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- Əziz həmvətənlər.
Bu gün ölkəmiz üçün tarixi 
bir gündür. Bu gün Ermənis-
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə son qoyulur. Hesab 
edirəm ki, indicə imzalanmış üç-
tərəfli bəyanat məsələnin həlli is-
tiqamətində son nöqtə olacaqdır. 
Bu bəyanatı Azərbaycan Prezi-
denti, Rusiya Prezidenti və Ermə-
nistan baş naziri imzalamışlar. 

“Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Ermənistan 

Respublikasının
baş naziri və Rusiya 

Federasiyasının Prezidentinin
bəyanatı

Biz Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev, Ermə-
nistan Respublikasının baş naziri 
Nikol Paşinyan və Rusiya Federa-
siyasının Prezidenti Vladimir Pu-
tin aşağıdakıları bəyan edirik:
1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində 
Moskva vaxtı ilə saat 00.00-dan eti-
barən Dağlıq Qarabağ münaqişə-
si zonasında atəşin və bütün 
hər bi əməliyyatların tam dayandı-
rılması elan olunur. Bundan sonra 
Tərəflər adlandırılacaq Azərbay-
can Respublikası və Ermənistan 
Respublikası hazırda tutduqları 
mövqelərdə qalacaqlar.
2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinə-
dək Ağdam rayonu Azərbaycan 
Respublikasına qaytarılır.
3. Dağlıq Qarabağda təmas xət-
ti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya 
Federasiyasının 1960 sayda odlu 
silahlı hərbi qulluqçusundan, 
90 hərbi zirehli texnika, 380 
ədəd avtomobil və xüsusi texni-
kadan ibarət sülhməramlı kon-
tingenti yerləşdirilir.
4. Rusiya Federasiyasının sülh-
məramlı kontingenti erməni si-
lahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə 
paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusi-
ya Federasiyasının sülhməramlı 
kontingentinin qalma müddəti 
5 ildir və müddətin bitməsinə 6 
ay qalmış hazırkı müddəanın tət-
biqinə xitam verilməsi niyyəti ilə 
bağlı Tərəflərdən hər hansı biri 
çıxış etməzsə, müddət avtomatik 
olaraq növbəti 5 ilə uzadılır.
5. Münaqişə tərəflərinin razılaş-
malara əməl etməsinə nəzarə-
tin səmərəliliyinin artırılması 
məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə 
sülhməramlı mərkəz yaradılır.

6. Ermənistan Respublikası 15 
noyabr 2020-ci il tarixinədək 
Azərbaycan Respublikasına Kəl-
bəcər rayonunu, 1 dekabr 2020-ci 
il tarixinədək isə Laçın rayonunu 
qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermə-
nistan arasında əlaqəni təmin edə-
cək və bununla belə Şuşa şəhərinə 
toxunmayacaq Laçın dəhlizi (5 
kilometr enliyində) Rusiya sülh-
məramlı kontingentinin nəzarəti 
altında qalır. Tərəflərin razılığı 
əsasında növbəti üç il ərzində Dağ-
lıq Qarabağla Ermənistan arasın-
da əlaqəni təmin edən Laçın dəhli-
zi üzrə yeni hərəkət marşrutunun 
inşası planı müəyyən ediləcək və 
bununla da həmin marşrutun mü-
hafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı 
kontingentinin gələcək yerdəyiş-
məsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan 
Respublikası Laçın dəhlizi üzrə 
hər iki istiqamətdə vətəndaşların, 
nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin 
hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti 
verir.
7. Daxili məcburi köçkünlər 
və qaçqınlar Dağlıq Qaraba-
ğın əra zisinə və ətraf rayonlara 
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Ko-
missarlığının Ofisinin nəzarəti 
al tın da geri qayıdır.
8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər 
saxlanılan şəxslərin, habelə cəsəd-
lərin mübadiləsi həyata keçirilir.
9. Bölgədəki bütün iqtisadi və 
nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. 
Ermənistan Respublikası vətən-
daşların, nəqliyyat vasitələrinin 
və yüklərin hər iki istiqamətdə 
maneəsiz hərəkətinin təşkili 
məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının qərb rayonları və 
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sı arasında nəqliyyat əlaqəsinin 
təhlükəsizliyinə zəmanət verir. 
Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti 
Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik 
Xidmətinin sərhəd xidmətinin 
orqanları həyata keçirir. Tərəf-
lərin razılığı əsasında Naxçıvan 
Muxtar Respublikası ilə Azərbay-
canın qərb rayonlarını birləşdirən 
yeni nəqliyyat kommunikasiyala-
rının inşası təmin ediləcək.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti,

Ermənistan Respublikasının 
baş naziri, 

Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti”

Əziz həmvətənlər, əziz bacılar 
və qardaşlar.
Bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti 
var. Bildirməliyəm ki, bu bəyanat 
videokonfrans şəklində imzalan-
mışdır və ilk mərhələdə 3 ölkənin 
başçısı bu videokonfrans vasitə-
silə bəyanatı imzalamalı idilər. 
Ancaq son anda Ermənistan baş 
naziri bundan imtina edib. Bu, 
müəyyən dərəcədə başadüşülən-
dir. Çünki faktiki olaraq bu bəya-
nat Ermənistanın hərbi kapitul-
yasiyası deməkdir. Ona görə bu 
bəyanatı videokonfrans forma-
tında Rusiya Prezidenti və mən 
imzalamışıq və bu bəyanat rus 
dilində tərtib edilibdir. Mənim 
burada imzam var, bu sənəd bu 
imzalamadan sonra Rusiya səfi-
rinə təqdim edilib və Rusiya və 
Ermənistan dövlət, hökumət baş-
çıları bu sənədi imzalayacaqlar.
Bir daha demək istəyirəm ki, 
Ermənistan baş naziri Paşinya-
nın bu hərəkəti başadüşüləndir. 
Halbuki hesab edirəm ki, hər bir 
insan öz əməllərinə görə cavab 
verməlidir. Hər bir insan hətta 
onun üçün, ölkəsi üçün ən ağır, 
ən kritik vəziyyətdə özünə hör-
mət saxlamalıdır. Onsuz da Pa-
şinyan bunu imzalayacaq. Biz 
onu məcbur etdik. Ancaq onu 
hansısa bağlı bir yerdə, qapa-
lı bir yerdə, kameralardan uzaq 
bir yerdə qorxaqcasına, namərd-
cəsinə imzalayacaq. Öz xoşu ilə 
bunu imzalamır. Bunun - dəmir 
yumruğun hesabına imzalayır!
Bu bəyanat bizim şanlı qələbə-
mizdir. Şadam ki, bu gün bu 
müjdəni Azərbaycan xalqına ve-
rirəm. Hesab edirəm ki, bu bəya-
natın imzalanmasının səbəblərin-
dən biri də dünən qeyd etdiyimiz 
parlaq qələbəmizdir, tarixi qələ-
bəmizdir, Şuşanın işğaldan azad 
edilməsidir, Şuşa Qarabağın ta-
cıdır! Şuşanın azad edilməsi həm 
böyük siyasi, həm böyük strateji, 
eyni zamanda, çox böyük mənə-
vi məna daşıyır. Biz Şuşaya qa-
yıtdıq, biz Şuşanı qaytardıq, biz 
Şuşada yaşayacağıq və işğaldan 
azad edilmiş digər bütün torpaq-
larda həyat qaynayacaq. İnsanlar 
o torpaqlara qayıdacaq, orada 
yaşayacaq, insanlarımızın 30 illik 
həsrətinə son qoyulur.
Hesab edirəm ki, bu bəyanatın 

imzalanmasının səbəbi noyabrın 
9-da - Dövlət Bayrağı Günündə 
bizim növbəti şanlı hərbi qələbə-
miz olub. Çünki noyabrın 9-da 72 
yaşayış məntəqəsini Azərbaycan 
Ordusu işğalçılardan azad edib. 
Şuşanın azad edilməsi, noyab-
rın 9-da 72 yaşayış məntəqəsinin 
azad edilməsi və sentyabrın 27-
dən bu günə qədər 300-ə yaxın 
yaşayış məntəqəsinin azad edil-
məsi ilə Ermənistan ordusunun 
belini qırmışıq. Paşinyan məcbur 
olub bu bəyanata öz imzasını atır. 
Amma çox miskin, çox acınacaqlı 
durumda. Mən isə böyük fəxarət 
və sevinc hissi ilə bu bəyanata öz 
imzamı atmışam. Çünki bu bəya-
nat uzun illər davam edən işğa-
la son qoyur. Bu bəyanat imkan 
verir ki, hələ də işğal altında olan 
digər rayonlarımızı - Ağdam, 
Laçın, Kəlbəcər rayonlarını qan 
tökülmədən qaytaraq. Qısa bir 
müddət qoyulur, bu ayın sonu-
na qədər bu rayonlar bizə qay-
tarılır. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. 
Mən fürsətdən istifadə edərək, 
Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonla-
rının sakinlərini, bütün Azərbay-
can xalqını bu münasibətlə təbrik 
edirəm. Hər dəfə işğal altında 
olan hansısa rayon, şəhər işğal-
dan azad ediləndə mən o şəhər 
və rayonların sakinlərini təbrik 
edirdim, təsəvvür edirəm ki, 
onların həyatında bu nə demək-
dir. Onların bəziləri, bəlkə də 
bir çoxları görəndə ki, uzun illər 
ərzində məsələ öz həllini tap-
mır artıq ümidlərini itirmişdilər. 
Mən son 17 il ərzində köçkün-
lərlə çoxsaylı görüşlərimdə, on-
lar üçün yeni evlərin təqdimat 
mərasimlərində görürdüm ki, 
ildən-ilə onların ümidləri azalır. 
Görürdüm, ürək ağrısı ilə bunu 
görürdüm. Görürdüm ki, artıq 
onların bəziləri ümidlərini itirib. 
Bəli, təşəkkürünü bildirirdilər, 
təbii ki, onlara yaxşı şərait yara-
dılırdı, onların problemləri həll 
olunurdu. Bilirsiniz ki, məcburi 
köçkünlər üçün Azərbaycanda 
görülən işlər heç bir başqa ölkə-
də görülmür. Dünyanın bir çox 
ölkələrində köçkünlər var, amma 
bizim köçkünlərimizin vəziyyəti 
o biri ölkələrdə yaşayan köçkün-
lərlə müqayisəedilməz dərəcədə 
müsbətdir. Amma onların əsas 

arzusu doğma torpaqlara qayıt-
maqdır və məndən xahiş edir-
dilər, cənab Prezident, qaytar 
bizi. Mən də hər dəfə onlarla gö-
rüşəndə həm onlarda güclü iradə 
görürdüm, yenilməzlik görür-

düm, dövlətə sədaqət görürdüm, 
eyni zamanda, onların gözlərin-
də nisgil, həsrət görürdüm. Buna 
son qoyulub, əziz soydaşlarım, 
gözünüz aydın olsun, siz qayı-
dırsınız, biz qayıdırıq, Azərbay-

Cənab, İlham Heydər oğlu!
Siz 8 noyabr 2020-ci il tarixində 
müqəddəs and yerimiz olan Şə-
hidlər Xiyabanından Azərbay-
can xalqına müraciət etdiniz, 
bütün dünyaya səsləndiniz, hər 
bir kəsin qəlbini yaxşı mənada 
riqqətə gətirən, köksündən çıxa-
ran xəbər verdiniz.
Elə bir xəbər verdiniz, elə bir 
müraciət etdiniz ki,  ecazkarlığı 
hələ də qulaqlardan getmir, möh-
təşəmliyi hələ də göz yaşlarını 
qurumağa qoymur.
Bu göz yaşları da kədər, nisgil de-
yil, sevinc, zəfər göz yaşlarıdır.
Bu, elə bir xəbər idi ki, hələ 
də  nəinki Azərbaycan və azər-
baycanlılar, bütün dünya ondan 
danışır, onun sehrindədir.
Siz düz 28 il  6 ay öncə murdar, 
yağı düşmən, işğalçı Ermənistan 
tərəfindən qəsb edilmiş müqəd-
dəs Şuşamızın, nəinki Azərbay-
canın, bütün dünyanın musiqi, 
mədənəviyyət konservatoriyası 
sayılan, dahilər, korifeylər məs-
kəni olan yurd yerimizin- qədim 
qalamızın  işğaldan azad olması 
xəbərini bütün cahana yaydınız.
1992-ci ilin may ayının 8-də iş-
ğal edilmiş yaralı Şuşamızın iş-
ğaldan qurtulduğunu, Şuşasız-
lığımıza, Şuşa həsrətimizə son 
qoyulduğunu bəyan etdiniz.
Bundan böyük sevinc, bundan 
böyük müjdə, bundan qeyri 
möhtəşəmlik ola bilməzdi.
Bunu Siz etdiniz, bunu Siz biz-
lərə yaşatdınız.
Bunu Sizin başçılıq etdiyiniz 
müzəffər, şanlı, rəşadətli Azər-
baycan Ordusu, igid Azərbaycan 
əsgəri etdi.
Sizsiniz bu zəfərin, bu qalibiy-
yətin memarı, müəllifi, bu, Sizin 
əsərinizdir.
Siz və Sizin müzəffər Ordunuz 
böyük və qara bir ləkəni bir xalq, 
bir millət, bir dövlət olaraq, bi-
zim üzərimizdən sildiniz,  bir-
dəfəlik tarixin arxivinə atdınız.
Müraciətinizdə də deyildiyi kimi:
Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Bəli, Şuşa bizimdir! Bəli, Qara-
bağ bizimdir!
Var olun, müzəffər Ali Baş Ko-
mandan, Qalib Sərkərdə!
Var ol, igid, şanlı Azərbaycan 
Əsgəri!
Sizlərə minnətdarıq, Sizlərə 
borcluyuq!
Sizlərin-qanı torpağa qarışmış, 
Vətənə çevrilmiş, ölümsüzlüyə 
qovuşmuş Şəhidlərin qarşısın-
da baş əyirik!
 Başınız uca və var olsun!
Cənab İlham Heydər oğlu!
Qədim və böyük tarixə malik olan 
Azərbaycan xalqı tarixən öz şəxsiy-
yətləri, dünyaya səs salan sərkər-
dələri, cahangirləri ilə tanınıb.
İgidlik, qəhrəmanlıq simvo-

