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Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Türkiyə Respubli-
kasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən 
söyləyib.
O, deyib: - Bu dəstək bizi ruhlandırır, bizə əlavə güc 
verir və eyni zamanda, bölgədə sabitliyin, əmin-a-
manlığın təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır. 
Mən bunu bu günlər ərzində demişəm ki, Türkiyə 
bölgədə sabitləşdirici rol oynayır. Türkiyənin böl-
gədə və dünyada yalnız sülhə hesablanmış siyasəti 
artıq öz nəticələrini verməkdədir, həm Yaxın Şərq 
bölgəsində, eyni zamanda, Qafqaz bölgəsində. Ona 
görə Ermənistanın növbəti hücumu ilə əlaqədar 
bu gün yaranmış vəziyyət bir daha onu göstərir ki, 
Türkiyə həm regionda, həm dünyada söz sahibidir. 
Əlbəttə ki, bu, bizi gücləndirir, ruhlandırır. Bu gün 
həm bizim xalqlarımız, həm də bütün dünya görür 
ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi nə deməkdir.
Əziz qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan ilə biz bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə öz 
sözlərimizi demişik ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi 
bütün dünya üçün örnək olmalıdır. Bu gün biz real 
həyatda bunu göstəririk, sübut edirik və bu birli-
yin gələcəyi, hesab edirəm ki, bölgədə dayanıqlı 
sülhün təmin edilməsi üçün əsas şərt olacaqdır.
Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 

deyib: - Hörmətli Prezidentimiz, qardaşınız Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın, bütün kabinetimizin və türk 
xalqının Sizə salamlarını və uğur diləklərini gətir-
mişəm.
Xüsusilə Zati-alinizin də vurğuladığı kimi, Türkiyə-
nin, türk xalqının Can Azərbaycana olan dəstəyini 
bir daha bütün dünyaya göstərmək üçün buraya 
səfərə gəldim. Bu gün Sizin liderliyinizlə Azərbay-
can öz torpaqlarını azad etmək üçün mübarizə apa-
rır və buna qadirdir, gücü vardır, potensialı vardır. 
Əlbəttə, Türkiyə olaraq və türk xalqı olaraq, biz də 
nə vaxt ehtiyacı olarsa, hansı sahədə ehtiyac duyar-
sa Azərbaycana hər cür dəstəyi verməyə hazırıq. 
Bunu Prezidentimiz Ərdoğan və bizlər hər platfor-
mada izah edirik, vurğulayırıq.
Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bütün dünyaya 
çatdırmaq bizim də borcumuzdur. Bunu Ceyhun 
qardaşımla, xaricdəki bütün səfirliklərimizlə - 
Azərbaycanın və Türkiyənin səfirlikləri ilə birlikdə 
həyata keçiririk. Bu gün Sizdən alacağımız təlimat-
larla daha böyük güclə bir yerdə çalışmağa davam 
edəcəyik. Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları ar-
tıq azad olunmalıdır. Azərbaycan hüquqi və mənə-
vi cəhətdən də haqlıdır və bu haqlı mübarizəsini 
hər yerdə izah edərkən bu mübarizəni də meydan-
da və masada birlikdə aparmağa, inşallah, davam 
edəcəyik.

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban Əliyeva rəsmi “Instag-
ram” səhifəsində paylaşım 
edib. Paylaşımda deyilir:
“Əziz həmvətənlər! Rəşadətli 
Ordumuz əzəli Azərbaycan tor-
paqlarını erməni işğalından azad 
etmək üçün uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı apardığı bir vaxtda 
düşmən öz məkrli niyyətlərini 
göstərməkdən əl çəkmir. Qızğın 
döyüşlərin davam etdiyi bütün 
həftə ərzində Ermənistan vicdan-
sızcasına feyk xəbərlər tirajlayır. 
Bu şiddətli hücumda beynəlxalq 
birliyi fəal surətdə yanlış məlu-
matlandıran erməni diasporu 
xüsusi rol oynayır. Bu gün biz 
hamımız həqiqətən tarixi ha-
disələrin şahidləriyik! Lakin biz 
baş verənləri sadəcə kənardan 
müşahidə edə bilmərik.
Bizim hər birimiz Böyük Qələbə 

anını yaxınlaşdırmaq üçün əli-
mizdən gələni etməyə borcluyuq. 
Deməli, biz hamımız erməni ya-
lanını ifşa etmək üçün maksi-
mum səy göstərməyə borclu olan 
əsgərlərik. Mən sizin hər birini-
zi erməni təbliğatının feyklərini 
ifşa etməyə və erməni təcavüzü 
haqqında həqiqətləri bütün müm-

kün platformalarda beynəlxalq 
birliyə çatdırmağa çağırıram! 
Azərbaycanı özünün Vətəni he-
sab edən hər kəs səsini ucaltmalı 
və ermənilərin yalanını təkzib et-
məlidir! 
Uca Tanrı bizim Ordumuzu, 
xalqımızı və Vətənimizi qoru-
sun!"

Cəbhədə şiddətli döyüşlər 
davam edir. Ermənistan bey-
nəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərini kobud şəkildə po-
zaraq dinc əhaliyə qarşı terror 
əməllərini davam etdirir.
Ermənistanın hərbi-siyasi rəh-
bərliyinin göstərişi ilə işğalçı 
ölkənin silahlı qüvvələri oktyab-
rın 6-sı saat 21 radələrində regi-
onun ən böyük strateji layihəsi, 
Avropanın enerji təhlükəsizliyi 
sahəsində mühüm yer tutan Ba-
kı-Tblisi-Ceyhan neft kəmərini 
hədəfə almaqla kəmərin Yevlax 
rayon ərazisindən keçən hissə-
sinə raket zərbələri endirsə də, 
Ordumuzun qətiyyətli tədbirləri 
nəticəsində həmin terror cəhdi-
nin qarşısı alınıb.
Düşmənin atdığı raket kəmə-
rin 10 metrliyinə düşüb.
Hadisə barədə Azərbaycan 

Respublikası Ərazilərinin Mi-
nalardan Təmizlənməsi üzrə 
Milli Agentliyinin (ANAMA) 
əməkdaşı Qadir Namazəliyev 
bildirib ki, düşmənin atdığı 
raket “Smerch” tiplidir:
“Onun içərisində 300 ədəd 
bombacıq olur. Bunun 56 ədə-
di tam təhlükəlidir, yerində 
qalıb və yerində partlatmaq 

yolu ilə məhv ediləcək. Bom-
bacığın 2-si düşüb partlayıb. 
242 ədədi isə təhlükəsiz oldu-
ğu üçün daşınıb, paliqonda 
partlayış yolu ilə məhv edilə-
cək”.
Hazırda Agentlik əməkdaşla-
rı tərəfindən ətrafda əməliy-
yat-axtarış tədbirləri həyata 
keçirilir.

Oktyabrın 7-ə keçən gecə bütün 
cəbhə boyu döyüşlər davam edib.
Cəbhənin müxtəlif istiqamətlə-
rində qoşunlarımız ötən günlərdə 
qazanılan nailiyyəti genişləndir-
mək məqsədilə döyüş əməliyyat-
ları aparıb. Qarşılıqlı artilleriya 
atışları qeydə alınıb.
Oktyabrın 6-da düşmənə endi-
rilən artilleriya zərbələri nəti-
cəsində Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin 5-ci dağatıcı alayının 

müdafiə sahəsində komanda 
müşahidə məntəqəsi sıradan 
çıxarılıb. Çoxlu sayda ölən və ya-
ralananlar var.
Artilleriya zərbəsi ilə düşmənin 
müdafiə sahəsində 1 ədəd tankı və 
3 topu sıradan çıxarılıb.
Əldə olunan məlumata əsasən 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
1-ci motoatıcı alayında ərzaq ça-
tışmazlığı səbəbindən şəxsi heyə-
tin qida təminatında ciddi prob-

lemlər var. Bunun nəticəsi olaraq 
düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti 
döyüş mövqelərini özbaşına tərk 
edərək fərarilik edir. Digər böl-
mələrdə döyüş sursatları və ya-
nacaq təminatında da ciddi prob-
lemlər mövcuddur. Düşmənin 
bəzi istiqamətlərdəki müdafiə 
sahəsində onun bölmələri arasın-
da qarşılıqlı əlaqənin olmaması 
nəticəsində bir-birinə atəş açılıb, 
ölən və yaralananlar var.

- Əziz həmvətənlər!
Bu gün Cəbrayıl şəhəri və Cəb-
rayıl rayonunun doqquz kəndi 
işğaldan azad edildi. Bu tarixi ha-
disə münasibətilə bütün Azərbay-
can xalqını ürəkdən təbrik edirəm.
Cəbrayıl rayonunun və işğal olun-
muş digər ərazilərin azad edilmə-
sində fəal iştirak etmiş bütün əsgər 
və zabitlərimizi ürəkdən təbrik 
edirəm. Onların qəhrəmanlığı, 
şücaəti nəticəsində bu gün bizim 
doğma torpaqlarımız bizə qayıdıb. 
Bu qanlı döyüşlərdə həlak olmuş 
bütün şəhidlərimizə Allahdan rəh-
mət diləyirəm, yaralı hərbçiləri-
mizə Allahdan şəfa diləyirəm.
Uzun illərdən sonra Cəbrayıl şəhə-
ri azad edildi. Cəbrayıl bizimdir!

Dörd il bundan əvvəl Cəbrayıl ra-
yonunun Cocuq Mərcanlı kəndi 
yenidən qurulmağa başlamışdır. 
Uğurlu əməliyyat nəticəsində 
azad edilmiş yüksəkliklər imkan 
verdi ki, Cəbrayıl rayonunun Co-
cuq Mərcanlı kəndinə sakinlər 
qayıtsınlar. Gözəl qəsəbə saldıq. 
Qəsəbənin açılışında demişdim 
ki, Cocuq Mərcanlı bizim yenil-
məz iradəmizin rəmzidir. Cocuq 
Mərcanlı onu göstərir ki, heç vaxt 
Azərbaycan xalqı işğalla barışma-
yacaq və bizim işğal edilmiş di-
gər torpaqlara qayıdışımız məhz 
Cocuq Mərcanlıdan başlamışdır. 
Hesab edirəm ki, bu gün Cəbrayıl 
rayonunun böyük hissəsinin və 
Cəbrayıl şəhərinin azad edilməsi 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bilirsiniz, bir həftədir ki, Azər-
baycan öz ərazi bütövlüyünün 
bərpası uğrunda mübarizə aparır. 
Döyüş meydanında əsgər və za-
bitlərimiz qəhrəmanlıq göstərir, 
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir, 
düşməni yerinə oturdur, düşməni 
torpaqlarımızdan qovur, canı-qanı 
bahasına. Bu şərəfli missiya tarixdə 
öz yerini tapacaqdır.
Biz bu gün xalqımızın və dövlə-
timizin yeni tarixini yazırıq, şanlı 
tarixini yazırıq. Biz bu gün tarixi 
ədaləti bərpa edirik. Çünki Qa-
rabağ torpağı bizim əzəli tarixi 
torpağımızdır. Azərbaycan xalqı 
əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşa-
yıb, yaradıb, qurub, tikib. Ancaq 



2 8-14 oktyabr 2020-ci il
uzun illər ərzində - 30 ilə yaxındır 
ki, erməni cəlladları torpağımızı 
işğal edib, bizim bütün tarixi, dini, 
mədəni abidələrimizi darmadağın 
edib dağıdıblar.
Biz bütün şəhərləri bərpa edəcə-
yik. Ermənilər tərəfindən dağıdıl-
mış bütün məscidlərimizi bərpa 
edəcəyik. Bu bölgələrə həyat qa-
yıdacaq. Biz ermənilər tərəfindən 
bizim tarixi adlarımızı dəyişdi-
rib tarixi saxtalaşdırmaq, eyni 
zamanda, Azərbaycan xalqının 
tarixi-mədəni irsini silmək cəhd-
lərinə son qoyduq. Bizim yaşayış 
məntəqələrinin tarixi adları bər-
pa edilir və bərpa ediləcəkdir.
Biz öz torpağımızda döyüşürük, 
vuruşuruq. Bizim ərazi bütövlü-
yümüz bərpa edilməlidir və biz 
haqq yolundayıq. Bizim əsgəri-
miz xilaskar əsgərdir. Çünki öz 
doğma dədə-baba torpağını iş-
ğalçılardan azad edir.
Bu gün cəbrayıllılar, əlbəttə ki, se-
vinc içindədirlər, necə ki, bütün 
Azərbaycan xalqı. Dünən bizim 
qədim yaşayış yerimiz – Suqovu-
şan qəsəbəmiz işğaldan azad edil-
di. Bütün Azərbaycan xalqı bu ta-
rixi hadisəni qeyd edirdi, bir-birini 
təbrik edirdi, göz yaşlarını saxlaya 
bilmirdi. Bu, sevinc göz yaşları-
dır. 1990-cı illərin əvvəllərində də 
Azərbaycan göz yaşlarını töküb. 
Ancaq o, məğlubiyyət göz yaşları 
idi, o, faciə göz yaşları idi.
Bu gün Azərbaycan xalqı sevinc 
içindədir. Cəbrayıllılara və bütün 
Azərbaycan xalqına bu gün azad 
edilmiş yaşayış məntəqələrinin 
adlarını sadalamaq istərdim. Bu 
gün şanlı Azərbaycan Ordusu 
aşağıdakı yaşayış məntəqələ-
rini azad edib: Cəbrayıl şəhəri, 
Karxulu kəndi, Şükürbəyli kəndi, 
Yuxarı Maralyan kəndi, Çərəkən 
kəndi, Daşkəsən kəndi, Horovlu 
kəndi, Decal kəndi, Mahmudlu 
kəndi, Cəfərabad kəndi.
Bu kəndlərin sakinləri, sizə mü-
raciət edirəm, sizin həsrətinizə 
son qoyulur və bizim digər bütün 
qaçqın, köçkün soydaşlarımız bil-
sinlər ki, biz onları da onların də-
də-baba torpaqlarına qaytaraca-
ğıq. Güc yolu ilə! Biz istəyirdik ki, 
bu məsələ danışıqlar yolu ilə həll 
olunsun, səbir göstərirdik. Danı-
şıqlarda həmişə ədalətli mövqe-
də olmuşuq, bizə mənsub olanı 
istəmişik. Başqasının torpağın-
da heç vaxt gözümüz olmayıb. 
Amma demişik ki, bu, bizimdir, 
xalqımızındır, millətimizindir, 
bizə qayıtmalıdır, danışıqlar 
yolu ilə qayıtmalıdır. Amma 
bu danışıqlar faktiki olaraq 
münaqişənin dondurulmasına 
gətirib çıxarmışdır. Yəni, buna 
hesablanmışdır. Otuz il ərzində 
danışıqlar gedə bilərmi?! Otuz 
il ərzində Azərbaycan xalqını 
belə vəziyyətdə saxlamaq olar-
mı?! Otuz il ərzində biz ümidlə 
yaşayırdıq ki, beynəlxalq bir-
lik bu məsələni həll edəcək. Bu 
məsələnin həlli ilə məşğul olan 
ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar öz 
sözünü deyəcək. Dünyanın ən 
ali beynəlxalq orqanı – BMT Təh-
lükəsizlik Şurası öz qətnamələ-
rinin yerinə yetirilməsi üçün səy 
göstərəcək. Bu qətnamələr 27 ildir 
kağız üzərindədir. İyirmi yeddi 
il ərzində biz bütün dövrlərdə - 
danışıqların bütün dövrlərində 
konstruktiv mövqe göstərmişdik, 
ədalətli mövqe göstərmişdik. An-
caq bunun müqabilində nə gör-
dük? Təcavüzkar daha da azğınla-
şıb. Təcavüzkarın tamahı daha da 
böyüyüb, bizim dədə-baba torpa-
ğımıza göz dikib. Nəticədə işğal 
edilmiş bütün torpaqları qondar-
ma “Dağlıq Qarabağ respubli-
kası”na aid edib, yeni xəritələr 
dərc edib və bu xəritələrdə işğal 
edilmiş bütün ərazilər Dağlıq 
Qarabağ kimi təqdim edilir. On-
dan sonra nə oldu? Ondan sonra 
bəyan etdilər ki, bir qarış torpağı 
Azərbaycana qaytarmayacağıq.
Biz demişdik ki, axı bu, danışıq-
lar predmetinə zidd olan məsələ-
dir. Axı danışıqlarda bizim əsas 
ümidverici məqamımız o idi və 
orada göstərilirdi ki, işğal edil-
miş torpaqlar mərhələli yollarla 
Azərbaycana qaytarılacaq. Biz də 
buna razılıq vermişdik ki, mər-
hələli yollarla qaytarılsın, sülh 
yolu ilə qaytarılsın. Bir mərhələ-
də 5 rayon qaytarılsın, ikinci mər-
hələdə 2 rayon qaytarılsın, sonra 
azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa 
qayıtsınlar, Şuşaya qayıtsınlar, 

ondan sonra Azərbaycan və er-
məni xalqları birlikdə yaşasınlar, 
necə ki, vaxtilə biz yaşamışıq. 
Bu, ədalətli mövqedir. Bu, bey-
nəlxalq hüququn bütün norma-
larına uyğun olan bir mövqedir. 
Biz nə istəmişik ki? Bunu istəmi-
şik və buna haqqımız çatırdı və 
çatır. Amma nə gördük?! Gördük 
ki, Azərbaycan xalqının iradəsini 
sındırmaq istəyirlər. Gördük ki, 
bizə qarşı yeni müharibə açılır, 
bizi yeni müharibə ilə hədələ-
yirlər. Gördük ki, iyul ayında 
heç bir səbəb olmadan bizim To-
vuz şəhərimiz və digər yaşayış 
məntəqələrimiz atəşə tutuldu, 
hərbçilərimiz həlak oldu, mülki 
vətəndaş həlak oldu. Gördük ki, 
avqust ayında diversiya qrupu 
göndərildi və o diversiya qrupu-
nun başçısı zərərsizləşdirildi, sax-
lanıldı. İndi ifadələr verir, deyir 
göndərilib ki, terror aktları törət-
sin. Budurmu danışıqlar prose-
sinə sadiqlik?! Sonra isə, Ermə-
nistanın baş naziri cəfəng fikirlər 
ortaya atır, tarixi saxtalaşdırır, öz 
xalqını, beynəlxalq ictimaiyyəti 
aldatmağa çalışır. Bir il bundan əv-
vəl o, “Qarabağ Ermənistandır və 
nöqtə” deməklə bütün danışıqlar 
prosesinə zərbə vurdu, onu məna-
sız etdi. Danışıqların formatını də-
yişdirmək cəhdləri – “Qondarma, 
oyuncaq xunta rejimi ilə Azərbay-
can danışıqlar aparmalıdır” sözləri 
danışıqlar prosesinə tamamilə zid-
dir. Adekvat cavab aldımı? Mən 
Minsk qrupunun həmsədr ölkələ-
rinə, həmsədr olan səfirlərə, digər 
beynəlxalq təşkilatlara, Avropa İtti-
faqının nümayəndələrinə dəfələrlə 
demişdim ki, Ermənistana təsir 
edin, sanksiyalar tətbiq edin, təz-
yiq edin. Belə olmaz. Əgər güclü 
təsir olmasa, Ermənistan daha da 
azğınlaşacaq, daha da quduracaq, 
yeni iddialar ortaya atacaq. Eşit-
mədilər məni. Mən istəyirdim bu 
məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. 
Eşitmədilər. Hesab edirdilər ki, 
Azərbaycan xalqı və mən – Azər-
baycan Prezidenti bu vəziyyətlə 
barışacağam?! Hesab edirdilər ki, 
bizim müqəddəs şəhərimiz olan 
Şuşa erməni tapdağında qala-
caq, mən bununla barışacağam?! 
Azərbaycan xalqının tarixinə zər-
bə vuran erməni cəlladları ilə biz 
danışıqlarmı aparmalıyıq? Azər-
baycan xalqı təhqir edildi, Şuşada 
qondarma rejimin başçısı özünə 
“andiçmə mərasimi” keçirmiş-
dir. Baxım görüm, indi andiçmə 
mərasimi harada keçiriləcək, yas 
mərasimini keçirəcək! İndi qaçıb 
siçan kimi gizlənib. Çıxsın ortalı-
ğa! Ermənistanın baş naziri gedib 
Şuşada, Cıdır düzündə rəqs edir, 
hesab edir ki, biz bununla barı-
şacağıq?! Səhv edir! Heç vaxt biz 
bununla barışmayacağıq. Qon-
darma “Dağlıq Qarabağ respub-
likası”nın parlamentinin Şuşaya 
köçürülməsi nə deməkdir?! Yenə 
də Azərbaycan xalqını təhqir et-
mək cəhdidir. Cəbrayıla Ermə-
nistandan yeni yolun çəkilməsi 
nə deməkdir?! O deməkdir ki, 
orada qanunsuz məskunlaşma 
aparılacaq. Artıq Livandan, başqa 
yerlərdən erməniləri gətirirlər, 
köçürürlər bizim qədim şəhəri-
mizə, Şuşada yerləşdirirlər, tele-
viziyada göstərirlər, beynəlxalq 
konvensiyaları pozurlar, Cenev-
rə Konvensiyasını tapdalayırlar. 
Bunlara söz deyən var?! Tapşırıq 
vermişəm bütün bizim xarici dip-
lomatik orqanlara – məsələ qaldı-
rın, BMT-də, ATƏT-də, Avropa İt-
tifaqında, başqa təşkilatlara, deyin 
ki, bu, qanunsuzdur! Qanunsuz 
məskunlaşma cinayətdir! Buna 
reaksiya oldu?! Minsk qrupu bir 
açıqlama verdimi?! Vermədi! Av-
ropa İttifaqı verdimi?! Vermədi! 
Dedi ki, bu, bizi maraqlandırmır. 
Maraqlandırmırsa, indi də ma-
raqlandırmasın. İndi nə əl-ayağa 
düşmüsünüz? İndi nə hoqqalar-
dan çıxırsınız? Azərbaycana qarşı 
iftiralar irəli sürülür, bəzi ölkələr, 
Avropa ölkələri bizi ittiham edir-
lər. Getsinlər güzgüyə baxsınlar. 
Bu ittihamların heç bir əsası yox-
dur ki, kimsə imkan verməz Azər-
baycan Dağlıq Qarabağı fəth etsin. 
Dağlıq Qarabağ bizimdir, bizim 
torpağımızdır, biz oraya qayıtma-
lıyıq, qayıdırıq və qayıdacağıq!
Ona görə indiki vəziyyətdə birin-
ci günahkar Ermənistan rəhbərli-
yidir. Eyni zamanda, bu məsələyə 
biganə yanaşan və daim Ermənis-
tanın tərəfini saxlayan və bu işğa-

