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44  GÜNLÜK  ZƏFƏR  SALNAMƏSİ 
 
➢ 2021, 12 aprel 

➢ Prezident İlham Əliyev Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib: Prezident 

İlham Əliyevin çıxışı 

 

➢ 2020, 10 dekabr 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Şuşa bir tarixdir. Şuşanı o tarixi ilə yaşamaq, görmək həqiqətən bizim üçün də 

bir sevgidir 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Rusiya Prezidenti Putinin müsbət yanaşmaları da bu prosesi müsbət istiqamətdə 

aparmağa kömək etdi 

➢ Türkiyə Prezidenti: 44 günlük müharibənin nəticəsi Azərbaycandakı qardaşlarımı necə sevindirdisə, 

eyni dərəcədə Türkiyədəki qardaşlarını da sevindirdi 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Biz Şuşaya Türkiyə şirkətlərinin inşa edəcəyi yeni avtomobil yolu ilə, inşallah, 

qardaşım Ərdoğanla bərabər gedəcəyik 

➢ Tarixi Zəfər münasibətilə Azərbaycan paytaxtında atəşfəşanlıq olub 

➢ Anadolu agentliyi “60 saniyədə bu gün” rubrikasını Bakıda keçirilən Zəfər paradına həsr edib 

➢ Türkiyə Prezidenti: 44 günlük müharibənin nəticəsi Azərbaycandakı qardaşlarımı necə sevindirdisə, 

eyni dərəcədə Türkiyədəki qardaşlarını da sevindirdi 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Biz Şuşaya Türkiyə şirkətlərinin inşa edəcəyi yeni avtomobil yolu ilə, inşallah, 

qardaşım Ərdoğanla bərabər gedəcəyik 

➢ Prezident İlham Əliyev: Türkiyə müdafiə sənayesinin məhsulu olan məşhur “Bayraktar” Vətən 

müharibəsində böyük dəyişikliyə səbəb oldu 

➢ Azərbaycanın Zəfər paradı Rusiya KİV-lərinin diqqət mərkəzindədir 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Bu gün əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi sayəsində Türkiyə 

dünyada güc mərkəzinə çevrilib 

➢ Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından Prezident Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın və xanımı Əminə Ərdoğanın şərəfinə nahar verilib 

➢ İqor Korotçenko: Azərbaycan onun maraqlarına yenidən qəsd etmək cəhdlərinin qarşısını birdəfəlik 

almalıdır 

➢ İspaniya mətbuatı Qarabağ müharibəsində Qələbə şərəfinə Bakıda keçirilən Zəfər paradı haqda yazır 

➢ Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər 

➢ Azərbaycan-Türkiyə sənədləri imzalanıb 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyev dayanıqlı sabitlik üçün təqdirəlayiq bir mövqe ortaya 

qoymaqdadır 

➢ Mustafa Şentop Azərbaycan xalqını təbrik edib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və 

ancaq irəli gedəcəyik 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bütün gücümüzü səfərbər edib, bir dəmir yumruq yaradıb düşmənin başını 

əzdik 

➢ Türkiyə Prezidenti: Bu gün hamımız üçün, bütün türk dünyası üçün zəfər və qürur günüdür 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənilərin Azərbaycana vurduğu ziyanın, törədilən bütün cinayətlərin hesabı 

sorulmalıdır 

➢ Türkiyə Prezidenti: Azərbaycan qardaşım İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə dastan yazmaqda 

davam edəcək 

➢ Zəfər paradı Ordumuzun qüdrətini, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını dünyaya nümayiş etdirdi 

➢ Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin təkbətək görüşü olub 

➢ Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi olub 

➢ Prezident: Azərbaycan əsgər və zabiti böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərərək şərəfli missiyanı yerinə 

yetirdi 

➢ Türkiyə telekanalları Bakıda keçirilən Zəfər paradını canlı yayımlayıblar 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan tarixi bir gün yaşayır 
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➢ Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradı keçirilir: 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan paradda 

iştirak edirlər 

➢ Şəhidlərin xatirəsinə ehtiram 

➢ Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ümummilli lider Heydər Əliyevin 

məzarını ziyarət ediblər 

➢ Moldova mətbuatında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa işlərinə dair məqalə 

yayılıb 

➢ ANAMA tərəfindən beş rayonda 58 mina aşkarlanıb 

 