lu Kor oğlu, fatehlər fatehi Şah 
İsma yıl Xətai,   Nadir Şah, Cavad 
xan  kimi Vətən oğulları dünya-
nın hərb tarixində adlarını qızıl 
hərfl ərlə həkk etdiriblər.
Siz də cəmi 45 gün ərzində Azər-
baycanın 28 illik  işğal faktına son 
qoydunuz, Azərbaycan torpaqla-
rını işğaldan azad etdiniz, Azər-
baycanın bütün ərazilərində suv-
renliyini bərpa etdiniz, məğlub 
xalqı qalib xalqa çevirdiniz.
Bütün dünyaya nümayiş etdir-
diniz ki, Azərbaycan xalqı qalib 
xalqdır.
Bütün Azərbaycan xalqı Sizi 
Qəhrəmanı, Xilaskarı kimi qəbul 
edir, adınıza and içir.
Bu, heç də hər kəsə, hər bir döv-
lət və siyasət xadiminə nəsib 
olan xoşbəxtlik deyil.
Siz bunu öz iradəniz, öz qətiy-
yətiniz, öz cəsarətiniz, öz 17 il-
lik uzaqgörən, müdrik siyasəti-
niz ilə qazandınız.
Dediyiniz kimi, bu uğurlar, bu 
qələbələr, bu zəfərlər heç də elə-
belə baş verməyib.
Bu qələbələrin, bu zəfərlərin kö-
kündə həm də iqtisadi gücümüz, 
inkişaf, tərəqqi edən Azərbaycan 
iqtisadiyyatı durur.
Güclü iqtisadiyyatımız, sürətli, 
dinamik inkişafımız olmasay-
dı, bəlkə də bu gün yaşananlar 
mümkün olmazdı.
Bütün bu tarixi uğurların müəl-
lifi Sizsiniz və bunlara görə bir 
daha Sizə minnətdarıq.
Bu güclə, bu qüdrətlə, bu əzm-
lə biz hələ çox cəbhələrdə qələ-
bələrə və zəfərlərə imza ataca-
ğıq.
Qarabağ bizimdir!
Qarabağ Azərbaycandır və nida 
işarəsi!
Hörmətlə,

 akademik Ziyad
 SƏMƏDZADƏ



2 12-18 noyabr 2020-ci il
can qayıdır! Azərbaycan öz ərazi 
bütövlüyünü bərpa edir. Bundan 
da böyük xoşbəxtlik ola bilərmi!
Məcburi köçkünlər yaxşı bilirlər 
ki, onların öz dədə-baba torpaq-
larına qayıtması üçün biz əlimiz-
dən gələni edəcəyik, işğaldan 
azad edilmiş bu torpaqları yeni-
dən quracağıq. İndi bütün dün-
ya görür ki, mənfur düşmən bu 
torpaqları hansı vəziyyətə salıb. 
Bizim bütün binalarımız dağıdı-
lıb, tarixi abidələrimiz dağıdılıb, 
muzeylərimiz talan edilib, tə-
biətimizə böyük ziyan vurulub, 
məscidlərimiz dağıdılıb, təhqir 
edilib. Azad edilmiş torpaqlarda 
yarıdağılmış məscidlərdə vəhşi 
düşmən bizi təhqir etmək üçün, 
bizim qürurumuza toxunmaq 
üçün donuz saxlayırdı. Amma 
biz onların qisasını artıqlaması 
ilə aldıq. Xocalı qurbanlarının da 
qisasını aldıq, şəhidlərimizin də 
qisasını aldıq.
Mən noyabrın 8-də Şuşanın azad 
edilməsi ilə əlaqədar xalqıma 
müjdə verərkən bildirmişdim ki, 
şəhidlərin ruhu qarşısında baş 
əyirəm. Birinci Qarabağ və İkin-
ci Qarabağ müharibələrinin şə-
hidləri bizim qəlbimizdə əbədi 
yaşayacaq. Allah bütün şəhid-
lərimizə rəhmət eləsin. Onların 
qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticə-
sində biz torplaqlarımıza qayıdı-
rıq. Allah bütün yaralı hərbçilə-
rimizə şəfa versin, onlar tezliklə 
sağalıb normal həyata dönsünlər, 
onların sağalması üçün də əli-
mizdən gələni edirik və edəcəyik. 
Hətta ən ağır vəziyyətdə olan ya-
ralı əsgərimiz, zabitimiz bilməli-
dir, əlimizdən gələni edəcəyik ki, 
onu normal həyata qaytaraq. Biz 
bu Qələbəyə görə onlara borclu-
yuq. Onlar torpağımızı işğalçılar-
dan qarış-qarış azad edib, onlar 
bizim bayrağımızı işğal edilmiş 
və işğaldan azad edilmiş torpaq-
larda qaldırıb, bayrağımızı orada 
dalğalandırıb. Bu, bizim hamımı-
zın qələbəsidir, bütün Azərbay-
can xalqının. Azərbaycan xalqı 
bir daha göstərdi ki, nə qədər bö-
yük xalqdır, nə qədər vətənpər-
vər xalqdır, nə qədər dəmir ira-
dəyə malik olan xalqdır. 30 ilin 
əziyyəti, 30 ilin ümidsizliyi, 30 
ilin əzabları xalqımızı sındırma-
dı, iradəmizə heç bir mənfi təsir 
göstərmədi. Əksinə, biz daha da 
bütövləşdik, daha da mətinləş-
dik, daha da gücləndik, özümüzü 
toparladıq, dedik ki, artıq yetər, 
biz bu işğala dözməyəcəyik. De-
dik ki, düşməni torpaqlarımız-
dan qovacağıq! Heç bir danışıq-
lar bizi maraqlandırmır. Siz də 
yaxşı bilirsiniz ki, son bir il ər-
zində mən danışıqlar haqqında, 
ümumiyyətlə, söhbət aparmıram. 
Xalqımı aldatmaq istəmirdim, 
heç vaxt aldatmamışam və aldat-
mayacağam. Azərbaycan xalqı 
bunu bilir. Mən müharibədən əv-
vəl deyəndə ki, mən bilirəm nəyi 
nə vaxt etmək lazımdır, əminəm 
ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti 
başa düşürdü mən nəyi nəzər-
də tuturam və səbirlə bu günü 
gözləyirdi, mənə inanırdı, Pre-
zident kimi, Ali Baş Komandan 
kimi inanırdı, gözləyirdi və bu 
gün gəldi. Dedik yetər artıq, bu 
əsarət yetər! Bizim şəhərlərimiz 
əsarət altında nə qədər qalacaq?! 
Mənfur düşmən bizim təbiətimi-
zi nə qədər murdarlayacaq, bizim 
torpağımızda gəzəcək, yeyə cək, 
içəcək, rəqs edəcək, bizi təhqir 
edəcək. Dedik ki, düş mənə yerini 
göstərəcəyik, düşməni torpaqları-
mızdan qovacağıq və qovduq da!
Sentyabrın 27-də nə baş verib, 
onu tarixçilər deyəcək. Necə baş-
layıb, onu hesab edirəm ki, bir 
çoxları bilir. Artıq Azərbaycan 
xalqının səbri tükənmişdi və mən 
Ermənistan baş nazirinə son gö-
rüşlərdə demişdim ki, siz odla 
oynamayın, Azərbaycan xalqının 
səbri ilə oynamayın. Siz Azərbay-
can xalqını tanımırsınız, siz tanı-
yacaqsınız bizi, amma gec olacaq. 
Düz yola gəlin, çıxın bu torpaq-
lardan, bu torpaqlar sizə mənsub 
deyil. Amma nə etdilər? Orada 
qanunsuz məskunlaşma apar-

maq üçün beynəlxalq hüququ, 
beynəlxalq konvensiyaları, o 
cümlədən Cenevrə konvensiyala-
rını kobudcasına pozaraq nüma-
yişkaranə şəkildə xaricdən ermə-
niləri gətirib özü də məhz Şuşaya 
ki, bizi incitsin. Məhz Şuşada o 
dəstə başçısı hansı ki, indi deşik 
axtarır gizlənməyə, xunta başçısı 
özünə andiçmə mərasimi keçir-
mişdir və Ermənistan baş nazi-
ri gedib orada iştirak edib. Bu, 
bizə sataşmaq deyildimi? Bunun 
hesabını sizdən soruşan olma-
yacaqdımı?! Hesabını soruşduq, 
diz çökdürdük, diz üstə qoyduq! 
Onun-bunun ətəyindən yapışıb 
bu 40 gündən çox bir müddətdə 
adam qalmayıb ki, zəhləsini tök-
məsin, yardım istəməsin, özü-
nü alçaltmasın. Biz alçaltmışıq 
onu, əcəb də etmişik. Bizim üçün 
müqəddəs olan Şuşa şəhərinin 
Cıdır düzündə sərxoş vəziyyət-
də rəqs edəndə fikirləşəydi ki, 
bu gün gələcək, cəzasını alacaq, 
siçan kimi gizlənib bax bu sənə-
di götürüb ağlaya-ağlaya imza-
layacaq. Yerini göstərdik, dərsini 
verdik. Qovmuşuq onları torpaq-
larımızdan, iti qovan kimi qov-
muşuq. Demişdim ki, qovacağıq, 
iti qovan kimi qovacağıq və qov-
muşuq, iti qovan kimi qovmuşuq. 
Qorxularından indi bu sənədə 
imza atır, bilir ki, biz Ağdama da, 
Kəlbəcərə də, Laçına da gələcə-
yik. Heç kim bizi saxlaya bilməz. 
Hər kəs bizim gücümüzü gördü, 
hər kəs bizim dəmir yumruğu-
muz nədir, anladı. Ona görə qov-
muşuq onları, əcəb də etmişik.
Onların demək olar ki, bütün tex-
nikasını məhv etmişik, darma-
dağın etmişik. Bu 30 il ərzində 
qurulmuş istehkamları keçmişik, 
əsgərlərimiz aslan kimi keçiblər, 
əziblər düşməni keçiblər, əcəb 
də ediblər, öz torpağında. Biz 
beynəlxalq hüquqa əməl edirik, 
biz beynəlxalq hüquqa hörmət 
göstəririk. Biz mülki vətəndaşlar-
dan intiqam almamışıq, heç vaxt 
almayacağıq və məhz buna görə 
mülki vətəndaşlar arasında düş-
mən tərəfdə itkilər çox azdır. On-
lar nə etdilər? Onlar döyüş mey-
danında duruş gətirə bilmədilər, 
qaçdılar, ondan sonra ballistik 
raketlərlə mülki vətəndaşlara 
atəş açdılar. Bu, hərbi cinayətdir. 
Onlar bu hərbi cinayətə görə ca-
vab verəcəklər. Gəncə şəhərini 
Ermənistandan ballistik raket-
lərlə vurmaq alçaqlıqdır, alçaq 
hərəkətdir, cinayətdir. Bərdəni 
kasetli bombalarla atəşə tutmaq 
hərbi cinayətdir. Mən demişəm 
Tərtər şəhəri, İkinci Dünya mü-
haribəsi dövründə dağılmış Sta-
linqrad şəhərinə bənzəyir. Gün-
də, - özü də böyük şəhər deyil, 
- yüzlərlə mərmi düşürdü, amma 
bir nəfər də tərpənmədi. Amma 
ermənilər qaçıb getdilər. Onların 
“yenilməz” ordusu məhv oldu, 
fərarilik başladı, xunta başçısı 
Dağlıq Qarabağda əmr verdi ki, 
kim oradan qaçacaq, o, məsu-
liyyətə cəlb olunacaq. Bizdə BİR 
nəfər fərari oldumu? Olmadı! Bir 
nəfər də olmadı! Budur Azərbay-
can xalqı! Mülki vətəndaşlar, evi 
dağılıb, malı batıb, yaxın insanını 
itirib, yenə də deyir ki, "Vətən sağ 
olsun". Ancaq irəli, irəli! Mənə 
yazılan məktublarda deyilir, Ali 
Baş Komandan, irəli! Dəstəklə-
yirik səni, get irəli, dayanma və 
getmişəm, dayanmamışam.
Bu müharibə dövründə 30-a yaxın 
müsahibə vermişəm. Ömrümdə 
bəlkə də bu qədər müsahibə ver-
məmişəm və bəziləri deyirlər ki, 
İlham Əliyev nə üçün müsahibə 
vermir. Hesab edirdim ki, mən öz 
mövqeyimi ifadə etmək üçün ki-
fayət qədər imkanlara malikəm, 
tez-tez bütün məsələlərlə bağlı 
öz fikirlərimi bildirirəm. Mənim 
bütün fəaliyyətim şəffafdır, keçir-
diyim bütün iclaslar ictimaiyyətə 
təqdim edilir. Lüzum bilmirdim 
onda. Amma lazım olan vaxtda 
30-a yaxın müsahibə vermişəm 
və o müsahiblərdə demişəm ki, 
biz beynəlxalq hüquqa hörmətlə 
yanaşırıq, biz beynəlxalq hüququ 
müdafiə edirik, biz ədaləti mü-