lı əbədi etmək istəyən bəzi ölkələ-
rin dairələridir. Azərbaycan özü 
bu məsələni həll edir və mən 27 
sentyabr hadisələrindən əvvəl 
Ermənistana demişdim, gəl, tək-
bətək vuruşaq. Baxaq kim-kimdir! 
İndi nə oldu? Paşinyan hər gün bir 
dünya liderinə zəng edir. Hər gün! 
Mən heç kimə zəng etməmişəm, 
heç bir liderə zəng etməmişəm. 
Təmaslarım olub, mənə zəng 
ediblər. Amma o, adam qalma-
yıb ki, zəng etməsin, yalvarmasın, 
emissar göndərməsin, ağlamasın, 
onların ayağına yıxılmasın. Bax 
budur bunun sonu. Əgər bizimlə 
normal dildə danışsaydı, bizim 
müqəddəs şəhərimizi mundarla-
masaydı, əlbəttə, biz ümidlərlə 
yaşayıb çalışardıq ki, bu məsələ 
danışıqlar yolu ilə həll olunsun. 
Amma hər addım təxribat, hər 
addım təhqir və hesab edir ki, biz 
bununla barışacağıq?! İndi biz 
göstərdik kim-kimdir. İti qovan 
kimi qovuruq onları! Azərbay-
can əsgəri onları iti qovan kimi 
qovur! İşğal edilmiş torpaqlarda 
Azərbaycan bayrağı qaldırılır! On-
ların səngərlərində Azərbaycan 
əsgəri dayanır! Onların postları 
bizim əlimizdədir! Onların tank-
larını biz sürürük! Onların digər 
silahlı texnikaları bizim əlimizdə-
dir, yük maşınları bizim əlimizdə-
dir! Biz xilaskar missiyamızı icra 
edirik və edəcəyik!
Ermənistan rəhbərliyi yaxşı dü-
şünsün, hələ ki, gec deyil. Bizə 
yeddi şərt irəli sürür. Sən kimsən 
ki, bizə şərt qoyasan?! İndi baxım 
görüm nə şərt qoyursan bizə! 
Yıxılıb diz çöküb yalvarırsan ki, 
atəşkəs bərpa olunsun. Atəşkəs 
Ermənistanın baş nazirinin xahişi 
ilə 2 il ərzində bərpa olunmuşdu. 
Məndən xahiş etmişdi ki, daxildə 
vəziyyət ağırdır, oradan-buradan 
məni sıxırlar, mənə vaxt verin, 
mən bu məsələni həll edəcəyəm, 
mən yeni fikirlərlə gəlmişəm. 
Mən keçmişdə nə olub hamısının 
üstündən xətt çəkmişəm, imkan 
verin, vaxt verin. Dedim yaxşı. 
Nə oldu? Bir ildən sonra çıxış 
edib deyir ki, “Qarabağ Ermə-
nistandır”. İndi desin “Qarabağ 
Ermənistandır”. İndi mənə olan 
zənglər və zənglər əsnasında ge-
dən söhbətlər əlbəttə ki, konfi-
densial xarakter daşıyır və bəzi 
hallarda indi soruşurlar bəs, si-
zin şərtiniz nədir? Mənim şərtim 
birdir - çıxsın bizim torpaqları-
mızdan, çıxsın, qarşıdurma da-
yansın. Amma sözdə yox, əməl-
də. Desin ki, mən Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü tanıyıram, 
necə ki, baza prinsiplərində bu, 
təsbit edilib. Desin ki, mən işğal 
edilmiş torpaqlardan qoşunları-
mızı çıxaracağam, necə ki, baza 
prinsiplərində bu, təsbit edilib. De-
sin ki, mən Azərbaycan xalqından 
üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ 
Ermənistan deyil. Sonuncu şərt bu-
dur ki, qrafik versin, işğal edilmiş 
torpaqlardan erməni silahlı qüv-
vələrinin çıxarılması cədvəli veril-
sin bizə. Onda biz əlbəttə ki, atəşkəs 
rejimini bərpa edəcəyik. Halbuki 
indi şiddətli döyüşlər getdiyi za-
man bunu etmək çətindir. Çünki 
biz dayansaq, onlar dayanmayacaq. 
Amma hər halda, bunun üzərində 
işləmək olar. Yoxsa ki, siz dayanın, 
onlara vaxt verin. Nəyə vaxt verək? 
Vaxt verək ki, güc toplasınlar? Vaxt 
verək ki, yenə də adam toplasınlar 
bizə hücum etsinlər? Bizi belə sadə-
lövh sayırlar bunlar? Vaxt verin ki, 
bunlar gəlsinlər danışıqlara. Mən 
nə lazımdır dedim, vəssalam.
Bu gün Cəbrayılın işğaldan azad 
edilməsi Ermənistana, onun ha-
vadarlarına dərs olmalıdır. Mən 
hadisələrdən əvvəl demişdim. 
Orada təxribat törətdi, dərs ver-
dik, dərs olmadı. Burada təxribat 
törətdi, dərs verdik, dərs olmadı. 
Nəhayət, bu dəfə təxribat törət-
di, dərs verdik, indi dərs oldu.
Biz haqq-ədalət tərəfindəyik. Biz 
tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq. 
Azərbaycan xalqı qədim xalqdır. Bi-
zim tariximizdə bir çox şərəfli anlar 
olub, hadisələr olub, qələbələr olub. 
Onların sırasında bugünkü ha-
disələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti 
bərpa edirik, ərazi bütövlüyümüzü 
bərpa edirik, Azərbaycan xalqının 
ümidlərini doğrulduruq və bundan 
sonra da doğruldacağıq. 
Biz haqlıyıq, biz zəfər çalaca-
ğıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ 
Azərbaycandır!
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Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri 
hazırda əvvəlki kimi öz fəaliyyətini davam et-
dirir.
Bu barədə SOCAR-ın İctimaiyyətlə əlaqələr və 
tədbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavini İbra-
him Əhmədov deyib.
“Azərbaycanın Baş Prokurorluğuna istinadən 
yayılmış xəbərdə bildirilir ki, Ermənistanın si-
lahlı qüvvələri tərəfindən Yevlax rayonu əra-
zisində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri-
ni hədəf alan raket zərbələrinin qarşısı alınıb. 
Boru kəmərinin operatorundan aldığımız mə-
lumata görə, BTC ixrac boru kəməri hazırda 
əvvəlki kimi öz fəaliyyətini davam etdirir. 
BTC boru kəmərinin paydaşları arasında dün-
yanın müxtəlif aparıcı enerji şirkətləri yer al-
maqdadır. 
Azərbaycanın neft-qaz infrastrukturunu hə-
dəfə almaqla Ermənistan təkcə bizim ölkənin 
deyil, Avropa İttifaqının da enerji təhlükəsizli-
yinə qarşı ciddi təhlükələr yaradır. Bu təhdid 
yeni deyil, sonuncu dəfə cari ilin iyul ayında 
Tovuz rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələ-
rinin hücumu beynəlxalq əhəmiyyətli neft-qaz 
infrastrukturumuzu birbaşa təhlükə altına 
qoymuşdu. Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 

ətraf rayonlarının Ermənistanın uzunmüddət-
li işğalı altında olması beynəlxalq neft və qaz 
boru kəmərləri üçün daimi təhdid və təhlükə 
mənbəyidir. Azərbaycanın Milli Ordusu hazır-
da Ermənistanın hücumlarını dəf etməklə, bu 
infrastrukturun təhlükəsizliyini təmin edən 
əsas amildir. Azərbaycan Ordusunun hazırkı 
əks-həmlə əməliyyatı işğal altında olan ərazilə-
ri tam azad etməklə Ermənistanın təhdidlərini 
tam aradan qaldıra biləcək yeganə amil kimi 
görünür. Bu isə boru kəmərlərimizin davam-
lı təhlükəsizliyini də təmin edəcək”, - deyə o 
qeyd edib.

Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan “BBC” kanalına mü-
sahibə verib.
Müxbir Cona Fişerin sualla-
rını cavablandırmağa çalışan 
Ermənistan Baş naziri Nikol 
Paşinyan bu dəfə də aciz qalıb.
Jurnalist Cona Fişer Paşinyan-
dan Ermənistanın hansı güzəşt-
lərə hazır olduğunu soruşub və 
israrla rəsmi Yerevanın Dağlıq 
Qarabağ və ətrafındakı rayon-
ları boşaltmağa hazır olub-ol-
madığını xəbər alıb.
Paşinyan bu suala birbaşa ca-
vab verməkdən yayınmağa 

çalışıb. O bildirib ki, bunun-
la bağlı danışıqlar uzun illər 
boyu davam edir. Bundan 
başqa Ermənistan baş naziri 
“bunun üçün Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ ermənilərinin 
öz müqəddəratını həll etmək 
hüququnu tanımalı olduğu-
nu” bildirib.
Paşinyan BMT qətnamələri ilə 
bağlı da gülünc cavab verib. O, 
bildirib ki, həmin qətnamələrdə 
Ermənistandan bəhs edilmir.
Bununla bağlı jurnalistin növ-
bəti sualı isə daha kəsərli olub:
“Lakin həmin qətnamələrdə 

Dağlıq Qarabağın Azərbay-
cana aid olması aydın şəkildə 
yazılıb” sualına isə erməni baş 
nazir cavab tapmayıb və üstə-
lik Azərbycanın Dağlıq Qara-
bağda erməni soyqırımını hə-
yata keçirmək istədiyi barədə 
yalanlarını təkrarlayıb.
Jurnalist olmasına baxmaya-
raq, Paşinyan bununla artıq 
neçənci dəfədir ki, jurnalist 
qarşısında çətin vəziyyətə dü-
şür. Əlbəttə ki, Paşinyanın bu 
acizliyinin başlıca səbəbi onun 
mövqeyinin haqsız, yalan ol-
masıdır.

İran üçün işğalçılıq heç bir 
vəchlə qəbul ediləsi deyil. 
Trend-in məlumatına görə, 
bunu İran Prezidenti Həsən 
Ruhani bu gün İran hökuməti 

üzvlərinin iclasında deyib.
H.Ruhaninin sözlərinə görə, 
bu məsələdə qonşu ölkənin 
haqqını vermək lazımdır:
“Region çox həssas regiondur. 

İran müharibənin heç kimin 
xeyrinə olmadığını hesab edir. 
Siyasi yollarla, siyasi fəaliyyət-
lə bu məsələni həll etmək olar.
Önəmli olan budur ki, bu mü-
haribə regional müharibəyə 
çevrilməməlidir. Hamı reallığı 
qəbul etməli, hamı ölkələrin 
ərazi bütövlüyünə hörmətlə 
yanaşmalıdır”.
Ruhani bildirib ki, heç bir 
məsələ müharibə ilə həll olun-
mur, başqa yollar da mövcud-
dur. İran bu istiqamətdə hər 
bir köməyi etməyə hazırdır:
“İran Azərbaycan xalqının 
hüququna hörmətlə yanaşır 
və Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünə təkid edir. Azərbaycan 
İran üçün qardaş ölkədir.”

Ermənistan silahlı qüvvələri Yevlax rayonun-
da Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini vurmağa 
cəhd göstərib.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə Azər-
baycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 
"Twitter" hesabında bildirilir.
Qeyd edilir ki, artıq erməni siyasi rəhbərliyi-
nin bölgədə yaratdığı təhlükəsizlik risklərinə 
laqeydlik göstərilməməlidir.
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Bu sözləri Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev 
oktyabrın 5-də Türkiyənin “TRT 
Haber” televiziya kanalına mü-
sahibəsində söyləyib.
Müsahibəni diqqətinizə çatdı-
rırıq.
- Cənab Prezident və Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev, 
“TRT Haber”ə xoş gəldiniz. Za-
man ayırdığınız üçün təşəkkür 
edirəm. İşğal altındakı torpaq-
larınızdan bu günədək nə qədə-
ri geri alınıb. Hərəkat bu anda 
hansı mərhələdədir və planladı-
ğınız çərçivədə gedirmi?
- Bəli, hər şey plan üzrə gedir. 
Bu günə qədər qarşımızda du-
ran bütün vəzifələr icra edilmiş-
dir. Azərbaycan Ordusu uğur-
la irəliyə gedir. Bir çox yaşayış 
məntəqələri, bir şəhər, bir neçə 
kənd işğaldan azad edildi. Ha-
zırda müxtəlif istiqamətlərdə 
şiddətli döyüşlər gedir.
Bildiyiniz kimi, dünən Cəbra-
yıl şəhəri işğaldan azad edildi 
və Cəbrayıl rayonunun bir neçə 
kəndi də işğaldan azad edildi. 
Ümid edirəm ki, bundan son-
ra da Azərbaycan Ordusu öz 
missiyasını uğurla icra edəcək 
və Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yü bərpa olunacaq. Bizim əsas 
məqsədimiz bundan ibarətdir. 
Bu məqsəd tarixi ədaləti təmin 
edəcək. Eyni zamanda, bu bey-
nəlxalq qanunlara da hörmət 
əlaməti kimi qəbul edilməlidir. 
Çünki Dağlıq Qarabağ və işğal 
edilmiş digər torpaqlar Azərbay-
canın tarixi torpaqlarıdır. Bey-
nəlxalq hüquq baxımından da bu 
torpaqlar Azərbaycan dövlətinə 
məxsusdur.
-Atəşkəs çağırışlarına cavab 
verərkən heç bir ölkə liderinə 
zəng etmədiyinizi, sadəcə, da-
nışmaq istəyənlərlə vəziyyəti 
dəyərləndirdiyinizi bildirdiniz. 
Ermənistanın baş naziri Paşin-
yanın isə adəti üzrə yalvardığı-
nı, bir çox dövlət başçısına zəng 
etdiyini vurğuladınız. Keçmiş 
təcrübələriniz əsasında bu dəfə 
başqa ölkələrin atəşkəs çağırış-
larının nəticə verəcəyini düşü-
nürsünüzmü?
- Atəşkəs müəyyən şərtlərlə tə-
min edilməlidir. Çünki bu günə 
qədər bizə ünvanlanan çağırışlar, 
sadəcə bundan ibarətdir ki, atəş-
kəsi təmin edin, müharibəyə ara 
verin, ondan sonra müzakirələr 
davam etsin. Hansı müzakirələr 
davam edəcək, müzakirələr nə-
yin əsasında davam edəcək, bun-
lar bizə deyilmir. Biz bu müza-
kirələrdə artıq 30 ilə yaxındır ki, 
iştirak edirik və ümidlərlə iştirak 
edirdik. Əgər ümidlərimiz olma-
saydı, təbii ki, bu müzakirələrdə 
iştirak etməzdik. Hər zaman mü-
zakirələr mövcud olan prinsiplər 
əsasında gedirdi. Bu prinsiplə-
rin arasında Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası məsələsi 
vardır. İşğal altında olan bölgələ-
rin mərhələli şəkildə azad edil-
məsi, bizə qaytarılması, ondan 
sonra da sülhün təmin olunması 
məsələsi müzakirə mövzusu idi. 
Amma bugünkü Ermənistan bü-
tün əvvəldən, bəri başdan əldə 
edilmiş prinsipləri pozaraq bizə 
qarşı yeni hücum təşkil etdi. Tə-
bii ki, biz əks-hücum əməliyyatı-
na keçib öz torpaqlarımızı Azər-
baycan əsgərinin gücü ilə azad 
edirik. Ona görə, sadəcə, atəşkə-
sin bərpa edilməsi məsələsi mü-
zakirə mövzusu ola bilməz. Bi-
zim tələblərimiz var. Mən bunu 
artıq rəsmən bəyan etmişəm. 
Bizə çox ciddi zəmanətlər veril-
məlidir. Beynəlxalq vasitəçilər 
bizə bu zəmanətləri təsdiq etmə-
lidirlər. Eyni zamanda, Ermənis-
tanın işğal edilmiş torpaqlardan 