➢ 9 dekabr 

➢ Səfər Qaraqoyunlu: Zəfər paradı bütün türk dünyasının uzun illər gözlədiyi ən böyük tarixi hadisədir 

➢ Azərbaycan və İran xarici işlər nazirlərinin görüşü olub 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan birgə şam 

ediblər 

➢ Müdafiə Nazirliyi “YAŞAT” Fonduna vəsait köçürüb 

➢ Prezident İlham Əliyev üç hərbi qulluqçuya “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adının verilməsi barədə 

Sərəncam imzalayıb 

➢ Prezident İlham Əliyev bir qrup hərbi qulluqçunu “Zəfər” ordeni və “Qarabağ” ordeni ilə təltif edib 

➢ Şəhid general, “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” Polad Həşimovun anası ziyarət olunub 

➢ Malayziyadakı iş adamları Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində bərpa işlərində iştiraka dəvət olunub 

➢ Almaniyanın “ZDF” kanalında işğaldan azad olunmuş Ağdam və Füzuli rayonlarından reportaj 

yayımlanıb 

➢ Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb 

➢ Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib 

➢ İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi Ağdama səfəri ilə bağlı 

təəssüratlarını bölüşüb 

➢ Ombudsmanın beynəlxalq və regional təşkilatlara təqdim etdiyi hesabatlar Ermənistanın müharibə 

cinayətlərini faktlarla sübut edir 

➢ Manlio Di Stefano: İtaliya üçtərəfli bəyanatdakı müddəaların icrasına yardım etməyə hazırdır 

➢ Ermənistanda hakimiyyət çəkişmələri xarici siyasət haqqında nə deyir? 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz işğaldan azad olunan ərazilərdə dost ölkələrdən olan şirkətlərlə çalışacağıq 

➢ Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Can Azərbaycana dəstəyimiz bundan sonra da davam edəcək 

➢ Prezident İlham Əliyev İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin nümayəndə 

heyətini qəbul edib 

➢ Soydaşlarımızın Kanada-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri ilə görüşü olub 

➢ Yaponiya iş adamları Vətən müharibəsində Azərbaycanın Qələbəsini alqışlayıblar 

➢ Ali Radanın deputatı: Azərbaycan Ukrayna üçün etibarlı dost olub, indi də belədir, gələcəkdə də belə 

olacaq 

➢ “YAŞAT” Fondunun Himayəçilik Şurasının ilk iclası keçirilib 

➢ Kəlbəcər rayonuna komendant təyin olunub, rayonda polis postları qurulub 

➢ Prezidentə yazırlar: Sizin sayənizdə biz təkcə döyüş meydanında deyil, informasiya müharibəsində də 

qalib gəldik 

➢ Meksikanın “El Mundo” jurnalı erməni təcavüzünün tarixi, ölkəmizə qarşı terror siyasəti və əldə 

olunmuş atəşkəs bəyanatı haqqında yazıb 

➢ Ağdam rayonunun Mirəşelli kəndindəki Şəmsi kəhrizində bərpa-təmir işlərinə başlanıb 

 

➢ 8 dekabr 

➢ Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları arasında telefon danışığı olub 

➢ Ömər Çelik: Fransa parlamentinin Dağlıq Qarabağla bağlı qərarı təsirsizdir 

➢ İngiltərə portalı Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandalizm aktları barədə məqalə yayıb 

➢ Türkiyə və Rusiya xarici işlər nazirləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

➢ “İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında gənclərin rolu” mövzusunda videokonfrans keçirilib 

➢ Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların siyahısı 
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➢ Strateji əhəmiyyətli Şuşanın işğaldan azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə həlledici təsir 

göstərərək Zəfər günü kimi tarixə yazıldı 

➢ “YAŞAT” Fondunun vəsaiti necə formalaşır və hansı istiqamətlərdə xərclənir? 