dafiə edirik, biz BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qətnamələrini 
icra edirik. Demişdim ki, bizim 
bütün addımlarımız beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri 
əsasında, əxlaq əsasında görü-
lüb və bütün addımlarımız bu 
istiqamətdə atılıb. İntiqamımızı 
düşməndən aldıq, işğalçıdan al-
dıq. Mülki vətəndaşlarla bizim 
işimiz olmayıb və olmayacaq. 
Düşmənin məskunlaşdığı, giz-
ləndiyi şəhərlərdə böyük dağın-
tılar yoxdur. Çünki biz mülki 
obyektlərə atəş açmamışıq. Bax, 
bizim fərqimiz bundan ibarətdir.
Mən bu müharibə başlayandan 
sonra demişdim ki, bir çoxları, 
demək olar, bu məsələ ilə məş-
ğul olan siyasətçilərin hamısı de-
yirdi ki, bu münaqişənin hərbi 
həlli yoxdur. Mən nə deyirdim? 
Deyirdim ki, var! Məni tənqid 
edirdilər ki, İlham Əliyev nə da-
nışır? Yoxdur hərbi həlli. Dedim 
yaxşı yoxdursa, onda bunu sülh 
yolu ilə həll edin. Sizin əlinizdə 
bu imkanlar var. Siz böyük döv-
lətlərsiniz, böyük nüfuzunuz var, 
böyük imkanlarınız var. Nədir 
ki, sizin qabağınızda Ermənistan, 
nədir ki, ona təsir edə bilmirsi-
niz? Bəlkə təsir etmək istəmir-
siniz? Yox, deyirdilər ki, olmaz 
müharibə aparmaq, sülh yolu ilə. 
Sülh yolu ilə 1 il, 2 il, daha 30 il 
sülh yolu ilə? Bizim başımızı nə 
qədər aldatmaq olar? Amma biz 
sübut etdik ki hərbi həlli var. Və 
mən demişdim ki, mən istəyirəm 
və Paşinyan, deyirəm sənə, bə-
yanat ver, öhdəlik götür, qrafik 
ver, cədvəl ver. Müharibənin ilk 
günündən mən bunu deyirdim. 
Hər kəs də bunu görə bilər. Mü-
sahibələrimdə, xalqa müraciətlə-
rimdə açıq demişəm, qrafik ver, 
cədvəl ver, rədd ol, çıx get, mən 
dayanıram. Yoxsa oradan deyir-
lər dayanın, buradan deyirlər 
dayanın. Yaxşı, bizim torpaqla-
rımızı işğal edəndə niyə bunlara 
"dayanın!" deyən olmadı? Bizim 
torpağımızı 30 il əsarət altında 
saxlayan Ermənistana nə üçün 
“buradan çıx get!" deyən olma-
dı! Bu, nədir? Yaxşı, biz indi öz 
gücümüzə güvənərək bu torpaq-
ları şəhid verə-verə, qan tökə-
tökə azad edirik, bizə “dayanın” 
deyirsən, ona de ki, çıx. Demir. 
Bizə deyir dayan. Dedim dayan-
mayacağam mən. Heç kim məni 
dayandıra bilməz və dedim tələb 
edirəm səndən Paşinyan, şəxsən 
özün, sənin xarici işlər nazirin, 
nə bilim o biri, bu biri yox, şəxsən 
özün öhdəlik götürməlisən, tarix 
verməlisən nə vaxt rədd olursan 
bizim torpaqlarımızdan. Bax bu 
bəyanatda o öhdəlik var. Məcbur 
edirik onu, məcbur etdik, zorla 
məcbur etdik, başına vura-vura 
məcbur etdik, bütün bəd əməllə-
rinə görə, o donuzları bizim məs-
cidlərimizdə saxladığına görə. 
Bizim məscidlərimizdə donuz 
saxlayan özü donuzdur. İndi bu 
sənəddə öhdəlik var. Dekabrın 
1-nə qədər rədd olacaq qalan iş-
ğal edilmiş torpaqlardan. Ona 
görə məsələnin hərbi yolu var. 
Amma mən deyirdim, istəyirəm 
ki, bu hərbi mərhələ də dayansın, 
keçək siyasi mərhələyə. Nə oldu? 
Mən deyən oldu. Bax, bu gün 
mən deyən oldu. Hərbi mərhələ 
başa çatır, keçirik siyasi məsələyə. 
Demək olar ki, bizə maksimum 
sərf edən sənəd imzalandı. Pa-
şinyan onu imzaladı. Başqa yolu 
yox idi. Əslində, bu, məğlubiy-
yətin etirafıdır. Bu, hərbi kapitul-
yasiyadır. Prinsip etibarilə mən 
tələb edə bilərdim ki, gəlsin otur-
sun orada, aşağıda, bax orada 
imzalasın onu. Amma mən belə 
adam deyiləm. Mən nə üçün ki-
misə alçaldım. O onsuz da özünü 
alçaldıb. Bu rəzil duruma özü-ö-
zünü salıb. Gərək orada qarnını 
qabağa verib, sərxoş vəziyyətdə 
Cıdır düzündə rəqs edəndə bu 
günü fikirləşərdi ki, gün gələcək 
hesabını verəcəksən, verirsən. 
Bax belə. Heç kim bizimlə zarafat 
edə bilməz. Heç kim Azərbaycan 
xalqının səbri ilə oynaya bilməz. 
Heç kim bizi təhqir edə bilməz. 

Edərsən, dərsini alarsan. Necə ki, 
dərsini vermişik.
Ona görə məsələnin həlli artıq 
təmin edilib. Əlbəttə, əgər Er-
mənistan atəşkəsə əməl etsə, 
- mən artıq bütün əmrlərimi 
vermişəm, - komandanlıqlara 
əmrimi vermişəm, biz dayanı-
rıq. Biz imzamıza hörmətlə ya-
naşırıq. Qarşı tərəf də dayanma-
lıdır. Çünki dayanmasa, biz də 
dayanmayacağıq.
İndi beynəlxalq müşahidəçilər 
yaxşı bilirlər ki, kim atəşkəsi 
pozub. Birinci dəfə kim pozub 
Gəncəni ballistik raketlə bomba-
layanda, ikinci dəfə kim pozub 
beş dəqiqə atəşkəs vaxtından 
keçməmiş və üçüncü dəfə Bər-
dəni kasetli raketlərlə vurmaqla. 
İndi bu dəfə də pozsa, artıq mən 
hesab edirəm ki, özü lap peşman 
olacaq. Ona görə biz istədiyimizə 
nail ola bilmişik. Biz düşməni 
məcbur edə bilmişik. Mən fakti-
ki olaraq onlara ultimatum ver-
mişəm. Demişəm ki, çıxmalısan, 
çıxmasan sona qədər gedəcəyəm. 
Sona qədər! Ayın 8-də Şəhidlər 
xiyabanında demişəm ki, sona 
qədər gedəcəyəm və heç bir qüv-
və məni dayandıra bilməz.
Biz bu qələbəni döyüş meydanın-
da qazandıq. 300-ə yaxın yaşayış 
məntəqəsi, o cümlədən Füzuli 
şəhəri, Cəbrayıl şəhəri, Zəngilan 
şəhəri, Qubadlı şəhəri, Şuşa şəhə-
ri, Hadrud qəsəbəsi, Suqovuşan 
qəsəbəsi, digər qəsəbələr döyüş 
meydanında azad edildi.
Bu qələbələr düşməni məcbur 
etdi ki, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər 
rayonları bizə siyasi yollarla qa-
yıdır. Amma burada Ermənistan 
tərəfinin xoş niyyətini axtarmaq 
yersizdir. Onlarda xoş niyyət de-
yilən anlayış bütövlükdə yoxdur. 
Sadəcə olaraq, məcbur olub. Çünki 
bilirdi ki, bu sənədə imza atmasa, 
özümüz alacağıq bu torpaqları. 
Hər kəs bunu bilirdi. Mən demiş-
dim ki, qan tökmək istəmirəm, 
müharibəni dayandırmalıyıq, rədd 
olsun bizim torpaqlarımızdan! 
Belə də oldu.
Mən bir məsələni də qeyd etmək 
istərdim. Mən əziz xalqımı sənədin 
mətni ilə tanış etdim. Burada yeni 
nəzarət mexanizmi tətbiq edilir. 
Bəyanatın beşinci bəndində yazı-
lıb: "Münaqişə tərəflərinin razılaş-
malara əməl etməsinə nəzarətin 
səmərəliliyinin artırılması məqsə-
dilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülh-
məramlı mərkəz yaradılır". Mən 
deyə bilərəm ki, bu mərkəzdə Ru-
siya və Türkiyə hərbçiləri fəaliyyət 
göstərəcək. Beləliklə Türkiyə rəsmi 
qaydada bu münaqişənin gələcək 
həlli və atəşkəsə nəzarət etmək 
işində rol oynayacaqdır.
Mən videokonfrans formatında 
imzalama mərasimindəki çıxı-
şımda həm Türkiyə Prezidenti, 
əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ər-
doğanın, həm Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putinın səylərini yüksək 
qiymətləndirdim. Çünki onlar 
doğrudan da bu 44-45 gün ərzin-
də böyük səylər göstərmişlər ki, 
məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. 
Eyni zamanda, mən çox şadam ki, 
artıq münaqişənin dayandırılma-
sında bu iki lider öz müsbət rolunu 
oynayıb. Hesab edirəm ki, bu, eyni 
zamanda, bölgədə gələcək əmək-
daşlıq formatını da böyük dərəcə-
də müəyyən edir. Çünki Türkiyə 
ilə Rusiya arasındakı əlaqələr bu 
gün tarixə baxsaq, hesab edirəm 
ki, ən yüksək səviyyədədir. Hər 
iki ölkə bizim üçün dost, qonşu 
ölkədir. Beləliklə, hesab edirəm ki, 
gələcəkdə bu əməkdaşlıq formatı 
daha da çoxşaxəli ola bilər.
Digər önəmli məsələ, xüsusilə 
qeyd etmək istəyirəm ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının 
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə 
əlaqəsi bu sənəddə təsbit edi-
lir. Həm bütün kommunikasi-
yaların, yolların açılması, eyni 
zamanda, burada göstərilir ki, 
yeni nəqliyyat kommunikasiya 
infrastrukturu yaradıla bilər və 
yaradılmalıdır. Biz bunu əlbət-
tə ki, çox dəstəkləmişik. Deyə 
bilərəm ki, mənim təkidimlə bu 
bənd bu bəyanata salındı. Çünki 

birbaşa Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
bu bəndin əlaqəsi yoxdur. Ancaq 
mənim təkidli tələblərim şadam 
ki, qəbul olundu. Beləliklə Naxçı-
van Muxtar Respublikasını Azər-
baycanla, Azərbaycanın əsas his-
səsi ilə quru yollarla birləşdirmə 
istiqamətində tarixi addım atıldı. 
Çünki mənfur düşmən 1990-cı 
illərin əvvəllərində və ondan da 
bir qədər əvvəl Naxçıvanı fak-
tiki olaraq mühasirəyə almışdı. 
Bütün kommunikasiya xətləri 
kəsildi, - çünki o vaxt Azərbayca-
nın əsas hissəsindən oraya ener-
ji resursları ötürülürdü, - faktiki 
olaraq Naxçıvan Muxtar Respub-
likası çox ağır vəziyyətdə qal-
mışdı. Eyni zamanda, Ermənis-
tan ərazisindən oraya hücumlar 
da edilirdi. Dəfələrlə demişəm, 
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 
cəsarəti və fəaliyyəti nəticəsində 
Naxçıvan işğal altına düşmədi. 
Erməni vandallarının belə plan-
ları da var idi.
Ona görə bu bəndi xüsusilə qeyd 
etmək istərdim və əziz naxçıvan-
lıları da bu hadisə münasibətilə 
təbrik etmək istərdim. Bildirmə-
liyəm ki, naxçıvanlılar da ikinci 
Qarabağ müharibəsində digər 
bütün bölgələrdən olan vətəndaş-
lar kimi fəal iştirak ediblər. İndi 
müharibə başa çatır, bu günə qə-
dər açıqlanmayan bəzi məsələlər 
də üzə çıxacaq və hər kəs biləcək 
ki, başqa bütün bölgələrdən olan 
hərbçilərlə bərabər naxçıvanlılar 
da böyük qəhrəmanlıq göstərib-
lər və torpaqlarımızın azad edil-
məsi işində fədakarlıq göstərib-
lər, şəhidlər veriblər.
Mən bir məsələyə də toxunmaq 
istəyirəm. Bu günlərdə biz Azər-
baycan xalqının birliyini gördük. 
Bütün bölgələrdən ordumuza 
dəstək gəldi. Bütün bölgələrdə 
hər bir vətəndaş böyük həyə-
can hissi ilə bu günləri yaşayıb, 
hər gün televiziya önündə, radio 
qarşısında, internetdə cəbhədən 
gələn xəbərləri izləyib, uğurları-
mıza sevinib. Bütün bölgələrdə 
biz bunu gördük. Bir daha gördük 
ki, ölkəmiz və xalqımız nə qədər 
gözəl ölkədir və gözəl xalqdır. 
Ölkəmizdə yaşayan bütün millət-
lərin nümayəndələri, bütün dini 
konfessiyaların nümayəndələri 
cəsarət göstərərək, düşmənlə vu-
ruşaraq Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü bərpa etdilər. Bu, bi-
zim böyük sərvətimizdir, böyük 
dəyərimizdir. Mən bunu dəfələrlə 
demişəm. Ermənistan bu xoşbəxt-
likdən məhrumdur. Çünki mo-
nodövlətdir, orada ermənilərdən 
başqa heç kim yaşamır. Avrasiya-
da, bizim bölgədə başqa belə ölkə 
tapmaq mümkün deyil. Çünki heç 
kim orada yaşaya bilmir. Ya onları 
qovurlar, azərbaycanlılar kimi et-
nik təmizləməyə məruz qoyurlar, 
ya da ki, başqa millətin nümayən-
dəsi orada yaşaya bilmir, sıxışdı-
rırlar, sıxışdırırlar, sıxışdırırlar. 
Amma bizim üstünlüyümüz bax, 
bundadır, çoxmillətli, çoxkonfes-
siyalı Azərbaycan bu müharibədə 
də özünü göstərdi, bütün xalqla-
rın nümayəndələri birlik göstər-
dilər, qəhrəmanlıq göstərdilər. Bir 
daha demək istəyirəm ki, bu mü-
haribə bir çox məsələlərə bir daha 
aydınlıq gətirmişdir.
Mən bir məsələni də bildirmək, 
əziz xalqıma çatdırmaq istə-
yirəm. Yəqin siz fikir vermisiniz 
ki, bu bəyanatda Dağlıq Qara-
bağın statusu haqqında bir kəl-
mə də yoxdur, yoxdur! Bəs hanı 
Ermənistan tərəfinin tələbləri 
ki, Dağlıq Qarabağa müstəqil-
lik verilməlidir? Mən onlara 
muxtariyyət təklif edəndə buna 
razı olmadılar, dedilər ki, yox, 
bu, “müstəqil dövlətdir”. Bunlar 
uzun illərdir “müstəqil dövlət” 
kimi yaşayır və onlar Azərbay-
candan müstəqillik almalıdırlar. 
Bir kəlmə də yoxdur, Paşinyan. 
Nə oldu bəs? Bu nə oldu, Paşin-
yan? Deyəsən, bir çox illər ərzin-
də dillərdə qalacaq. Nə oldu Pa-
şinyan, yol çəkirdin Cəbrayıla. 
Rəqs edirdin, nə oldu bəs status? 
Cəhənnəmə getdi status, gora 

