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Bu,  Azərbaycan Prezidenti, qalib 
sərkərdə, müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına tarixi 
müraciətindəndir. Bu müraciətin, bu tarixi 
sözlərin səslənməsindən bir il ötür. Düz 
bir il öncə,  2020-ci il sentyabrın 27- də  
təcavüzkar və işğalçı Ermənistanın 
növbəti qanlı təxribatı və fitnəkarlığına 
cavab olaraq, Prezident, Ali Baş 
 Komandan  İlham Əliyev səhər saatla-
rında rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, 
Silahlı Qüvvələrimizə bütün cəbhə boyu 
əks-hücum, əks-həmlə əməliyyatına 
başlamaq, “Döyüş, vur!” əmri verdi.

27 sentyabr 2020-ci il tarixə İkinci 
Vətən müharibəsinin başlanması, böyük 
qələbə və tarixi zəfərə gedən yol kimi 
düşdü. Müharibənin elə ilk saatlarında 
Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan 
Televiziyası (AzTV) vasitəsilə  xalqa 
tarixi müraciət etdi:  “Bu gün səhər 
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə 
istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, 
o cümlədən ağır artilleriyadan 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 qalmayacaqdır”.

Müzəffər Ali Baş Komandan 
bəyan etdi ki, Azərbaycan Ordusu 
hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə 
atəşlər, zərbələr endirir və bu zərbələr 
nəticəsində düşmənin bir çox hərbi 
texnikaları sıradan çıxıb. “Bu, erməni fa-
şizminin növbəti təzahürüdür” –deyərək, 
ölkə Prezidenti birmənalı və qətiyyətli 
şəkildə mövqeyini ifadə etdi ki, biz haqq 
yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir, biz 
zəfər çalacağıq! 

Tarixi müraciətindən bir neçə saat 
sonra isə Təhlükəsizlik Şurasının iclasını 
çağıran Ali Baş Komandan ilk müjdəni 
dilə gətirdi. Ölkə başçısı  uğurlu əks-
hücum əməliyyatı  zamanı düşmənin 
canlı qüvvəsinə və hərbi texnikasına bö-
yük zərbə  vurulduğunu, həmçinin, əks-
həmlə nəticəsində Azərbaycanın işğal 
altında olan bir neçə yaşayış məntəqəsi 
işğalçılardan azad edildiyini bəyan etdi.

Eyni zamanda, bir daha vurğuladı 
ki, biz haqq yolundayıq, biz özümüzü 
müdafiə edirik. Biz heç kimin torpağına 
göz dikməmişik, heç kimin torpağında, 
Ermənistan ərazisində Azərbaycan silah-
lı birləşmələrinin heç bir məqsədi, hədəfi 
yoxdur. Ancaq biz öz torpağımızda özü-
müzü müdafiə və işğal edilmiş torpaqla-
rımızı işğalçılardan azad edəcəyik.

Həmin gün, axşam saatlarına yaxın 
isə ali qanunverici orqanın, Milli Məclisin 
təcili xüsusi iclası çağırıldı və ölkədə 
hərbi vəziyyətin elan olunması ilə bağlı 
qərar layihəsi qəbul olundu. Dərhal  da 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev tərəfindən imzalanaraq, hüquqi 
status aldı. Bakı şəhəri də daxil olmaq-
la, ölkənin bir neçə bölgəsində hərbi 

vəziyyət tətbiq olundu. Sentyabrın 28-də 
isə ölkədə qismən səfərbərlik elan edildi.

Minlərlə Azərbaycan gənci, Vətən 
sevdalıları valideynləri ilə birlikdə 
Səfərbərlik  və hərbi çağırış üzrə rayon 
xidmətlərinə axışdılar, ata-analar öz öv-
ladlarını sevinc göz yaşlarıyla, dualarıyla 
Vətənin, Qarabağın müdafiəsinə  yola 
saldılar.

Hamı bir andaca müsəlləh əsgərə 
döndü, dövlətinin, ordusunun və Ali Baş 
Komandanın ətrafında  bir yumruq kimi 
birləşdi.