➢ Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondunun yaradılması haqqında Fərman 

imzalayıb 

➢ Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondunun yaradılması və “Azərbaycan Respublikasının Silahlı 

Qüvvələrinə yardım Fondunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı 

➢ Andorranın xarici işlər naziri Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi barədə məlumatlandırılıb 

➢ Mehriban Əliyeva: "Heydər Əliyev Fondu qədim Qarabağ torpağında dini abidələrimizin, 

məscidlərimizin bərpası üzrə layihəyə başlayır" 

➢ AZƏRTAC-ın Xudavəng məbəd kompleksi ilə bağlı məqaləsi Rumıniyanın “News24hours” portalında 

dərc edilib 

➢ “The Washıngton Times”: Azərbaycanda bütün xristian məbədləri bərpa edilib 

➢ Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə metronun yeni stansiyası “8 Noyabr” adlanacaq 

➢ Zəfər paradında iştirak edəcək Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarə və helikopterləri hazırlıq 

məqsədilə uçuşlar keçirir 

➢ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına 

dəstək fondu (“YAŞAT” Fondu) yaradılır 

➢ Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid 

ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) Himayəçilik Şurasının tərkibinin 

təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid 

ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) yaradılması haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

➢ 7 dekabr 
➢ Azərbaycanın və İsrailin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Martin Şüepp: Azərbaycan ilə BQXK arasında ötən illər ərzində formalaşmış əməkdaşlıq 

yüksək qiymətə layiqdir 

➢ Prezidentə yazırlar: Bu şanlı Qələbə Sizin iradəniz, qətiyyətiniz, müdrik və uzaqgörən 

siyasətiniz sayəsində əldə edildi 

➢ Müharibənin nəticəsinə təsir edən faktorlar (İkinci Qarabağ müharibəsinin nümunəsində) 

➢ Tarixi ədaləti bərpa edənlər əbədi yaşayacaqlar 

➢ Rusiya Prezidenti ilə AFR kansleri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər 

➢ Misirli professor: Prezident İlham Əliyev İslam tarixində müzəffər sərkərdə kimi qalacaq 

➢ “TRT Haber”: Azərbaycan qazandığı zəfərlə bölgədə yeni əməkdaşlıq mühiti yaradıb 

➢ Sergey Markov: Ermənistan ərazisindən dəhliz çox böyük hərbi-siyasi və iqtisadi əhəmiyyət 

kəsb edə bilər 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlər 

nəticəsində həlak olanların sayı 100-ə çatıb 

➢ Vətən müharibəsi dövründə QHT-lərin fəaliyyətinə dair 2 hesabat toplusunun təqdimatı 

keçirilib 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Hazırda regionda baş verən normallaşma prosesi Ermənistanın da xeyrinə 

olacaq 

➢ Ettore Rosato: Biz İtaliya-Azərbaycan dostluğunu daha da gücləndirmək, münasibətlərimizi 

daha da şaxələndirmək istəyirik 

➢ Prezident İlham Əliyev: İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında iştirakla bağlı İtaliya 

tərəfinə təkliflər verilib 
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➢ Milli Məclisin növbəti plenar iclasında Azərbaycanda hərbi vəziyyətin ləğv olunması 

məsələsinə baxılacaq 

➢ Prezident İlham Əliyev İtaliya Deputatlar Palatasının sədr müavininin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib 

➢ Müdafiə Nazirliyinin dörd hərbi qulluqçusu “general-mayor” ali hərbi rütbəsi ilə təltif edilib 

➢ Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına “general-

mayor” ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı 

➢ İsrailin “Jerusalem online.com” saytı: Ermənistan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 

sistematik olaraq əsl ekoloji terror törədib 

➢ İtaliya parlamentinin nümayəndələri Gəncəyə və Ağdama səfərləri barədə təəssüratlarını 

bölüşüblər 

➢ Avstraliyanın “The Canberra Times” qəzeti Azərbaycanın tarixi Qələbəsindən yazır 

➢ Peru qəzetində Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən 

imzalanmış Bəyanatdan bəhs edilib 

➢ ANAMA son üç gün ərzində 102 mina zərərsizləşdirib 

 

➢ 6 dekabr 

➢ Türkiyənin “A haber” telekanalında Xocalı soyqırımından kadrlar yayımlanıb 

➢ Azərbaycan ilə müvafiq razılıq əsasında Rusiya tərəfindən Xankəndiyə göndərilən humanitar 

yük Gəncə beynəlxalq hava limanına çatdırılıb 

➢ Vətən müharibəsi dövründə psixoloji sarsıntı keçirən ailələr diqqət mərkəzində saxlanılır 

➢ Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndindən videogörüntülər yayılıb 