getdi status, gorbagor oldu sta-
tus, yoxdur status və olmayacaq. 
Nə qədər ki, mən Prezidentəm, 
olmayacaq. Ona görə, bu sənədin 
çox böyük mənası var. Əminəm 
ki, Azərbaycan xalqı bu sənə-
də böyük diqqət göstərərək onu 
dəqiq, böyük diqqətlə oxuyacaq 
və görəcək ki, biz nə qədər bö-
yük siyasi qələbə qazanmışıq. Bu 
siyasi qələbənin qazanılmasında 
hərbi qələbəmiz müstəsna rol oy-
nayır. Əlbəttə ki, son illər ərzində 
ölkəmizdə aparılan işlər, möv-
cud olan gözəl ab-hava, xalq-iqti-
dar birliyi, siyasi münasibətlərin 
müsbət səviyyəyə qalxması, bey-
nəlxalq nüfuzumuz, beynəlxalq 
arenadakı fəaliyyətimiz - bütün 
bunlar, ordu quruculuğu təbii 
ki, bu qələbəmizi şərtləndirdi. 
Mən bu günlərdə bir şeyə də fikir 
verdim. Hətta fərqli siyasi baxış-
lara malik olan insanlar, bizim 
işimizə tənqidi yanaşan insan-
lar, hətta bir çox hallarda əsassız 
tənqidlər ifadə edən insanlar bu 
dövrdə hesab edirəm ki, yük-
sək şüur nümunəsi göstərdilər. 
Mən həmişə deyirdim ki, siyasi 
müstəvidə fərqli baxışlar var, ol-
malıdır, bu, normaldır. Müxalifət 
olmalıdır, bu, normaldır. Hər bir 
demokratik ölkədə olduğu kimi, 
bizdə də əlbəttə ki, bütün bu 
azadlıqlar var. Amma bir şey ol-
mamalıdır – dövlətə müxalifətdə 
olmaq olmaz, dövlətçiliyə müxa-
lifətdə olmaq olmaz. “İqtidara, 
dövlətə nə qədər pisdir, mənim 
üçün bir o qədər yaxşıdır” fik-
ri ilə yaşamaq olmaz. Mən deyə 
bilərəm, bu günlər ərzində mən 
gördüm ki, milli məsələlərdə biz 
hamımız birləşə bilirik. Bu da bi-
zim gələcəyimiz üçün çox önəm-
lidir. Çünki biz hamımız istəyi-
rik ki, Azərbaycan inkişaf etsin, 
hamımız istəyirik ki, daha güclü 
ölkə olsun. Gücümüzü göstər-
mişik, döyüş meydanında, siyasi 
müstəvidə, istənilən formatda. 
Müstəqilliyimizi göstərmişik. İndi 
gün gələcək müharibə dövründə 
ictimaiyyətə açıqlana bilinməyən 
bəzi məqamları yəqin ki, açıqla-
yacaqlar. Ola bilsin ki, mən də 
hansısa məsələnin üstündən o 
pərdəni götürə bilərəm. Onda hər 
kəs görəcək ki, biz nə qədər bö-
yük sınaqlardan çıxdıq, nə qədər 
böyük təzyiqlərə məruz qaldıq. 
Demək olar ki, gündəlik rejimdə 
deyirdilər, dayanın, dayanın, da-
yanın, dayanın. Amma biz qabağa 
getdik. Çünki mən xalqın dəstəyi-
ni hiss edirdim, xalqın inamını gö-
rürdüm. Məni heç nə dayandıra 
bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki, 
biz haqlıyıq. Biz öz ərazi bütövlü-
yümüzü bərpa edirik, öz torpaq-
larımızı qaytarırıq. Bu müharibə 
bütün dünyaya Azərbaycan xalqı-
nın nə qədər böyük xalq olduğu-
nu göstərdi - yenilməz xalq, dəmir 
iradəli xalq, müzəffər xalq, müzəf-
fər ordumuz! Fəxr edirik xalqı-
mızla, ordumuzla! Əminəm, hər 
bir Azərbaycan vətəndaşı hesab 
edir ki, onun həyatında bu günlər, 
bu dəqiqələr ən xoşbəxt günlər, 
dəqiqələrdir. Mən də xoşbəxtəm 
ki, bu xoş xəbərləri, bu müjdəni 
Azərbaycan xalqına verirəm. Xoş-
bəxtəm ki, bu tarixi sənədə imza 
atmışam. Xoşbəxtəm ki, biz öz 
Vətənimizə, doğma Qarabağı-
mıza qayıdırıq, Qarabağımızın 
tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu 
torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! 
Bundan sonra heç kim bizi o tor-
paqlardan tərpədə bilməz!
“Qarabağ Azərbaycandır və 
nida” ifadəsi artıq bizim qələ-
bəmizin rəmzi idi, rəmzinə çev-
rildi. Bir il bundan əvvəl mən 
bunu demişəm. Mən fəxr edirəm 
ki, mənim dediyim ifadə artıq 
bir milli şüara çevrildi. Bu gün 
böyük qürur hissi ilə deyə bilə-
rik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl 
bizimdir, Zəngilan bizimdir, 
Qubadlı bizimdir, Ağdam bi-
zimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər 
bizimdir, Şuşa bizimdir, Qara-
bağ bizimdir, Qarabağ Azərbay-
candır! Eşq olsun Azərbaycan 
xalqına! Yaşasın Azərbaycan!

Bakı, 10 noyabr 2020-ci il
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Xalqımızı Qarabağ 
müharibəsində 

qazanılan qələbə və 
Milli Dirçəliş Günü 

münasibətilə 
təbrik edir!

Bu sözləri Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 
10-da Türkiyə Respublikasının Xari-
ci İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunu, 
Milli Müdafiə naziri Hulusi Akarı və 
Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Ha-
kan Fidanı qəbul edərkən deyib.
Prezident İlham Əliyev bildirib:
- Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, 
Qələbədən sonra ilk görüşümdür, tə-
bii ki, qardaşlarımla görüşdür. Bu gün 
səhər əziz Qardaşım, cənab Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefonla da-
nışdıq, söhbət etdik, bu böyük qələbə 
münasibətilə bir-birimizi təbrik etdik. 
Eyni zamanda, gələcək işlər haqqında 
fikir mübadiləsi aparıldı. Əziz Qar-
daşıma və bütün Türkiyə xalqına bu 
dəstəyə, həmrəyliyə görə öz adım-
dan, bütün Azərbaycan xalqı adından 
bir daha dərin təşəkkürümü bildir-
dim. Bütün bu 44 gün ərzində qardaş 
Türkiyənin dəstəyini biz hər an hiss 
edirdik, bütün Azərbaycan xalqı hiss 
edirdi. Dünən artıq bəyanatın imza-
lanmasından sonra Türkiyə televiziya-

larında müşahidə olunan mənzərə çox 
ürəkaçan idi. Yəni, bizim türk qardaş-
larımız bu Qələbəyə öz qələbələri kimi 
sevinirdilər. Onsuz da bu, belədir. Bu, 
bizim müştərək qələbəmizdir, Tür-
kiyə-Azərbaycan birliyinin təsdiqidir. 
Bu gün bu birlik tarixdə bəlkə də ən 

yüksək səviyyədədir. Bütün bu günlər 
ərzində Türkiyənin vəzifəli şəxsləri, 
Məclis üzvləri, nazirlər, ictimai fəal-
lar, mətbuat, geniş ictimaiyyət, bizim 
bütün qardaşlarımız bizə çox böyük 
dəstək oldular. Bu, bizə əlavə güc ver-
di, ruh yüksəkliyimizi daha da artırdı. 

Biz bu gün, əlbəttə, çox xoşbəxtik ki, 
nəhayət 30 ildən sonra öz dədə-baba 
torpaqlarımızı işğaldan azad etdik.
Bu gün əziz Qardaşımla söhbət əsna-
sında, eyni zamanda, Türkiyə-Rusi-
ya birgə atəşkəsə nəzarət mərkəzinin 
fəaliyyəti ilə də bağlı fikir mübadiləsi 
apardıq. Hesab edirəm ki, bu da çox 
önəmli addımdır. Bu, bölgədə iş birli-
yinin yeni formatıdır. Biz bunu hər za-
man istəyirdik ki, Türkiyə və Rusiya 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsində bərabər səviyyə-
də rol alsınlar və bu gün biz buna nail 
olduq. Beləliklə, bu mərkəzin qısa bir 
zaman içərisində yaradılmasında çox 
böyük fayda var. Bir daha xoş gəlmisi-
niz, öz doğma evinizə xoş gəlmisiniz.
Türkiyənin Xarici İşlər naziri Möv-
lud Çavuşoğlu deyib:
- Çox təşəkkür edirik, cənab Preziden-
tim. Biz də öz doğma evimizdə bir daha 
olmaqdan çox məmnunuq. Bizi qəbul 
etdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirik.
Bu gün Qardaşınız, Prezidentimiz 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon da-

nışığınız olub. Amma təyyarəyə min-
məzdən əvvəl mənə yenidən zəng 
etdi, Sizə salamlarını və təbriklərini 
çatdırmağımı bir daha söylədi.
Biz də bir daha Sizi qələbəniz, - Sizin 
qələbəniz, bizim qələbəmizdir, - bu 
böyük zəfər münasibətilə təbrik edi-
rik. Ali Baş Komandan olaraq, Sizin 
rəhbərliyinizlə qəhrəman Azərbaycan 
Ordusu nə edə bildiyini dosta, düş-
mənə nümayiş etdirdi, eyni zamanda, 
türkün gücünü də göstərdi.
Bu prosesdə Sizin rəhbərliyinizlə qar-
daş Azərbaycan həm döyüş meyda-
nında, həm də masada mövcudluğu-
nu da göstərdi. Döyüş meydanında 
qələbələrinizə baxmayaraq, sülh yolu 
ilə, atəşkəs yolu ilə də bu münaqişənin 
həlli üçün böyük bir liderlik göstərdi-
niz. Amma təəssüf ki, Ermənistan bu 
imkanlardan istifadə etmədi. Ümid 
edirəm ki, bu dəfə bundan dərs alar-
lar. Döyüş meydanındakı qələbələrlə 
yanaşı, Azərbaycanın digər torpaqları 
qısamüddətli bir təqvimlə yenidən, in-
şallah, Can Azərbaycana qaytarılacaq.

Noyabrın 10-da Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti Vladimir Putin video-
konfrans formatında görüşüblər.
Prezident Vladimir Putin: Bu 
gün biz sizinlə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin, Ermə-
nistan Respublikası baş nazirinin 
və Rusiya Federasiyası Preziden-
tinin üçtərəfli bəyanatını imzala-
yırıq.
Mən çox ümid edirəm ki, bizim 
birgə bəyanatımızda şərh edil-
miş bu qərar nəinki Ermənistan 
ilə Azərbaycan arasında çoxillik 
qarşıdurmaya son qoyacaq, bu 
torpaqlarda qan tökülməsinə son 
qoyacaq, həm də bizim bugünkü 
bəyanatda təsbit etdiyimiz razı-
laşmalara etibarlı nəzarət mexa-
nizmi yaradacaq, ən başlıcası, 
uzunmüddətli tarixi perspektiv 
üçün, regionda münasibətlərin, 
ilk növbədə, həm Azərbaycan, 
həm də erməni xalqlarının mə-
nafeyi naminə Azərbaycan Res-
publikası ilə Ermənistan arasında 
dostluq münasibətlərinin inkişafı 
üçün əlverişli şərait yaradacaq. 
Təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun, hörmətli Vladimir Vladimi-
roviç. Mən öz tərəfimdən demək 
istərdim ki, bu gün Ermənistan 
ilə Azərbaycan arasında çoxillik 
münaqişənin nizamlanması işinə 
nöqtə qoyulur, Azərbaycan tor-
paqlarının işğalına son qoyulur 
və saatlarla, ümumiyyətlə desək, 
günlərlə vaxt sərf edib mühüm 
mövqeləri razılaşdırmaq yolu ilə 
nizamlamaya nail olduq ki, mə-
nim fikrimcə, həm Azərbaycanın, 
həm də Ermənistanın və region 

ölkələrinin xalqlarının məna-
felərinə cavab verir. Deməliyəm 
ki, indi bizim gördüyümüz mü-
naqişənin hərbi-siyasi nizamlan-
ması əminəm ki, regionumuzda 
uzunmüddətli sülhə, həmrəyliyə 
gətirib çıxaracaq, qarşıdurmaya 
və qan tökülməsinə son qoyacaq.
Ermənistan-Azərbaycan Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi bizim 
regionda, Avrasiya məkanında 
ən uzunmüddətli münaqişələr-
dən biridir və bu gün həmin 
münaqişənin sona yaxınlaşma-
sı tarixi hadisədir, ilk növbədə, 
torpaqları çoxillik işğaldan azad 
olan Azərbaycan xalqı üçün tarixi 
hadisədir. Bu, həm də beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri-
nin təntənəsi, BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının əfsuslar olsun ki, uzun 
müddət kağız üzərində qalmış 
qətnamələrinin implementasiya-
sıdır.
Vladimir Vladimiroviç, Sizə həm 
əvvəlki illərdə və xüsusən mü-
naqişənin qaynar fazası dövrün-
də fəal iştirakınıza görə təşək-
kürümü bildirmək istərdim. Bu 
gün üç ölkə rəhbərinin bu sənədi 
imzalaması bu münaqişənin ni-
zamlanmasında Rusiya Federa-
siyasının xüsusi roluna dəlalət 
edir. Əminəm ki, regionda gələ-
cək fəaliyyətdə, o cümlədən mü-
naqişənin nəticələrinin aradan 
qaldırılması və Azərbaycan ilə 
Ermənistan arasında münasibət-
lərin normallaşdırılması üçün 
Rusiya Federasiyasının rolu san-
ballı olacaq. Bu gün Türkiyə Res-
publikasının Prezidenti cənab 
Rəcəb Tayyib Ərdoğana da mü-
naqişənin siyasi yolla nizamlan-
ması işində fəal iştirakına görə 