Ali Baş Komandanın rəşadətli ordu-
su, igid, qəhrəman Azərbaycan oğulları, 
Vətən sevdalıları da ilk gündən murdar 
və alçaq düşmənin başına şimşək, 
ildırım kimi çaxdı, onu hərbi texnika və 
canlı qüvvə sarıdan böyük itkilərə məruz 
qoydu, işğal altında olan yurd yerlərimizi 
bir-bir, kəndbəkənd murdar düşmən 
tapdağından azad etməyə, təmizləməyə 
başladı.

Talışı, Suqovuşanı, Murov dağının 
bir neçə yüksəkliyini erməni işğalın-
dan azad edən Azərbaycan Ordusu 
tezliklə Cəbrayılı, Füzulini, Hadrutu, 
Ağbəndi, Zəngilanı, Qubadlını, Daşaltını, 
Xocavəndin, Laçının və Xocalının bir 
neçə kəndini düşmən tapdağından  xilas 
etdi, onları yenidən azadlığına qovuş-
durdu.

Zəfər dalınca zəfər, qələbə ardınca  
qələbə yaşandı, yaşatdı Azərbaycan Or-
dusu, mərd,  cəsur Azərbaycan oğulları. 
Nəhayət, düz 28 il 6 aylıq həsrətdən, 
nisgildən sonra, noyabr ayının 8-də  
Qarabağın tacı, göz bəbəyimiz Şuşa 
işğaldan azad olundu.

1992-ci ili mayın 8-də bizdən, canı-
mızdan, ruhumuzdan zorla qoparılmış 
Şuşamız 2020-ci il noyabrın 8-də öz 
ruhuna, Azərbaycanına qovuşdu və bu-
nunla da düşmənin, onun qanlı havadar-
larının beli qırıldı.

Noyabrın 9-da düşmənə növbəti 
böyük və ölümcül zərbəsini vuran 
Azərbaycan Ordusu bir qəsəbə, onlarla 
strateji yüksəklik daxil olmaqla, 72 kəndi 
işğaldan azad etdi və bundan sonra 
artıq düşmənin məğlubiyyətdən, geri 
çəkilməkdən, diz çökməkdən  başqa 
yolu qalmadı.

Elə noyabrın 9-dan 10-na 
keçən gecə Azərbaycan, Rusiya 
prezidentlərinin və Ermənistan baş nazi-
rinin birgə bəyanatı imzalandı. Bununla 
da 44 günlük İkinci Vətən müharibəsinə 
son qoyuldu.

Azərbaycan xalqı düşmən üzərində 
tarixi qələbə və müqəddəs zəfərini 
qazandı, işğalçı ölkəni  qarşısında diz 
çökdürdü, təslim etdi.

44 günlük müharibə ilə həm Qara-
bağ münaqişəsi başa çatdırıldı, həm 
də  status-kvo, cəbhə, təmas xətti 
cəhənnəmə göndərildi, gorbagor edildi. 
Həmçinin, bütün dünyanın gözü qarşı-
sında bir daha Azərbaycanın öz gücünü 

və əzəmətini nümayiş etdirən tarixi 10 
dekabr “Zəfər Paradı” keçirildi.

Hər zaman, hər bir vaxt  yanımızda 
olan qardaş Türkiyənin Cümhurbaşqanı 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan başda olmaqla, 
Türkiyə siyasi və hərbi elitası “Zəfər 
Paradı”nda iştirak etdi.

Hər iki qardaş ölkənin prezidentləri 
“Zəfər Paradı”nda tarixə düşəcək 
nitq söylədi, bütün dünyaya bir daha 
birgəliyimizi, həmrəyliyimizi, sarsılmaz-
lığımızı nümayiş etdirdilər. Hər kəs də 
bundan öz payını götürdü.