çıxmaq qrafiki, yəni cədvəli bizə 
verilməlidir, hansı gün hansı 
bölgədən çıxacaq. Təbii ki, o za-
man müharibə dayanacaq. Çün-
ki biz istəyirik ki, bu məsələ sülh 
yolu ilə həll olunsun, amma həll 
olunsun. Bəzi vasitəçilər istə-
yirlər ki, sadəcə atəşkəs olsun. 
Atəşkəs isə 1994-cü ildən qüv-
vədədir. Bu illər ərzində niyə bu 
məsələ həll olunmadı? Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının qərarları 
niyə icra edilmədi? Təcavüzkar 
dövlətə sanksiyalar niyə tətbiq 
edilmədi? Bütün bu suallar ha-
vada qalır. Bu suallara cavab 
yoxdur. Bu gün Azərbaycanın 
şanlı Ordusu öz uğurlu əmə-
liyyatlarını keçirərkən, bizim 
dədə-baba torpaqlarımızı azad 
edərkən bu çağırışlar gəlir ki, 
nəbadə irəliyə getməyin, ara ve-
rin. Müharibənin öz qaydaları, 
öz qanunları var. Hər günün öz 
əhəmiyyəti var, önəmi var. Biz 
ara versək, qarşı tərəf toparlana-
caq, əlavə qüvvə yığacaq. Onsuz 
da onların çıxışlarında göstərilir 
ki, Ermənistanın xaricində yaşa-
yan erməniləri də onlar bu mü-
haribəyə cəlb edirlər. Beləliklə, 
bu müharibəni regional müstə-
vidən çıxarıb qlobal müharibəyə 
çevirmək istəyirlər. Ona görə 
bizim atəşkəslə bağlı sözümüz 
birdir. Biz buna hazırıq. Amma 
müəyyən şərtlər var ki, onları da 
mən açıqlamışam.
-Açıqlamısınız. Zəmanət veri-
lirsə dediniz, hansı zəmanəti 
nəzərdə tutursunuz?
- Birinci zəmanət. Ermənistanın 
baş naziri bir il bundan əvvəl bi-
zim torpaqlarımızda demişdi ki, 
“Qarabağ Ermənistandır”, Azər-
baycan xalqından üzr istəməli-
dir. İkincisi, o deməlidir ki, Qara-
bağ Ermənistan deyil. Üçüncüsü, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə 
hörmət etməlidir. Dördüncüsü, 
bəyan etməlidir ki, hansı gün-
də, hansı bölgədən Ermənistan 
silahlı qüvvələri çıxır. Bu şərtlər 
Minsk qrupunun həmsədrləri 
tərəfindən təsdiq edilməlidir. 
O halda, təbii ki, atəşkəs bərpa 
olunacaq və beləliklə, bu məsələ 
müzakirə yolu ilə həll olunacaq, 
Azərbaycan xalqı öz doğma tor-
paqlarına qayıdacaq. Amma biz 
bilməliyik ki, bu, nə zaman ola-
caq. Çünki biz 30 ildir ki, gözlə-
yirik, 30 il bizə verilən vədlər, de-
yilən sözlər həyatda reallaşmır, 
gerçəkləşmir. Azərbaycan xalqı 
artıq buna dözə bilmir, Azər-
baycan dövləti dözə bilmir. Bizə 
konkret, real tarix deyilməlidir 
ki, onlar nə zaman hansı bölgə-
dən çıxacaqlar.
- Qarşıdurmalar daha böyük 
müharibəyə, böyük regional 
böhrana yol aça bilərmi? Nara-
hatlığınız varmı?
- Bunu onsuz da Ermənistan istə-
yir. Onların çirkin əməlləri buna 

hesablanıb. Biz hesab edirik ki, 
buna yol vermək olmaz. Bu mü-
haribə Azərbaycanla Ermənis-
tan arasında olan müharibədir. 
Bu müharibəni biz başlamamı-
şıq. Biz bu müharibənin səbəb-
karı deyilik. Biz, sadəcə olaraq, 
özümüzü müdafiə edirik və öz 
torpaqlarımızı geri istəyirik. Bi-
zim Ermənistan torpaqlarında 
gözümüz yoxdur. İyul ayında 
Ermənistan-Azərbaycan sərhə-
dində ermənilər tərəfindən baş-
lanan qarşıdurmalar nəticəsində 
Azərbaycan Ordusu Ermənistan 
torpağına keçmədi, halbuki ora 
keçə bilərdik. Onlara çox güclü 
zərbələr endirdik və onlar da 
geri çəkildi. Bizim qarşımızda 
heç bir maneə, heç bir əngəl yox 
idi. Biz onu etmədik. Çünki mən 
söylədim ki, bizim Ermənistan 
Respublikasının torpaqlarında 
hər hansı bir hərbi hədəfimiz 
yoxdur. Ermənistan isə bu gün 
Azərbaycana Ermənistan ərazi-
sindən hücum edir. Bax, dünən 
Gəncəyə zərbələr Ermənistan 
ərazisindən vuruldu, Mingə-
çevirə zərbələr vuruldu. Bizim 
orada böyük stansiyamız var. 
Mərmilərdən biri stansiyanın 
yanına düşdü. Doğrudur, onla-
rın mərmiləri elə mərmilərdir ki, 
- siz mühümmat deyirsiniz mər-
milərə, - onların bəziləri partla-
madı. Bəzilərini isə bizim hava 
hücumundan müdafiə qurğula-
rımız havada məhv etdi. Onlar 
bizi bu təxribata çəkirlər ki, biz 
də Ermənistana hücum edək, Er-
mənistana zərbələr endirək. On-
dan sonra da çıxıb bütün dünya-
ya desinlər ki, Azərbaycan bizə 
hücum edir, gəlin Ermənistanı 
xilas edin, yəni Ermənistan canı-
nı qurtarır.
- Ermənistanın beynəlxalq hüquq-
la çərçivələnmiş sərhədlərində 
bu hücumlar davam edərsə, vaxt 
gələrsə, yenə bugünkü mövqeyinizi 
qoruyacaqsınız, yoxsa..?
- Bunu demək hələ tezdir. Biz 
qarşıdurmaların gedişinə baxa-
cağıq. Hər halda, bizə vurulan 
hər bir zərbənin mənbəyi bizim 
üçün qanuni hədəfdir, legitim 
hədəfdir. Biz bu hədəfləri vur-
mağa məcbur olacağıq. Bu gün 
Azərbaycan Ordusu yalnız hərbi 
hədəfləri vurur. Bu, videogörün-
tülərdə artıq hər kəs üçün aydın-
dır, hər kəs bunu görə bilir. Biz 
yalnız Ermənistanın işğalçı or-
dusuna qarşı döyüşürük. Mülki 
əhaliyə qarşı heç vaxt döyüşmə-
mişik. Bu gün də etmirik və et-
məyəcəyik.
- Qısa adı ATƏT olan Avropa-
da Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Təşkilatının Minsk qrupunun 
3 həmsədr ölkəsi var – Ameri-
ka Birləşmiş Ştatları, Rusiya 
və Fransa. Sizə atəşkəs çağırışı 
etdilər. Cavabınız dəyişdimi? 
Şərtiniz yerinə yetirilmədiyi 

təqdirdə, yəni işğal altındakı 
torpaqlardan ermənilərin çəkil-
mədikləri müddətdə hər hansı 
atəşkəs ehtimalı varmı?
- Bizim mövqeyimizdə hər hansı 
bir dəyişiklik yoxdur. Mən bunu 
sizə bu gün bir daha dedim. 
Hətta biz ona da hazırıq ki, əgər 
bizə erməni silahlı qüvvələrinin 
torpaqlarımızdan çıxarılması ta-
rixləri verilərsə, o zaman atəşkəs 
üzərində çalışmaq olar. Amma 
onu da bilməliyik ki, atəşkəsi bər-
pa etmək o qədər də asan məsələ 
deyil. Çünki atəşkəs birtərəfli 
bərpa edilmir və bu anda çox cid-
di şiddətli döyüşlər gedir. Hər iki 
tərəf yerlərdə olan əsgər və zabit-
lərə təlimat verməlidir. Biri buna 
əməl edəcək, o biri əməl etməyə 
bilər. Yəni o, çox çətin bir pro-
sesdir. Ancaq əgər o çıxma tarixi 
bizə verilərsə təbii ki, biz bu təli-
matı verəcəyik. O zaman Minsk 
qrupunun həmsədrləri və digər 
ölkələr, mümkün olan ölkələr 
buna qoşularsa, atəşkəs bərpa 
oluna və beləliklə, bu döyüşlərə 
son qoyula bilər.
- Mümkün olan ölkələr deyərkən 
nəyi nəzərdə tutursunuz?
- Türkiyəni. Türkiyə güclü bir 
dövlətdir, dünya miqyasında 
böyük potensiala malik olan 
ölkədir, bizim qonşumuzdur, 
Ermənistanın qonşusudur, Cə-
nubi Qafqazın qonşusudur. 
Ona görə təbii ki, Türkiyə bu 
işlərdə fəal olmalıdır və mən 
fürsətdən istifadə edərək, bi-
zim bütün türk qardaşlarımıza 
öz adımdan, Azərbaycan xalqı 
adından təşəkkürümü bildir-
mək istəyirəm, başda əziz qar-
daşım, cənab Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan olmaq şərtilə. 
Türkiyənin ilk saatlardan bizə 
göstərdiyi dəstək xüsusi önəmə 
malikdir. Bu, təkcə öz qardaşla-
rına verilən dəstək deyil. Odur 
ki, biz - bütün Azərbaycan xalqı 
buna görə dərin təşəkkür hissi 
ilə yaşayırıq. Eyni zamanda, bu 
döyüşlərin daha böyük müstə-
viyə çıxmaması üçün Türkiyə-
nin qəti münasibəti çox önəmli-
dir. Çünki Türkiyə dedi ki, biz 
Azərbaycanın yanındayıq, sona 
qədər Azərbaycanın yanında-
yıq. Azərbaycan haqq yolunda-
dır, haqq-ədalət Azərbaycanın 
tərəfindədir və bu, bir çox başqa 
aktorlara da xəbərdarlıq oldu. 
Ona görə bundan sonrakı sülh 
prosesində Türkiyə mütləq ol-
malıdır. Təbii ki, sülh prosesi 
başlanacaq, müharibə daim apa-
rıla bilməz və bu, nə qədər tez 
olsa, o qədər də yaxşıdır. Məhz, 
bizim fikrimiz bundan ibarətdir 
və beləliklə, artıq bu bölgədə 
uzunmüddətli dayanıqlı sülh tə-
min edilə bilər.
- Cənab Prezident, Minsk qrupu-
nun həmsədrləri deyərkən Fran-
sanı ayrı bir yerə qoyursunuz.

- Fransa özünü ayrı yerə qoyur, 
mən qoymuram. Bütün proses-
də biz həmsədrlərə eyni gözlə 
baxmışıq və mən dəfələrlə rəsmi 
çıxışlarımda demişdim ki, hər 
bir ölkə ilə Azərbaycanın ayrı 
münasibətləri var, təbii ki, bu 
münasibətlərin səviyyəsi fərq-
lidir. Amma, eyni zamanda, bu 
məsələdə biz bu ölkələri bir-bi-
rindən ayırmırıq və bu ölkələr 
deməliyəm ki, bütün proses bo-
yunca son olaylara qədər vahid 
bir mövqedən çıxış edirdi, bitərəf 
idi, yəni tərəf tutmurdu. Halbuki 
biz bilirdik ki, bəlkə də bunların 
ürəyində tərəftutma var. Bu da 
təbiidir. Amma rəsmi addımlar-
da və bizimlə təmaslarda heç za-
man bunu göstərmirdilər.
- Fransa prezidenti Makronu 
üzr istəməyə dəvət etdiniz.
- Bəli, təbii, çünki bizə qarşı it-
tiham irəli sürdü. Olmayan şey-
ləri üstümüzə atdı. Bu, bizim 
ölkəmiz üçün qəbuledilməzdir.
- Hansı ittihamları?
- Deyib ki, Azərbaycan Türkiyə 
ilə birlikdə bölgəyə terrorçuları 
gətirib. Onun açıqlamasında bu, 
var. Ondan sonra bir açıqlama-
sında demişdir ki, “Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağı fəth etmək istə-
yir və biz buna icazə vermərik”. 
Dağlıq Qarabağ bizim torpağı-
mızdır. Bir dövlət öz torpaqları-
nı fəth edə bilərmi? Yəni, həm-
sədr bilmirmi ki, bu torpaqlarda 
qanunsuz olaraq ermənilər otu-
rub, bizim bütün tarixi abidələ-
rimizi, məscidlərimizi, qəbirlə-
rimizi, evlərimizi yerlə-yeksan 
ediblər. Ağdamın, Füzulinin gö-
rüntülərinə baxın. Bizim yarıda-
ğılmış məscidlərimizdə donuz, 
inək saxlayır. Bütün müsəlman-
ları təhqir edir. Görmürlərmi 
bunu? Ona görə “Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağı fəth etmək istə-
yir və biz buna icazə vermərik” 
sözləri qəbuledilməzdir. Ona 
görə Fransa özü-özünü artıq bu 
bərabər üçlüyün xaricinə qoyur 
və biz buna səssiz qala bilmərik.
- Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
Təhlükəsizlik Şurasının bu məsələ 
ilə bağlı tarixi qərarları var.
- Təbii, özü səs vermişdi. Özü 
1993-cü ildə səs vermişdi, yəni 
öz səsinə hörmət etsin.
- İyul ayında Ermənistan Tovu-
za hücum edərkən daha başqa 
bir şeyi hədəfləmiş ola bilərdi-
mi? Misal üçün, hədəfdə enerji 
təhlükəsizliyini zəiflətmək ola 
bilərdimi? TANAP, Bakı-Tbili-
si-Ceyhan xətləri ağlıma gəlir.
- Bəli, təbii ki, o da ola bilərdi. 
Bir neçə hədəfi var idi. Çünki 
ondan öncəki dönəmdə bəyan 
etmişdilər ki, əgər Dağlıq Qa-
rabağ ətrafında döyüşlər olarsa, 
onlar bizim strateji infrastruktur 
layihələrimizi vurmağa hazır-
dırlar - Səngəçal Neft-Qaz Ter-
minalı və boru xətti. Ona görə 

Tovuz bölgəsində hücumun 
bir məqsədi də o idi ki, onlar 
test edirdilər, haraya qədər girə 
bilərlər. Çünki orada onların 
əsas məqsədi dövlət sərhədini 
keçmək, Azərbaycan torpaqla-
rını işğal etmək və həmin TA-
NAP boru xəttinə yaxınlaşmaq, 
yaxud da ki, onu nəzarətə almaq 
idi. Ancaq bu, alınmayanda geri 
çəkildilər, bütün vasitəçilərdən 
imdad dilədilər. Mən də söylə-
dim ki, Ermənistan torpaqların-
da bizim hədəfimiz yoxdur. Ona 
görə dörd gündən sonra hücum 
dayandı.
Başqa bir səbəb ola bilər. Mən 
bununla bağlı öz fikirlərimi bil-
dirmişdim. Hazırda Ermənistan-
da çox dərin böhran yaşanır, həm 
siyasi, həm iqtisadi. Bu böhran 
nəticəsində Ermənistanda siya-
si əlaqələr pozulub. Çünki indi 
Paşinyan hakimiyyəti əsas müxa-
lifət liderlərini həbsə atdırır. Misal 
üçün, əsas müxalifət partiyasının 
sədrini deputat toxunulmazlığın-
dan məhrum etdi, həbsə atdı. İki 
keçmiş prezidentə qarşı cinayət 
işi açıldı. Söz azadlığı, sərbəst 
toplaşma azadlığı yoxdur. Konsti-
tusiya Məhkəməsini zor gücü ilə 
məhv etdi, öz adamlarını gətirdi. 
Ona görə Ermənistanın daxilin-
də artıq çox ciddi bir narahatlıq 
var. Paşinyan ictimai fikri yayın-
dırmaq üçün bu hücumu təşkil 
edir. Rusiyanı cəlb etmək, strateji 
infrastrukturumuzu məhv etmək, 
daxildəki vəziyyəti sabitləşdir-
mək və Azərbaycan torpaqlarının 
bir qismini işğal etmək və ondan 
sonra müzakirələrdə öz mövqeyi-
ni gücləndirmək.
- Mərhum atanızın sizə Dağlıq 
Qarabağla bağlı vəsiyyəti olub-
mu, olubsa nə idi?
- Atamın yolu mənim üçün bir 
işıq yoludur. Onun siyasətini 
davam etdirmək mənim onun 
oğlu kimi və Prezident kimi bor-
cumdur. Mən ilk dəfə prezident 
seçiləndə andiçmə mərasimində 
dedim ki, Heydər Əliyev yolu ilə 
gedəcəyəm, bu yoldan dönməyə-
cəyəm və bu yolun Azərbaycan 
üçün yeganə yol olduğunu de-
mişdim. Bütün sahələrdə - istər 
xarici siyasət sahəsində, istər iqti-
sadiyyat, sosial, o cümlədən Dağ-
lıq Qarabağ məsələsində bu yola 
sadiqəm. Çünki ona da təzyiqlər 
olmuşdur. Onun dövründə də 
təzyiqlər olmuşdu ki, Dağlıq Qa-
rabağa müstəqillik verin, Dağlıq 
Qarabağ sizdən ayrıldı, sizdən 
qopdu. O, təzyiqlərə tab gətirdi, 
dözdü. Azərbaycan xalqının ma-
raqlarına zidd olan heç bir sənədə 
qol qoymadı. Çünki o xalqımızın 
Lideri idi. Qarabağ məsələsində 
mənim də mövqeyimdə heç vaxt 
tərəddüd olmamışdır. Mən 17 
il bundan əvvəl nəyi demişəm-
sə, bu gün də deyirəm - Dağlıq 
Qarabağ bizim torpağımızdır, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tə-
min edilməlidir! Mən heç zaman 
imkan verməyəcəyəm ki, tarixi 
Azərbaycan torpaqlarında ikinci 
erməni dövləti yaradılsın. Bütün 
imkanlardan istifadə edib öz ərazi 
bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. 
Biz buna yaxınlaşırıq.
- Bir millətin iki dövlətindən Azər-
baycanın Prezidenti cənab İlham 
Əliyevə çox təşəkkür edirəm. Belə 
bir vəziyyətdə, müharibə şəraitin-
də bizi qəbul etdiniz. Bir Ali Baş 
Komandan olaraq, sağ olun.
- Mən təşəkkür edirəm və şadam 
ki, bizim söhbətimizin sonunda 
siz atamın çox məşhur kəlamını 
yada saldınız, Heydər Əliyevin 
sözləridir və indi bütün Tür-
kiyə-Azərbaycan üçün bir işıq 
yoludur - BİR MİLLƏT, İKİ 
DÖVLƏT. Türkiyə-Azərbay-
can - tək millət, iki dövlət.