➢ Şəhid və yaralanmış hərbçilərin 500-dən çox ailə üzvü özünüməşğulluq və ictimai işlərə cəlb 

edilib 

➢ “Arabnews” qəzetində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın bərpasından bəhs edən məqalə 

dərc olunub 

➢ Vyana şəhərində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb 

 

➢ 5 dekabr 

➢ BERNAMA agentliyi: Azərbaycan Qələbə Gününü noyabrın 8-də qeyd edəcək 

➢ Hulusi Akar: Qəhrəman Azərbaycan Ordusu hərbi əməliyyatları uğurla həyata keçirərək 

Qarabağı xilas etdi 

➢ Daşlarda elə informasiyalar var ki, onları silmək mümkün deyil - Xudavəng monastır kompleksi 

➢ Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş hərbi parada hazırlıq məşqləri keçirilir 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycan bayrağı Qarabağda qürurla dalğalanır 

➢ Rusiya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi: Qarabağda bir çox məscidlər təhqir olunub, donuz 

tövləsinə çevrilib 

➢ Fəxrəddin Altun: Bəzi zehniyyət sahibləri Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə Bakıda 

küçələrə çıxan soydaşlarımızı anlamaqda acizdirlər 

➢ Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Özbəkistan portalında dərc edilən məqalədə Ermənistanın Qarabağda törətdiyi ekoloji terrordan 

bəhs olunub 

➢ “Israel Hayom” qəzeti: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dini müharibə kimi təqdim 

edilməsi vicdansız təbliğat taktikasıdır 

➢ Müdafiə Nazirliyinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz qaynar telefon xətləri fəaliyyət göstərir 

➢ “Bütövləşən Azərbaycan - 44 günlük Zəfər salnaməmiz” adlı videokonfrans keçirilib 

b2727
b2727
b2715
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➢ Belarus portalında Azərbaycanın Vətən müharibəsində Zəfər qazanması barədə məqalə dərc 

edilib 

➢ Səfir Hulusi Kılıç: Prezident İlham Əliyevin Zəfər Gününün tarixi ilə bağlı qərarı olduqca 

təqdirəlayiqdir 

➢ “The New York Times” qəzetində Ağdamın Çıraqlı kəndi barədə məqalə dərc edilib 

➢ Vətən Müharibəsi zamanı erməni terroru nəticəsində həlak olan mülki şəhidlərin ailə üzvlərinə 

sosial ödənişlər təyin olunub 

➢ ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib 

➢ Almaniyada Azərbaycanın Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib 

➢ Jerom Lamber: Milli Assambleya müxalif deputatlara söz verməyərək, söz azadlığının necə 

olduğunu nümayiş etdirdi! Yalnız yalanlar səsləndirildi! 

➢ Mustafa Şentop: Fransa Milli Assambleyası ciddiliyini itirib 

➢ Azərbaycan Alban-udi dini icmasının nümayəndələri Kəlbəcərdəki Xudavəng monastır 

kompleksini ziyarət ediblər 

 

➢ 4 dekabr 

➢ İqor Korotçenko Azərbaycanın öz əsgər və zabitlərinin həyatını qorumasına imkan verən 

amillər barədə danışıb 

➢ Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna daxil olan vəsaitin məbləği açıqlanıb 

➢ Dmitri Peskov: Qarabağın Azərbaycana mənsubluğu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

müvafiq qətnamələri ilə müəyyən edilib 

➢ Nyu-Yorkda Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb 

➢ Azərbaycanın Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi Gürcüstanda da ehtiramla anılıb 

➢ TÜRKSOY-un kollektivi Azərbaycan Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə ehtiram 

göstərib 

➢ Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndinin 

videogörüntülərini paylaşıb 

➢ Azərbaycan Fransaya nota verib 

➢ Jan-Lük Reitzer: Milli Assambleyada qətnamənin əleyhinə olan deputatlara söz verilmədi, 

yalnız yalanlar səsləndirildi 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Bundan sonra Fransa vasitəçi kimi etibarlılığını itirib 

➢ İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsini şərtləndirən faktorlar 

➢ Azərbaycanın Vətən müharibəsi dövründə tarixə qızıl hərflərlə həkk olunan qəhrəmanlıq 

dastanı yazdı 

➢ Heydər məscidində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə vəhdət namazı qılınıb 

