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28 sentyabr 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Səninlə fəxr edirik, Azərbaycan Ordusu!
27

sentyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsi başlanan həmin gün
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi.
Dövlətimizin başçısı müraciətində dedi: “Bu gün səhər
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ
silahlardan, o cümlədən ağır artileriyadan istifadə edərək bizim yaşayış
məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi mövqelərimizi atəşə tutmuşdur.

Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali
və hərbçilərimiz arasında itkilər, yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət
eləsin! Onların qanı yerdə qalmalayacaqdır. Azərbaycan Ordusu hazırda
düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər,
zərbələr endirir və bu zərbələr nətcəsində
düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxıb. Bu, erməni faşizminin növbəti
təzahürüdür”.
Ölkə rəhbəri daha sonra bildirdi ki,
bu gün Azərbaycan Ordusu Azərbaycan
torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirir. Silahlı qüvvələrimiz öz torpağında
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur,
müdafiə edir: “Erməni əsgərinin bizim
torpağımızda nə işi var?! Ermənistan
ordusunun bizim torpağımızda nə işi
var?! Heç kəs üçün sirr deyil ki, “Dağlıq Qarabağ ordusu”nun tərkibində
olan şəxsi heyətin 90 faizi Ermənistan
vətəndaşlarından ibarətdir. Ermənistan
işğalçı dövlətdir, bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır.
Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz
haqq işidir. Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ
bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”.
Savaş başlayan gün Milli Məclisin payız sessiyasının xüsusi plenar iclası keçirildi. İclasda Azərbaycan Prezidentinin
fərmanı ilə ölkədə hərbi vəziyyətin elan
olunması məsələsi müzakirə edilərək,
ölkənin bəzi şəhər və rayonlarında hərbi
vəziyyətin tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul
olundu.
Sentyabrın 27-də Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 29-cu bəndinə və 111-ci
maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən

imzalanan “Hərbi vəziyyət elan edilməsi
haqqında” Fərman da təsdiqləndi.
Müharibənin ilk günü Xarici
İşlər naziri Ceyhun Bayramovun və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyevin iştirakı ilə
Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik
və konsulluqlarının rəhbərləri ilə videokonfrans formatında görüş keçirildi.
Qardaş Türkiyə müharibənin ilk
saatlarından Azərbaycanla həmrəy oldu,
Azərbaycana öz dəstəyini göstərdi. Bu,
həmin gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatında öz ifadəsini
tapdı. Bəyanatda deyilirdi: “Azərbaycana
qarşı yeni hücumlar edən Ermənistan
bölgədə sülhün və sabitliyin qarşısında
ən böyük təhlükə olduğunu bir daha
göstərdi. Türk milləti hər zaman olduğu kimi, bu gün də bütün imkanları ilə
azərbaycanlı qardaşlarının yanındadır”.
Qardaş ölkənin Prezidenti, eyni
zamanda, erməni xalqını onları fəlakətə
aparan hakimiyyətinə və onları oyuncaq
kimi istifadə edənlərə qarşı gələcəklərinə
sahib çıxmağa dəvət edir, bütün dünyanı işğala qarşı apardığı mübarizədə
Azərbaycanın yanında olmağa çağırırdı.
Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalı, habelə qardaş
ölkənin digər dövlət və ictimai xadimləri
Ermənistanın yenə də həddini aşdığını bildirir, düşmənin bu dəfə cavabını
döyüş meydanında alacağını, hər zaman
Azərbaycanla birlikdə olacaqlarını vurğulayırdılar.
Sentyabrın 27-də Azərbaycan Xarici

Zəfər
gündəliyi
Ordumuz Vətən
müharibəsinin elə birinci
günündə Zəfər salnaməsinə
ilk qələbə səhifəsini yazdı

İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda isə
deyilirdi: “Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq
Qarabağ və ətraf bölgələrində qeyri-qanuni mövcudluğunun regionda
sülh və sabitliyə ciddi təhlükə olduğuna yaxşı bələd olan və Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü və işğalçı
fəaliyyətinə beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərindən irəli gələrək prinsipial mövqe nümayiş etdirən beynəlxalq
ictimaiyyət, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı işğalçılıq siyasətini və təxribatçı
əməllərini kəskin şəkildə qınamalı
və Ermənistanı beynəlxalq hüquq, o
cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərinə əməl etməyə məcbur
etməlidir.
Yaranmış vəziyyətə görə tam
məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi
rəhbərliyinin üzərinə düşür”.
Müharibənin ilk günündə
Azərbaycanda xalq-iqtidar-Prezident

İkinci Qarabağ müharibəsi
xalqımızın şanlı tarixidir
Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Anım
Günü ilə əlaqədar xalqa müraciət edib. Dövlətimizin
başçısı şanlı Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının
əldə etdiyi möhtəşəm qələbədən söz açarkən bildirdi:
“Biz Birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq, güc topladıq, bütün gücləri səfərbər etdik, ordumuzu gücləndirdik, ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik,
ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq və öz tarixi missiyamızı
şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan
qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz
milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Bu gün Azərbaycan xalqı
müzəffər xalq kimi yaşayır. Bu gün Azərbaycan dövləti
qalib dövlət kimi yaşayır. Biz bundan sonra müzəffər
xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.”
Azərbaycan Prezidentinin xalqa
müraciəti ölkə ictimaiyyəti tərəfindən dərin
razılıq hissilə qarşılanmışdır. Milli Məclisin
komitə sədri Sadiq Qurbanov bu barədə
fikirlərini bizimlə bölüşərkən dedi:
– 2020-ci ilin sentyabrın 27-də müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ermənistanın
növbəti hərbi təxribatlarına cavab olaraq
Qarabağda bütün cəbhə boyu əks-hücuma
keçərək, düşmənin müdafiə xəttini yardı və işğal altından olan ərazilərimizi yağı düşməndən
azad etməyə başladı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diplomatik məharəti, prinsipiallığı, dəmir iradəsi
və rəşadətli ordumuzun müqayisə edilməz
qəhrəmanlığı, igidliyi, qorxmazlığı nəticəsində
2020-ci il 8 noyabrında Azərbaycanın qədim
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri 28 il 6 aydan
sonra düşmən işğalından azad olundu və burada Azərbaycan Bayrağı qaldırıldı. Bununla
da, yağı düşmənin beli qırıldı.
Şuşanın azad olunması müharibədə
həlledici nöqtə idi və Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Təsadüfi
deyil ki, məhz həmin gün Azərbaycan tarixinə
Zəfər Günü kimi həkk olundu. Lakin bütün bu
qazanılan parlaq tarixi qələbələr şəhid qardaşlarımızın qanı və igid qazilərimizin sağlamlığı bahasına başa gəldi. Bu gün hər birimiz
şəhidlərimizə rəhmət oxuyur, qazilərimizin
tezliklə sağalmalarını diləyirik.
Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il
sərəncamına əsasən Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi

bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş
əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə
dərin ehtiram əlaməti olaraq, bu ildən sentyabrın 27-i Azərbaycanda Anım Günü kimi
qeyd edilir. Dünən paytaxt Bakıda və bütün
ölkə ərazisində keçirilən kütləvi tədbirlər
Azərbaycan xalqının qəhrəman şəhid və
qazilərinə necə yüksək dəyər verdiyini bir
daha nümayiş etdirdi.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev
xalqa müraciətində demişdir: “Beləliklə,
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
Biz müharibəni hərbi-siyasi yollarla həll etdik,
müharibə arxada qaldı, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi də tarixdə qaldı. Azərbaycanda
“Dağlıq Qarabağ” adlı inzibati ərazi mövcud deyil və əgər kimsə “Dağlıq Qarabağ” adlı ölünü
diriltmək istəyirsə, onu öz ərazisində diriltsin,
öz ərazisində “Dağlıq Qarabağ” adlı qurum yaratsın, respublika yaratsın, cəmiyyət yaratsın.
Biz də onu tanıyarıq, ancaq Azərbaycanda yox!
Bu məsələ öz həllini tapdı. Bunu mən deyirəm Azərbaycanın Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı. Hər kəs bu sözlərlə hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır”.
İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Azərbaycanda regionda yeni reallıqlar
yaratmışdır. Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, indi xalqımız işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizi yenidən qurmaqla məşğuldur, o
torpaqlara artıq həyat qayıdır, insanlar qayıdır.
Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!