4 8-14 oktyabr 2020-ci il

4 октября Президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам Алиев дал 
интервью телеканалу «Аль-Арабия». 
- Этот конфликт, который раньше 
был холодной войной, сейчас 
охватил пламенем Азербайджан 
и Армению. Истоки этой войны в 
прошлом, и сейчас слышны зву ки 
артиллерийских снарядов. Нагор-
ный Карабах вновь на повестке 
дня, война расширяется, выходя 
за пределы Карабаха и рамки 
влияния международных сторон. 
Есть опасения, что она может прев-
ратиться в региональную вой ну. Пути 
решения конфликта, между народное 
вмешательство станут темой на ших 
обсуждений с Президентом Азер бай-
джана Ильхамом Алиевым. 
-Господин Президент, мы начнем 
с событий, развивающихся в пос-
ледние дни, кризиса между Арме-
нией и Азербайджаном. С чего 
началась эскалация?
-27 сентября Армения атаковала наши 
военные позиции и гражданских лиц. 
В результате этой атаки пострадали 
наши гражданские лица. Среди 
граж данских лиц были жертвы. По 
данным на сегодняшнее утро, убиты 
22 мирных жителя, 73 ранены. К 
сожалению, сегодня у нас вновь есть 
раненые и убитые среди простых 
сельских жителей. Мы должны бы-
ли принять ответные меры, и наш 
ответ был адекватным. Мы начали 
контрнаступление, в результате ко-
то рого смогли подавить огневые 
позиции Армении, расположенные на 
оккупированных территориях Азер-
байджана. Мы смогли освободить 
часть территорий, несколько сел, и 
сегодня мы освободили город Джеб-
раил, который 27 лет находился под 
оккупацией Армении. Наша успеш-
ная военная операция про дол жа-
ется. Мы решительно наст рое ны на 
освобождение наших земель и вос-
становление своей терри ториаль ной 
целостности.
- Господин Президент, отчетливо 
видно, что события между Азер-
байджаном и Арменией выходят 
из-под контроля, есть ли какие-
либо границы расширения этой 
военной операции?
- Не думаю, что события выходят из-
под контроля. Ситуация находится 
под контролем Азербайджанской 
армии. В настоящее время мы про-
водим наступательную опера цию, 
на ша цель – освободить свои терри-
тории. Я предложил посред никам и 
обратился к народу Армении, чтобы 
они привлекли свое правительство 
к ответственности за оккупацию и 
остановили оккупацию. Если Ар-
мения согласится на это, если начнет 
освобождать оккупированные терри-
тории, которые она почти 30 лет 
незаконно удерживает под своим 
контролем, то война остановится. 
Нам не нужна война. Мы с 1992 года 
участвуем в процессе переговоров. 
Можно сказать, что за эти почти 
30 лет за столом переговоров было 
нулевое продвижение. Армения не 
хотела выполнять резолюции Со-
вета Безопасности ООН, требую-
щие полного, немедленного и безо-
говорочного вывода войск с наших 
территорий. Напротив, их военно-
политическое руководство пыталось 
оккупировать новые земли. Они 
пы тались перейти в наступление 
против Азербайджана, и в июле они 
фактически перешли в новое воен-
ное наступление. Таким образом, мы 
должны были защитить себя, наших 
граждан и восстановить признанную 
всеми странами мира, приз нан ную 
на международном уров не терри то-
риальную целостность Азер байджана.
-Президент Алиев, если Армения не 
ответит на эту Вашу инициативу, 
то эскалация будет продолжаться, 
будут угрозы жизни гражданских 
лиц, и цена за это будет высокой.
-Армения, не только обстреливая 
с использованием тяжелой артил-
лерии села, где живет граж данс кое 
население, но и проводя неза кон-
ное заселение иностранцев на окку-
пированных территориях, грубо на-
ру шает Женевскую конвенцию. Мы 
хотим освобождения наших терри-

то рий. Мы очень полагались на 
посредников, которые имеют ман-
дат на создание возможностей для 
поиска решения конфликта меж-
ду двумя странами. Однако вместо 
того, чтобы демонстрировать кон-
струк тивный подход за столом пере-
говоров, Армения в июле переш-
ла в наступление против нас, и мы 
дали им адекватный ответ. Они 
направили диверсионную группу, 
планировавшую террористические 
акты, и главарь этой диверсионной 
группы был схвачен. Сейчас он дает 
показания. В сентябре они подвергли 
артиллерийскому обстрелу наши 
села и города. Были полностью 
разрушены более 500 домов рядовых 
азербайджанцев, живущих близ зоны 
конфликта, и им был нанесен ущерб. 
Поэтому Армения должна прекратить 
агрессивные действия, они должны 
взять на себя обязательства по выводу 
своих войск с наших территорий. 
Они должны представить нам график 
вывода своих войск с оккупированных 
территорий. Их премьер-министр, 
который сказал, что «Карабах – это 
Армения», сейчас должен сказать, 
что «Карабах – это не Армения», и 
после этого мы, конечно же, будем 
готовы положить конец этой вражде 
и восстановить режим прекращения 
огня.
- Однако, Президент Алиев, посред-
ством «Аль-Арабия» Президент 
Армении рассказал о переговорах и 
сказал, что конфликт должен быть 
разрешен путем переговоров. Что 
Вы на это ответите?
- Я согласен. Я считаю, что решение 
должно быть достигнуто путем пе ре-
говоров. Однако переговоры должны 
иметь содержание. Слова Армении 
о том, что «Карабах – это Армения», 
- это сказал их премьер-министр, - 
фактически уничтожили принципы 
решения конфликта. Потому что 
Минская группа ОБСЕ, странами-
сопредседателями которой являются 
Россия, Соединенные Штаты Америки 
и Франция, в ходе многолетних 
переговоров выработала принципы 
разрешения конфликта, и первым 
шагом для достижения устойчивого 
мира в нашем регионе является 
освобождение оккупированных тер-
риторий. Когда премьер-министр 
Армении, пришедший к власти в 
результате произошедшего два года 
назад государственного переворота и 
«революции», профинансированной 
Джорджем Соросом, говорит «Ка-
рабах – это Армения», то он уничто-
жает смысл переговоров.
Тогда говорить не о чем. Поэтому 
находящийся у власти в Армении 
премьер-министр должен серьезно 
подумать о своем деструктивном по-
ведении, действиях, приведших к 
военному столкновению. Мы 28 лет 
находились в процессе переговоров, и 
у меня был опыт переговоров с двумя 
бывшими президентами Армении. 
Мы работали в относительно прием-
лемой форме для того, чтобы найти 
путь решения, мы делали небольшие 
шаги. Мы вместе с посредниками 
разработали основные принципы 
раз решения конфликта. А потом 
два года назад к власти приходит че-
ловек с улицы, который не имеет 
никакого опыта в политической жиз-

ни, который на протяжении всей 
своей жизни не руководил даже 
небольшой компанией, не имеет ни-
какого представления о геополи-
тике, международных отношениях, 
и начинает разрушать свою страну. 
Сейчас Армения находится в состо-
янии кризиса. Он арестовывает 
руководителя основной политической 
партии. Он начинает уголовное 
расследование в отношении двух 
бывших президентов, с которыми я 
в различные периоды работал над 
переговорами. Он создает абсолютно 
деспотический режим и подрывает 
переговоры. И что должны делать 
мы? Он выступает с оскорбительными 
заявлениями против азербайджанцев, 
он предпринимает провокационные 
действия и сбивает с толку самих 
посредников своим, мягко говоря, 
странным поведением. Он срывает 
переговорный процесс. Поэтому 
считаю, что для возвращения к 
переговорам премьер-министр Ар-
мении в первую очередь должен 
сказать, что «Карабах – это не Ар-
мения». Потому что выражение «Ка-
рабах – это Армения» - это ложь. 
Карабах – это Азербайджан. Он 
дол жен сказать, нам, хозяевам зем-
ли, что остается приверженным 
разработанным в течение 20 лет 
принципам, обеспечивающим их 
возвращение нам. После этой гнус-
ной военной атаки он должен пред-
ставить нам график вывода войск из 
наших городов, и тогда мы готовы 
остановить войну. Иначе мы сделаем 
это силовым путем, мы восстановим 
свою территориальную целостность 
силовым путем и покажем ему его 
место.
- Президент Алиев, есть три 
вопроса, связанных с Ва шим 
ответом, которые я хочу проком-
ментировать. Во-первых, Вы ска-
зали, что Армения находится в 
состоянии кризиса. Однако мы 
ви дим, что армянский народ 
поддерживает свое руководство 
и они приветствуют то, как руко-
водство страны их защищает. 
Второе – для того, чтобы вернуться 
за стол переговоров, единственным 
условием является то, что Армения 
должна сказать, что «Карабах – 
это не Армения», или есть другие 
условия или предусловия? Третье, 
какие страны-посредники были 
сбиты с толку?
- О странах я уже сказал. Минская 
группа ОБСЕ. Странами-сопред се-
дателями Минской группы ОБСЕ 
являются Россия, Соединенные Шта-
ты Америки и Франция. Во время 
моих контактов с представителями 
этой группы у нас была возможность 
обмениваться мнениями, и ни я, ни 
они не знали, что можно сделать, 
чтобы вести переговоры вперед. 
Потому что, как вам известно, были 
определены принципы переговоров 
и формат переговоров. Они не бы-
ли определены Азербайджаном в 
одностороннем порядке. Они предло-
жены посредниками и приняты 
двумя странами – Азербайджаном 
и Арменией. Формат переговоров 
– это Азербайджан и Армения. 
Это – конфликт между двумя стра-
на ми. Премьер-министр Армении 
сказал, что этот формат неприемлем 

и Азербайджан должен вести пере-
говоры с так называемой «Нагорно-
Карабахской республикой», которую 
не признает ни одна страна мира, 
включая саму Армению. Это было 
сделано умышленно, чтобы сорвать 
переговоры. Потому что он знал, что 
ни мы, ни посредники не примем это. 
Посредники – Россия, Соединенные 
Штаты Америки и Франция - от-
вергли это. Потом он сказал, что 
«Карабах – это Армения». Никто из 
его предшественников раньше такого 
не говорил. Никто из них. Потому 
что это означает конец переговоров. 
Потому что суть переговоров – вер-
нуть территорию Азербайджана 
мирным путем, путем переговоров, 
а затем обеспечить нормальное сос-
уществование азербайджанской и 
армянской общин в Нагорном Кара-
бахе. Потому что до войны, до того, 
как Армения оккупировала наши 
территории, 25 процентов населения 
Нагорного Карабаха составляли 
азер байджанцы. Но сегодня наря-
ду с Нагорным Карабахом под окку-
пацией находятся 7 районов вокруг 
Нагорного Карабаха, где жили 
более 700 тысяч азербайджанцев 
и где никогда не было армянского 
населения. Все они изгнаны, их дома 
полностью разрушены, все наши 
исторические памятники, в том числе 
наши мечети разрушены армянскими 
варварами. И теперь, когда мы приб-
лижались к продвижению, в прави-
тельстве Армении происходят из-
менения, к власти приходят новые 
люди, новая команда, не имеющие 
никакой связи с политикой, делают 
такие деструктивные заявления и 
шаги, начинают против нас военную 
агрессию. Что мы должны были 
сделать? Мы должны были защищать 
себя. Мы сделали именно это и будем 
делать до тех пор, пока не будет 
восстановлена наша территориальная 
целостность.
- Президент Алиев, Россия и 
Франция выдвигают против Вас 
обвинения, связанные с наем ни-
ками из Сирии, переб расы ваемыми 
через Турцию. Что Вы на это 
ответите?
-Мы это полностью отвергаем. В те-
че ние последних десяти дней, на 
прошлой неделе Президент Франции 
дважды звонил мне. Я сказал ему: 
предъявите доказательства. Нет ни-
каких доказательств якобы нахож-
дения на нашей территории си-
рийских боевиков. Я спросил его, 
когда он мне позвонил 27 сентября, и 
с того времени по сегодняшний день у 
меня нет никаких доказательств. Если 
есть такие доказательства, то почему 
они их не представили? Позвонив мне 
несколько дней назад, он вновь поднял 
этот вопрос, сказал, что у них есть 
разведданные. Я сказал, чтобы они 
поделились этими разведданными с 
нами. Неправильно обвинять страну, 
не представляя никаких доказательств 
и улик, и сегодня я не получил от 
Франции никаких доказательств, 
связанных с этими неприемлемыми 
обвинениями. На азербайджанской 
земле нет иностранных боевиков, и я 
сказал Президенту Франции, что наша 
армия состоит из почти 100 тысяч 
человек. То, что мы сейчас делаем в 
зоне боевых действий, показывается 
в интернете. Любой может увидеть, 
как наши современные дроны 
уничтожают армянские танки и 
систему противовоздушной обороны. 
Наша армия освобождает одно 
село за другим. На наших землях, 
которые долгие годы находились 
под оккупацией, поднимается наш 
флаг. Таким образом, эти обвинения 
абсолютно необоснованны.
Другой вопрос, о котором я могу вам 
сказать, состоит в том, что армяне 
распространили еще одну фейковую 
новость о том, что турецкий F-16 сбил 
принадлежащий Армении самолет 
Су-25. Это фейковая новость. Она 
была представлена иностранным 
медиа. Мы здесь на своей земле. 
Наши земли оккупированы. Если 
Франция хочет самоопределения для 
Нагорного Карабаха, то пусть отдаст 
им город Марсель, почти половина 
жителей которого составляют 

армяне, позволит им провозгласить 
Нагорно-Карабахскую республику 
и предоставит независимость. Пусть 
предоставят независимость Корсике, 
баскам. Почему они требуют от 
нас предоставления независимости 
Нагорному Карабаху? Какое они 
имеют право требовать этого от нас? 
Они должны прекратить выдвигать 
такие обвинения. Должны прекратить 
нападать на Азербайджан, подрывать 
наш авторитет. Если мы начнем 
говорить о наемниках и террористах, 
то, думаю, те, кто нас обвиняет, сами 
окажутся в неловком положении. 
Прежде чем нас обвинять, пусть 
посмотрят в зеркало.
-Некоторые считают, что если 
этот кризис разрастется, то ваши 
земли превратятся в арену войны, 
и это будет не в вашу пользу. Это в 
некотором роде похоже на войну 
марионеток на вашей земле. Не 
боитесь, что это будет борьбой 
между регионами?
-Нет. Нет войны марионеток. Азер-
байджан – это независимая страна. 
Наша независимость приз нана всей 
между народной обществен ностью. 
Азер байджан обладает очень сильными 
позициями на междуна родной арене. 
Я приведу вам всего два примера, 
связанных с нашими достижениями. 
Несколько лет назад Азербайджан 
при поддержке 155 стран был 
избран в Совет Безопасности ООН. 
Это произошло благодаря нашей 
независимой политике и тому, что наша 
страна является очень ответственным 
членом международного сообщества. 
В прошлом году мы провели в Баку 
саммит Движения неприсоединения 
с участием 120 стран, и Азербайджан 
принял председательство в Движении 
неприсоединения. Этот почетный 
пост был доверен Азербайджану 
еди ногласным решением 120 стран. 
Разве может марионеточная страна 
получить такую поддержку? Марио-
неточные страны жалкие. Никто их 
не уважает. Никто не обращает на них 
внимания. Сегодня в мире считаются 
с Азербайджаном. 
-Президент Алиев, Европа говорит, 
что кризис между Вашей страной 
и Арменией не имеет военного 
решения. Что бы Вы ответили на 
эту позицию Европы?
-Я часто слышу, что конфликт не 
имеет военного решения. Во-первых, 
я с этим не согласен. Во-вторых, 
хорошо, если нет военного решения, 
то дайте нам не военный путь 
решения, дайте нам дипломатическое 
решение. Вы полняйте резолюции 
Совета Безо пасности ООН. Они 
приняты выс шей международной 
структурой ми ра, и эти резолюции 
требуют безо говорочного вывода 
армянских войск с оккупированных 
территорий. Мы с 1992 года ведем 
переговоры, и было ли какое-либо 
дипломатическое решение за эти 28 
лет? Представили ли посредники или 
другие международные организации 
нам политическое решение? Нет. Они 
заморозили этот конфликт. Но он не 
является замороженным. Сколько мы 
должны ждать? Еще 30 лет? Сколько 
армяне будут продолжать сидеть на 
наших землях и не будут позволять 
нашим гражданам возвращаться в 
свои дома? Если международная 
общественность не может обеспечить 
выполнение международных резо-
люций, то Азербайджан сделает это 
сам. И это происходит. Я еще раз 
говорю всем сторонам, желающим 
помочь решению конфликта, а также 
руководству Армении: пока не поздно, 
сейчас положите конец оккупации. 
Заявите, что вы принимаете принципы 
урегулирования, что принимаете 
территориальную целостность Азер-
байджана, что представите нам график 
выхода со всех оккупированных тер-
риторий. И премьер-министр Арме-
нии, заявивший на территории 
Азер байджана, что «Карабах – это 
Армения», должен извиниться и ска-
зать: «Карабах – это не Армения», 
тогда мы остановимся.
- Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев. Благодарим Вас за то, что 
присоединились к нам из Баку.
- Благодарю.
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(əvvəli qəzetin 38-ci sayında)

Həyat səviyyəsi göstəricilərinin 
yüksəldilməsində yeni 

keyfiyyət mərhələsi

2018-ci ilin prezident seçkilərindəki 
qələbədən sonra Milli Məclisdə keçi-
rilən andiçmə mərasimində prezident 
ciddi islahatların aparılacağını bəyan 
etmişdi. Nitqində sosial siyasətin daim 
diqqət mərkəzində olduğunu deyən 
prezident növbəti illərdə çox ciddi is-
lahatların aparılacağını və bütün bun-
ların vətəndaşlarımızın yaşayış səviy-
yəsini daha da yaxşılaşdıracağını bəyan 
edərək dedi: «Son 15 il ərzində biz sosi-
al məsələlərin həllinə çox böyük diqqət 
göstərmişik. Bunu rəqəmlər də təsdiqlə-
yir. Maaşlar təxminən 7 dəfə, pensiyalar 
10 dəfədən çox artıb. Sosial infrastruktur 
yaradılır. 3100-dən çox məktəb tikilib və 
təmir edilib, 640-dan çox xəstəxana tiki-
lib və təmir edilib. Bölgələrdə 43 Olim-
piya İdman Mərkəzi yaradılıb. Yəni, 
sosial siyasət daim diqqət mərkəzində-
dir. Dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı fikrimi 
bildirmişəm, bir daha demək istəyirəm 
ki, gələcək fəaliyyətimdə də Azərbay-
can vətəndaşının maraqları, onun rifahı 
daim diqqət mərkəzində olacaqdır». 
2018-ildə Prezident İlham Əliyev tərə-
findən aparılan iqtisadi islahatlar iqtisa-
diyyatda şəffaflığın səviyyəsini artırdı, 
iqtisadi artımın yeni mənbələrinin tapıl-
masına imkan yaratdı, qeyri-neft sekto-
runun sürətli ikişafını təmin etdi. Təbii 
ki, bütün bu nəticələr özünü həm də 
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımında, 
inflyasiyanın həcminin kiçik olmasında, 
ixracın həcminin artımında və Azər-
baycanın strateji valyuta ehtiyatlarının 
həcminin artmasında göstərdi. 2018-ci 
ildə qəbul olunmuş 2019-cu ilin dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitlər və 
2019-cu ilin əvvəlindən başlayaraq ar-
tan büdcə gəlirləri hesabına cənab İlham 
Əliyevin sərəncamları ilə iki dəfə geniş 
sosial paket elan edildi.
A)2019-cu ildən başlanan sosial isla-
hatlar 4,2 milyondan artıq vətəndaşı 
əhatə etdi. Ötən il həyata keçirilən sosi-
al islahatlar öz miqyası və vətəndaşların 
maddi rifahının yaxşılaşdırılması baxı-
mından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
2019-cu ilin fevral ayında İlham Əliyev 
təxminən 3 milyon vətəndaşı əhatə edən 
bir sosial paketi təsdiqlədi. Bu paketdə 
minimum əməkhaqqının, əmək pensi-
yalarının minimum məbləğinin, sosial 
müavinətlərin, tələbə, magistr və dok-
torantlara verilən təqaüdlərin, məcburi 
köçkünlərə verilən müavinətlərin artırıl-
ması, problemli kreditlərə son qoyulma-
sı, yeni inşa olunmuş binalardakı mən-
zillərin sənədləşdirilməsi kimi vətəndaş 
məmnunluğuna yol açan məsələlələr öz 
əksini tapdı. 
Beləliklə, iqtisadi sahədə əldə edilmiş 
mötəbər uğurların sosial sferaya trans-
formasiyası ölkə başçısının bəyan etdi-
yi sosial iqtisadi kursun başlıca prinsipi 
olmaqla, ötən ilin əvvəlindən etibarən 
ölkə vətəndaşlarının sosial təminatını 
əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. Həmin 
vaxt keçirdiyi müşavirədə Prezident İl-
ham Əliyev vətəndaşların sosial rifahı-
nın yüksəldilməsi ilə bağlı addımların 
bundan sonra da atılacağını bəyan etdi. 
2019-cu ilin iyun ayının 18-də isə dövlət 
başçısı imzaladığı 17 sərəncamla əhali-
nin müdafiəsini gücləndirmək məqsə-
dilə növbəti sosial paketi təsdiq etdi. 
Beləliklə, sosial sahədə bu ilin əvvəlində 
atılan inqilabi addımların yeni mərhələ-
sinə start verildi.
Qeyd edək ki, birinci paket 3 milyon 
vətəndaşı əhatə etdi. Bu sosial islahat 
paketi tam şəkildə icra olundu və həm 
pensiyaçılarımızın, həm də işləyən 
vətəndaşlarımızın əməkhaqları artırıldı. 
Minimum əmək haqqının məbləği mar-
tın 1-dən 50 manat (38,4 faiz) artırılaraq 
130 manatdan 180 manata çatdırıldı. 
Əmək pensiyasının minimum məbləği 
isə 160 manat məbləğində müəyyən 
olundu. 
İkinci sosial paketin icrası nəticəsində isə 
sentyabr ayının 1-dən etibarən minimum 
əməkhaqqı 250 manata çatdırıldı, həmçi-
nin oktyabr ayından əmək pensiyasının 
minimum məbləği 200 manat təşkil etdi. 
Ümumilikdə isə iki sosial paketin 4,2 
milyon vətəndaşı əhatə etməsi göstərdi 