təşəkkürmü bildirmək istərdim. 
Bugünkü bəyanatın bəndlərin-
dən biri Rusiya ilə Türkiyənin 
birgə sülhməramlı missiyasıdır. 
Beləliklə, biz regionda təkcə mü-
naqişənin nizamlanması çərçi-
vəsində deyil, həm də gələcək 
inkişaf üçün qarşılıqlı fəaliyyətin 
tamamilə yeni formatını yaradı-
rıq. Buna görə də bəndlərdən biri 
də bütün nəqliyyat kommunika-
siyalarının açılmasıdır. Bu, bütün 
region ölkələrinin xeyrinə olacaq. 
Ona görə də bu gün mən bu sənədi 
sevinc hissi ilə, qürur hissi ilə imza-
layıram və bu tarixi hadisə müna-
sibətilə bütün Azərbaycan xalqını 
təbrik etmək istərdim. Sağ olun.
Prezident Vladimir Putin: Mə-
nim fikrimcə, dediyim kimi, bu, 
həqiqətən həm erməni, həm də 
Azərbaycan xalqlarının xeyrinə 
və onların mənafeyi naminədir. 
Rusiya öz tərəfindən əlindən 
gələni edəcək ki, üç tərəf arasın-
da danışıqların gedişində əldə 
edilmiş mövqelər, bu gün bizim 
imzaladığımız bəyanat hamısı 
icra olunsun. Təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun, Vladimir Vladimiroviç. İm-
zalamaya başlayaq.
Prezident Vladimir Putin: Bəli.
Prezident İlham Əliyev və Prezi-
dent Vladimir Putin bəyanatı im-
zaladılar.
Prezident Vladimir Putin: Bu 
ərazilərdə yaşayan bütün insan-
lara, bütün xalqlara ən xoş arzu-
larımı bildirirəm. Ümidvar ol-
duğumu bildirmək istəyirəm ki, 
sizinlə biz xeyirxah iş gördük və 
bu regiondakı bütün ölkələr ara-
sında münasibətlərin durmadan 
inkişafı, bu ərazilərdə yaşayan 
insanların, Azərbaycan və ermə-
ni xalqlarının rifahı üçün yaxşı 
baza şəraiti yaratdıq. Təşəkkür 
edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Bir daha 
sağ olun, Vladimir Vladimiroviç. 
Sizin şəxsi iştirakınıza görə təşək-
kür edirəm və əminəm ki, bu gün 
baş verənlər Rusiya, Azərbay-
can və Ermənistan xalqlarının 
tarixində çox mühüm tarixi gün 
kimi qalacaq. Bir daha sağ olun.
Prezident Vladimir Putin: Sağ 
olun.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun.
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Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehri-
ban Əliyeva tarixi Qələbə mü-
nasibətilə rəsmi “Instagram” 
səhifəsində paylaşım edib.  
Birinci vitse-prezident Mehri-
ban Əliyevanın paylaşımında 
deyilir:
“Əziz həmvətənlər!
Bu gün böyük gündür – Qələ-
bə Günüdür! Azərbaycan Res-
publikasının ərazi bütövlüyü 
bərpa olundu! Tarixi ədalət 
bərpa olundu! Həqiqətən 
əlamətdar olan bu hadisə mü-
nasibətilə Azərbaycan xalqı-
nı səmimi-qəlbdən təbrik 
edirəm!
Ermənistan özünün tam və 
qeyd-şərtsiz kapitulyasiyasını 
etiraf etdi! Biz öz nəcib xilas-
kar missiyamızı şərəflə yerinə 
yetirdik! Biz öz Vətənimizi qo-
ruduq, əzəli Azərbaycan tor-
paqlarını işğaldan azad etdik, 
Azərbaycanın səbirlə gözlə-
diyi Qələbəni qazandıq! Biz 
uzun illər boyu həqiqətin və 
tarixi ədalətin təntənəsini göz-
ləyirdik. Münaqişənin dinc 
yolla nizamlanmasına dair da-
nışıqlar prosesində 30 ilə yaxın 
iştirak etməyimiz bizim sülh 
tərəfdarı olmağımızın əyani 
göstəricisidir. Ermənistan 27 
il ərzində BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının Azərbaycanın işğal 
altında olan bütün ərazilərin-
dən işğalçı qüvvələrin dərhal, 
tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxa-
rılmasını tələb edən qətnamələ-
rinə etinasızlıq göstərib. Er-
mənistan tərəfindən törədilən 
hərbi təxribatlar bitib-tükən-
mirdi. Azərbaycan bütün dün-
yaya göstərdi və sübut etdi ki, 
o, özünün işğal altında olan 
torpaqlarını müstəqil şəkildə, 
öz gücü ilə, öz qüdrəti ilə azad 
etməyə qadirdir və bunu etdi!
2020-ci il sentyabrın 27-dən da-
vam edən hərbi əməliyyatlar 
dövründə Azərbaycan Ordusu 
təqribən 300 yaşayış məntəqə-
sini, o cümlədən 5 şəhəri və 4 
qəsəbəni, çoxsaylı strateji yük-
səklikləri azad etdi. Azərbay-
canın mədəniyyət incisi – Şuşa 
şəhəri azad ediləndən cəmi bir 
neçə saat sonra bizim döyüşçülə-
rimiz 72 yaşayış məntəqəsini və 
9 strateji yüksəkliyi öz nəzarəti 
altına almağa nail oldu. Bu, şü-
bhəsiz, Ermənistanın hərbi və 
siyasi rəhbərini çıxılmaz və-
ziyyətə saldı. Bizim ordumuz 
öz müqəddəs dəyərləri - Vətə-

nimiz, ortaq evimiz uğrunda 
döyüşürdü və bu müqəddəs 
mübarizədə dözüb dayandı və 
qalib gəldi!
Bu anlarda bütün dünya azər-
baycanlıları sevinc və qürur 
hissləri keçirir. Bizim Prezi-
dentimizə görə, igid əsgərlə-
rimizə və zabitlərimizə görə, 
Azərbaycan xalqının vətənpər-
vərliyinə, sıx birliyinə və həm-
rəyliyinə görə qürur keçirir!
Hər birimiz bizim Prezidenti-
mizə, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevə hədsiz təşəkkür edi-
rik! Onun rəhbərliyi ilə müasir, 
güclü Azərbaycan Ordusu ya-
radılıb! Məhz onun sarsılmaz 
iradəsi, cəsarəti, əzmkarlığı 
və qətiyyəti sayəsində Azər-
baycan Ordusu düşməni sar-
sıtdı, müharibənin nəticəsini 
müəyyən etdi və qələbə nöqtə-
sini qoydu. Prezidentimizin 
güc mənbəyi olan Azərbay-
can xalqının hörməti, sevgisi, 
etimadı, inamı və dəstəyi ona 
Avrasiya məkanında ən uzun-
müddətli münaqişələrdən biri 
olan Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini 
başa çatdırmaqda kömək etdi. 
Onun başçılığı ilə biz xalqı-
mızın özünəinamını qaytaran 
Qələbəni qazandıq! Bu Qələ-
bənin möhtəşəmliyi Azərbay-
can dövlətinin tarixində əbədi 
qalacaq!
Əziz qardaşlar və bacılar!
Torpaqlarımızın xaincəsinə 
işğalı illərində olduğu kimi, 
budəfəki döyüşlər dövrün-
də də faciələr və itkilər oldu. 
Hərbi əməliyyatlar zonasın-
dan uzaqda vəhşicəsinə hü-
cumlar nəticəsində şəhərləri-
mizin və kəndlərimizin dinc 
sakinləri həlak oldu. Uşaqlar, 
qadınlar və ahıl insanlar həlak 
oldu. Amma bu, Azərbayca-
nın əzmini sındırmadı! Mən 
həlak olanların doğmalarına 
və yaxınlarına bir daha də-
rin hüznlə başsağlığı verirəm! 
Onların qanı yerdə qalmadı! 
Azərbaycan Ordusu, Azərbay-
can dövləti bütün həmvətənlə-
rimizin axıdılmış qanına görə 
qisas aldı!
Vətənimizi müdafiə edən, onu 
dirçəldən nəslin işıqlı xatirəsi, 
bu nəslə hörmət və ona görə 
səmimi qürur hissi hər bir 
azərbaycanlının qəlbində hə-
mişəlik qalacaq! Bizim əsgər 
və zabitlərimiz canlarını belə 
əsirgəmədən döyüşüblər. On-

lar nəciblik və həqiqi vətənpər-
vərlik nümunəsi göstəriblər. 
Bu gün onların hamısını Vətən 
naminə, onun qüdrəti naminə 
göstərdikləri igidliklər birləş-
dirir! Biz onların rəşadəti, ira-
dəsi və ruh yüksəkliyi qarşı-
sında, öz mətanəti ilə işğalçını 
sarsıdan, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü bərpa edən hər 
kəsin qarşısında baş əyirik! 
Adları Azərbaycan dövlətinin 
tarixinə əbədi olaraq yazılan 
bu cür igid övladlar böyüdüb 
tərbiyə etmiş valideynlərin 
qarşısında baş əyirik! Vətən 
uğrunda həlak olmuş bütün 
şəhidlərimizə Allah rəhmət 
eləsin!
Bu müharibə bizə əsrlərboyu 
bildiyimiz bir həqiqəti - dost 
dar gündə tanınar həqiqətini 
bir daha sübut etdi. Dünyada-
kı bütün dostlarımıza minnət-
daram! Sağ olsunlar ki, bizim 
dərdimizə şərik oldular, Azər-
baycan xalqını dəstəkləyən 
prinsipial və ədalətli mövqelə-
rini açıq bildirdilər. Qardaş 
Türkiyə xalqına və şəxsən Pre-
zident Rəcəb Tayyib Ərdoğa-
na xüsusi təşəkkürümü bildi-
rirəm. Onların həmrəyliyi və 
dəstəyi hər bir azərbaycanlıda 
qürur hissi oyadır!
Kütləvi informasiya vasitələri-
nin nümayəndələrinə təşəkkür 
edirəm. Onların yüksək peşə-
karlığı, obyektivliyi, qərəzsizli-
yi, operativliyi və məsuliyyəti 
sayəsində bugünkü Azərbaycan 
reallıqlarını dünyaya çatdırmaq 
mümkün oldu. Öz vətənlərinin 
hüdudlarından kənarda Azər-
baycanın mövqeyini müdafiə 
edən və Ermənistanın işğalçı 
mahiyyətini beynəlxalq ictima-
iyyətə göstərən soydaşlarımız 
sağ olsunlar! Arxa cəbhədə bir 
yumruq kimi birləşərək Azər-
baycan dövlətinin qüdrətini və 
bizim həmrəyliyimizi bütün 
dünyaya nümayiş etdirmiş bü-
tün Azərbaycan xalqına min-
nətdaram!
Əziz həmvətənlər!
Sizin hamınızı Böyük Qələ-
bə Günü münasibətilə təbrik 
edirəm! Böyük zəfər gününüz 
mübarək! Azərbaycanın şərəf 
və qüdrət günü mübarək! Qa-
rabağın azad edilməsi günü 
mübarək! Biz Qələbə qazan-
dıq! Qarabağ Azərbaycandır! 
Dərin hörmət və sevgilərlə,

Sizin MEHRİBAN”

Noyabrın 10-da Müdafiə Na-
zirliyinin Mərkəzi Komanda 
Məntəqəsində Azərbaycan 
Respublikasının Müdafiə na-
ziri general-polkovnik Zakir 
Həsənov ilə Türkiyə Respub-
likasının Milli Müdafiə naziri 
Hulusi Akar arasında görüş 
keçirilib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbu-
at xidmətindən bildiriblər ki, 
görüşdə Azərbaycan-Türkiyə 
ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olunub.

Azərbaycan və Türkiyə prezi-
dentləri telefonla danışıb, söh-
bət zamanı atəşkəsə nəzarət 
üzrə Türkiyə-Rusiya sülhmə-
ramlı mərkəzinin yaradılması 
yüksək qiymətləndirilib, bu 
mərkəzin regionda uzunmüd-
dətli sülhün təmin edilməsi 
işinə töhfə verəcəyinə əminlik 
ifadə olunub.
Noyabrın 10-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevlə Türkiyə Res-
publikasının Prezidenti Rə-
cəb Tayyib Ərdoğan arasında 
telefon danışığı olub. Dövlət 
başçıları Qarabağ müharibə-
sində Azərbaycanın qazandı-
ğı parlaq qələbə münasibətilə 
bir-birini təbrik ediblər. Prezi-
dent İlham Əliyev müharibə 
dövründə Türkiyə Prezidenti 
və Türkiyə xalqının Azərbayca-
na göstərdiyi siyasi və mənəvi 
dəstəyə görə bir daha minnət-

darlığını bildirib. Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Azərbaycan Preziden-
tinin ölkəsinin dəstəyinə verdi-
yi yüksək qiymətə görə təşək-
kür edib.
Azərbaycan və Türkiyə prezi-
dentləri dost və qardaş ölkələ-
rimiz və xalqlarımızın bundan 
sonra da bir-birinin yanında 

olacağını bildiriblər.
Telefon söhbəti zamanı atəşkəsə 
nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya 
sülhməramlı mərkəzinin yara-
dılması yüksək qiymətləndiri-
lib, bu mərkəzin regionda uzun-
müddətli sülhün təmin edilməsi 
işinə töhfə verəcəyinə əminlik 
ifadə olunub.

“İran iki qonşusu - Azərbaycan və Ermənistan 
arasındakı münaqişəyə son qoyulmasına və dip-
lomatik həll prosesinin başlanmasına sevinir”.
Bunu İran Prezidenti Həsən Ruhani Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin video-
konfrans formatında keçirilən 20-ci iclasında 
deyib.
“Ümid edirəm ki, iki ölkə öz ixtilaflarını sülh 
şəraitində və beynəlxalq hüquq çərçivəsində 
həll edəcək”, - deyə İran Prezidenti bildirib.
H.Ruhaninin sözlərinə görə, İran bölgədə gər-
ginliyi azaldan, davamlı və ədalətli sülh və 

təhlükəsizliyi bərpa edən hər bir səyi müsbət 
qarşılayır: “İran sülh yaratmaq və atəşkəs əldə 
etmək məqsədlə plan hazırladı və münaqişə 
tərəfləri və digər ölkələrlə sıx müzakirələr 
apardı. İran İslam Respublikasının xarici si-
yasəti həmişə yaxşı qonşuluq və dinc yaşayış 
prinsipinə əsaslanıb. Dost və qonşu ölkələrlə 
ticari-iqtisadi əlaqələrimizi hər gün inkişaf et-
dirmək və bölgənin iqtisadi inkişafını təmin et-
mək bizim xarici siyasətimizin əsaslarındandır. 
Bu sahədə dost ölkələrdən olan təşəbbüsləri də 
alqışlayırıq”.

Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ 
regionunda əldə olunan atəşkəslə bağlı açıqla-
ma yayıb.
Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyindən bildi-
rilib. Açıqlamada deyilir:
“Pakistan daim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
beynəlxalq hüquq və BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq ni-
zamlanmasını dəstəkləyib.
Tərəflərin hərbi əməliyyatları dayandırması-

nı elan etmələrini alqışlayırıq. Rusiya Federa-
siyasının vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş üçtərəfli 
razılaşma Cənubi Qafqaz regionunda sülhün 
bərqərar olması üçün yeni bir fürsət yaradır.
Azərbaycan hökumətini və qardaş xalqını əra-
zilərinin azad edilməsi münasibətilə təbrik 
edirik. Bunun bölgədəki sabitlik və firavanlıq 
dövrünə, məcburi köçkünlərin öz dədə-baba 
torpaqlarına qayıtmasına yol açacağına ümid 
edirik”.

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı (AYİB) Azərbaycanın da-
yanıqlı bazar iqtisadiyyatına ke-
çidinə cavabdeh olan əsas göstə-
ricilərini qiymətləndirib.
AYİB-in "Transition Report 2020-21" 
hesabatında verilən məlumata görə, 
qiymətləndirmə 6 göstərici üzrə 
aparılıb: rəqabətə davamlılıq, idarə 
olunma və tənzimləmə səviyyəsi, 
"yaşıl" iqtisadiyyata keçid səviyyəsi, 

müxtəlif kateqoriyadan olan insan-
ların iqtisadiyyatda iştirakı səviyyə-
si, iqtisadi davamlılıq və inteqrasiya.
Hesabata görə, 2020-ci ildə Azər-
baycandakı biznes mühit inkişaf 
edib və rəqabətə davamlılıq indeksi 
4,30 bənddən 4,54 bəndədək yüksə-
lib. Yaxşı idarə olunma və tənzim-
ləmə indeksi də ("well-governed") 
ölkədə son illər ərzində şəffaflığın, 
şəxsi və əqli mülkiyyət hüquqları-

nın daha yaxşı qəbul edilmiş mü-
dafiəsinin tənzimlənməsi və qorun-
ması üçün daha güclü çərçivələrin 
qurulması sayəsində 5,31 bənddən 
5,58 bəndədək yüksəlib.
"Yaşıl" iqtisadiyyata keçid səviy-
yəsinin göstəricisi olan "Green" 
indeksi isə dəyişməz qalıb – 5,37. 
Burada Rusiya istisna olmaqla, 
heç bir region ölkəsində yaxşılaş-
ma qeydə alınmayıb.
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Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabanda və 
Şəhidlər Xiyabanında olublar.
Dövlətimizin başçısı Şəhidlər Xiyabanın-
da Azərbaycan xalqına müraciət edib.

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin 

xalqa müraciəti
- Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qar-
daşlar!
Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan 
edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad 
edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! 
Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqı-
nı ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalı-
ları ürəkdən təbrik edirəm.
İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan 
Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz 
Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni 
döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il 
noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi 
qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, 
bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin gü-
nüdür! Bu qələbəni biz döyüş meydanın-
da qazandıq, danışıqlar masası arxasın-
da yox. Mən dəfələrlə demişəm, bütün 
bəyanatlara rəğmən ki, bu münaqişənin 
- Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin hərbi həll yolla-
rı da vardır və bu gün biz bunu döyüş 
meydanında sübut edirik. 30 ilə yaxın 
mənasız danışıqlar bizi heç bir nəticəyə 
yaxınlaşdırmadı. Əzəli tarixi torpaqları-
mız 30 ilə yaxın işğal altında qaldı. Da-
nışıqlar prosesində Ermənistan tərəfi, 
sadəcə olaraq, vaxt udmaq istəyirdi, sa-
dəcə olaraq, status-kvonu möhkəmlən-
dirmək, əbədi etmək istəyirdi. Bu illər 
ərzində dəfələrlə Azərbaycana müxtəlif 
güc mərkəzlərindən göndərilən siqnal-
lar bizi vəziyyətlə barışmağa sövq edib. 
Ancaq biz qətiyyət, cəsarət, siyasi iradə 
göstərərək Azərbaycan xalqının maraq-
larına cavab verməyən heç bir razılaşma-
ya getmədik. Mən dəfələrlə bütün bey-
nəlxalq kürsülərdən bəyan etmişdim ki, 
torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüzün 
bərpa edilməsi bizim əsas vəzifəmizdir 
və biz bu vəzifəni icra edirik. Danışıqlar 
heç bir nəticə vermədi. Sadəcə olaraq, bi-
zim başımızı aldadırdılar, sadəcə olaraq, 
məsələni dondurmaq istəyi müşahidə 
olunurdu. Biz bu Qələbəni döyüş mey-
danında qazandıq, şəhidlər verərək bu 
Qələbəni qazandıq. Allah bütün şəhid-
lərimizə rəhmət eləsin! Həm birinci Qa-
rabağ, həm ikinci Qarabağ – Vətən mü-
haribəsi adlandırdığımız müharibədə 
şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə Allah-
dan rəhmət diləyirəm, onların yaxınları-
na səbir diləyirəm. Yaralı soydaşlarımıza 
Allahdan şəfa diləyirəm. Biz xalqımızın, 
əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı 
bahasına torpaqlarımızı işğalçılardan 
azad edirik. İşğalçıları torpaqlarımız-
dan qovuruq və qovacağıq!
Şuşa 28 il yarım işğal altında idi. Şuşanın 
Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. 
Bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir. 
Əsrlərboyu azərbaycanlılar Şuşada ya-
şayıb, qurub, yaradıb. Şuşa nəinki Azər-
baycanın, bütün Qafqazın incisidir. An-
caq mənfur düşmən Şuşanı işğal altında 
saxlamaqla bizim mədəni irsimizə böyük 
zərbə vurdu, bizim tarixi abidələrimizi 
dağıtdı, bizim məscidlərimizi dağıtdı, 
təhqir etdi. Biz indi Şuşaya qayıtmışıq. 
Bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcə-
yik, bütün məscidləri bərpa edəcəyik, 
28 ildən sonra Şuşada yenə də azan səsi 
eşidiləcəkdir. Bir neçə il bundan əvvəl - 
2016-cı ilin Aprel döyüşlərindən sonra 
işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı 
qəsəbəsində mənim göstərişimlə tikilmiş 
məscidin açılışında bəyan etmişdim ki, 
bu məscid Şuşa məscidinin bənzəridir, 
ölçülərinə, memarlıq üslubuna görə ey-

nidir. Demişdim ki, gün gələcək biz Şuşa 
şəhərində erməni vandalları tərəfindən 
dağıdılmış məscidlərimizi bərpa edəcə-
yik və bu gün gəlir. Bu gün Azərbaycan 
bayrağı Şuşada dalğalanır. Bu gün bü-
tün Azərbaycan xalqı qürur hissi ilə bu 
xoş xəbəri qarşılayır.
Biz güc toplayırıq, məqsədyönlü şəkildə, 
yorulmadan, bütün təzyiqlərə baxmaya-
raq, güc toplayırıq və toplamışıq. İqti-
sadi güc. Əgər iqtisadi gücümüz olma-
saydı, bu Qələbəni əldə etmək mümkün 
olmazdı. İlk növbədə, iqtisadi müstəqil-
lik təmin edilməli idi və təmin edildi. 
Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən 
heç kimdən asılı deyil, heç bir ölkədən 
asılı deyil, heç bir beynəlxalq maliyyə 
qurumundan asılı deyil. Müstəqilik və 
bu, bizə imkan verdi ki, ölkəmizi inkişaf 
etdirək, eyni zamanda, Ordumuzu güc-
ləndirək. Biz Ordumuz üçün lazım olan 
bütün hərbi texnikanı, silahları xarici ba-
zarlardan alırıq. Əgər bizim iqtisadi im-
kanlarımız olmasaydı, biz bunları necə 
əldə edə bilərdik? Biz ölkə daxilində 
uğurlu siyasət apararaq hesab edirəm ki, 
ölkəmizdə dünya üçün çox nadir inkişaf 
modelini yaratdıq. Daxildəki həmrəylik, 
milli birlik, vahid amal uğrunda birləş-
məyimiz bizə əlavə güc verdi, imkan 
vermədi ki, bəzi mənfur xarici dairələr 
öz çirkin planlarını Azərbaycanda həya-
ta keçirsinlər. Halbuki belə planlar var 
idi, belə cəhdlər var idi. Biz siyasi iradə 
göstərərək, birlik göstərərək bu cəhdlə-
ri dəf etdik, xalq olaraq, millət olaraq öz 
qürurumuzu müdafiə etdik, öz müstəqil 
seçimimizi müdafiə etdik və sübut etdik 
ki, heç kim bizim işimizə qarışmasın və 
qarışa bilməz. Əgər bu birlik olmasaydı, 
milli həmrəylik olmasaydı, biz heç vaxt 
torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə 
bilməzdik. Bu illər ərzində bizə qarşı 
aparılan qara piar kampaniyası, qara-
yaxma, şər-böhtan kampaniyasının da 
əsas məqsədi o idi ki, bizi əsas vəzifə-
mizdən uzaqlaşdırsınlar, biz uzaqlaşaq, 
daxili problemlər içində boğulaq və işğal 
edilmiş torpaqlar işğalçıların əlində əbə-
di qalsın. Güclü siyasi iradə, xalq-iqtidar 
birliyi bu planları da alt-üst etdi.
Qələbəmizin üçüncü əsas amili bey-
nəlxalq səviyyədəki uğurlarımızdır. Biz 
bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ 
əzəli Azərbaycan torpağıdır. Sübut etdik 
ki, əsrlərboyu Azərbaycan xalqı bu tor-
paqlarda yaşayıb. Sübut etdik ki, erməni 
əhalisi bu torpaqlara 200 il bundan əvvəl 
köçürülübdür, necə köçürülübdür, han-
sı məqsədlərlə köçürülübdür, hamısını 
biz dünya ictimaiyyətinə təqdim etdik, 
sübutlarla, faktlarla. Biz sübut etdik ki, 
Dağlıq Qarabağ tarixi, əzəli Azərbay-
can torpağıdır və bu məsələ beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri əsasında 
öz həllini tapmalıdır. Dünyanın bütün 
aparıcı təşkilatları, bütün beynəlxalq təş-
kilatlar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli 
qətnamələr, qərarlar qəbul edibdir. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, 
BMT Baş Assambleyasının qətnamələri, 
Qoşulmama Hərəkatının qətnamələri, İs-
lam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələ-
ri, Avropa Parlamentinin qətnamələri və 
digər beynəlxalq təşkilatların qərar və 
qətnamələri birmənalı şəkildə Dağlıq 
Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissə-
si kimi tanıdı. Bu, bizə əlavə güc verdi. 
Əgər biz bunu etməsəydik, bu gün mü-
naqişənin ətrafında cərəyan edən proses-
lər bizə böyük problemlər yarada bilərdi. 
Biz bu illər ərzində bir çox ölkələrlə sə-
mimi, işgüzar, qarşılıqlı hörmət əsasında 
münasibətlər qura bildik, bir çox ölkələr 
Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir 
və artıq bu ifadə beynəlxalq sənədlərdə 
öz əksini tapır. Biz bütün qonşu ölkələr-
lə səmimi dostluq əsasında münasibətlər 

qura bildik, qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı 
inam əsasında. Əgər biz bunu etməsəy-
dik, bu gün münaqişə ətrafında tam 
başqa proseslər gedə bilərdi.
Şuşa işğal altına düşəndə bizim əsas 
problemlərimiz həm o idi ki, ordumuz 
yox idi, rəhbərlik öz vəzifə borcunu ye-
rinə yetirə bilmirdi. Beynəlxalq müstə-
vidə Azərbaycan demək olar ki, bütün 
ölkələrlə münasibətləri gərginləşdirmiş-
di. Biz demək olar ki, təcrid edilmiş və-
ziyyətdə idik. Ancaq bu gün biz Ermə-
nistanı təcrid edilmiş vəziyyətə saldıq. 
Bizim transmilli layihələrimiz regionda 
tamamilə yeni mənzərə yaratdı. Biz re-
gionun enerji xəritəsini, nəqliyyat xəritə-
sini yenidən tərtib etdik. Bizim təşəbbü-
sümüzlə reallaşan layihələr təkcə bizim 
xalqımızın maraqlarını təmin etmir, bir 
çox ölkələrin maraqlarını təmin edir, 
o cümlədən region ölkələrinin. Qonşu 
ölkələrlə bizim həm ikitərəfli, həm üç-
tərəfli əməkdaşlıq formatlarımız vardır. 
Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq 
nüfuzunu böyük dərəcədə gücləndirdi. 
Əgər bu nailiyyətlər olmasaydı, problem 
dondurulmuş vəziyyətdə qala bilərdi.
Nəhayət və ilk növbədə, ordu quruculu-
ğu. Bu 17 il ərzində mənim işimin əsas 
hissəsi ordu quruculuğuna həsr edilmiş-
dir ki, biz ordumuzu necə gücləndirək, 
ordumuzu ən müasir silahlarla təchiz 
edək. O da asan məsələ deyildi. O si-
lahları almaq üçün təkcə maddi vəsait 
kifayət etmir. Eyni zamanda, diploma-
tik, siyasi səylər göstərilməlidir və biz 
buna da nail olduq. Bu gün Azərbaycan 
öz hərbi təchizatını bir çox ölkələrdən 
təmin edir. Eyni zamanda, mənim təşəb-
büsümlə Azərbaycanda müdafiə səna-
yesi yaradıldı. Biz ordumuzun tələbatını 
böyük dərəcədə daxili istehsal hesabına 
təmin edirik. Azərbaycanda 1000-dən 
çox adda hərbi təyinatlı məhsul isteh-
sal edilir, o cümlədən ən müasir məh-
sullar. Budur bizim fəaliyyətimiz. Ordu 
quruculuğu, hərbçilərin maddi-məişət 
problemlərinin həlli, təqaüdə çıxmış 
hərbçilərin məişət problemlərinin dövlət 
tərəfindən həll olunması, onlara mənzil-
lərin verilməsi, hərbçilərimizin iş şəraiti-
nin yaxşılaşdırılması. Biz demək olar ki, 
bütün hərbi şəhərciklərimizi, hərbi ba-
zalarımızı yenidən qurduq və onlar ən 
yüksək standartlara cavab verir. Əlbəttə, 
ilk növbədə, döyüş qabiliyyəti. Döyüş 
qabiliyyəti artdı. Azadlıq meydanında 
dəfələrlə keçirilmiş hərbi paradlar bütün 
dünyaya bizim gücümüzü göstərdi.