Söhbəti qələmə aldı:
M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”
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ölməz şəhidlərinin
xatirəsini dərin
ehtiramla yad etdi.
Səhər saatlarında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev
xalqa müraciət etdi. Ölkədə
bir dəqiqəlik sükut elan
olundu. Bu tarixi günlə bağlı
həmsöhbət olduğumuz
insanlar öz fikirlərini
bölüşdülər:
Cəlil Xəlilov, Azərbaycan
Respublikası Müharibə, Əmək
və Silahlı Qüvvələr Veteranları
Təşkilatının sədr müavini,
ehtiyatda olan polkovnik:

– İstər Birinci, istərsə də İkinci
Qarabağ müharibəsi şəhidləri
Azərbaycan xalqının hər bir övladı
üçün müqəddəsdir. Biz daim onların
xatirəsini ən ali hisslərlə yad edir,
qəhrəmanlıqları qarşısında baş
əyirik. Prezident İlham Əliyev də
dünən xalqa müraciətində şəhid
balalarımızı minnətdarlıq hissi ilə yad
etdi. Bildirdi ki, Anım Günündə bütün
şəhidlərimizin xatirəsi qarşısında,
Birinci və İkinci Qarabağ müharibələri
şəhidlərinin ruhu qarşısında baş
əyir, onlara Allahdan rəhmət diləyirik.
Dövlət başçısı, eyni zamanda, onların
yaxınlarına, qohumlarına xatırlatdı ki,
şəhidlərimizn qanı yerdə qalmadı.
Dövlət başçısı qeyd etdi: “Biz
onların qanını aldıq! Mən demişdim
ki, biz onların qisasını döyüş
meydanında alacağıq, belə də
oldu. Bu qələbəni bizə bəxş edən

vəhdəti özünü qabarıq nümayiş etdirdi.
Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələrinin qoşunların təmas xəttində
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini
və yaşayış məntəqələrimizi atəşə
tutması ilə bağlı yaydığı məlumatda
vurğulanırdı: “Sentyabrın 27-də səhər
saat 6 radələrində Ermənistan silahlı
qüvvələri genişmiqyaslı təxribat törədərək
cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan
Ordusunun mövqelərini və yaşayış
məntəqələrimizi iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatla
əlaqədar Xidmətin aparatına, yerli idarə,
şöbə və bölmələrinə könüllü olaraq cəbhə
bölgəsinə gedərək döyüşmək və lazımi
kömək göstərmək istəyən çoxlu sayda
vətəndaşımız tərəfindən müraciətlər daxil
olmaqdadır. Xatırladaq ki, vətəndaşların