ki, ölkədə həyata keçirilən siyasən məhz 
insan amilinə xidmət edir. Minimum 
əməkhaqqının, əmək pensiyalarının mi-
nimum məbləğinin, sosial müavinətlərin 
artırılması həm vətəndaş məmnunluğuna, 
həm də sosial rifahın yüksəldilməsinə xid-
mət edən addımlar kimi ictimaiyyətin də-
rin rəğbətinə səbəb oldu. 
Bu ilin əvvəlindən isə pensiyaların in-
deksasiyası ilə bağlı dövlət başçısının 
qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq 1,2 
milyon pensiyaçının pensiyaları 16,6 faiz 
artırılıb. Bu ilin ötən dövründə orta pen-
siya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə 27 faiz artaraq 300 manata yaxın-
laşıb. Hazırda Azərbaycan minimum 
pensiyanın məbləğinə görə alıcılıq qa-
biliyyəti üzrə MDB-də birinci yeri, orta 
pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti üzrə isə 
ikinci yeri tutur.
Bununla belə Prezident İlham Əliyev bil-
dirmişdir ki, bu artım böyük olsa da, bizi 
qane edə bilməz, maaşlar və pensiyalar 
bundan sonra da qaldırılacaq.
Bütün bunlarla yanaşı çoxmənzilli bina-
nın sənədləşməsindəki problemlərə son 
qoyulması, fiziki şəxslərin problemli kre-
ditlərinin həlli ötən ilin ən mühüm ha-
disələri kimi sosial siyasətin mütərəqqi 
nümunələridir. Çünki bütün hallarda 
vətəndaşı narazı salan və narahat edən 
problemlər həll olunmalıdır. 
B) Sosial xidmətlərə yeni nəfəs verən 
DOST. Sosial xidmətlər sahəsində key-
fiyyətcə yeni mərhələ açan, hər kəsə dost 
məramı ilə yanaşan, şəffaflıq, operativ-
lik, vətəndaş məmnunluğunu təmin et-
mək məqsədi ilə yaradılan DOST layihə-
si Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
təşəbbüsünün nəticəsidir. Agentliyin 
missiyası Azərbaycan əhalisinin dövlət 
tərəfindən təklif edilən əmək və sosial 
müdafiə xidmətlərinə Xidmət Mərkəz-
ləri şəbəkəsi vasitəsilə müasir, operativ 
və elektron xidmətlərin tətbiqi ilə rahat 
çıxışını təmin etməkdir. Layihə əmək, 
məşğulluq, sosial müdafiə, əlillik, rea-
bilitasiya sahələrində xidmətlərin key-
fiyyətinin yüksəldilməsi, bu sahələrdə 
şəffaflığın artırılması, innovativ həllərin 
tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun tə-
min edilməsi məqsədi daşıyır.
DOST xidmətlərinin fəaliyyətə başlama-
sı sosial xidmətlərlə bağlı dövlət orqanla-
rına müraciət zamanı həm vaxt itkisinin 
qarşısının alınması, həm də vətəndaşla-
rın bu səbəblərdən keçirə biləcəyi əsəb 
və stressə son qoyulması baxımından 
mühüm hadisədir. Bütün bunlarla yanaşı, 
DOST xidməti həm cəmiyyətin ümumi 
mədəni, həm dövlət-vətəndaş münasibət-
lərinin səviyyəsinin yük səldilməsi, həm 
də korrupsiyaya ciddi zərbənin vurulma-
sı deməkdir.
Respublikada bütövlükdə 30-dan çox 
mərkəzin fəaliyyətə başlaması nəzərdə 
tutulur. Ümid edirəm ki, yaxın bir neçə il 
ərzində Bakıda və bütün ölkə üzrə DOST 
mərkəzləri fəaliyyətə başlayacaq. Onlar-
da da 130-dan çox xidmət göstəriləcəkdir.

Prezidentin vətəndaşlarla görüşləri 
sosial siyasətin təkmilləşməsi 

üçün yeni imkanlar açır

Cəmiyyətdə sosial ədalətə nail olmadan 
ölkəni inkişaf yoluna çıxarmaq mümkün 
deyil. Sosial ədalət Azərbaycan cəmiyyə-
tininə, Azərbaycan xalqının təbiətin, ru-
huna uyğundur. Ta qədimdən Azərbay-
can xalqı ədalətə tərəfdar olub, ədaləti 
müdafiə edib. Sosial ədalətlilik prinsipi 
bu gün Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi siyasi xətdə daha inkişaf etmiş 
formada özünü göstərir. Ədalətlilik ölkə-
nin sosial-iqtisadi inkişafından ədalətli 
şəkildə xalqa pay düşməsi, Azərbaycan 
dövlətinin milli sərvətlərdən əldə olu-
nan gəlirlərinin insanlarımıza ədalətli 
şəkildə çatdırılmasıdır. 
Dövlət başçısı dəfələrlə bəyan etmişdir 
ki, Azərbaycan hökuməti sosialyönüm-
lü bazar iqtisadiyyatının qurulmasında 
məqsəd və vəzifələri, hədəfləri dəqiq 
müəyyənləşdirməli, əsaslandırılmış 
strateji proqramlardan istifadə etməli, 
sosial tərəqqini, keyfiyyətli inkişafı xa-
rakterizə edən göstəricilərin daim yax-
şılaşmasını özünün vacib vəzifələri kimi 
diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Qlobal 
maliyyə böhranı, neftin qiymətinin aşa-
ğı düşdüyü dövrdə Azərbaycan dövlə-

ti strateji proqramların, layihələrin heç 
birini dayandırmadı. Büdcə-maliyyə 
resurslarının bölüşdürülməsində müəy-
yən dəyişikliklər etdi, inflyasiya risklə-
rinin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı 
tədbirlər gördü.
Azərbaycanda həyata keçirilən sosial 
siyasətdən danışarkən bir məsələni də 
qeyd etməliyik ki, bu siyasətin ayrı-ay-
rı istiqamətləri məhz Prezident İlham 
Əliyevin ölkə vətəndaşları ilə görüşləri 
zamanı formalaşır. Dövlət başçısının 
fəaliyyətinin ən mühüm tərəflərindən 
biri müxtəlif tədbirlər və regionlara 
səfərlər zamanı vətəndaşlarla təmas-
lara, söhbətlərə daim vaxt ayırması, 
belə görüşləri fəaliyyətinin mühüm 

istiqamətlərindən birinə çevirməsidir. 
Bu görüşlər sosial siyasətin daha da tək-
milləşməsi üçün yeni imkanlar açır. Ən 
əsası isə odur ki, belə görüşlər ictimai 
nəzarətin ən optimal nümunəsidir.
Bütün bunların nəticəsi olaraq Prezi-
dent İlham Əliyev mövcud gerçəkliklə-
ri operativ və obyektiv şəkildə qiymət-
ləndirərək, cəmiyyətin sosial sifarişinə 
uyğun çevik qərarlar qəbul edir, insan-
ları, cəmiyyəti narahat edən problemlər 
zamanında öz həllini tapır. Respublika-
mızda sosial siyasətdə mütəmadi olaraq 
baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri də bu 
görüşlərin məntiqi nəticəsidir. Bu, onu 
göstərir ki, vətəndaşların rifahı ilə bağ-
lı qəbul edilən qərarların təməlində in-
sanlarla görüşlərdə qaldırılan məsələlər 
xüsusi yer tutur. Çünki cəmiyyətin 
tərəqqisi ilə yanaşı, sosial həmrəyliyini 
təmin edən əsas şərtlərdən biri vətəndaşı 
düşündürən problemlərin vaxtında həll 
edilməsi, hər bir insanın qayğısına çevik 
və ədalətli münasibətin ortaya qoyul-
masıdır. Ələlxüsus söhbət sosial dövlət-
dən, sosial cəmiyyətdən gedirsə, burada 
vətəndaşı narahat edən məsələlərə daha 
diqqətlə yanaşılması olduqca vacibdir. 
Çünki məhz bu kimi məsələlərin kökün-
də insanların dövlət orqanlarına inamı-
nın və etimadının formalaşması dayanır. 

Pandemiya şəraitinin yaratdığı
çətinliklərin yoluna qoyulması sosial 

siyasətin yeni mərhələdəki 
uğurlarından biridir

Son dövrlərdə bütün bəşəriyyət qlobal 
risklərlə üz-üzə qalıb. Hələ koronavirus 
pandemiyasından əvvəl bütün dünya, o 
cümlədən respublikamız maliyyə böh-
ranlarının çətinliyini görüb. Lakin Azər-
baycan bu ciddi risklər dövründə heç bir 
sosial proqramı dayandırmadı.
Hazırda koronavirus pandemiyası bü-
tün bəşəriyyət üçün təhlükə mənbəyi 
qalmaqda davam edir. Virus ölkəmiz-
dən də yan ötmədi. Lakin həyata ke-
çirilən səmərəli tədbirlər nəticəsində 
Azərbaycan koronavirusla mübarizə-
dən ən az itki ilə çıxan dövlətlərdən bi-
ridir. Respublikamızda virusun yayıl-
masının qarşısının alınması yönündə 
görülən işlər haqlı olaraq beynəlxalq 
miqyasda təqdir olunur. 
İlk növbədə onu qeyd etmək istərdim 
ki, koronavirus xəstəliyinin Azərbay-
can ərazisində yarada biləcəyi təhlükə-
nin qarşısının alınması, profilaktik və 

təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata ke-
çirilməsi məqsədilə yaradılan Nazirlər 
Kabinetinin yanında Operativ Qərargah 
ilk gündən öz vəzifələrini inamla və la-
yiqincə yerinə yetirməkdədir. Prezident 
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın COVİD-19-a qarşı 
mübarizədə tapşırıq və göstərişlərini, 
koronavirusla bağlı dünyadakı çağırışları 
rəhbər tutan Operativ Qərargahın uğurlu 
fəaliyyəti nəticəsində bu təhlükəli xəstə-
liyin respublikamızda ciddi fəsadlara 
səbəb olmasının qarşısı alınmışdır. Ona 
görə hazırki şəraitdə respublikamızda ko-
ronavirusla mübarizədə qazanılan uğur-
lardan danışarkən Operativ Qərargahın 
işini də yüksək qiymətləndirməliyik.

COVID-19 infeksiyasının geniş yayılma-
sının qarşısının alınması ilə əlaqədar tət-
biq olunan bütün tədbirlər vətəndaşların 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, hər kə-
sin sağlamlığının qorunması məqsədilə 
həyata keçirilir. Bütün bunların fonunda 
özünü göstərən əsas həqiqət həm də o 
oldu ki, Prezident İlham Əliyevin yü-
rütdüyü siyasətin prioritetlərindən biri 
vətəndaşların sosial rifahıdır. 
Öncə onu qeyd edək ki, xalq istənilən 
gözlənilməz situasiyalarda öz yanında 
hər zaman liderini görüb. Bir neçə il əv-
vəl aran rayonlarında sel daşqınlarının 
törətdiyi fəsadlar zamanı, şimal-qərb 
rayonlarında baş vermiş zəlzələ za-
manı ölkə ictimaiyyəti İlham Əliyevin 
məsələyə çevik reaksiyasının şahidi 
oldu. İlham Əliyev hadisələr baş verən 
bölgələrə səfər etdi və dövlət başçısının 
əsas tapşırıq və göstərişləri, imzaladığı 
sərəncamlar ilk növbəti vətəndaşların so-
sial qayğılarının həlli ilə bağlı oldu. Elə-
cə də ötən il Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu 
rayonlarında baş vermiş zəlzələ zamanı 
zərərçəkmiş vətəndaşlar dərhal Prezi-
dent İlham Əliyevin və Birinci vitse-pre-
zident Mehriban Əliyevanın dəstəyini 
hiss etdilər. Ölkə rəhbərliyinin reaksiyası 
ilk növbədə çətinliyə düşmüş vətənda-
şa köməklik göstərilməsindən, üzləşdiyi 
problemlərin həllindən ibarət olub. 
Koronavirus pandemiyası da ekstremal si-
tuasiyalardan biridir. Bu qlobal problemə 
qarşı ilk gündən həyata keçirilən operativ 
tədbirlər də bir daha göstərdi ki, dövlət 
başçısı üçün ən ümdə məsələlərdən biri 
vətəndaşın təhlükəsizliyi və rifahıdır.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Prezi-
dentinin 19 mart 2020-ci il tarixli Sərən-
camına əsasən, COVID-19 pandemiyası-
nın və bundan irəli gələrək dünya enerji 
və səhm bazarlarında baş verən kəskin 
dalğalanmaların ölkə iqtisadiyyatına, 
makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğul-
luq məsələlərinə və sahibkarlıq subyekt-
lərinə mənfi təsirinin azaldılması məqsə-
di ilə dəyəri 3,5 milyard manatı ötən 
sosial-iqtisadi dəstək paketi qəbul olun-
du. Elə bu paketdə yer alan məsələlər 
göstərdi ki, ölkə rəhbərliyi yaranmış və-
ziyyətlə əlaqədar insanların çətinlik çək-
məməsi üçün sosial sahədə yeni tədbir-
lərin reallaşdırılması barədə hökumətə 
konkret tapşırıqlar vermişdir.
Bunlardan biri dövlət başçısının tapşırı-
ğına uyğun olaraq ünvanlı sosial yardım 
proqramının prosedur qaydalarının sa-
dələşdirilməsidir ki, bu da pandemiya 

dövründə əlavə 14 min ailəni əhatə etdi. 
Başqa bir mühüm sosial hadisə pande-
miya dövründə vətəndaşların sosial ri-
fahının və məşğulluğun təmin olunması 
üzrə görülən tədbirlərin nəticəsi kimi 
dövlət sektoru üzrə 900 min iş yerinin 
qorunmasıdır. 
Təbii ki, dövlətin sosial tədbirləri özəl 
sektoru da əhatə etdi. Bu zaman özəl sek-
torda 110 min əmək müqaviləsi, yəni 17 
faizlik artım təmin edildi. Məhz bu fak-
tın özü də kölgə iqtisadiyyatının və qey-
ri-rəsmi məşğulluğun leqallaşdırılması 
istiqamətində aparılan şəffaflaşdırma 
tədbirlərinin müsbət nəticə verməsindən 
xəbər verir. Bu gün əmək müqaviləsi ilə 
özəl sektorda işləyən insanların sayı 751 
mini ötüb. Əmək müqavilələrinin sayı-
nın artımı nəticəsində əməkhaqqı fon-
dunda da 8 faizlik artımın olması müs-
bət dinamikadır.
İşsiz şəxslər üçün haqqı ödənilən ictimai 
işlərin əhatə dairəsi genişləndirilmiş, 
belə iş yerlərinin sayının 90 minə çatdı-
rılması nəzərdə tutulmuşdur. 
Ümumiliklə, dövlət başçısının tapşı-
rıqlarına uyğun olaraq ölkəmizdə pan-
demiya dövründə reallaşdırılan geniş-
miqyaslı sosial dəstək paketi 5 milyona 
yaxın insanı əhatə etdi. Bu paket çərçi-
vəsində dövlət və özəl sektorda muzdla 
çalışan 1 milyon 665 min (o cümlədən 
özəl sektorda 751,3 min) işçinin iş yerlə-
rinin və əməkhaqqı gəlirlərinin qorun-
ması, 2 milyon vətəndaşa sosial təminat 
növləri (pensiya, təqaüd, müavinət) üzrə 
ödənişlərin davamlılığı təmin edilib. Bü-
tün bunlar dövlətimizin çətin dövrdə öz 
vətəndaşının yanında olmasının, Prezi-
dent İlham Əliyevin yürütdüyü siyasə-
tin mərkəzində insan amilinin dayanma-
sının bariz nümunəsidir. 
Bir məsələni qeyd etmək istərdim. Pan-
demiya ilə əlaqədar iqtisadi göstəricilərin 
azalmasına, neftin qiymətinin dəfələrlə 
aşağı düşməsinə baxmayaraq, Azərbay-
can dövləti bütün sosial proqram və la-
yihələri həyata keçirməkdə davam etdi. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Tele-
viziyasına müsahibəsində bütün bunların 
bizim siyasətimizin mahiyyətini göstər-
diyini bildirdi: «Mən ilin əvvəlində və 
pandemiyanın artıq alovlanan dövründə 
demişəm ki, bir dənə də olsun sosial proq-
ram ixtisar edilməyəcək və biz bunu təmin 
edirik. Eyni zamanda, sosial infrastruktur 
layihələrinin heç biri ixtisar olunmayıb. 
Ona görə bu sahəyə göstərilən diqqət və 
əməli-praktiki addımlar bir daha bizim 
siyasətimizin mahiyyətini göstərir. Bir də 
onu göstərir ki, siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır».
Təəssüf ki, bəzi məmurlar öz fəaliyyətlə-
ri ilə ölkə prezidentinin siyasəti ilə uzlaş-
mayan hərəkətlərə yol verir, vəzifələrin-
dən şəxsi maraqları naminə sui-istifadə 
edirlər. Belə halların xüsusilə pandemi-
ya dövründə müşahidə olunması, döv-
lət vəsaitlərinin talanması, aztəminatlı 
vətəndaşlar üçün ayrılan sovqatlara belə 
göz dikilməsi təəssüf doğurur. Buna görə 
də son vaxtlar antikorrupsiya tədbirləri-
nin gücləndirilməsi, bir sıra məmurların 
həbsi cəmiyyətdə razılıqla qarşılanır. 
Prezidentin də dediyi kimi, məmur öz-
başınalığının, qanun pozuntularının, 
korrupsiya və rüşvətxorluğun geniş ya-
yılması iqtisadi inkişaf yolumuzda əsas 
maneəyə çevrilib. Belə halların qarşısı-
nın alınması, cinayət əməllərinə yol ver-
miş məmurların məsuliyyətə cəlb edil-
məsi istiqamətində son zamanlar həyata 
keçirilən tədbirlər təqdirəlayiqdir.
Avqust ayının əvvəllərində keçirilən 
Milli Məclisin növbədənkənar sessiya-
sında dövlət büdcəsinə edilən dəyişik-
liklər Azərbaycanın pandemiya şəraiti 
reallıqlarına uyğun olaraq çevik maliyyə 
siyasəti həyata keçirdiyini göstərdi. Ölkə 
rəhbərliyinin yürütdüyü siyasətin məz-
mununa uyğun olaraq İqtisadiyyat, Ma-
liyyə və Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi nazirlikləri koordinasiyalı fəaliyyət 
ortaya qoyaraq, dövlət büdcəsinə də-
yişikliklərlə bağlı əsaslandırılmış tək-
liflərlə çıxış etdilər. Əminəm ki, edilən 
dəyişikliklər ölkəmizin əsas maliyyə 
sənədinin qarşısında dayanan vəzifələ-
rin vaxtında və səmərəli şəkildə yerinə 
yetirilməsini təmin edəcək.

(ardı var)
Ziyad SƏMƏDZADƏ,

AMEA-nın həqiqi üzvü, 
Milli Məclisin deputatı
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Məşəqqətli, əzablarla 
dolu son 3 əsr...