➢ Aleksandr İşein: İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsidir 

➢ Təzəpir məscidində şəhidlərimizin xatirəsi yad edilib 

➢ Milix Yevdayev: Şəhidlərimiz daim qəlblərimizdə yaşayacaqlar 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Biz Vətən müharibəsi şəhidlərini heç vaxt 

unutmayacağıq 

➢ Bakıda Avropa Yəhudiləri Sinaqoqunda Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib 

➢ Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Türk Şurası tərəfindən də yad edilib 

➢ Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə şəhidlərə ithaf olunmuş "Əbədi zirvə" musiqi 

kompozisiyası hazırlanıb 

➢ Şəhidlərimizin xatirəsi Bibiheybət məscidində yad olunub 

➢ Bakıdakı Müqəddəs Məryəm Katolik Kilsəsində Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi 

keçirilib 
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➢ Sahibə Qafarova: Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, ehtiramla yad edirik 

➢ Allahşükür Paşazadə: Bu gün şəhidlərimizin ruhuna birlikdə dualar edirik 

➢ Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi Ankarada ehtiramla yad olunub 

➢ Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Bakıdakı “Jen Mironosits” pravoslav kafedral kilsəsində 

də anılır 

➢ Niderlandda yaşayan soydaşlarımız Fransa Senatının və Belçika parlamentinin qəbul etdiyi 

qətnamələrə etiraz aksiyası keçiriblər 

➢ Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub 

➢ Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva şəhidlərimizin xatirəsini yad 

ediblər 

➢ Səfir Zakari Qross: Fransa hökuməti Qarabağın müstəqilliyini tanımır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Şəhidlərimizi ehtiramla yad edirik! 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hərbi-siyasi 

yollarla həll edilib 

➢ İsrailin kəşfiyyat üzrə naziri: Azərbaycan bizim mühüm geosiyasi və geostrateji tərəfdaşımızdır 

➢ Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Vətən müharibəsində şəhid olanlara görə başsağlığı verib 

➢ XİN: Fransa Milli Assambleyasının qətnaməsi ölkə parlamentinin növbəti təxribatçı 

fəaliyyətindən xəbər verir 

➢ Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilmiş dövlət və 

hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyası keçirilib: Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev sessiyada çıxış edib 

➢ Avstraliyanın nüfuzlu portalı Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın tarixi qələbəsi barədə məqalə 

yayıb 

 

➢ 3 dekabr 

➢ "Euronews” Suqovuşandan reportaj hazırlayıb 

➢ Hikmət Hacıyev şəhidlərlə bağlı paylaşım edib 

➢ Azərbaycan XİN Ermənistan xarici işlər nazirinin “Armenpress” agentliyinə verdiyi 

müsahibəsini şərh edib 

➢ Türkiyə və İran prezidentləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Türk Şurası Azərbaycana başsağlığı verib 

➢ Moldova mətbuatında erməni vandalizmindən bəhs edən məqalə yayılıb 

➢ Azərbaycanlılar Haaqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qarşısında Fransanın mövqeyinə 

etiraz aksiyası keçiriblər 

➢ Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında ATƏT-in daha fəal iştirak edəcəyini 

gözləyir 

➢ Azərbaycanın və Türkiyənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Qarabağ razılaşması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə müsbət təsir edə 

bilər 

➢ Laçın və Kəlbəcər rayonlarına komendantlar təyin olunub 

➢ Ceyhun Bayramov: Regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaradan münaqişələrin əsas 

səbəbləri beynəlxalq hüquqa və ATƏT-in prinsiplərinə uyğunsuzluqdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında 

Sərəncam imzalayıb 

➢ Bakı şəhərində Vətən müharibəsi memorial kompleksinin və Zəfər muzeyinin 

yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
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➢ Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində həlak olan və yaralanan hərbi qulluqçular barədə 

məlumat yayıb 

➢ Prezidentə yazırlar: Sizin əzminiz, qətiyyətiniz, Ordumuzun yenilməzliyi sayəsində Qələbə 

sevinci yaşayırıq 

➢ Azərbaycanda Zəfər Günü hər il noyabrın 8-də qeyd olunacaq 

➢ Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ “Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 2 dekabr tarixli 2312 nömrəli Sərəncamının ləğv 

edilməsi barəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ İşğaldan azad edilmiş Laçın rayonunun Hüsülü və Malıbəy kəndləri 