Müharibə itkisiz, qansız-qadasız, 
şəhidsiz  başa gəlmir.  Qələbə asanlıqla 
qazanılmır.  Biz də 44 gündə  3 minə 
yaxın  şəhid verdik, minlərlə,  Vətən 
sevdalımız  ərazi bütövlüyümüz uğu-
runda   sağlamlığından keçdi, əlil, qazi 
oldu. Bizə qələbə sevinci bəxş edən bu 
qəhrəmanların  hər birinə borcluyuq,  
onların hər birinə minnətdarıq. Nə etsək 
də, onların borcunu ödəyə bilmərik və 
bilməyəcəyik də.

Müzəffər Ali Baş Komandanımız 
başda olmaqla, hər birinin qarşısında 
dərin ehtiram və hörmətlə baş əyirik.  
Vətən uğrunda şəhid olanlar fəxrimiz, 
qürurumuz, dik duruşumuz, şanımız-
şöhrətimiz, baş tacımızdırlar!

Müharibənin başa çatması ilə dağlı-
aranlı Qarabağımızın dirçəlidilməsi, 
cənnət məkanına çevrilməsi yönündə 
işlərə start verildi. Bu fakt Azərbaycanın 
iqtisadi qüdrətindən xəbər verir. 
Müharibədən çıxmış dövlətlər, adətən, 
uzun illər özünə gələ bilmir. Çünki bütün 
müharibələr iştirakçılara çox baha başa 
gəlir. Dağıntıların, ölüm hallarının olması 
labüddür. Bunları aradan qaldırmaq 
üçün iqtisadi güc lazımdır. Belə bir güc 
Azərbaycanda müşahidə olundu və 
müharibə başa çatandan  az müddət 
sonra dövlətimzin başçısı İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident işğaldan azad 
edilmiş Azərbaycan ərazilərinə yolan-
dılar və erməni vandalizmini öz gözləri 
ilə gördülər.  Bundan sonra  həmin 
ərazilərdə abadlıq- quruculuq işlərinin 
aparılması üçün müvafiq tapşırıqlar 
verildi, sərəncamlar imzalandı.  

“YAŞAT” Fondu və “Dirçəliş” Fondu 
təsis olundu, Milli Məclis tərəfindən ilin 
sonlarında ilk qələbə, zəfər büdcəsi 
qəbul edildi.  Dövlət başçımızın 
sərəncamı ilə yurd yerlərimizin bərpası 
üçün ilkin olaraq 2 milyard manat vəsait 
ayrıldı.

Ən əsası, müzəffər Ali Baş 
 Komandan ən sadiq silahdaşı birinci 
xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə  
Qarabağımıza, Füzuliyə, Cəbrayıla, 
Ağdama, Şuşaya,  cıdır düzünə və 
digər bölgələrimizə tarixi səfərlərini 
reallaşdırdı. Hər dəfə də tarixi açılışlar, 
təməlatmalar yaşandı, tarixi bəyanatlar 
səsləndirildi.

İki qardaş ölkənin prezidentlərinin 
birgə imzası ilə tarixi Şuşa 
Bəyannaməsi –Müttəfiqlik Bəyannaməsi 
imzalandı və bir daha dünyaya nüma-
yiş etdirildi ki, hər zaman olduğu kimi, 
bundan sonra da Azərbaycanla Türkiyə 
qoşa qanad kimi birgə addımlayacaq 
və qarşılarına keçmək, yollarına çəpər 
olmaq istəyənləri birlikdə əzib, dəf edib 
keçəcək, yollarına davam edəcəklər. 
Və bir neçə gün öncə isə bu sətirlərin 
müəllifinin də iştirakçısı olduğu daha bir 
zəfər, qələbə yaşandı.

Şuşada Azərbaycan boyda olan 
nəhənglərimizin–Vaqifin, Üzeyir bəyin, 
Bülbülün muzeylərinin, məqbərələrinin, 
heykəllərinin, büstlərinin açılışı oldu, 
təxminən 29-30  illik həsrətdən sonra Va-
qif  Poeziya Günləri bərpa edildi, rəsmi 
açılış yaşandı.

