz qaldı, Şuşada tarixi abidələrimiz 
mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı. 

Ancaq Prezidentin dediyi kimi, Şuşa 
əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, 
Azərbaycanın milli ruhunu qorudu: “Şuşa 
Azərbaycan xalqının ruhunu qoruya 
bildi və bizi gözləyirdi. Biz də gəlməli 
idik və gəlmişik. Ancaq gəlmək üçün 
güc toplamalı idik, gəlmək üçün hazırlıq 

işləri aparılmalı idi. Bütün istiqamətlər 
üzrə hazırlıq işləri aparılmalı idi və 
aparılırdı. Biz ölkəmizin inkişafını təmin 
etməli idik. Xalqımızın birliyini təmin 
etməli idik. Vətəndaş müharibəsindən 
çıxmış ölkə üçün, xalq üçün bu, o qədər 
də asan məsələ deyildi. Vətəndaş 
müharibəsindən sonra bu günə qədər 
ölkədə gedən proseslər xalqımızı vahid 
ideya uğrunda, vahid amal uğrunda, 
torpaqlarımızın azad edilməsi amalı uğ-
runda birləşdirdi. Biz bu milli birliyi, milli 
həmrəyliyi təmin edə bildik. Bu, olmasa 
idi, bu Qələbə də olmayacaqdı!”

Bəli,  Qələbəyə nail olduq. Ərazi bü-
tövlüyümüzü bərpa etdik. İşğaldan azad 
edilmiş bütün şəhər və rayonlarımızda 
Dövlət bayrağımızı ucaltdıq. Amma... 
Hələ görüləsi işlər çoxdur. Dövlət başçı-
mız həmin məsələni daha yaxşı qabar-
dır: “Biz Şuşanı bərpa edəcəyik, mütləq 
bərpa edəcəyik. Artıq bərpa işlərinə start 
verildi. Bu gün Şuşada olarkən artıq 
verdiyim tapşırıqların yerinə yetirilməsi 
ilə tanış oluram. Biz nəinki Şuşanı, azad 
edilmiş bütün torpaqları bərpa edəcəyik. 
Quruculuq işləri başlamışdır, infrastruk-
tur layihələrinə start verilmişdir. Ziyanın 
hesablanması aparılır, şəhərlərin baş 
planları hazırlanır. Birinci növbədə, 
Ağdam şəhərinin və Ağdam rayonunun 
bütövlükdə baş planı hazırlanır, onun il-
kin versiyası mənə təqdim edildi. Mənim 
tapşırıqlarımı nəzərə almaq şərtilə 
indi bunun üzərində iş gedir və yaxın 
gələcəkdə baş plan təsdiq olunacaq. 
Ondan sonra bərpa işləri azad edilmiş 
bütün torpaqlarda başlanacaq. Ermənilər 
30 il bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. 
Biz isə bu torpaqları bərpa edəcəyik, 
çünki bu torpaqların sahibləri bizik  -- 
Azərbaycan xalqıdır”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Mən deyirdim ki, bizim ərazi bütövlüyümüz 
bərpa edilməlidir. Deyirdim ki, müharibə variantı 
heç vaxt istisna olunmur. Nəinki deyirdim, 
bütün bu illər ərzində bütün gücümüzü səfərbər 
edib ölkəmizi gücləndirirdik, güc toplayırdıq – 
həm beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində, 
həm iqtisadi məsələlərin həllində, ölkəmizdə 
həmrəyliyin və birliyin möhkəmlənməsində, 
ordu quruculuğunda güc toplayırdıq. Bu gücü 
dəmir yumruq formasına gətirdik, düşmənin 
belini qırdıq və bu gün biz yeni reallıq yaratdıq.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Dövlət başçımızın Novruz bayramında  Şuşada tonqal yandırması 
və Cıdır düzündən dostlarımıza və bədxahlarımıza göndərdiyi  mesajlar 
barədə qələmə aldığımız sətirləri onun ötən ilin son ayının ilk günündə 
xalqa ünvanladığı müraciətdən seçilmiş sitatla başlamağımız təsadüfi 
deyil. Çünki dəfələrlə təkrarlandığı kimi, cənab Prezidentin bir müraciəti 
başqa bir nitqinin və ya müraciətinin davamı, təsdiqi şəklində qəbul 
edilir. Həmin ardıcıllıq və prinsipiallıq qorumasaydı, bu möhtəşəm 
Qələbəyə də nail ola bilməzdik.