Döyüş qabiliyyətinin artırılması ordu 
quruculuğu sahəsində əsas amildir. 
Biz müasir silahlardan istifadə edirik, 
texnikadan istifadə edirik, düşmənin 
texnikasını məhv edirik. Torpaqlarımı-
zı ancaq Azərbaycan əsgəri azad edir, 
Azərbaycan zabiti azad edir, sinəsini qa-
bağa verərək, heç nədən qorxmayaraq, 
əlində bayraq, əlində silah düşməni qo-
van da əsgərdir, düşməni məhv edən də 
əsgərdir. Eşq olsun bizim əsgərlərimizə!
Bax, belə ordu yaratmışıq biz! Deyirdik 
işğalçılara, deyirdik, düz yola gəlin, iş-
ğala son qoyun, hələ ki, gec deyil. Ona 
görə bizim bütün dövrlərdəki siyasə-
timiz birmənalı olub. Demişik ki, əgər 
məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapma-
sa, hərbi yolla məsələni həll edəcəyik. 
Mən bunu dəfələrlə demişəm. Buna 
görə də tənqid olunmuşam bəzi ölkələr 
tərəfindən. Mən demişəm ki, bəs bizim 
torpaqlarımız məgər hərbi yolla zəbt 
edilməyibmi? Ermənistan bizim torpaq-
larımızı sülh yolu iləmi zəbt edib? Hər 
bir ölkənin özünümüdafiə hüququ var. 
Bu hüququ bizə BMT Nizamnaməsi 
verir. Mən demişdim, əgər görsəm ki, 
danışıqlar artıq tamamilə səmərəsizdir, 
bizim başqa yolumuz qalmayacaq. Bunu 
hamı bilsin - düşmən, onun havadarları 
və bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər. 
Həmişə sözümün üstündə durmuşam. 
Azərbaycan xalqına nə demişəmsə, onu 
da etmişəm. Bu məsələdə də sözümün 
üstündə durdum və artıq biz Qələbəni 
qeyd edirik.
Sentyabrın 27-dən bu günə qədər 200-
dən çox şəhər, kənd, qəsəbə işğaldan 
azad edildi. O cümlədən Füzuli şəhəri, 
tamamilə darmadağın edilmiş, bir dənə 
də salamat bina qoymayıb mənfur düş-
mən. Cəbrayıl tamamilə dağıdılmış. 
Qubadlı, Zəngilan tamamilə dağıdıl-
mış. Kəndlər, şəhərlər. Hadrut qəsəbə-
si, Suqovuşan qəsəbəsi və bu gün Şuşa 
şəhəri.
Bizim zəfər yürüşümüz davam edir. Hələ 
də işğal altında torpaqlar var, hələ də dö-
yüşlər gedir. Əgər Ermənistan rəhbərliyi 
mənim tələblərimə cavab verməsə, sona 
qədər gedəcəyik. Heç kim bizi dayandı-
ra bilməz. Dünyada elə qüvvə yoxdur ki, 
bizi dayandıra bilsin. Ermənistan artıq 
öz acı məğlubiyyətini etiraf edib, özünü 
alçalda-alçalda, xalqını təhqir edə-edə. 
Ermənistan rəhbərliyi indi dünya ölkələ-
rindən yardım istəyir, hərbi yardım istə-
yir, silah, texnika istəyir. Bəs, hanı sənin 
yenilməz ordun? Məhv etmişik onu. On-

ların bütün sözləri, onların bütün bəya-
natları mif idi, yalan idi. Yenilməz ordu 
Azərbaycan Ordusudur! Bunu döyüş 
meydanında göstərir, düşməni torpaq-
lardan təkbaşına qovur. Otuz il ərzində 
milyardlarla dollar xərclənib oraya, is-
tehkamlar qurulub, mühəndislik qurğu-
ları inşa edilib. Amma hamısını vurub 
dağıtmışıq - mənəvi ruh, güc hesabına, 
birlik hesabına!
Bir daha demək istəyirəm ki, bizim zəfər 
yürüşümüz davam edir. İşğal edilmiş 
bütün torpaqlardan düşmən qüvvələri 
çıxarılmalıdır. Bu, bizim tələbimizdir. 
Beynəlxalq norma və prinsiplər, bey-
nəlxalq təşkilatların qərar, qətnamələri 
bunu tələb edir.
Əziz bacılar və qardaşlar, bu gün bu müj-
dəni mən burada - Şəhidlər xiyabanında 
doğma xalqıma verirəm. Bu, təsadüfi 
deyil. Bu, təbiidir. Bu gün şəhidlərimi-
zin ruhu qarşısında bir daha baş əyirəm. 
Bu gün bəyan edirəm ki, şəhidlərimizin 
qanı yerdə qalmır. Erməni vəhşiliyinin 
qurbanlarının, Xocalı qurbanlarının qanı 
yerdə qalmır. İntiqamımızı döyüş mey-
danında aldıq. Biz mülki vətəndaşlara 
qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq, 
bu dəfə də aparmamışıq. Baxmayaraq ki, 
mənfur düşmən 93 mülki şəxsi namərd 
atəşlə öldürüb, 400-dən çox mülki şəxs 
yaralanıb. Amma mən dedim yox, biz 
azərbaycanlıyıq! Biz intiqamımızı döyüş 
meydanında alacağıq və alırıq! Onların 
ordusunu məhv etmişik, texnikasını 
məhv etmişik, məhv edirik və edəcəyik. 
Düşməni qovuruq və qovacağıq!
Mən bu gün, eyni zamanda, ulu öndər 
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, 
onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürə-
yimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata 
vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad 
etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şəhidləri-
mizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! 
Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözü-
nüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!
Mən bu günlərdə dünya azərbaycanlıla-
rından və Azərbaycanda yaşayan insan-
lardan minlərlə məktub alıram. Hər gün 
minlərlə məktub. Sadəcə olaraq, heyf-
silənirəm ki, bütün bu məktubları oxu-
ya bilmirəm. Sadəcə olaraq, vaxt çatmır. 
Nə qədər gözəl sözlər, nə qədər böyük 
dəstək göstərilir. Bu gün biz bir daha bü-
tün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük 
xalqıq, biz məğrur xalqıq! Biz yenilməz 
xalqıq! Biz döyüş meydanında düşmənə 
yerini göstəririk!
Bu günlərdə dəfələrlə Azərbaycan xalqı-
na müraciət edərək düşmənə yumruq 
göstərmişdim, yumruq göstərmişdim. 
Demişdim ki, bu yumruq elə belə yum-
ruq deyil. Bu, dəmir yumruqdur. Bu də-
mir yumruqla düşmənin başını əzirik 
və əzəcəyik! Eyni zamanda, bu yumruq 
birliyimizin rəmzidir. Bax, bu gün Azər-
baycan xalqı bu yumruq kimi birləşib! 
Həmişə belə olacaq! Bu birlik əbədi ola-
caq! Bu birlik bizə gələcəkdə də bütün 
vəzifələri icra etmək üçün imkan yara-
dacaq. Mən bütün bu illər ərzində - 17 
il ərzində Azərbaycan xalqının dəstə-
yini hiss etmişəm, görmüşəm, inamını, 
mənə olan xoş münasibəti görmüşəm. 
Bu, mənə güc verir. Bu, mənim siyasətim 
üçün əvəzolunmaz dəstəkdir. Həmişə 
Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, 
mən Vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, 
sədaqətlə xidmət edəcəyəm. Şadam ki, 
sözümün üstündə durmuşam. Həmişə 
olduğu kimi, sözümə sadiq olmuşam.
Bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına 
bu müjdəni vermək mənim həyatımda 
bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən biridir.
Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qa-
rabağ Azərbaycandır!

Bu barədə noyabrın 10-da Azərbay-
candakı diplomatik korpusun nü-
mayəndələri ilə görüşdə İnsan Haq-
ları üzrə Beynəlxalq Standartların 
İmplementasiyası üzrə işçi qrupun 
rəhbəri Kamil Səlimov deyib.
K.Səlimov bildirib ki, erməni hər-
bçiləri döyüş zonasından kənarda 
yerləşən yaşayış məntəqələrimizə ar-
tilleriya atəşi açıb, qadağan olunmuş 
silahlardan istifadə edib. Bu, bir daha 
Ermənistanın müharibə cinayətləri 

törətməsinə əsaslı sübutdur. Ermənis-
tan hərbçiləri ballistik raketlərdən is-
tifadə edərək qırğınlar törədib, mülki 
şəxslər arasında ölən və yaralananlar 
var. Bununla bağlı aidiyyəti qurumlar 
araşdırma aparır, araşdırmalar başa 
çatandan sonra faktlar toplanaraq bey-
nəlxalq məhkəmələrə göndəriləcək və 
cavabdeh şəxslər cəzalandırılacaq.
Ermənistanda hazırda çaxnaşmanın 
davam etdiyini bildirən Kamil Səli-
mov qeyd edib ki, ölkəni idarə edən 

şəxslərin cinayətkar dəstə olduğu or-
taya çıxdı. Cinayətkarlardan ibarət 
strukturun isə sonu belə olmalı idi. 
İndi ermənilər baş naziri tapa bilmir, 
Milli Məclisdə bir-birilərini döyür, 
biabırçı vəziyyət yaranıb.
İşçi qrupun rəhbəri vurğulayıb ki, 
Azərbaycan xalqı birləşdi və ermə-
nilərin 30 il ərzində qurduğu isteh-
kamı qısa müddətdə məhv etdi. İndi 
hamı Azərbaycanın bu gücünə təəc-
cüb qalıb.
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Xalqımızı Milli Dirçəliş Günü münasibəti
 ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik.
Ali Baş Komandanının rəhbərliyi 

altında üçrəngli dövlət bayrağımız 
artıq işğaldan  azad olan  əzəli 

torpaqlarımızda daim dalğalansın! Ümummilli liderin ölkə rəhbərliyinə 
yenidən qayıdışından sonra 

xalqımızın milli dirçəlişi və mənəvi
 dəyərlərinin yüksək tutulması, 
adət və ənənələrimizin qorunub 

saxlanılması reallığa çevrilmişdir.

Neft Kəmərləri İdarəsi

Möhtərəm cənab Prezident!
Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının kollektivi və üzvləri adın-
dan Zati-alilərinizi, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti və Ali Baş 
Komandanını işğal olunmuş ərazilə-
rimizin azad edilməsi istiqamətində 
qazandığınız tarixi zəfərlər münasi-
bətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 
Sizin müdrik rəhbərliyiniz, misilsiz 
cəsarətiniz və qeyri-adi təşkilatçılıq 
bacarığınız sayəsində Azərbaycan 
düzgün istiqamətdə irəliləyir və il-
dən-ilə  dünyanın əksər ölkələrinə 
nümunə ola biləcək iqtisadi, sosial 
uğurlara imza atır. Zati-alilərinizin 
siyasi uzaqgörənliklə, görkəmli döv-

lət xadimi olaraq həyata keçirdiyi 
əhəmiyyətli işlər, xalqa bəxş etdiyi-
niz böyük ümid və dayaq ölkəmizin 
hər sahədə zəfərini təmin edir. Ən 
böyük zəfəri isə Azərbaycan xalqı Ali 
Baş Komandanın rəhbərliyi altında 
öz yenilməz ordusunun iştirakı ilə 
şanlı tarix yazaraq yaşadı. 2020-ci il 
sentyabrın 27-də separatçı erməni 
qoşunlarının irimiqyaslı təxribatına 
cavab olaraq  Azərbaycan öz torpaq-
larını artıq 30 ilə yaxın davam edən 
işğaldan azad etmək üçün əks-hü-
cum əməliyyatına başladı. Azərbay-
can BMT-nin münaqişənin həllinə 
dair qəbul olunmuş 4 qətnaməsinin 
tələblərini yerinə yetirmək üçün hər-

bi libas geyinib öz torpaqları uğrun-
da Vətən savaşı apardı və misilsiz 
qələbələr qazandı. Bu qələbənin ən 
böyük zirvəsini isə biz xalqımızın 
mədəniyyət beşiyi, Azərbaycanın 
baş tacı Şuşa şəhərinin işğaldan azad 
edilməsi xəbəri ilə sonsuz sevinc 
və fərəh hissilə yaşadıq. Bu sevinci 
xalqımıza, dünya azərbaycanlılarına 
bəxş etdiyiniz üçün Sizə, müzəffər 
Azərbaycan Ordusuna borcluyuq. 
Bu məqamda Azərbaycanın görkəm-
li şairi Səməd Vurğunun aşağıda-
kı  misralarını xüsusi vurğulayaraq, 
qeyd edək ki,  buradakı hər bir fikrin 
bu günlərdə gerçəkliyə qovuşduğu 
sevinci bütün dünyada yaşayan 

Azərbaycansevərlər də yaşadı:
Əymə sən başını, başımın tacı, 
Nəhayət tapılar dərdin əlacı. 
Ər-aslan oğullar ayağa qalxar, 
Ayaqlar altında qalan bayrağı, 
Şuşa qalasının başına taxar. 
Sən azad olarsan qəmdən, kədərdən, 
Bağlı qapıların açılar birdən. 
Açılar qaralmış Günəşin üzü, 
Onda bayram edər bütün Yer üzü.

Müstəqil Azərbaycanın suveren 
hüquqlarının ən ali beynəlxalq müstə-
vilərdə  müdafiəsinə, Azərbaycan-Er-
mənistan Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sinin sülh yolu ilə ədalətli həllinə nail 
olmaq istiqamətində misilsiz səyləri-
nizə, beynəlxalq hüququn  aliliyinə 

ehtiramınıza hər birimiz şahidik. 
Lakin Zati-alilərinizin doğru vurğu-
ladığı kimi, sülhsever Azərbaycan 
xalqının səbirinin də hüdudu vardır 
və Azərbaycan təcavüzkara layiqli 
cavab verməyə məcbur olmuşdur. İş-
ğal faktını aradan qaldırmaq əvəzinə 
sülh danışıqlarının üzərindən xətt 
çəkərək, Azərbaycan sərhədlərində 
ardıcıl təxribatlar törədən Ermənis-
tan tərəfi Azərbaycan dövlətini öz 
haqqını savaş meydanında müdafiə 
etməyə vadar etdi.
Sizin dərin zəkanız, mükəmməl  dip-
lomatik fəaliyyətiniz və xalqımıza 
olan sevginiz sayəsində tarix və bey-
nəlxalq hüquq baxımından haqlı olan 
Azərbaycanın diplomatiya sahəsində 
olduğu kimi,  döyüş meydanında də 
haqlı mübarizəsini sonadək davam 
etdirərək, Dağlıq Qarabağın yenidən 
ölkəmizin tərkibinə daxil olmasını 
təmin etdi. Bu fikirlərimizə qüvvət 
olaraq Azərbaycanın xalq şairi Fikrət 
Qocanın aşağıdakı misraları tam ye-
rinə düşür:

Qarabağ - böyük bağdı, 
Dağı da - böyük dağdı. 
Qarabağ bizim olub, 
Bizim də olacaqdı!