Mən Şuşada olarkən  sevincimdən  
bütün dünyaya səslənərək demək 
istəyirdim ki, biz Şuşadayıq, biz Qara-
bağdayıq! 

Həmin gün həyatımın, elə bizimlə 
birlikdə Şuşada olan hər kəsin  ən dəyərli 
səfəri, ən yaddaqalan  günü idi.  O gün 
Qarabağın göz bəbəyində, “mərkəzində” 
paytaxtında, Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtında idik.  Şəxsən mənim üçün 
bundan böyük xoşbəxtlik, bundan böyük 
qürur ola bilməzdi. Azərbaycan Respub-
likasının  Prezidenti, müzəffər Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyevin,  Birinci vitse-pre-
zident xanım Mehriban Əliyevanın, böyük 
nümayəndə heyətinin, Azərbaycanın 
tanınmış yazıçılarının, şairlərinin, sənət 
adamlarının iştirakı ilə Vaqif  Poeziya 
Günlərinə start veriləndə sevincimin 
həddi-hüdudu olmadı. Biz əsl qələbə 
sevincini yaşayırdıq. 

Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 
çox qısa müddət ərzində təmir edilmiş,  
dövlət başçısının  qeyd etdiyi kimi, 39 il 
öncə ulu öndərin 59 yaşında onun özü-
nün iştirakı ilə açılmış olan bu məqbərəni 
illər sonra bu gün vətəndaşlarımızın , 
dünya  ictimaiyyətinin  üzünə yenidən  
açmış olduq. Möhtətəm  Prezidentimiz  
dedi ki,   o zaman mənim atam 59 
yaşında idi, indi mən 59 yaşındayam 
və bu təsadüf deyil. Bəli, bu təsadüf 
deyil, bu həqiqətdir, bu bir zərurətdir. 
Və mən düşünürəm ki, bizim bugünkü 
qələbələrimiz, bu gün sevinc hissi ilə 
keçib gəldiyimiz zəfər yolu da təsadüf 
deyildi. Bu, Azərbaycanın həqiqətinin, 
ədalətinin zərurəti idi. Biz burada doğul-
muşuq, biz burada var idik, biz burada 
varıq və hər zaman da olacağıq.  Bax 
budur əsas məsələ. Bu gün biz bütün 
fəaliyyətimizlə, bütün addımlarımızla 

dünyaya məhz bu mesajı veririk. 
Ermənilər bu torpaqlarda həyata 

keçirdikləri vandalizmlə göstərdilər ki,  
həmin ərazilər  heç vaxt onların olmayıb. 
Onlar bunu da çox yaxşı bilirdilər ki, gec-
tez işğal edikləri  torpaqları boşaltmaq 
məcburiyyətində qalacaqlar. Təbii ki, 
insan özünə məxsus olanı hər zaman 
qorumağa can atar. Bu, insan oğlunun 
ta əzəldən sahib olduğu bir düşüncədir. 
Və elə bu kontekstdən yanaşdıqda, 
birmənalı olaraq deyə bilərik ki, əgər 
bu torpaqların onların olduğuna əmin 
olsaydılar, o zaman qurub-yaradardılar. 
Bunlar isə tam əksinə, mövcud olanı 
yerlə-yeksan ediblər, daş üstündə daş 
qoymayıblar.  Gedərayaq belə, işğal 
altında saxladıqları  bütün bölgələrdə 
bu illər ərzində yaşadıqları evlərimizi, 
istifadə etdikləri təbiətimizi yandırıb-
yaxdılar. Onlar illərlə həyata keçirdikləri 
dağıdıcılıq siyasətini 44 gün ərzində 
daha da sürətlə davam etdirdilər...