Tacikistan Prezidenti Azərbaycanın 
xarici işlər nazirini qəbul edib

 � Martın 29-da Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri 
Ceyhun Bayramov Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rahmon 
tərəfindən qəbul edilib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən 
bildiriblər ki, görüşdə Azərbaycan və Tacikistan arasında mövcud olan 
ikitərəfli münasibətlərin hərtərəfli inkişafına dair məsələlər müzakirə olunub.

Tacikistan Prezidenti Emomali  Rahmon 
Azərbaycana səfərlərini məmnunluqla 
xatırlayaraq ölkənin son illər ərzində keçdiyi 
inkişaf yolunu xüsusi olaraq vurğulayıb. O, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevi Tacikistana rəsmi səfərə dəvət edib.

Prezident Emomali Rahmon 
Azərbaycanın COVID-19 ilə mübarizədə 
Tacikistana göstərdiyi yardımı yüksək 
qiymətləndirərək, pandemiya müddətində 
Azərbaycanın Tacikistan mallarının tranzit 
daşımaları üçün xüsusi şərait yaratdığını 
qeyd edib və bununla əlaqədar Azərbaycan 
tərəfinə təşəkkürünü bildirib. 

Nazir Ceyhun Bayramov qəbula görə 
Tacikistan Prezidentinə təşəkkürünü ifadə 
edib və Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin səmimi salamlarını qarşı tərəfin 
diqqətinə çatdırıb. Nazir bölgədə olan cari 
vəziyyət, o cümlədən Azərbaycanın işğal-
dan azad edilmiş ərazilərində Ermənistan 
tərəfindən törədilmiş dağıntılar, Azərbaycanın 
tarixi və mədəni irsinə vurulmuş ziyan, 
habelə bu ərazilərin yenidən qurulması və 
bərpası istiqamətində Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən görülən işlər ilə bağlı qarşı tərəfə 
məlumat verib.

AZƏRTAC

Ceyhun Bayramov Tacikistana səfəri 
çərçivəsində türkiyəli həmkarı ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının xarici 
işlər naziri Ceyhun Bayramov Tacikistana 
səfəri çərçivəsində türkiyəli həmkarı Mövlud 
Çavuşoğlu ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin 
Mətbuat xidməti idarəsindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
nazirlər bölgədə mövcud 
olan cari vəziyyət, eləcə 
də münaqişə sonrası 
yenidənqurma və bərpa 
prosesi çərçivəsində 
Azərbaycan tərəfindən 

görülən işlər barədə fikir 
mübadiləsi aparıblar.

Tərəflər, həmçinin 
ikitərəfli əməkdaşlıq 
gündəliyinə daxil olan 
məsələləri müzakirə edib 
və 1 aprel tarixindən 
Azərbaycan və Türkiyə 
arasında qarşılıqlı  vizadan 

azadetmə haqqında 
 Bakıda imzalanmış sazişə 
dəyişikliklər edilməsi 
 haqqında 1 saylı Protokolun 
qüvvəyə mindiyini və bu 
tarixdən vətəndaşlarımızın 
şəxsiyyət vəsiqəsini 
sərhədkeçmə sənədi kimi 
istifadə edə biləcəklərini 
məmnunluqla qeyd ediblər.

Görüşdə, habelə qarşı-
lıqlı maraq doğuran digər 
regional məsələlər müzakirə 
edilib.

Müdafiə naziri bölmələrin döyüş 
qabiliyyətinin yüksəldilməsini tələb edib

 � Martın 29-da Mərkəzi 
Komanda Məntəqəsində müdafiə 
naziri general-polkovnik Zakir 
Həsənovun rəhbərliyi ilə nazir 
müavinləri, qoşun növləri 
komandanları, nazirliyin baş idarə, 
idarə və xidmət rəisləri, eləcə də 
videobağlantı vasitəsilə azad edilmiş 
ərazilərdə yerləşən birlik və birləşmə 
komandirləri, o cümlədən digər məsul 
zabitlərin də cəlb olunması ilə xidməti 
müşavirə keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, azad edilmiş 
ərazilərdə xidmətin təşkili ilə bağlı məsələlərə 
toxunan müdafiə naziri Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin göstərişlərini və 
qarşıda duran vəzifələri müşavirə iştirakçıları-
nın diqqətinə çatdırıb.

General-polkovnik Z.Həsənov şəxsi 
heyətin hazırlıq səviyyəsinin və bölmələrin 
döyüş qabiliyyətinin artırılmasında Vətən 
müharibəsində qazanılan təcrübə nəzərə 
alınmaqla əsas diqqətin hərbi hissələrdə, 
xüsusilə də azad edilmiş ərazilərdə 
yerləşən bölmələrdə keçirilən döyüş ha-
zırlığı üzrə məşq və dərslərin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə yönəldilməsini tapşırıb.