➢ Zəngilanda keçirilən növbəti ağacəkmə tədbiri zamanı 400-ə yaxın tut ağacı əkilib 

➢ Müdafiə naziri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı 

qüvvələrinin komandanı ilə görüşüb 

➢ ABŞ-ın daha bir şəhərində “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı yazılmış lövhə quraşdırılıb 

➢ İşğaldan azad edilmiş Laçın şəhərinin videogörüntüləri 

➢ Özbəkistan portalları Azərbaycan Prezidentinin Laçının işğaldan azad olunması ilə bağlı xalqa 

müraciəti haqqında materiallar verib 

➢ Norveçin “Utrop” qəzetində Qarabağ haqqında geniş məzmunlu məqalə dərc olunub 

➢ Suqovuşana çəkiləcək avtomobil yolunun minalardan təmizlənilməsi əməliyyatı başa çatıb 

 

➢ 2 dekabr 

➢ Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

➢ Ermənipərəst qüvvələr məğlubiyyətə uğrayıblar 

➢ Niderlandlı tələbələr İkinci Qarabağ müharibəsini və onun nəticələrini öyrənirlər 

➢ Anadolu agentliyi Azərbaycanın qazandığı zəfərin bölgədə yaratdığı yeni reallıqlardan yazır 

➢ Qarabağ - Azərbaycan xalqının milli ruhunun formalaşdığı müqəddəs yerdir 

➢ Sülhməramlı kontingent üçün gətirilən növbəti maddi-texniki təminat vasitələri təyinat 

məntəqəsinə çatdırılıb 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Türkiyə münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi 

çərçivəsində danışıqlar yolu ilə həllini hər zaman dəstəkləyib 

➢ Misir qəzetində “Xalqının tarixi liderinə çevrilən Prezident” sərlövhəli məqalə dərc edilib 

➢ Hulusi Akar: Türkiyə və Rusiya zabitləri Qarabağda atəşkəsin davamlı olması üçün birlikdə 

xidmət aparacaqlar 

➢ İspaniyanın hakim “PSOE” partiyasının nümayəndəsi Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad 

edilməsi barədə məlumatlandırılıb 

➢ Azərbaycanın və Özbəkistanın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ “Arabnews” qəzeti Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsindən yazır 

➢ Türkiyə mediası: Azərbaycanın qazandığı qələbə bölgənin inkişafı üçün yeni perspektivlər açır 

➢ Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunun Qarıqışlaq kəndindən videogörüntülər yayıb 

➢ Kəlbəcər rayonu Söyüdlü qızıl yatağı 

➢ Azərbaycanda Zəfər Günü təsis edilib 

➢ Publisistik düşüncələr: Günəşli payızın qırx dörd anı 

➢ Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib 

➢ Diplomat: Azərbaycan BMT Təhlükəsizik Şurasının qətnamələrinin tələblərini reallaşdırır 

➢ Senat Fransanı təcrid olunma təhlükəsinə aparır 

➢ Azərbaycan XİN Fransa parlamentinin bir qrup üzvünün Dağlıq Qarabağa planlaşdırılan 

səfərinə münasibət bildirib 
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➢ Tarixi zəfərimiz Azərbaycan Prezidentinin müdrik siyasətinin nəticəsidir 

➢ Peru mətbuatında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün tarixi barədə danışılıb 

➢ Moldova mətbuatı Laçın rayonunun işğaldan azad olunmasına dair xəbərləri geniş işıqlandırıb 

➢ Ukrayna KİV-ləri Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonuna daxil olmasına dair xəbərlərə geniş 

yer ayırıb 

 

➢ 1 dekabr 

➢ Azərbaycan və Qətər xarici işlər nazirləri bölgədəki son vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparıb 

➢ Azərbaycan və Türkiyə xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

➢ “Qarabağ” və “Zəfər” ordenləri hansı xidmətlərə görə verilir? 