Kapitulyasiya aktı imzalanandan 6 
gün sonra, cənab Prezidentin Füzuli 
rayonuna səfərində qeyd etdiyi kimi, 
Şuşaya Zəfər yolunu çəkməyə başla-
dıq, infrastrukturu yenilədik, işıq, su, 
qaz çəkildi, yaşamaq üçün lazım olan 
bütün şərait yaradılmağa başlandı. Bu 
gün burada keçirilən ədəbiyyat, sənət 
tədbirlərinin hər biri Heydər Əliyev 
Fondunun himayəsi ilə  baş tutur. Bu 
gün həm Heydər Əliyev Fondu, həm 
də dövlət rəhbəri İlham Əliyev və 

 Mehriban Əliyevanın timsalında Qara-
bağda nəhəng quruculuq işləri həyata 
keçirilir. Bu quruculuq işləri nəticəsində 
Qarabağa əvvəlkindən gözəl sima 
veriləcək, buralar əvvəlkindən daha 
cənnətməkana çevriləcəkdir.  Bu gün bu-
rada, Vaqifin məqbərəsi önündə cənab 
 Prezidentin ətrafında toplaşıb bu anları 
əbədiləşdirmək hər bir insana, xalqa 
nəsib olmayacaq. 

İllərin həsrətindən, ədalətsizliyindən 
sonra, nəhayət ki,  biz qalib gəldik. Biz 
müqəddəs  şəhid ruhlarının qarşısın-
da baş əyərək, qazilərimizə sağlamlıq 
diləyərək, bir daha deyirik ki, biz bu 
torpaqlarda əzəldən olmuşuq, varıq, 
olacağıq, qalacağıq və Qarabağlı, Şuşalı 
Azərbaycanımızın Zəfər yolları durma-
dan böyüyəcək, genişlənəcəkdir.

Bir daha Şuşamızın, cəmi Qaraba-
ğımızın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsi olduğu  dünyaya nümayiş etdiril-
di. Bu tədbirlər həm də tarixi qələbəmizin 
dünyaya nümayişi idi.  

Beləcə, 2021-ci ilin 29 avqust tarixi 
həyatımın ən silinməz və unudulmaz 
gününə çevrildi. 3 gün doğma Şuşada 
olduğumuz müddətdə  möhtəşəm duy-
ğular içərisində idim.  Şuşaya bizi zəfərə 
aparan Zəfər yolu ilə getdik. Bu yolun 
inşası kapitulyasiya aktı imzalanandan 
cəmi 6 gün sonra başlamışdır. Bu yolla 
irəlilədikcə zəfərin möhtəşəmliyini sanki 
bir daha hiss etdik. Şuşa lövhəsinin 
vurulduğu  dağın ətəyinə çatdığı-
mız zaman duyğularımız  o dağın ən 
zirvə nöqtəsindən də uca idi. Şuşanın 
özündən qələbəmiz daha açıq aydın 
görünürdü. Erməni vandalları tərəfindən 
doğma Şuşamızın bərbad vəziyyətə 
salınmış, təbii ki, bunu təəssüflə, 
kövrəkliklə qeyd edirəm – küçələrində,  
məhəllələrində gəzib soydaşlarımızı, 
balaca uşaqları gördükcə bu qələbənin 
mahiyyətinin dərinliyini daha dərindən 
anlayırdıq.  Qarabağımıza yeni sima 
bəxş edən zəhmətkeşlərimizi, əmək 
insanlarımızı,  polislərimizi, əsgərlərimizi 

gördükcə daha dərindən anlayırdıq 
ki,  biz qayıtmışıq, biz qələbə çalmışıq 
və artıq bu inkaredilməz bir faktdır. Və 
bütün dünya bu reallığı qəbul etmək 
məcburiyyətindədir. İllərin həqiqətinə 
dayanan reallıqdır bu. Vaqif Poeziya 
Günləri də həmin reallıqlardan biridir. 