Müdafiə naziri Azərbaycan  Ordusunun 

şəxsi heyətinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi və sağlamlığının qorunması, 
mənəvi-psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi, 
hərbi intizamın möhkəmləndirilməsinin vacib-
liyini qeyd edib.

General-polkovnik Z.Həsənov azad 
edilmiş ərazilərdə hərbi infrastrukturun inkişaf 
etdirilməsi, mühəndis-istehkam işləri və qo-
şunların mühəndis təminatı tədbirləri, döyüş 
növbətçiliyinə cəlb edilən hərbi qulluqçuların 
sayıqlığının artırılması, həmçinin bölmələrin 
maddi-texniki təminat və təchizatının daha da 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı konkret göstərişlər 
verib.

Prezidentin Şuşada yandırdığı tonqal 
çox qaranlıqlara işıq saçdı

İlham Əliyev sözügedən müraciətində 
Şuşanın tarixən  hansı xalqa, hansı ölkəyə 
məxsusluğu məsələsinə yenə də tarixin öz 
məntiqindən və həqiqətlərindən çıxış edərək 
növbəti dəfə aydınlıq gətirdi: “Əgər bu, 
erməni şəhəri idisə, niyə ermənilər gəlib bu-
rada yaşamadılar? Əgər erməni şəhəridirsə, 
niyə belə bərbad günə qoyublar? Niyə 
talayıblar Şuşanı, niyə 28 il ərzində bərpa 
etməyiblər? Çünki ermənilərin tarixi yoxdur 
burada. Şuşa bizim qədim şəhərimizdir. 
Erməni təbliğatı, saxta alimlər, fırıldaqçı 
siyasətçilər, beynəlxalq dairələr nə qədər 
desələr də xeyri yoxdur, tarix var. Pənahəli 
xan Şuşanın təməlini qoydu, Şuşanı tikdi, 
qurdu. Biz isə Şuşanı əsarətdən çıxardıq və 
xalqımıza qaytardıq, dövlətimizə qaytardıq. 
Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir, həmişə 
belə olub”.

 Azərbaycan Prezidentinin bu cür dəmir 
məntiqinin, təkzibolunmaz müddəasının 
qarşılığında erməni tərəfinin ortaya çıxara 
biləcəyi, qarşıya qoyacağı bir dənə də olsun 
tutarlı əks-arqumenti, faktı yoxdur. Necə 
deyərlər, erməni məntiqi Azərbaycan lideri-

nin məntiqinin qarşısında acizdir. 
Dövlət başçımız öz müraciətində indiyə 

qədər düşmən ölkənin  təbliğat maşını 
tərəfindən mifləşdirilən, şişirdilən “erməni 
xeyriyyəçiliyi”nin, erməni yardım fondları-
nın və xeyriyyə marafonlarının, kampaniya-
larının nə işğal dönəmində, nə də ki İkinci 
Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanı xi-
las edə bilmədiyini xüsusi olaraq vurğuladı: 
“Son 28 il ərzində mənfur düşmən nə qədər 
çalışsa da, Şuşanın Azərbaycan ruhunu, 
Azərbaycan görkəmini dəyişdirə bilməyib. 
Bəli, evlər sökülüb, tarixi abidələr sökülüb, 
məscidlər sökülüb, bir neçə eybəcər bina 
tikilib. Faktiki olaraq burada heç bir tikinti 
aparılmamışdır. Ancaq sovet vaxtından 
qalan o “xruşşovkalarda” məskunlaşmış 
2 minə yaxın erməni yaşayırdı, onların da 
böyük hissəsi hərbçilər idi, onların ailələri 
idi. Bəs, hanı bunların xeyriyyəçiləri? 
Deyirdilər ki, xeyriyyəçilər bunu etdilər, 
onu etdilər, ora pul verdilər, bura pul 
verdilər. Hər il marafonlar keçirirdilər, 
on milyonlarla dollar pul yığırdılar. İndi 
bilinir ki, o pullar keçmiş rəhbərliyin 

cibinə gedirdi. Mən azad edilmiş torpaqlara 
dəfələrlə gəlmişəm. Burada olan səfalət 
bəlkə də dünyanın heç bir yerində yoxdur. 
Bəs, nə ediblər onlar? Hamısı yalan idi, 
saxta idi, tarixi necə saxtalaşdırıblar, reallığı 
da elə saxtalaşdırıblar. Onların şəbəkələri 
dünyanın müxtəlif paytaxtlarında fəaliyyət 
göstərir, saxta məlumat ötürür və bu saxta 
məlumat ətrafında sonra müzakirələr gedir 
və olmayan şeyləri reallıq kimi qələmə 
verirdilər”.