hərbi xidmətə çağırılması müvafiq normativ-hüquqi aktlara əsasən həyata keçirilir.
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Vətənin
müdafiəsini qanunla müəyyən edilmiş
vəzifədən əlavə, özünə mənəvi borc bilən
vətəndaşlarımıza göstərdikləri yüksək
vətənpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirir”.
Sentyabrın 27-də qeyri-hökumət
təşkilatları tərəfindən xalqımıza ünvanlanan müraciətdə QHT-lərin bu
məsuliyyətli dövrdə Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin və Azərbaycan Ordusunun yanında olduğu bildirilirdi: “Ölkəmiz
üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu
çətin, məsuliyyətli, eyni zamanda, şərəfli
günlərdə xalqımız bütün varlığı ilə Ali
Baş Komandanın, ordumuzun yanındadır. Bu gün bütün xalqımız, o cümlədən
qeyri-hökumət təşkilatları bu müqəddəs
savaşın önündə gedən, Vətən uğrunda
canını fəda etməkdən çəkinməyən əsgər
və zabitlərimizlə fəxr edir.
Bütün vətəndaşlarımızı, o cümlədən
də cəbhəyanı rayonlarda yaşayan
əhalimizi daha diqqətli olmağa və rəsmi
məlumatlardan başqa heç bir xəbər və
şayiələrə inanmamağa çağırırıq”.
Həmin gün Azərbaycanın
qeyri-hökumət təşkilatları BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasına, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədr ölkələrinə, ABŞ
Prezidenti Donald Trampa, Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinə, Fransa
Prezidenti Emanuel Makrona müraciət
ünvanladı. Eyni zamanda, sentyabrın
27-də Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) də Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən atəşkəs rejiminin növbəti dəfə
kobud şəkildə pozulmasına və tələfatla
nəticələnən təxribat cəhdlərinə etiraz
olaraq bəyanatı yayıldı.
Azərbaycan Ordusu tərəfindən Vətən
müharibəsinin elə birinci günündə Zəfər
salnaməsinə ilk qələbə uğuru yazıldı. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətinin yaydığı məlumatda şəxsi heyət
və tank bölmələrimizin raket-artilleriya
qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası
və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə
Ermənistan silahlı qüvvələrinin ön xətdə,
habelə müdafiənin dərinliyində yerləşən
xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi obyektləri
və döyüş texnikasını aşkar edilərək məhv
edildiyi bildirildi.
Müdafiə Nazirliyinin məlumatında,
həmçinin qoşunlarımızın sürətli əkshücum əməliyyatının uğurla aparıldığı,
müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan hava
hücumundan müdafiə bölmələrinin 12
ədəd “OSA” zenit-raket kompleksinin sıradan çıxarıldığı diqqətə çatdırıldı. Hərbi
əməliyyatların birinci gününün sonunda
Kəlbəcər rayonunda, Murovdağda və
Ağdərə istiqamətində strateji əhəmiyyətli
yüksəkliklər, həmçinin 6 kənd – Füzuli
rayonunda 4 və Cəbrayıl rayonunda 2
kəndi azad edildi.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Şəhidlər hər bir azərbaycanlı
üçün müqəddəsdir
qəhrəman əsgər və zabitlərimiz
bizim qürur mənbəyimizdir. Onların
qəhrəmanlığı, onların şücaəti,
fədakarlığı artıq dastana çevrilib. Biz
bundan sonra qalib ölkə, müzəffər
xalq kimi yaşayacağıq və azad
edilmiş torpaqları quracağıq, bərpa
edəcəyik. O torpaqlara artıq həyat
qayıdır, insanlar qayıdır. Bu qayıdışı
ən qısa müddət ərzində təmin etmək
bu gün bizim başlıca vəzifəmizdir”.
Üzeyir Şəfiyev, BDU-nun sosial
iş kafedrasının müdiri, sosiologiya
üzrə fəlsəfə doktoru:
– Dünən Anım Günü ölkəmizdə
böyük məhəbbət və ehtiramla qeyd
edildi. Prezident İlham Əliyevin
xalqa müraciətində səsləndirdiyi
fikirlər isə hamımızn ürəyincə

oldu. Ali Baş Komandan bəyan
etdi ki, erməni faşizmi məhv edilib.
Bunu Azərbaycanın qəhrəman,

fədakar oğulları edib. Ancaq bu
gün erməni faşizminin təzahürləri
hələ də qalmaqdadır və bu, çox
təhlükəli tendensiyadır, ilk növbədə,
Ermənistan dövləti üçün.
Prezident bildirib: “Mən bunu
demişəm, bu gün Anım Günündə
şəhidlərimizin əziz xatirəsi önündə
bir daha deyirəm, əgər biz görsək
ki, erməni faşizmi baş qaldırır, əgər
biz görsək ki, xalqımıza, dövlətimizə
yeni təhlükə mənbəyi yaranır, heç
tərəddüd etmədən erməni faşizminin
başını bir daha əzəcəyik. Bunu hər
kəs bilsin! Müharibənin və qələbənin
rəmzi olan “Dəmir yumruq” yerindədir,
bunu heç kim unutmasın!”

Söhbəti yazdı:
Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