Şuşada Vaqif məqbərəsinin yenidən 
açılışını sadəcə  mədəniyyətimizin 
bir qələbəsi, yeni bir səhifəsi kimi 
dəyərəndirməməliyik. Bunun arxasında 
güc var, potensial var, qüdrətli büdcə var, 
“dəmir yumruq” var. Bir tərəfdən pande-
miya ilə mübarizə edən, digər  tərəfdən 
müharibədən yeni çıxan ölkə olmağı-
mıza baxmayaraq,  biz  işğaldan azad 
edilmiş torpaqlarda quruculuq işlərinə 
başladıq, mədəniyyətimizin arxasında 
iqtisadi potensialımızın dayandığını nü-
mayiş etdirdik. İstər “Xarıbülbül” festivalı, 
istər Vaqif Poeziya Günləri, istər bun-
dan sonra keçiriləcək mədəni tədbirlər,   
həmçinin 7 may tarixində Şuşanın 
 Prezident tərəfindən mədəniyyət paytax-
tı elan edilməsi dünyaya bir mesajdır. 

Şuşa bizimdir, Şuşa Qarabağdır, 
Şuşa bundan sonra da  hər zaman 
mədəniyyətin beşiyi zirvəsində qalacaq-
dır. Şuşada keçirilən və keçiriləcək bütün 
mədəni tədbirlərin arxasında güclü, 
xoşbəxt Azərbaycan layihəsi var. Bunu 
bütün dünya bilməli və qəbul etməlidir! 

Eşidirsinizmi, biz gəlmişik! Biz bu-
radayıq- özümüzün olan, bizim olan öz 
torpağımızda, öz yurdumuzdayıq! Və 

əbədi olaraq da qalacağıq, quracağıq, 
yaşayacağıq öz Vətənimizdə! Qarabağı-
mızda! 

Baxmayaraq ki, artıq Şuşadan 
qayıtdığımız gündən xeyli müddət 
keçib,  hələ də təəssüratdan ayrıla 
bilmirəm. Artıq heç bir zaman olmayacaq 
düşüncəsində olduğumuz bir zamanda 
birdən-birə mümkünsüzün mümkünə 
çevrilməsi, 30 illik həsrətdən sonra 44 
gün içərisində əldə etdiyimiz möhtəşəm 
qələbələr, Qarabağımızın gözbəbəyi 
olan Şuşanın azad ediıməsi, ən nəhayət 
isə Azərbaycan insanının o torpaqlara 
yenidən ayağının toxunması – həqiqətən 
də həyatı boyu hər insana qismət ola 
bilməyəcək  yaşantılar, anlardır. Və biz 
bu anları yaşadıq. 

Təbii ki, biz bütün bunları,  bu 
anları bizə yaşadan müzəffər Ali Baş 
 Komandanımız, xilaskar Prezidenti-
miz İlham Əliyevə borcluyuq. Səfər 
çərçivəsində cənab Prezidentlə üz -üzə 
danışmaq imkanı qazandığımız üçün 
özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Elə 
orada Prezidentimizin özünə xitabən 
dedim ki, cənab Prezident,  Siz bizə 
bir əfsanə yaşadırsınız, nə yaxşı ki, 
Siz varsınız, nə yaxşı ki Sizin kimi 
Prezidentimiz var. Bu gün bu kəlmələri 
təkcə mən demirəm, bütün Azərbaycan 
vətəndaşları deyir, hər kəs eyni fikirdədir, 
həmrəydir.   Hətta mən deyərdim ki, 
bizim qələbəmizin təməli, müjdəçisi, 
məhz bu həmrəylik olmuşdur. Bunu artıq 
beynəlxalq və yerli ekspertlər də qeyd 
edir:  müharibə dövründə qələbənin 
əsas amillərindən biri xalq, dövlət, ordu 
birliyi olmuşdur. 

Bəli, biz artıq Şuşadayıq, biz artıq 
Qarabağdayıq! Qayıtmışıq, oturmuşuq 
və əbədiyyən də qalacağıq!

Qarabağ Azərbaycandır!  

Jalə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitəsinin sədr 
müavini, filologiya elmləri doktoru, 

professor

Biz gəlmişik, öz torpağımızda, öz yurdumuzdayıq – 
Vətənimizdə, Qarabağımızdayıq! 

“Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bu gün Azərbaycan Ordusu 
Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bu gün 
Azərbaycan Ordusu 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”.