Xüsusilə, son 3 əsr - 19, 20 və artıq 
beşdə birini geridə qoymağa ha-
zırlaşdığımız 21-ci əsrdə xalqımız 
tarixin, həyatın çox böyük aman-
sızlıqları, sınaqları ilə üzləşib. 19-
cu əsrdə icazəsi və razılığı olma-
dan, başının üzərindən verilən 
ədalətsiz qərarlarla-müqavilələr-
lə, çar Rusiyası və şah rejimi - İran 
tərəfindən ikiyə bölünüb, parça-
lanıb, ilhaq edilib, Araz boyda 
ürəyinə dağ çəkilib. Bunlar az-
mış kimi, 20-ci əsrin əvvəllərində 
1905-ci, 1918-ci ildə başqa torpaq-
lardan məqsədli şəkildə bizim 
ərazilərə, Azərbaycan-Türk tor-
paqlarına yerləşdirilən məkrli və 
riyakar ermənilərin təcavüzünə, 
zülmünə, amansızlığına məruz 
qalıb, 1918-ci ilin qanlı, dəhşətli 
qırğınlarını, 31 mart soyqırımını 
yaşayıb. Ancaq yenə də insanlı-
ğından, ədalətindən, rəhmindən 
əl çəkməyib, özünü qoruyub, 
amma ermənilər və onların qanlı 
havadarları kimi, qadınları, qoca-
ları, uşaqları süngüdən keçirmə-
yib, bunu ağlına belə gətirməyib. 
Hansı ki, özü hər cür zülmlərə, 
qəddarlıqlara, amansızlıqlara, in-
sanlıqdan uzaq hərəkətlərə, dav-
ranışlara məruz qalıb.
Artıq 32 ildir xalqımız yenidən 
təcavüz, işğal faktı ilə üz-üzə qa-
lıb. Ermənipərəst Qorbaçovun, 
keçmiş Mərkəzi-Kreml haki-
miyyətinin açıq-gizli dəstəyi ilə 
1988-ci ilin yanvar-fevral ayla-
rında Azərbaycana qarşı yenidən 
ərazi, torpaq iddiaları irəli sürən, 
Qarabağ münaqişəsini alovlan-
dıran qonşularımız ötən 32 il ər-
zində xalqımıza olmazın zülmlər, 
amansızlıqlar, qəddarlıqlar edib. 
1988-ci ildə indiki Ermənistan 
adlanan (əslində Ermənistan adlı 
dövlət məhz onun havadarları, 
güc mərkəzləri tərəfindən bizim 
torpaqlarda yaradılıb, ermə-
nilərə peşkəş edilib) şər ocağında 
- Quqark və Masisdə azərbay-
canlılara qarşı böyük qəddarlıq 
göstərilib, azərbaycanlılar dəmir 
borulara, torbalara doldurularaq, 
ağızları qaynaqlanaraq, amansız-
lıqla qətlə yetiriliblər. Cəmi 4 il 
ərzində - 1988-92-ci illərdə Bağa-
nis Ayrımda, Xocalıda, Meşəlidə, 
Qaradağlıda, Cəmillidə, Umud-
luda, Ağdabanda, Ballıqayada 
soyqırımları, insanlıq dramları 
yaşadıblar, metro stansiyala-
rımızda, dəmir yolu, avtobus, 
dəniz, gəmi, hava limanlarında 
terraktlar törədiblər, 1991-ci ilin 
20 noyabr dəhşətini - qətliamını, 
Qarakənd faciəsini yaşadıblar... 
Nəinki hərbçilərimizə, əsgərləri-
mizə, hətta, əliyalın qocalarımı-
za, yaşlılarımıza, qadınlarımıza, 
körpələrimizə, uşaqlarımıza belə 
rəhm göstərməyiblər, onlara 
qarşı insanlıqdan uzaq nə varsa, 
ediblər. Amma yenə də torpaqla-
rı, Vətəni uğrunda silaha sarılan 
igidlərimiz, oğul və qızlarımız öz 
rəhmindən, mərhəmətindən əl 
çəkməyib, düşmənin etdiklərini 
təkrarlamayıb.
26 illik atəşkəs dövründə yenə 
də Ermənistan və ermənilər tərə-
findən təxribatlar, fitnəkarlıqlar 
törədilib, növbəti zəbt və qəsb 
planlarına baş vurulub, qanlar 
axıdılıb. 9 yaşlı Fariz Bədəlov, 2 
yaşlı körpə - Zəhra Quliyeva və 
nənəsi Sahibə Quliyeva aman-
sızlıqla qətlə yetirilib... Bir de-
yil, beş deyil... Ermənilərin və 
Ermənistanın etdiklərini, başı-

mıza gətirdiklərini saymaqla 
qurtarmaq mümkün deyil. Yenə 

də xalqımız, əsgərlərimiz, Or-
dumuz səbir göstərib, insanlıq 
nümayiş etdirib, mülki əhaliyə 
heç zaman hansısa hərəkətlərə 
yol verməyib. Bizim elə ermə-
nilər və onlar dəstəkləyənlər-
dən fərqimiz budur. Biz heç za-
man onları kimi olmamışıq, ola 
bilmərik və olmayacağıq. Bizim 
bir xalq, bir toplum olaraq, üs-
tünlüyümüz də elə bundadır.
Bəli, 32 ildir ki, təcavüzə, işğa-
la məruz qalmışıq. Münaqişə 
nə sovetlər dövründə ədalətli 
həllini tapıb, nə də 29 illik ikin-
ci müstəqillik dövrümüzdə. 28 
ildir münaqişənin həlli ilə məş-
ğul olmaq üçün ATƏT-in Minsk 
Konfransı (Minsk qrupu) təşkil 
edilib, 11 üzvü var. 23 ildir ki, 
Rusiya, Fransa və ABŞ-ın iştira-
kı ilə həmsədrlik institutu for-
malaşdırılıb, onlara münaqişəni 
sülh və danışıqlar yolu ilə həll 
etmək üçün vasitəçilik missiyası 
həvalə olunub, mandat verilib. 
Üzvü olduğumuz BMT bizi 86, 
6 kvadrat kilometr əraziyə ma-
lik və sahib olan ölkə kimi üzv 
qəbul edib, tanıyıb, 1993-cü ildə 
Ermənistan-Azərbaycan mü-
naqişəsinin həll edilməsi üçün 
4 qətnamə qəbul edib. Eyni za-
manda, Minsk qrupu ölkələrinin 
dominantlıq təşkil etdiyi Avropa 
Şurası Parlament Assambleyası 
tərəfindən 2005-ci ildə 1416 saylı 
qətnamə qəbul edilib. Eləcə də, bir 
müddət öncə Avropa Parlamenti 
Ermənistanın işğalçılığını pisləyən 
qətnamə ortaya qoyub. Ancaq çox 
təəssüflər olsun ki, bugünədək on-
ların biri də yerinə yetirilməyib. 
Hansı ki, bu təşkilatların, burada 
dominantlıq edən dövlətlərin, xü-
susilə, BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının veto hüququna malik olan 
3 dövlətinin əlində kifayət qədət 
təsir və təzyiq mexanizmləri olma-
sına rəğmən, Ermənistana qarşı bu 
illər ərzində bir addım belə addım 
atılmayıb, sanksiyalar tətbiq olun-
mayıb, onu işğaldan çəkindirmək, 
sülhə razı qalmaq üçün cəzalandır-
ma metodları seçilməyib. Əksinə, 
çox təəssüflər olsun ki, Etmənista-
na çox zaman açıq və gizli dəstək 
nümayiş etdirilib, onlara “yaşıl 
işıq” yandırılıb, növbəti işğalçılıq 
hərəkətlərinə həvəsləndirilib, iş-

tahlandırılıb. Xüsusilə də, həmsədr 
ölkələrin üçü də açıq-aşkar ermə-

ni və Ermənistanpərəstlikləri ilə 
seçiliblər. Məsələn, Rusiyanın 
münaqişə başlayandan bu günə 
kimi Ermənistanı silahlandırma-
sı heç kim üçün sirr deyil. Bunu 
özləri, öz siyasətçiləri, rəsmiləri 
də etiraf edirlər. Bir müddət öncə 
iki ölkə liderinin telefon danışıq-
ları zamanı bu faktlar qarşı tərə-
fin diqqətinə belə çatdırılıb. Eyni 
zamanda, bu günlərdə 3 yerli 
telekanala müsahibəsində cənab 
prezident tərəfindən bu faktlar 
- həm şimal qonşumuzun, həm 
də Azərbaycanın hər zaman əl 
uzatdığı Serbiya tərəfindən Er-
mənistana silahların ötürülməsi 
məsələsi dilə gətirilib, bunların 
yolverilməzliyi ilə bağlı sərt, kəs-
kin etiraz ifadə edilib.
Bəli, münaqişəni həll etməli olan 
beynəlxalq qurumlar, orbitrlik 
missiyasını üzərinə götürənlər 
bu illər ərzində missiyalarının 
tam ziddinə, əksinə olan fəaliy-
yətlər sərgiləyiblər. Arada-sırada 
da quru, boş, mənasız, çəkisi, tə-
siri olmayan bəyanatlar vermək-
lə, özlərinin missiyalarını başa 
çatmış sayıblar. Nəticədə də mü-
naqişə uzana-uzana gedib, dala-
na dirənib.
 

Xəbərdarlıqlar, mesajlar və...
Bu ilin iyul ayında Azərbay-
can-Ermənistan sərhədinin To-
vuz istiqamətində törətdiyi 
növbəti qanlı və təxribat hərəkət-
lərinə layiqli cavab verilsə də, 
düşmən və təcavüzkar ölkə, onu 
üzərimizə qaldıranlar, təəssüflər 
olsun ki, bundan da nəticə çıxar-
madı. Həm həmin ərəfədə, həm 
sonrakı dönəmlərdə Azərbaycan 
dövləti, xüsusilə, ölkə prezidenti 
tərəfindən dəfələrlə xəbərdarlıq 
edilsə də, sərt mesajlar verilsə də, 
düşmən tərəf yenə nəticə çıxar-
madı, ibrət götürmədi. Hansı ki, 
istər Avropa İttifaqının Cənubi 
Qafqaz üzrə xüsusi nümayən-
dəsini qəbul edərkən, istərsə 
BMT Baş Assambleyasının 75-ci 
Sessiyası çərçivəsində BMT-nin 
75 illiyinə həsr edilmiş Yüksək 
Səviyyəli iclasında, o cümlə-
dən, ümumi debatlarda çıxışları 
zamanı Azərbaycan Prezidenti 
adları çəkilən qurumlara, bey-
nəlxalq birliyə, dünya ictimaiy-

yətinə bir daha səslənərək, Ermə-
nistanı müharibə ritorikasından, 
təcavüzkarlıq siyasətini, təxri-
batçılıq hərəkətlərini davam et-
dirməkdən çəkindirməyə çağırış 
etmişdi. Dövlət başçımız Avropa 
İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə 
xüsusi nümayəndəsi ilə görüşün-
də demişdi:
“Kəşfiyyat mənbələrimizdə mə-
lumat var ki, çox ciddi hərbi 
hazırlıqlar gedir, onların hərbi 
qüvvələri təmas xəttində, dövlət 
sərhədində cəmləşir. Biz vəziy-
yəti izləyirik və özümüzü mü-
dafiə edəcəyik, Tovuzda etdiyi-
miz kimi, başqa bir çox hallarda 
etdiyimiz kimi. Əgər onlar bizə 
hücum etsələr, peşman olacaq-
lar. Mən, sadəcə olaraq, sizin 
bunu bilməyinizi və bu mesajı 

Avropa Komissiyasına çatdır-
mağınızı və Avropa Komissiya-
sının təcavüzkarın yeni təxribat-
larını dayandırmaq üçün nə edə 
biləcəyini görmək istəyirəm”.
Və yaxud, BMT Baş Assambleya-
sının 75-ci Sessiyası çərçivəsində 
BMT-nin 75 illiyinə həsr edilmiş 
Yüksək Səviyyəli İclasında həm 
Azərbaycan Prezidenti, həm də Qo-
şulmama Hərəkatının sədri kimi ge-
niş və dərin məzmunlu nitq söyləyən 
cənab İlham Əliyev açıq və birməna-
lı şəkildə bildirmişdi:
“Təcavüzkar ritorika və təxri-
batlar Ermənistanın Azərbay-
cana qarşı yeni təcavüzə hazır-
laşdığını nümayiş etdirir. Biz 
BMT-ni və beynəlxalq ictima-
iyyəti Ermənistanın növbəti 
hərbi təcavüzdən çəkindirilmə-
sinə dəvət edirik. Təxribatların 
baş verməsinə və gərginliyin 
artırılmasına görə məsuliyyət 
Ermənistanın hərbi-siyasi rəh-
bərliyinin üzərinə düşür. Ermə-
nistan-Azərbaycan münaqişəsi 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində və BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qətnamələri 
əsasında həll edilməlidir”.
Bəli, yuxarıda da qeyd etdiyi-
miz kimi, çox təəssüflər olsun 
ki, bugünədək ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin fəa-
liyyəti heç bir nəticə verməyib. 
Düzdür, Minsk qrupunun həm-
sədr ölkələri - Rusiya, Fransa və 
ABŞ prezidentləri bəyanatların-
da status-kvonun qəbuledilməz 
olduğu vurğulayıblar, biz həmin  
bəyanatları alqışlayırıq, lakin bə-
yanatlar, sözlər kifayət etmir. Bi-
zim real addımlara ehtiyacımız 
var. Təkcə həmsədr dövlətlər 
deyil, ATƏT-in Minsk qrupunun 
bütün 11 üzvü prosesdə fəal işti-
rak etməlidir. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 853 saylı qətnaməsinə 
əsasən, Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin Azərbaycanın işğal 
edilmiş ərazilərindən çıxarılma-
sının yenilənmiş zaman qrafiki 
tərtib edilməlidir. BMT-nin mü-
vafiq təsisatları BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qətnamələrinin 
icrasına və azərbaycanlı məcburi 
köçkünlərin doğma torpaqlarına 
qayıtmasına töhfə verməlidir. 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinin vaxt məhdudiy-
yəti yoxdur. Həmin qətnamələr 
icra edilənə qədər qüvvədədir. 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qət-
namələrinin təhrif olunması isə 
qəbuledilməzdir. Bunlar bizim 
haqlı tələblərimiz və gözləntilə-
rimizdir. Bunlara mütləq şəkildə 
real, əməli addımlarla cavab ve-
rilməlidir. Biz daha 32 il gözləyə 
bilmərik. Münaqişə müsbət və 
ədalətli həllini tapmalıdır. Bu, 
BMT-nin, ATƏT-in, Minsk qru-
punun borcudur, vəzifəsdir.
Bəli, bütün kürsülərdən, o cüm-
lədən, BMT toplantısından-tribu-
nasından edilən xəbərdarlıqlar, 
sərt mesajlar da çox təəssüflər 
olsun ki, isterik vəziyyətdə olan 
bədnam Paşinyan hakimiyətini 
ayıltmadı, onlar bundan nəticə 

çıxarmaq əvəzinə, daha da avan-
türist addıma, təxribata əl atdılar, 
sentyabrın 27-dən səhər saatla-
rından etibarən bütövlükdə atəş-
kəs rejimi pozdular, növbəti işğal 
və qəsb planlarını həyata keçir-
məyə cəhd etdilər. Dərhal da la-
yiqli, kəskin cavablarını aldılar. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, 
müzəffər Azərbaycan Ordusuna 
əks-hücum, əks-həmlə əməliyya-
tına, əslində topraqlarımızın son 
qarışınacan azad edilməsi üçün 
Vətən müharibəsinə başlamaq, 
döyüş əmri verildi.
Sentyabrın 27-də Dövlət Televizi-
yası ilə Azərbaycan xalqına tarixi 
müraciət edən Ali Baş Koman-
dan bildirdi ki, Azərbaycan Or-
dusu Azərbaycan torpaqlarında 
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endi-
rir. Azərbaycan Ordusu öz torpa-
ğında Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünü qoruyur, müdafiə edir. 
Həmçinin, bəyan etdi ki, bütün 
dünya Dağlıq Qarabağı Azər-
baycanın ayrılmaz hissəsi kimi 
tanıyır. Çünki tarixi ədalət bizim 
tərəfimizdədir. Bu, bizim doğ-
ma, dədə-baba torpağımızdır. 
Beynəlxalq hüquq bizim tərəfi-
mizdədir. Bütün beynəlxalq təş-
kilatlar Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü tanıyır. Bütün ölkələr 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
tanıyır. Beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində qəbul edilmiş qərar 
və qətnamələr Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycana məxsus olduğu-
nu açıq-aydın təsbit edir. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının dörd 
qətnaməsində deyilir ki, erməni 
silahlı qüvvələri dərhal, tam və 
qeyd-şərtsiz işğal edilmiş torpaq-
lardan çıxarılmalıdır.
Eyni zamanda, xalqa müraciətin-
dən az sonra ölkənin güc struk-
turlarının rəhbərlərinin, döv lət 
rəsmilərinin iştirakı ilə Təhlükə-
sizlik Şurasını iclasını çağıran 
dövlət başçımız bir daha birmə-
nalı və qətiyyətli mövqeyini nü-
mayiş etdirdi, Qarabağ, torpaq 
məsələsində güzəşt olmadığını 
və olmayacağını bildirdi, “Biz 
haqq yolundayıq, biz özümüzü 
müdafiə edirik. Biz heç kimin 
torpağına göz dikməmişik, heç 
kimin torpağında, Ermənistan 
ərazisində Azərbaycan silahlı 

birləşmələrinin heç bir məqsə-
di, hədəfi yoxdur. Ancaq biz öz 
torpağımızda özümüzü müdafiə 
edəcəyik və işğal edilmiş torpaq-
larımızı işğalçılardan azad edə-
cəyik”; - deyə çıxışını tamamladı.
Bütün dünya bir daha Azərbay-
canın Qarabağ, torpaq məsələsin-
də əzmini, iradəsini, mövqeyini 
gördü. Gördü ki, Qarabağ məsələ-
sində indiyə qədər güzəşt olmadı-
ğı kimi, bundan sonra da güzəşt 
olmayacaq, bunu Azərbay can dan 
ummaq və gözləmək əbəs dir, mə-
nasızdır. Azərbaycanın mövqeyi 
birmənalı və dəyişməzdir.
 Bəli, müharibə dövrünün öz qa-
nunları var. Bunlardan biri də 
hərbi vəziyyətin elan edilməsi-
dir. Bu, ərazisində müharibə ge-
dən, münaqişə ocağı olan hər bir 
ölkədə rast gəlinən, tətbiq edilən 
və zərurətdən doğan bir vəziy-
yətdir. Biz də bunları bir zaman-
lar, Qarabağ hadisələri başlayan-
dan bir müddət sonra yaşamışıq. 
Təbii ki, o zaman reallıqlar və 
şərtlər tam başqa idi. Biz hələ so-
vetlər dövlətinin tərkibində idik, 
müstəqil deyildik, tətbiq edilən 
hərbi vəziyyətin də bizim ma-
raqlarımıza nə dərəcədə cavab 
verib-vermədiyi özü qaranlıq və 
mübahisəli idi. Ancaq indi biz 
müstəqil dövlətik, hələ də müha-
ribə şəraitindəyik. Belə olan hal-
da, yəni həm müharibə şəraitin-
də olmağımız, həm də sentyabrın 
27-dən etibarən yaranmış yeni şə-
rait, Vətən müharibəsi ölkəmizdə 
hərbi vəziyyətin, bəzi bölgələrdə 
isə komendant saatının elan və 
tətbiq edilməsini zəruri edirdi. 
Bu, qaçılmaz bir məsələ və reallıq 
kimi, ortada idi.
Odur ki, elə həmin ayın 27-si, ax-
şam saatlarında 6-cı çağırış Milli 
Məclisin (MM) təcili iclası çağı-
rıldı və burada cəmi bir məsələ 
müzakirə olundu - ölkəmizdə 
yaranmış durumla, yeni situasi-
ya ilə bağlı hərbi vəziyyətin elan 
edilməsi. İclasda aparılan müza-
kirələrdən sonra ölkədə hərbi və-
ziyyətin elan olunması ilə bağlı 
qərar yekdilliklə qəbul edildi və 
imzalanaraq, hüquqi qüvvəsinə 
minməsi üçün dərhal ölkə Pre-
zidentinə göndərildi. Ölkə baş-
çısı öz səlahiyyətlərindən istifadə 
edərək, ölkədə hərbi vəziyyətin 
elan olunması ilə bağlı qərarı təs-
diqlədi, Fərman verdi. Beləliklə, 
ayın 28-dən, saat 00:00-dan ölkə-
də hərbi vəziyyətin, Bakı, Gən-
cə, Naftalan, Yevlax şəhərləri də 
daxil olmaqla, bütün sərhədyanı 
və cəbhəyanı bölgələrdə axşam 
saat 21:00-dan səhər saat 06:00-a 
qədər komendant saatının tətbiq 
edilməsinə başlanıldı. Artıq neçə 
gündür ölkəmizdə hərbi vəziy-
yət və bir neçə bölgəmizdə ko-
mendant saatı hökm sürür ki, bu 
da yalınız və yalnız xalqımızın, 
dövlətimizin milli maraqlarının, 
təhlükəsizliyinin təmin edilmə-
si üçün atılan önəmli və vacib 
addımdır. Bütün xalqımız bunu 
məhz bu cür qiymətləndirir, təq-
dir edir, dəstəkləyir.
Hərbi vəziyyət həm də o demək-
dir ki, artıq ölkədə fəaliyyət 
göstərən bütün müəssisələr, fab-
rik və zavodlar hamısı ona uyğun 
fəaliyyət göstərir və göstərməli-
dir. Bunun özü də ikiqat, üçqat 
məsuliyyət deməkdir. Çünki adi 
dövrdəki iş rejimi ilə hərbi vəziy-
yət dövründəki iş rejimi tama-
milə fərqlidir. Hər bir addım, hər 
bir fəaliyyət məhz müharibə döv-
rünün və hərbi vəziyyətin şərtləri 
daxilində olmalıdır. İnsanlarımız 
da bunu məhz bu cür qəbul edir 
və öz iş, əmək rejimlərini ona görə 
qururlar, qurmağa çalışırlar.
Bununla belə, müharibə dövrünün 
iqtisadiyatı özü tamam fərqli bir 
məsələ, situasiyadır. Çox şükürlər 
olsun ki, ölkəmizdə iqtisadiyyat 
güclüdür, kifayət qədər maliyyə, 
valyuta ehtiyatlarımız mövcuddur. 
İnsan resurslarımız, təbii resursla-
rımız, işçi qüvvəmiz yetərincədir. 
Bunlar bizim üstünlüklərimizdir 
və təbii ki, bu üstünlüklər iqtisa-
diyyatımızın müharibə və hərbi 
vəziyyət dövrünün reallıqlarına 
uyğunlaşmasına və cavab vermə-
sinə tam imkan yaradır.