➢ Azərbaycan Prezidenti “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi haqqında Fərman 

imzalayıb 

➢ “Associated Press” Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən yazır 

➢ “Associated Press”in məlumatında Azərbaycan Prezidentinin azad edilmiş ərazilərimizin 

dirçəldiləcəyi ilə bağlı fikirləri yer alıb 

➢ RF Müdafiə Nazirliyi: Rusiya və Türkiyə Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəz 

barədə razılaşma əldə ediblər 

➢ General Yücel Karauz: Azərbaycan işğal altındakı torpaqları azad edərək dövlətçilik tarixində 

şanlı səhifə yazdı 

➢ Şuşanı azad edən xüsusi təyinatlı əsgərlərimizin qəhrəmanlığı hərb tarixinin ən layiqli 

səhifələrindən biridir 

➢ “Le Figaro” Laçının Azərbaycana qaytarılmasından yazıb 

➢ Vətən müharibəsində yüksək peşəkarlıq göstərən dəniz piyadaları daimi dislokasiya 

məntəqəsinə geri qayıdıblar 

➢ Sülhməramlı kontingent üçün maddi-texniki təminat vasitələrinin gətirilməsi prosesi davam 

edir 

➢ İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçularımızın taleyinin müəyyənləşdirilməsi üçün BQXK 

və Rusiya sülhməramlılarının komandanlığı ilə təmaslar davam etdirilir 

➢ Milli Məclisin deputatları NATO PA-nın Cənubi Qafqazla bağlı keçirilən Rouz-Rout 

seminarında iştirak ediblər 

➢ Rusiyalı ekspert: Yerevanın avantürist planları daha baş tutmayacaq 

➢ Vətən Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

➢ Ərəb telekanalları Azərbaycan Ordusunun Laçına daxil olması barədə reportajlar yayıb 

➢ Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi: nəqliyyat kommunikasiyaları mövzusu Rusiya və 

Azərbaycan liderləri tərəfindən müzakirə edilir 

➢ İsveçrəli parlamentarilər tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə növbəti dəstək ifadə edilib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağda yeni dəhliz 

yaradılması ideyasını dəstəkləyiblər 

➢ GUAM ölkələrinin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində infrastruktur 

layihələrində iştirakı müzakirə edilib 

➢ Xalqımız Laçının işğaldan azad olunmasının sevincini yaşayır-Fotosessiya 

➢ İshaq Cahangiri: İran Qarabağın bərpasında iştirak etməyə hazırdır 

➢ Böyük strateji əhəmiyyət kəsb edən Laçın zəngin təbiəti, tarixi abidələri, yeraltı sərvətləri olan 

rayondur 

➢ Bir qrup hərbi qulluqçunun səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
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➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Laçın rayonunun işğaldan azad olunması 

münasibətilə xalqımızı təbrik edib 

➢ Ombudsman Ermənistanın terrorçu qruplaşmalardan və muzdlulardan istifadə etməsi ilə bağlı 

beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

➢ Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Qəhrəman Azərbaycan Ordusu Laçına daxil olub 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ Şneor Seqal: Azərbaycanda xristian mədəni soyqırımı qorxusu əsassızdır 

➢ Doğma Laçına kiçik ailə biznesləri ilə qayıdacaqlar 

➢ İşğaldan azad olunan Laçın rayonunda Azərbaycan bayrağı qaldırılıb 

➢ İspaniya portalı: Kəlbəcərdəki tarixi abidələr - məscidlər, kilsələr Azərbaycanın böyük 

sərvətidir 

➢ BERNAMA agentliyi Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Laçın rayonuna daxil olması 

barədə xəbəri yayıb 

➢ Kolumbiya televiziyası erməni təcavüzünün nəticələrini işıqlandırıb 

➢ Misir portalı Azərbaycan Ordusunun Laçına daxil olmasından yazıb 

➢ Azərbaycan Ordusunun Laçına daxil olması Türkiyə mediasının baş xəbəridir 

➢ Azərbaycan Ordusunun bölmələri Laçın rayonuna daxil olub 

 

➢ 30 noyabr 

➢ Türkiyənin hərbi istehkamçıları Azərbaycana gəlib 

➢ Sülhməramlı kontingent üçün növbəti maddi-texniki təminat vasitələri gətirilib 

➢ Prezidentə yazırlar: Fəxr edirik ki, Sizin kimi müdrik, uzaqgörən, Vətənini və xalqını sevən 