Azərbaycan Prezidenti Şuşa 
müraciətində bu fikirləri səsləndirməklə 
gecə-gündüz “feyk xəbər” üyüdən, dünya 
ictimaiyyətini cürbəcür dezinformasiyalarla 
aldatmağa çalışan məkrli erməni təbliğat 
maşınını da ifşa etmiş oldu. Ermənilərin 
tarixi necə saxtalaşdırmaq işində usta 
olduqlarını qeyd etməklə, Azərbaycan 
Prezidenti həm də dünya tarixçilərinə SOS 
siqnalı verdi. Bu siqnalın kökündə “tarixi 
həqiqətləri erməni saxtakarlardan qoruyun!” 
çağırışı dayanır. 

Yeri gəlmişkən, ABŞ-ın nüfuzlu 
“Washington Post” qəzetinin  Azərbaycan 
Prezidentinin Novruz bayramını 2020-ci 
ilin noyabr ayında erməni işğalından azad 
olunmuş, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
Şuşa şəhərində qeyd etdiyi haqqında məqalə 
dərc etməsi və həmin məqalədə İlham 
Əliyevin bu il Novruz bayramını məhz 
Şuşada təntənəli tonqal yandırmasını ayrıca 
vurğulaması da ermənilərə vurulan ağır 
psixoloji zərbədir. Göründüyü kimi, dünya  

mediasının  erməni  xülyalarının iflasa uğ-
ramasını qabarıq şəkildə vurğulaması həm 
də Şuşanın Azərbaycana məxsusluğunun 
təsdiqidir. Dünya mediasının bu hadisəyə 
xüsusi diqqət göstərməsi,  əlbəttə ki, erməni 
siyasi elitasını və  revanşist-millətçi daşnak-
ları  qıcıqlandırmaya bilməz. 

Prezidentin 28 illik  həsrətdən sonra 
ilk Novruz bayramını məhz Şuşada qeyd 
etməsinin, tarixi Cıdır düzündə tonqal 
qalamasının həm də rəmzi mənası, mənəvi-
psixoloji izahları, çalarları, yozumları  var. 
Türk dünyasının, müsəlman aləminin 
mədəni mərkəzlərindən biri sayılan Şuşada 
bayram tonqalının alovlanması dünya 
mediasının diqqətini çəkdiyi qədər, şovinist 
və terrorçu erməni toplumunun da cızdağını 
çıxarır. İşğalçılar bu tonqalın alovunun yan-
dırıcı istisini bilavasitə öz canlarında hiss 
etdilər. Bu tonqal onları həm məyus etdi, 
həm də dərin narahatlıq hissi keçirmələrinə 
səbəb oldu. Başqa sözlə desək, bu tonqal 
ermənilərin canını, ruhunu yandırdı və 
onların yeni işğalçılıq planlarının üzərindən 
birdəfəlik xətt çəkdi. Cıdır düzündə qalanan 
tonqal “böyük Ermənistan” nağılını da 
yandırıb külə döndərdi. Bu hadisə erməni 
miflərinə, uydurmalarına son nöqtəni 
qoydu. Erməni tarixinin miflər dövrü bitdi. 
Artıq bundan sonra saxtakar qonşularımız 
tarixi saxtalaşdıra bilməyəcəklər. Odur 
ki, indi Ermənistan cəmiyyəti 44 günlük 
müharibənin nəticələri ilə barışmalı və öz 
tarixinin yeni səhifəsini açmalıdır. Artıq 
hər bir erməni başa düşməlidir ki, “Artsax” 
mifi həmişəlik bitdi. Bundan sonra Şuşada 
həmişə azərbaycanlı ruhu hakim olacaq, 
Cıdır düzündə Novruz tonqalı alovlanacaq!

Əlisahib HÜSEYNOV,  
Milli Həmrəylik Partiyasının sədri

Dövlət başçısının Şuşadan xalqa etdiyi bu müraciəti onun əvvəlki 
müraciətlərinin məntiqi davamı və yekunu idi. Bu müraciət həm mənfur 
işğalçı qonşumuzun – Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinə, revanşist 
müxalifətinə, həm də Ermənistanı müdafiə edən beynəlxalq güclərə açıq 
və sərt ismarıclarla diqqəti cəlb edir.
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