Azərbaycan xalqı yarandığı, formalaşmağa başladığı gündən, tarixdən daim insanpərvərliyi, 
sülh pərvərliyi, rəhmi, mərhəməti, ədaləti ilə seçilib, fərqlənib, tanınıb. Heç zaman qan tökməyə, 
başqalarının torpaqlarını zəbt və qəsb etməyə cəhd göstərməyib, çalışmayıb, bunu ağlının ucun-

dan belə keçirməyib. Heç kimin ərazisinə göz dikməyib, hər zaman ətrafında olan, yaşayan xalqlarla, 
dövlətlərlə xoş, səmimi münasibətlərə üstünlük verib, sülhə, əmin-amanlığa tərəfdar olub.  Hətta tarixən, 
zaman-zaman haqsızlıqlara, qəsb lərə, zəbtlərə, işğalçılıq və təcavüzkarlıqlara məruz qalsa da, yenə də 
insanlıq göstərib, bəşəri dəyərlərə sadiq qalıb, qocalara, qadınlara, uşaqlara, körpələrə rəhm, mərhəmət 
nümayiş etdirib. Çünki rəhm, mərhəmət, ədalət Azərbaycan xalqının ruhunda, damarlarında axan qa-
nında olub, nəsillərdən-nəsillərə keçib, ötürülüb. Buna yazılı və şifahi ədəbiyyatımızda, Azərbaycana 
səyahət edən səyyahların, tanınmış insanların, elm və əbədiyyat adamlarının, tarixçilərin, entoqrafların, 
arxeoloqların əsərlərində də rast gəlmək olar. Hələ əsrlər, yüz illər öncə ulu Dədə Qorqud, Ozan Dədəmiz 
Azərbaycan xalqını düşmən, qəsbkar üzərinə gedərkən, müqəddəs Qopuzu ilə uğurlayıb, onu düşməndən 
fərqli olaraq, amansız olmamağa, qadına, qocaya, körpəyə rəhm etməyə, mərhəmət göstərməyə səsləyib. 
Özü ilə bərabər xalqımızı dünyanın rəhm, mərhəmət simvoluna çevirib. Bununla da niyyətinin əzmək, 
məhv, qəsb, zəbt etmək deyil, yalnız və yalnız torpaqlarını qorumaq, özünü müdafiə etmək olduğunu hər 
kəsə nümayiş etdirib. Qana susamayıb, qan axıdılmasından, qan tökülməsindən sevinməyib. Əsrlərdən, 
qərinələrdən, gendən, qandan irəli gələn bu dəyərlər tarixin hər dönəmində qorunub-saxlanılıb, yaşadılıb.



78-14 oktyabr 2020-ci il
Ancaq gəlin görək qarşı - düşmən 
tərəfdə vəziyyət necədir, onların 
iqtisadiyyatı - həm Ermənista-
nın, həm də qondarma, separaçı 
“DQR”-in “iqtisadiyyatı” hərbi 
vəziyyətin reallıqlarına cavab ve-
rirmi? Birmənalı şəkildə demək 
olar ki, xeyr. Çünki onlarda nə 
demoqrafik artım var, olan əha-
li də artıq başını götürüb başqa 
ölkələrə üz tutur, nə də təbii 
sərvətlərə, resurslara malikdir-
lər. İqtisadiyyatları çökmüş, on-
dan-bundan asılı vəziyyətdədir, 
heç bir iri müəssisələri özlərinə 
məxsus deyil, özləri idarə etmir. 
Bunlar isə heç şübhəsiz ki, həm 
Ermənistanın, həm də “DQR”-in 
mövcud durumuna, ən əsası, hər-
bi vəziyyətinə ciddi təsir göstərir 
və göstərməkdədir. Vəziyyətin 
bu cür davam edəcəyi, yəni işğal 
olunmuş ərazilərimizin bir-bir 
azad olunacağı təqdirdə də (buna 
da zərrə qədər şübhəmiz yoxdur 
və ola da bilməz), həm Ermə-
nistanın, həm ondan asılı olan 
“DQR”-in sosial-iqtisadi duru-
mu daha da pisləşəcək, daha da 
kəskinləşəcək. Bunlar həmçinin 
digər problemləri, kataklizmləri 
də qaçılmaz edəcək. Ermənista-
nı xaos, anarxiya, böhran daha 
da bürüyəcək, bunun altından 
çıxmaq isə mümkünsüz və müş-
kül olacaq. Bu da heç şübhəsiz 
ki, bizim xeyrimizədir. Çünki biz 
bütün məsələlərdə onlardan qat-
qat, müqayisəyə gəlməz dərəcə-
də üstünük və öndəyik. Bizim 
potensialımız, uzun illərdir yara-
dılan baza buna imkan verir.
Eyni zamanda, torpaqlarımız iş-
ğaldan azad olunandan sonra 
həmin ərazilərin bərpası, orada 
yenidən infrastrukturun yaradıl-
ması, əhalinin məskunlaşdırılma-
sı məsələləri ən ümdə məsələlər-
dən olacaq. Odur ki, indidən 
bu istiqamətdə də addımların 
atılması, qayıdış proqramlarının 
hazırlanması lazımdır. Təbii ki, 
bunlar üzərində də işlər gedir, 
ancaq son günlərin yaşananları, 
əldə edilən və gözlənilən uğurlar 
bu prosesin bir qədər də sürətlən-
dirilməsini zəruri edir.

 “Müsəlləh əsgərəm, 
mən də bu gündən!”

Müharibə dövrünün qanunların-
dan biri də səfərbərlik məsələsi-
dir. Müharibə şəraitində, hərbi 
vəziyyət dövründə yaşamış və 
yaşayan xalqlar, dövlətlər üçün 
xarakterik bir məsələdir. Çünki nə 
qədər güclü, qüdrətli, döyüşkən 
Orduya malik olsan da, səfərbər-
lik qaçılmazdır. Bu, həm də ruh, 
Vətənə sevgi, torpağa bağlılıq 
məsələsidir. Səfərbərlik, insan-
ların könüllü hərbi xidmətə, cə-
bhəyə, döyüşə yollanması həm 
də mənəvi bir testdir. Məhz bu 
zaman bilinir ki, həqiqi Vətən 
sevgisi nə deməkdir, Vətən, tor-
paq, millət üçün müsəlləh əsgər 
olmaq nə deməkdir.
Odur ki, ölkədə, cəbhə xəttin-
də yaranmış şərait və hərbi və-
ziyyətin elan olunması ilə bağlı 
dövlət başçısı cənab İlham Əliyev 
sentyabrın 28-də ölkədə qismən 
səfərbərliyin elan edilməsi ilə 
bağlı Sərəncam imzaladı. Bəli, ol-
duqca vacib və önəmli addımdır. 
Düzdür, Ordumuz kifayət qədər 
güclüdür, yetərincə hərbi kontin-
gentimiz, hərbçilərimiz, əsgər və 
zabitlərimiz var, ancaq müharibə, 
hərbi vəziyyət dövrünün şərtlə-
rinə, qanunlarına uyğun olaraq, 
belə addıma gedilməsi lazım idi. 
Bu addım da xalqımız, insanla-
rımız tərəfindən böyük sevinclə 
qarşılanmaqdadır. Bunu hər gün 
efirlərdən də izləmək mümkün-
dür. Analar, atalar öz övladlarını 
toy-bayramla Vətən torpaqlarını 
qorumağa göndərirlər. Səfərbərlik 
xidmətlərində gənclərin, cavanla-
rın əlindən tərpənmək mümkün 
deyil. Hər kəs Qarabağın azad 
olunması eşqi ilə alışıb-yanır, cəb-
həyə yollanır. Hər bir gəncimiz 
dahi şairimizin şözləri ilə ifadə et-
sək, “Müsəlləh əsgərəm, mən də 
bu gündən!” deyərək, Vətəni qo-
rumaq, onun uğrunda canından 
keçmək üçün cəbhənin ən qaynar 
xəttinə yola düşür. Özü də kim-
sənin təzyiqi, təsiri ilə deyil, kö-
nüllü şəkildə, öz qəlbinin səsi, öz 
ürəyinin hökmü ilə. 
Artıq bir neçə həftədir ki, bütün 
cəbhə boyu döyüş, hücum əmə-
liyyatları getməkdə, davam et-

məkdədir, Ordumuz tarix, zəfər 
yazmaqdadır. Əvvəlcə, cəmi bir 
günün içində 27 ildən çoxdur ki, 
işğal altında olan 7 kəndimiz, 
Cəbrayıl və Füzüli rayonlarının 
kəndləri, Goranboy istiqamətin-
də çox strateji əhəmiyyətə malik 
olan - Murov dağı yüksəkliyin-
dəki Murov zirvəsi istiqamə-
tində hakim yüksəkliklər azad 
olunmuş, Ordumuz tərəfindən 
nəzarətə götürülmüşdür. Həm-
çinin, oktyabrın 3-ü və 4-ü ta-
rixlərində şanlı, müzəffər Ordu-
muz yeni zəfər yazmışdır. Belə 
ki, çox strateji əhəmiyyətə malik 
olan Ağdərənin keçmiş Madagiz 
- indiki Suqoşan kəndi, həmçinin 
Tərtərin Talış kəndi, Cəbrayıl və 
Füzuli rayonlarının daha bir neçə 
kəndi, o cümlədən Cəbrayıl şəhə-
ri yağı düşmən işğalından azad 
olunmuşdur. Düşmənə, qəsbkara 
növbəti ağır, sarsıdıcı zərbə endi-
rilmiş və dərs verilmişdir. Həm-
çinin, düşmən hər an, hər saniyə 
böyük itkilərə məruz qalmaqda-
dır, həm canlı qüvvə, həm də hər-
bi texnika sarıdan. Bu, qətiyyətin, 
cəsarətin, böyük siyasi iradənin 
və qərarlılığın göstəricisi, təzahü-
rüdür. Bundan necə qürurlanma-
yasan, fəxr etməyəsən?! Bunları 
sözlə ifadə etmək mümkün deyil, 
sözlər, kəlimələr belə bu mənzərini 
əks etdirmək üçün bəs etmir. Belə 
bir xalq ancaq və ancaq qələbəyə, 
zəfərə layiqdir. Qələbə də, zəfər də 
bizimlədir, bizimlə olacaq.
Ordumuz bir an olsun dayan-
mır, nəfəs dərmir, son və qəti 
qələbəyə nail olmaq üçüb igid-
lik, qəhrəmanlıq, rəşadət, şücaət 
göstərir, dastan yazır. Düzdür, 
yaralılarımız da var, şəhidlərimiz 
də var, bəzi bölgələrimizdə-xüsu-
silə Tərtər, Goranboy və Ağdam 
rayonlarında yaşayış məntəqələ-
rimiz, insanlarımız atəş altında-
dır, xeyli maddi itkilər, zərərlər, 
dağıntılar var. Ancaq bununla 
belə, insanlarımız, vətəndaşları-
mız ruhdan düşmür, əksinə, düş-
mənə qarşı daha da mübarizdir, 
səfərbərdir, əzmkardır. Hamı 
müharibənin başa çatması, Qələ-
bənin əldə edilməsi üçün dövləti 
ilə, Ordusu ilə birlikdədir, həm-
rəylik nümayiş etdirir. Xalq döv-
lətindən, Ordusundan ruh alır, 
Ordusu, dövləti də xalqdan güc, 
qüvvət alır.

Növbəti dərs...
Amma görünən odur ki, “er-
məniçilik” xəstəliyinə, virusuna 
yoluxmuş Ermənistan rəhbərli-
yi, çevriliş yolu ilə hakimiyyəti 
ələ keçirmiş və özündən əvvəlki 
hərbi canilərdən, cinayətkar döv-
lər başçılarından - Koçaryandan, 
Sarkisyandan heç nə ilə fərqlən-
məyən Paşinyan yenə də dərs, 
nəticə çıxarmaq istəmir və yan-
lışlıq dalınca yanlışlığa yol verir, 
fiasko dalınca fiaskoya uğrayır. 
Belə ki, sentyabrın 29-da “Rossi-
ya-1” telekanalında yayımlanan 

“60 dəqiqə” proqramında Azər-
baycan-Ermənistan təmas xəttin-
də baş verən son hadisələrə həsr 
olunan verilişdə Azərbaycan Pre-
zidenti Ermənistana və Paşinya-
na əsl dərs verdi, həm Ermənista-
nın iç üzünü, məkrli simasını açıb 
dünyaya nümayiş etdirdi, həm 
də Paşinyanın son dərəcə təsadü-
fi adam olduğunu, reallıq hissini 
itirdiyini hər kəsə göstərdi. Bütün 
dünya bir daha gördü və müqa-
yisə etmək imkanı oldu ki, İlham 
Əliyevin səviyyəsi ilə Paşinyanın 
səviyyəsi arasında fərq yerlə göy 
qədərdir. İlham Əliyev əsl lider, 
əsl dövlət və siyasət xadimi, Pa-
şinyan isə avantürist, dayaz, re-
allıq hissini itirmiş təsadüfi bir 
dövlət rəhbəridir. 
Azərbaycan Prezidenti dedi:
“Biz təmkin, konstruktivlik və 
sağlam düşüncə nümayiş etdir-
dik, lakin onların niyyətləri baş 
tutmayanda bu cür cəhd göstər-
dilər. Üstəlik, daha bir səbəb Er-
mənistanda mövcud olan daxili 
siyasi böhrandır. Axı, bu gün 
Ermənistanda Soros rejimi möv-
cuddur. Belarusda baş tutma-
yan çevriliş iki il bundan əvvəl 
Yerevanda baş tutdu. Bu gün 
Paşinyanın şəxsində Ermənista-
nın rəhbəri Sorosun əlaltısıdır. 
Bu adam çoxlu vədlər verib və 
bu vədləri yerinə yetirə bilmir, 
əslində, ölkə böhran içindədir. 
Beləliklə, ona bir xarici amil, necə 
deyərlər, qarışıqlıq lazım idi ki, 
əhalinin diqqətini yayındırsın, o 
da bunu edə bildi. Onlar növbəti 
dəfə bizə hücum etməzdən düz 
iki gün əvvəl Ermənistanın əsas 
müxalifət partiyasının lideri həbs 
edildi. Yəni, Paşinyanın diktator, 
despotik rejimi öz ölkəsindəki 
bütün müxalifəti məhv edirdi və 
indi Azərbaycan xalqına qarşı ye-
nidən təcavüz nümayiş etdirir...”.
Bunun cavabında isə Paşinyan 
son dərəcə pərt, şaşırmış və is-
terik halda, nəsə deməyə, özü-
nü haqlı çıxarmağa cəhd etdi. 
Amma alınmadı, daha da biabırçı 
bir duruma düşdü, növbəti dəfə 
mənəvi-siyasi fiasko yaşadı. Çox 
güman ki, bu, onun üçün həm də 
sonun başlanğıcı oldu və olacaq. 
Onun siyasi hakimiyyət ömrü 
bundan sonra çox çəkə və davam 
edə bilməz. Üstəlik də Azərbay-
can Ordusu Ermənistan işğalçı 
qoşunları üzərində tam və qəti 
qələbə əldə etdikdən sonra ümu-
miyyətlə, nəinki Paşinyanın, Er-
mənistanın bir dövlət olaraq var-
lığı sual altında olacaq.
Elə bu yerdə mütləq şəkildə onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, Azər-
baycan Prezidentinin son dərəcə 
arqumentli, sərrast, hazırlıqlı ca-
vabları həm Rusiya ictimaiyyə-
tində, həm də dünya ictimaiyyə-
tində bizə qarşı olan mövqeləri, 
fikirləri xeyli dərəcədə, müsbətə 
doğru dəyişdi. Bunu elə xüsusilə, 
Rusiya mediasında, telekanalla-
rında, internet resurslarında, sosi-

al şəbəklərdə gedən müzakirələr-
dən, dövlət başçımıza ifadə edilən 
müsbət, obyektiv yanaşmalardan 
da görmək, izləmək olar. Bu, həm 
də siyasət, diplomatiya, informa-
siya savaşında uğurumuz, üs-
tünlüyümüz deməkdir. Bununla 
bir daha Ermənistana, Paşinyana 
mənəvi, siyasi, diplomatik zərbə 
endirilmiş oldu.
Bütün hallada bunu onların öz-
ləri, Paşinyan və onun kimilər 
istədilər, istəyirlər, sonuclarına 
da özləri qatlasınlar. Biz dedik, 
onlar eşitmədi, biz xəbərdarlıq 
etdik, onlar dinləmdi və nəticə-
də də məlum mənzərə yaşandı. 
Atalar məsəlimizdə də deyildi-
yi kimi, özü yıxılan ağlamaz və 
yaxud, nə tökərsən aşına, o da 
çıxar qaşığına.
 