Beləliklə, müdrik rəhbərliyiniz ilə 
Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olun-
du və bu həsrət sona çatdı. Qələbə-
miz mübarək olsun!

Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi bir daha işğal olunmuş ərazilə-
rimizin azad edilməsi istiqamətində 
inamlı qələbə çalmağınız münasibə-
tilə təbrik edir, Zati-alilərinizin rəh-
bərliyi altında Azərbaycanın inkişafı, 
tərəqqisi və xalqımızın xoşbəxt gələ-
cəyi naminə məsul fəaliyyətinizdə 
uğurlar, yeni nailiyyətlər  və möh-
kəm can sağlığı arzulayıram.
Müzəffər Ali Baş Komandan, fəxr 
hissi ilə qeyd etmək istərdik ki, bun-
dan sonra da Sizin rəhbərliyinizlə 
işğaldan azad edilən torpaqlarımı-
zın yenidən qurulması, işğaldan 
əvvəlkindən də daha gözəl şəkildə 
dirçəldilməsi üçün Azərbaycan Res-
publikasının Auditorlar Palatası ola-
raq üzərimizə düşən vəzifələri yerinə 
yetirmək əzmindəyik və əlimizdən 
gələni edəcəyik.
Dərin hörmət və ehtiramla,   

Vahid NOVRUZOV,
Azərbaycan Respublikası Auditor-

lar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 
doktoru, professor 10.11.2020-ci il
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Компания стала мобильным 
партнером проекта 
«Поддержка виртуального 
образования»
Bakcell стала мобильным 
партнером проекта 
«Поддержка виртуального 
образования», 
осуществляемого компанией 
ENGINET и ее партнерами 
при поддержке Министерства 
образования Азербайджанской 
Республики. Проект 
направлен на обеспечение 
высококачественного процесса 
виртуального обучения во 
время пандемии Covid-19 
путем предоставления 
педагогам необходимых 
инструментов и технической 
помощи.
Так, компания Bakcell 
предложила специальный 
тариф для тысяч учителей, 
участвующих в проекте 
«Поддержка виртуального 
образования». Предложение 
включает в себя бесплатный 
мобильный номер, бесплатные 

звонки между коллегами, 1 ГБ 
интернет-трафика и 100 минут 
для звонков по всей стране 
всего за 5 манат в месяц.

Поддерживая этот и другие 
подобные проекты, Bakcell 
вносит значительный вклад 
в процесс цифровизации 
Азербайджана.
Чтобы воспользоваться этим 
предложениям, учителям 
необходимо быть участниками 
проекта «Поддержка 
виртуального образования». 
Более подробную 
информацию можно 
получить на сайте www.bir-
link.az или по телефону *1199 
(информационный центр 
ENGINET).
Кроме того, «BIRLink» 
(торговая марка компании 
ENGINET) предоставляет 
каждому участнику проекта 
2 месяца бесплатного 
высокоскоростного 
широкополосного 
интернета и IPTV, вместе с 

бесплатным подключением 
и оборудованием. 
Преподаватели и ученики, 
зарегистрированные на 
платформе «Виртуальная 
школа», смогут бесплатно 
скачать программное 
обеспечение Microsoft 
Office 365. Работники 
сферы образования также 
получат скидки на участие 
в семинарах, проводимых 
Центром инновационных 
технологий в образовании 
(ITE), специальные скидки 
на электронику в магазинах 
«Smart Electronics» и многие 
другие дополнительные 
преимущества.
Уделяя особое внимание 
вопросам развития и 
образования детей, Bakcell 
каждый год способствует 
улучшению уровня 
образования и социального 
обеспечения сотен детей в 
рамках своей Программы 
корпоративной социальной 
ответственности.
В 2019 году, компания Bak-
cell подписала протокол 
о сотрудничестве с 
Министерством образования 
Азербайджанской 
Республики и компанией 
AzEduNet. Основной целью 
этого сотрудничества 
является обеспечение до 
700 общеобразовательных 
учреждений, расположенных в 
отдаленных селах, доступом к 
Интернету и сетевым услугам 
посредством Азербайджанской 
образовательной сети. В 
рамках соглашения, Bakcell 
предоставляет общеобразо-
вательным учреждениям 
бесплатный ежемесячный 
интернет-трафик и мобильные 
модемы (Data-карты).

Сегодня Азербайджан 
проснулся другим. Наша 
Родина одержала трудную, 
тяжёлую, но заслуженную 
победу. Небывалую победу! 
Победу, в которую верили 
только в Азербайджане. 

Об этом на своей 
странице в Facebook 
заявил российский 
патриот-бизнесмен 
азербайджанского 
происхождения, экс-
сенатор России Фархад 
Ахмедов.
Фархад Ахмедов 
отметил, что оккупант 
не просто разбит, он не 
просто в панике бежит, 
он капитулировал! 
Как капитулировала 

гитлеровская Германия, когда-
то оккупировавшая почти всю 
Европу.
«Азербайджан благодарен 
России и Турции, которые 
многое сделали для 

справедливого завершения 
военных действий. Завтра 
нам всем предстоит новая 
работа по восстановлению 
наших разграбленных и 
разрушенных земель, но 
сегодня день праздника. Слава 
Азербайджану! Слава народу 
Азербайджана! Слава всем 
народам, населяющим нашу 
Родину! Слава доблестным 
воинам Азербайджана! 
Слава ее Верховному 
Главнокомандующему! Слава 
его генералам и офицерам!  
Вечная память погибшим 
героям! Склоним перед 
ними голову! Слава народу-
победителю! Ура!» - написал 
Фархад Ахмедов.

 «Поздравляю Армению и 
Азербайджан с окончанием 
этой трагической войны». 
Об этом в Twitter написала 
президент Грузии Саломе 
Зурабишвили.
Она отметила, что на Кавказе 
начинается новая эра. 
«Поздравляю наших 
друзей Армению и 

Азербайджан с окончанием 
этой трагической 
войны и благодарю всех 
посредников. Выражаю 
соболезнования семьям 
жертв. Нет альтернативы 
миру и стабильности. Мы 
вместе начинаем новую 
страницу сотрудничества», – 
написала она.

Трехстороннее 
заявление по Карабаху 
является величайшей 
дипломатической победой 
в истории Азербайджана. 
Об этом сказал экс-
сопредседатель Минской 
группы ОБСЕ от США 
Мэтью Брайза.
«Это классический пример 
для студентов, изучающих 
международные отношения, 

того, как использовать 
военную силу в качестве 
дипломатического 
инструмента, чтобы 
изменить политические 
реалии и тем самым 
укрепить страну. По сути, 
соглашение, подписанное 
10 ноября, включает в себя 
основные принципы, а 
также дополнительный 
пункт о строительстве 
новых транспортных 
коммуникаций, 
связывающих Нахчыванскую 
Автономную Республику 
с западными районами 
Азербайджана», - сказал он.
Как отметил Брайза, 
есть шанс, что турецкие 
миротворцы также могут 
присутствовать в регионе, 
что поможет установить 

баланс с российскими 
миротворцами.
«После июльских 
столкновений образовался 
дипломатический вакуум, 
который заполнили 
Россия и Турция, помогли 
соответствующим сторонам 
сесть за стол переговоров 
после окончания военной 
фазы конфликта», - сказал 
Брайза.
Он считает, что невключение 
вопроса статуса Нагорного 
Карабаха в данное 
соглашение ставит Армению 
в совершенно невыгодное 
положение: «Это было их 
последней возможностью. 
Это цена, которую Армения 
заплатила за слишком 
долгое продолжение 
войны».

"Это большая личная 
победа азербайджанского 
президента Ильхама 
Алиева. Я понимаю, 
насколько непросто 
принимаются такие 
решения. И это прежде 
всего было именно 
его волевое решение. 
Готовность взять на 
себя ответственность, 
что говорит о характере 
человека, умении четко 
анализировать ситуацию 
и сделать верные 
выводы. Это соглашение 
не просто упрочило 
его международный 
статус, но и превратило 
в национального и 
регионального лидера. 
В данном случае можно 
говорить о новом этапе 
консолидации нации 
и укреплении понятия 
государственности". 
Об этом в интервью 
израильским СМИ заявил 

бывший министр обороны 
Израиля и экс-министр 
иностранных дел Авигдор 
Либерман, комментируя 
соглашение по Карабаху.
«Прекращение огня - это 
победа всего Азербайджана, 
для которого карабахская 
проблема в последние 30 лет 
(с начала последнего витка 
противостояния) развивалась 
не по самому удачному 
сценарию. Тем внушительнее 
нынешнее достижение 
страны и ее армии. Как бы ни 
пытались интерпретировать 
заключенное соглашение, 
это однозначно победа 
Азербайджана», - сказал он.
Авигдор Либерман 
также отметил большой 
дипломатический успех 
российского президента 
Владимира Путина, который 
сумел привести стороны к 
соглашению.
«Очень хотелось бы 
надеяться, что на этом 

будет поставлена точка 
в этом конфликте. И обе 
стороны смогут направить 
все усилия не на военное 
противостояние, связанное 
с потерями и огромными 
расходами, а укрепление 
экономики, создание новых 
рабочих мест. Израиль 
в свою очередь ожидает, 
что новый "послевоенный" 
этап будет способствовать 
укреплению двухсторонних 
отношений. И надеется, что 
более никогда кровь не будет 
проливаться на этой земле», - 
сказал он.

Евросоюз приветствует прекращение 
боевых действий в Нагорном Карабахе 
и анализирует его последствия. Об 
этом заявил во вторник на брифинге в 
Брюсселе официальный представитель 
внешнеполитической службы ЕС Петер 
Стано.
"Евросоюз приветствует прекращение 
боевых действий в Нагорном Карабахе. 
Мы призывали к этому с начала боевых 
действий. Сейчас мы анализируем 
последствия войны и текущую ситуацию 
в регионе, после чего распространим 
отдельное заявление", - сказал он.

Премьер-министр Армении 
Никол Пашинян был 
вынужден подписать 
карабахское соглашение о 
выводе оккупационных войск 
с территории Азербайджана, 
поскольку армянская армия 
проиграла Карабахскую 
войну, сказал "Вестнику 
Кавказа" российский 
военный обозреватель Павел 
Фельгенгауэр.
"Армянские войска проиграли 
войну, и Никол Пашинян 
просто признал этот факт. 
Война проиграна, так 
что Еревану оставалось 
только принять условия 
президента Ильхама Алиева", 

- так объясняет Фельгенгауэр 
решение армянского 
руководства о капитуляции в 
Карабахской войне.
"Как сказал Алиев, это и есть 
капитуляция, с чем я согласен. 
Конечно, капитуляция не 
безусловная: ВС Армении 
будут выведены из районов 
вместе с оружием, смогут 
забрать тяжелую технику, 
и в Карабахе останется 
определенная часть, с которой 
армянские войска не выведут", 
- заявил российский военный 
обозреватель.
"...Главное, что война теперь 
прекратится, чем все будут 
довольны", - надеется военный 

обозреватель.
"Россия довольна тем, что 
ослабленная поражением 
Армения будет еще больше 
от нее зависеть, и тем, 
что карабахский вопрос в 
определенной мере решен. 
Азербайджан, конечно, 
доволен возвращением 
территорий и выводом 
армянских войск. 
В Армении, разумеется, 
недовольны националисты, 
и сейчас там уже происходят 
политические пертурбации, 
эмоции бьют через край. 
Скорее всего, режим 
Пашиняна падет", - заявил 
Фельгенгауэр.
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 Arzu edirəm ki, 
Azərbaycanın uğurlu inkişafı 

davamlı olsun, ölkəmizdə 
daim sülh, sabitlik, 
əmin-amanlıq və 

təhlükəsizlik hökm sürsün!

Qaz İxrac İdarəsi

“Amrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığın-
cağı keçiriləcəkdir. Yığıncaq 11 dekabr 2020-ci 
il tarixdə, saat 14:00-da Bakı şəhəri, Nərima-
nov  rayonu, R.Muxtarov küçəsi 38 ünvanında 
keçiriləcək.
Yığıncaqda “Amrah Sığorta” ASC-nin ləğvet-
mə prosesinin gedişatı haqqında məsələlərin 
müzakirəsi nəzərdə tutulmuşdur.

Ermənistanın baş naziri Paşin-
yanın Dağlıq Qarabağla bağlı 
bəyanatından sonra Ermənistan 
vətəndaşları hökumət binasına 
hücum ediblər.
Etirazlar Dağlıq Qarabağda mü-
haribənin dayandırılması ilə 
bağlı ölkənin baş naziri Nikol 
Paşinyanın açıqlamasından sonra 
başlayıb. Etirazçılar hökumət bi-
nasına daxil olublar. Etirazçıların 

Baş nazirin kabinetə girdiyi və 
ciddi ziyan vurduğu deyilir. On-
lar dövlət atributlarını binadan 
çıxarmaqla öz etirazlarını bildi-
riblər.
Həmçinin məlumatlara görə, par-
lamentin spikeri Ararat Mirzoyan 
və başqa bir nəfər döyülüb. Yüz-
lərlə etirazçı parlament binasına 
doğru hərəkət edib.

* * * *

Noyabrın 11-də Ermənistanın 
paytaxtı Yerevanın Azadlıq mey-
danında müxalifətin əvvəlcədən 
planlaşdırılan mitinqi başlayıb.
Məlumatı Ermənistan KİV-i ya-
yıb.
Bildirilib ki, polis bir neçə aksiya 
iştirakçısını saxlayıb.
Etirazçılar Ermənistanın baş na-
ziri Nikol Paşinyanın istefasını 
tələb edir.

Azərbaycanın indiyə qədər 
işğaldan azad etdiyi ərazilərinin – 

TAM SİYAHISI

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-dən Qarabağda başladığı 
uğurlu əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-dək 

Azərbaycanın 5 şəhəri, 280 kəndi, 4 qəsəbəsi və Murovdağı zirvəsi 
və 8 strateji yüksəklik işğaldan tam azad olunub.