Həqiqət anı...
Bəli, bu gün həm də həqiqət, sap-
la samanın, dostla düşmənin mə-
lum olduğu andır. Kimlər bizim, 
haqqın yanındır, kimlər düşmə-
nin, nahaqqın yanındadır, artıq 
birdəfəlik məlum olmalı və adla, 
bir-bir deyilməlidir. Heç təsadüfi 
deyil ki, dövlət başçımız birinci 
xanım Mehriban Əliyeva ilə bir-
likdə Ermənistanın sentyabrın 
27-dən başlayan hərbi təxribatı 
zamanı yaralanan və Müdafiə 
Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Kli-
nik Hospitalında müalicə olunan 
hərbçilərimizlə görüşərkən bu 
məsələyə çox kəskin və birmənalı 
mövqeyni ifadə etdi. 
Ölkə rəhbəri xüsusilə, qardaş 
və dost Türkiyənin bu məsələdə 
tutduğu mövqeyə diqqət çəkdi. 
Çünki, doğrudan da, qardaş və 
dost Türkiyə dövlətinin, Türk 
xalqının Azərbaycana verdiyi 
dəstək ən üst səviyyədədir. Xü-
susilə də, Tovuz hadisələrindən 
sonra Azərbaycan-Türkiyə, Tür-
kiyə-Azərbaycan mü nasibətləri, 
verilən qarşılıqlı dəstəklər dün-
yaya nümunə olacaq bir məsələ-
dir. Türkiyə Prezidenti cənab 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan başda 
olmaqla, bütün Türkiyə rəs-
miləri, siyasilər, siyasi və hərbi 
elita, Türk mediası, bütövlükdə 
Türkiyə cəmiyyəti birmənalı 
şəkildə Azərbaycanın yanında-
dır və onun qəbul etdiyi istə-
nilən qərara dəstək verdiyini və 

verəcəyini bəyan etmişdir. Elə 
son günlər Qarabağ məsələsi və 
yaşanan son durumla bağlı cə-
nab Ərdoğanın ortaya qoyduğu 
mövqe, dünya liderləri ilə telefon 
danışıqları, Azərbaycanın mövqe-
yini birmənalı və daha güclü şə-
kildə dəstəkləməsi, münaqişənin 
yalnız Azərbaycan ərazi bütöv-
lüyü və suverenliyi çərçivəsində 
mümkünlüyünü bəyan etməsi əsl 
qardaş, dost mövqeyi, yanaşması-
dır. Odur ki, dövlət başçımız ya-
ralı hərbçilərimizlə görüşündə ilk 
olaraq, məhz qardaş Türkiyənin 
Azərbaycana dəstəyinə toxundu, 
onu daha çox qabartdı.
Dövlət başçımız dedi:
“Qardaş Türkiyəyə, onun pre-
zidentinə, mənim qardaşım Rə-
cəb Tayyib Ərdoğana qətiy yətli 
mövqeyinə, qardaşlıq mövqe-
yinə görə bu gün sizin yanı-
nızda sizin adınızdan, bütün 
Azərbaycan xalqı adından dərin 

təşəkkürümü bildirirəm. Çünki 
əziz qardaşımın çox açıq açıq-
lamaları və sərt bəyanatları bir 
daha göstərir ki, Azərbaycan tək 
deyil. Türkiyə Azərbaycanın ya-
nındadır və Azərbaycan da hər 
zaman Türkiyənin yanındadır! 
Mən artıq demişəm, bir daha 
demək istəyirəm ki, bu qan-
lı döyüşlər bizim üçün, bütün 
Azərbaycan xalqı üçün həqiqət 
anıdır. Biz görürük kim kimdir. 
Biz görürük ki, bəzi hallarda 
yaxşı sözlər deyən, yaxşı bəya-
natlar verən bəzi tərəflər öz sö-
zünün arxasında durmur. Sözdə 
bir şey deyilir, əməldə başqa şey 
edilir. Amma Türkiyə, Pakistan, 
Əfqanıstan birmənalı şəkildə 
Azərbaycanı dəstəklədilər. Bilir-
siniz, danışıqlarla məşğul olan 
beynəlxalq format var. Əfsuslar 
olsun ki, bu format, heç bir nə-
ticə hasil etməyib. Ona görə in-
diki şəraitdə hansısa tərəflərdən 
dialoqa çağırış hesab edirəm ki, 
yersizdir. Bunu beynəlxalq təş-
kilatlar edir, bunu BMT edir. Biz 
bunu təbii ki, qəbul edirik. Bunu 
ATƏT edir, biz bunu qəbul edi-
rik. Çünki ATƏT-in mandatı var. 
Yoxsa ki, kimsə deyir, gəlin, belə 
dialoqu başlayaq, biz də kömək 
edək, bunlara ehtiyac yoxdur. 
İndi həqiqət anıdır. Sən kimin 
tərəfindəsən? Haqqın, yoxsa şə-
rin? Dostun, yoxsa düşmənin? 
Həqiqət anıdır - mənim üçün, 
xalqımız üçün, hamımız üçün”. 
Bəli, dövlət başçımızın da dedi-
yi kimi, Azərbaycana birmənalı 
dəstəyini ifadə edən ölkələr sı-
rasında 29 ildir Ermənistanı bir 
ölkə kimi tanımayan, onunla heç 
bir siyasi-diplomatik münasibət-
lər qurmayan, Xocalı qətliamını 
soyqırımı aktı kimi tanıyan qar-
daş və dost Pakistan, həmçinin 
son illər qarşılıqlı əlaqələrimizin 
daha da gücləndiyi dost Əfqanıs-
tan ən öndə gəlir. Bununla yana-
şı, Azərbaycanla müttəfiq olan 
və bütün məsələlərdə mövqeləri 
üst-üstə düşən Ukraynanı, qonşu 
Gürcüstanı qeyd etmək olar. Hər 
iki dövlət Azərbaycana, onun 
haqlı davasına öz dəstəklərini 
göstərməkdədirlər. Bunlar ol-
duqca önəmli və qeyd olunmalı 
məsələlərdir.

Bəli, indi həqiqət anıdır və hər 
kəs gecikmədən öz mövqeyini 
ortaya qoymalıdır. Bu, bizdən 
daha çox mövqesizlik göstərən-
lərə, üzdə dost kimi davranıb, 
amma arxada başqa mövqe 
nümayiş etdirənlərə lazımdır. 
Çünki uduzan biz olmayacağıq, 
uduzan bizimlə olmayanlar, iki-
li mövqe nümayiş etdirənlər, 
susanlar, gecikənlər olacaq. Biz 
öz yolumuzla, əsl dostlarımız-
la, müttəfiqlərimizlə yolumuza 
inamla davam edəcəyik, bütün 
qələbələr, zəfərlə bizlərlə, bizim-
lə olacaq - haqqın yanında, Haq-
lının yanında olanlarla!
Ümumiyyətlə, indiki kifayət 
qədər çətin və həssas bir şəra-
itdə ölkə Prezidenti ilə Birinci 
xanımın Qarabağ, Vətən uğrun-
da döyüşlərdə yaralanmış hər-
bçilərimizlə görüşməsi, onlara 
baş çəkməsi özü bir diqqət, qay-
ğıdır, insani dəyərlərin ən yük-

sək zirvəsidir. Bu, hər zaman 
belə olub. İstər dövlət başçısı, 
istərsə Birinci xanım hər zaman 
Qarabağ müharibəsi iştirakçıla-
rına, sağlamlıqlarını itirmiş, əlil 
olmuş igid Vətən övladlarına 
diqqət və qayğıları, son dərəcə 
həssas münasibətləri ilə seçi-
liblər. Zaman-zaman atılan ad-
dımlar, verilən qərarlar, Fərman 
və Sərəncamlar da bunun ba-
riz nümunəsidir. Çünki başqa 
cür də ola bilməz. Son addım, 
son görüş, yaşanan təsirli anlar, 
igid hərbçilərimizin sağalandan 
sonra yenə də cəbhəyə yollan-
maq niyyətləri dövlət-xalq, iqti-
dar-xalq birliyinin, həmrəyliyi-
nin təcəssümüdür.
Yaralı hərbçilərimizlə görüş za-
manı ölkənin Birinci xanımı, 
Birinci vitse-prezident, hər za-
man rəhmi, mərhəməti, şəfqəti 
ilə seçilən Mehriban xanımın 
olduqca təsirlənməsi, göz yaşla-
rı axıtması inanıram və əminəm 
ki, heç kimin yaddaşından silin-
məyəcək. Ancaq bu göz yaşları, 
bu kədər tezlikə sevinc göz yaş-
ları ilə, qələbə, zəfər sevinci ilə 
əvəzlənəcək. Həm Ali Baş Ko-
mandanın, həm onun ən yaxın, 
ən sadiq silahdaşı Mehriban 
xanımın, həm də müzəffər Azər-
baycan Ordusunun birgə əzmi, 
iradəsi sayəsində Azərbaycana 
əbədi sülh gələcək, gətiriləcək. 
Qarabağ işğaldan azad oluna-
caq, üçrəngli bayrağımız bütün 
guşələrimizdə dalğalanacaq. 
Qarabağ bizim olub, bizim də 
olacaq!

Ziyad SƏMƏDZADƏ,
akademik, millət vəkili
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Dünya Bankı bu il Azərbaycan iqtisadiyyatının 
COVID-19 pandemiyasının fonunda 4,2% aza-
lacağını proqnozlaşdırır.
Bu barədə Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi 
Asiya üzrə dərc olunmuş yenilənmiş hesabatı-
na istinadən xəbər verilir.
Qeyd edilir ki, sözügedən proqnoz iyun ayın-
da verilən proqnozdan 1,6 faiz bəndi çoxdur. 
Hesabatda verilən məlumata görə, 2021-ci ildə 
ölkədə ÜDM 1,9% artacaq və bu, ötən proq-
nozdan 0,3 faiz bəndi azdır.
Bankın hesabatına əsasən, bədbin ssenaridə 
Azərbaycan iqtisadiyyatının gələn il artımı 
daha zəif – 1,1% səviyyəsində ola bilər.

Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasi-
yasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdi-
ri Hikmət Hacıyev “Twitter” hesabında paylaşım 
edib:
“Təmas xəttində vəziyyət gərginləşmədən əvvəl 
Ermənistan açıq şəkildə Mingəçevir su anbarını 
raket hücumları ilə təhdid edirdi. Son raket hü-
cumları Ermənistanın hərbi doktrinasının necə 
aqressiv olduğunu təsdiqlədi”.

Rusiya Federasiya Şurasının 
üzvü Aleksey Puşkov Dağlıq 
Qarabağda vəziyyətin kəs-
kinləşməsinə və müharibənin 
başlamasına görə bütün mə-
suliyyətin Ermənistan baş na-
ziri Nikol Paşinyanın üzərinə 
düşdüyünü bəyan edib. Puş-
kov bu barədə özünün Teleg-
ram-kanalında bildirib.
O, qeyd edib ki, Dağlıq Qara-

bağda vəziyyət məhz Paşin-
yanın hakimiyyətə gəlişindən 
sonra kəskinləşməyə başladı. 
Puşkovun sözlərinə görə, bu 
əslində təsadüf deyil, düşü-
nülmüş hərəkət idi. 
“Bütün bu baş verənlər Rusiya 
ilə münasibətləri şübhə altına 
alan Paşinyanın siyasətinin 
nəticəsidir”, - Puşkov qeyd 
edib.

Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) 
Ermənistan Respublikasının xarici 
borcunun yüksək həddə olduğu 
qənaətindədir. 2019-cu ilin sonu-
na Ermənistan Respublikasının 
(ER) xarici borcu 11.4 milyard ABŞ 
dolları ($) təşkil edib ki, bunun da 
$5.8 milyard xarici dövlət borcu-
dur. Ötən ilin sonuna xarici dövlət 
borcunun ümumi daxili məhsula 
(ÜDM) nisbəti 42.5 faiz, adamba-
şına düşən xarici dövlət borcunun 
məbləği isə təxminən $1 900 olub. 
Lakin bir faktı qeyd etməliyik ki, 
bu 2018-ci ildə 48.49% idi.
Bildirilməlidir ki, xarici borcun 
ÜDM-də payının azalması nis-
bətən qlobal bazarda sabitliyin 
hökm sürdüyü illərdə olub. 2020-
ci ildə isə əksər ölkələrin iqtisa-
diyyatı resessiya riski ilə üz-üzə-
dir.

* * * 
Azərbaycanın İqtisadi İslahat-
ların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin ( İİTKM) hesablama-
larına görə, Ermənistanda xarici 
borcla bağlı göstəricilərin cari ildə 
daha da pisləşəcəyi proqnozlaş-
dırılır. Buna səbəb kimi Covid-19 
pandemiyasının təsiri ilə ölkədə 
iqtisadi aktivliyin aşağı düşmə-
si, büdcə kəsrinin böyüməsi və 
milli valyutanın ucuzlaşması ilə 
bağlı gözləntilərin artması göstə-
rilir. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin 

ikinci rübündə rüblük iqtisadi 
artım ötən ilin müvafiq dövrünə 
nəzərən 13.7 faiz azalıb. Bunun 
nəticəsi olaraq vergi yığımları 
azalmış, iqtisadi aktivliyi dəstək-
ləmək üçün büdcə xərcləri ar-
tırılıb ki, bu da büdcə kəsrinin 
ÜDM-ə nisbətinin 2.25 faizdən 5 
faizədək böyüməsinə səbəb olub. 
Büdcə kəsirinin böyüməsi yeni 
borcların cəlb edilməsini şərtlən-
dirmişdir. 2020-ci ilin I yarımilin-
də birbaşa xarici dövlət borcu 175 
milyon ABŞ dolları artıb.
Mərkəzin məlumatlarına görə, 
Ermənistanın Azərbaycana qar-
şı hərbi təxribatlarından sonra 
dövlətin xarici borc yükünün 
daha çox artacağı gözlənilir. Belə 
ki, Ermənistan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyinin yenilənmiş 
proqnozlarına əsasən hərbi xərc-
lərin artırılması ilə cari ildə dövlət 
büdcəsinin kəsirinin ÜDM-ə nis-
bəti 7.4% təşkil edəcəkdir. Dövlət 
büdcəsinin kəsrinin borclanma 
hesabına maliyyələşdirilməsi nə-
zərdə tutulur. Bu isə xarici döv-
lət borcu hesabına hərbi xərclərin 
maliyyələşdirilməsi və militarist 
iqtisadiyyatın formalaşdırılması 
deməkdir.
BVF məzənnə riskinə görə xari-
ci dövlət borcunun səviyyəsinin 
yüksək olmasından narahatdır. 
Fond tərəfindən qeyd edilir ki, 

milli valyutanın ucuzlaşması xa-
rici dövlət borcu ilə bağlı göstəri-
cilərin pisləşməsinə, o cümlədən 
dövlət borcuna xidmət xərcləri-
nin əhəmiyyətli dərəcədə artımı-
na səbəb ola bilər. Hesablamalara 
görə, milli valyutanın real effektiv 
məzənnəsinin 30 faizlik ucuzlaşma-
sı ölkənin xarici borcunu ÜDM-in 
115 faizinə çatdıra bilər.
“Xarici dövlət borcunun yüksək 
olması ölkənin reytinqlərinə mənfi 
təsir göstərən amillərdəndir. Er-
mənistan 2019-cu ildə dərc olunan 
“Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda 
dövlət borcu indikatoru üzrə 141 
ölkə arasında 64-cü yerdə qərar-
laşıb. Ümumiyyətlə, Ermənista-
nın xarici dövlət borcunun ümu-
mi daxili məhsula nisbəti region 
ölkələri ilə müqayisədə yüksəkdir. 
Belə ki, 2019-cu ildə sözügedən 
göstərici Ermənistanda 42,5 faiz 
olduğu halda, Gürcüstanda 32,3 
faiz, Ukraynada 29 faiz, Belarusda 
27,1 faiz, Moldovada 14,4 faiz və 
Qazaxıstanda 6,9 faiz təşkil edib”,- 
deyə İİTKM deyir.
Mərkəzdən bildiriblər ki, xari-
ci borcun yüksək həddi ölkənin 
gələcəkdə xarici maliyyə bazar-
larından yeni vəsaitlər cəlb edil-
məsini çətinləşdirə və həmin və-
saitlər üzrə tətbiq ediləcək faiz 
dərəcələrinin artımına səbəb ola 
bilər.

Anaların gözü yaşlı, hər an səsdə qulaqları,
Ya bir zənglə, teleqramla çağırılacaq övladları,
Gedəcəkdir o, cəbhəyə vuruşmağa səngərlərdə
Əmanət var, almalıdır, o vaxt qalıb düşmənlərdə.

Bir zəng çalır... Ana ürkək baxışlarla qulaq asır,
Yoxsa, bu zəng o zəngdirmi, gözlərindən yaşlar axır,
Yox, bu, yaxın dostu imiş, zəng eləyib vida etsin
Bu, bir borcdur, bir namusdur, hər nə olsa, gərək getsin.

Bir zəng daha... Yenə ürkək və titrəyən baxışlarda 
donur ana, 
Az qalır ki, “bəli, mənəm”, “baş üstünə”, “yaxşı” deyən 
cavablarda o, odlana,
“Kimdir” deyə soruşmağa dili gəlmir, gözü baxır gözlərinə
Deyir, “ana, mən çağırıldım, zərbə vurum düşmənlərə”.

Gözlər şişib, ağlamaqdan çöküb, həm də dolub qanla,
Yuxu yatmaz gözlərilə salır indi onu yola,
O da bilir bu torpağın hər qarışı canımızıdır, qanımızdır
Canı geri almaq üçün bu, canların yarışıdır.

Bir qorxu var, ana dərin baxışlarla nəzər salır övladına,
Onu rəssam fırçasıyla qazıyır o, yaddaşına,
Öpür yenə, hey qoxlayır, bir də, bir də qucaqlayır
Nəfəsinə çəkir ətrin, amma yenə o, doymayır.

Ana qorxur, bu qoxunu bir də yenə alacaqmı?
Övladını o, bağrına, görən, bir də basacaqmı?
Çəkəcəkmi nəfəsinə o ətrini sonunacan?
Deyəcəkmi, duyacaqmı, “mən qayıtdım, bax, anacan”.

Yoxsa bu, son görüş yeri, bu son vida səhnəsidir?!
“Ana” deyə bu, üzünə toxunan son nəfəsidir,
Son qoxlayıb, qucaqlama, son ətrini duymağıdır
Bu amansız fikirlərə tək cavabı susmağıdır....

Ümid edir, həm inanır övladına, gələcəkdir,
Düşmənlərin cavabını lazımınca verəcəkdir,
Qayıdacaq o, cəbhədən qaliblərin sırasında
Bu zəfərdən əmanətlə və qürurla dönəcəkdir!

Mətanət Hüseynova – “İqtisadiyyat”

Bakcell şirkəti Silahlı Qüvvələrə 
Yardım Fonduna daha 1 milyon 
məbləğində vəsait köçürüb.
Qeyd edək ki, Şirkət cəbhədə Er-
mənistanın təcavüzünün qarşı-
sının alınması və işğal olunmuş 
Azərbaycan torpaqlarının azad 
edilməsi uğrunda şücaətlə irə-
liləyən Ordumuza dəstək üçün 
bir neçə gün əvvəl də Ordumuza 
500 min manat ianə etmişdir.
Beləliklə, Bakcell tərəfindən Si-

lahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 
göstərilən maddi dəstəyin ümumi 
məbləği 1 milyon 500 min manat 
oldu. Bu məbləğ Bakcell şirkətinin 
daxil olduğu “NEQSOL Holding” 
tərəfindən ayrılmış 2.5 milyon ma-
nat məbləğində ümumi büdcə çər-
çivəsində fondun hesabına köçü-
rülüb. Bakcell şirkətinin kollektivi 
vətən uğrunda qəhrəmancasına 
vuruşan xilaskar əsgərlərimiz qar-
şısında baş əyir və onlarla qürur 

duyduğunu bildirir. Sarsılmaz şü-
caətə malik hərbi qüvvələrimizin 
zəfər xəbərlərini səbirsizliklə göz-
ləyirik. Qarabağ Azərbaycandır! 
Qeyd edək ki, Silahlı Qüvvələrə 
Yardım Fondu Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2002-ci il 
17 avqust tarixli 755 nömrəli Fər-
manı ilə yaradılıb. Fondun əsas 
maliyyə mənbəyi hüquqi və fiziki 
şəxslərdən könüllülük əsasında 
daxil olan vəsaitlərdir.