Prezidentimiz var 

➢ ANAMA: Hazırda cəbhəboyu ərazilərdə yüzdən çox şəxsi heyət minatəmizləmə fəaliyyətini 

həyata keçirir 

➢ Baş Prokurorluq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə mina təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə 

müraciət edib 

➢ Ukraynalı ekspert: Fransızlara Korsikanın müstəqilliyini tanımaq barədə düşünməyi təklif 

edərdim 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi 

cinayətlər nəticəsində həlak olanların sayı 98-ə çatıb 

➢ İtaliyanın daha iki bələdiyyəsi Azərbaycana dəstəyini ifadə edib 

➢ ANAMA sentyabrın 27-dən noyabrın 30-dək 1543 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı 

həyata keçirib 

➢ Reza Deqati: Ötən bir neçə gündə Qarabağda qəbiristanlıqların dağıdıldığını, evlərin 

yandırıldığını, məscidlərin tövləyə çevrildiyini gördüm 

➢ “Post Bulletin”: Ermənistan qoşunları torpağı yandıraraq gedirlər 

➢ Anadolu Agentliyi Füzuli rayonunun ermənilər tərəfindən məhv edilmiş tarixi abidələrindən 

reportaj hazırlayıb 

➢ Suqovuşana çəkiləcək avtomobil yolu minalardan təmizlənir 

 

➢ 29 noyabr 

➢ Ceyhun Bayramovun iranlı həmkarı ilə telefon danışığı olub 

➢ Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin təminatı ilə bağlı fəaliyyətlər həyata 

keçirilir 
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➢ Vətən müharibəsi zamanı əməliyyatların minimum itkilərlə həyata keçirilməsi böyük uğurdur 

➢ Misirin “Cümhuriyyə” nəşri: Azərbaycan Prezidenti heç kimin İslam abidələrini təhqir 

etməsinə imkan verilməyəcəyini bəyan edib 

➢ Fransanın RFİ radiosu Füzuli haqqında reportaj yayımlayıb 

➢ Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndindən videogörüntülər 

➢ Fransalı jurnalist: Gəncə və Bərdə şəhərlərində gördüyümüz səhnələr dəhşətli idi 

➢ Kəlbəcər rayonunun kəndlərinin videogörüntüləri 

➢ ANAMA: Füzulidə minaya düşənlərin cəsədləri təhvil verilib 

 

➢ 28 noyabr 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan 28 il ərzində Ağdamda şəhər soyqırımı həyata keçirib 

➢ Mustafa Şentop: Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi Tarixi İpək Yolunu canlandıracaq 

➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı qətnamələr qəbul edib 

➢ “France-24” Ağdam haqqında: Bəzən onu “Qafqazın Xirosiması” adlandırırlar 

➢ “Associated Press” Ermənistanın Gəncəyə raket hücumunun ağır nəticələri ilə bağlı reportaj 

yayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndindən videogörüntülər yayıb 

➢ Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etməməklə bağlı 

vətəndaşlara xəbərdarlıq edib 

➢ PKK terrorçularının Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı döyüşmələrinə dair daha bir fakt 

ortaya çıxıb 

➢ Prezidentə yazırlar: İnanırıq ki, işğaldan azad etdiyiniz tarixi yurd yerlərimiz Sizin sayənizdə 

inkişaf edəcək, çiçəklənəcək 

➢ Füzuli rayonu ərazisində mülki şəxslər minaya düşərək həlak olublar 

➢ Hikmət Hacıyev: Diplomatik korpusun nümayəndələri Ermənistanın amansız raket və 

artilleriya hücumlarının nəticələrinin şahidi oldular 

➢ Ukrayna mətbuatı Azərbaycanın Fransa Senatının qərəzli qətnaməsinə etirazı barədə xəbələrə 

geniş yer ayırıb 

➢ Kanadalı Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin üzvləri Kanadanın xarici işlər naziri ilə görüşüblər 

➢ Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin məşğulluq imkanlarının artırılması üçün tədbirlər planı 

hazırlanıb 
➢ Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbəsindən videogörüntülər 

➢ Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdama gedirlər 

➢ İndoneziya saytı Azərbaycanın Ermənistan üzərində tarixi qələbəsi barədə analitik məqalə 

yayıb 

 

➢ 27 noyabr 

➢ Anadolu agentliyi Ağdam rayonunun görüntülərini əks etdirən videomaterial yayımlayıb 
➢ Türkiyədə keçirilən “Can Azərbaycana bir məktubum var” kampaniyasına şəhid ailələri də 

qoşulub 

➢ AHİK-in İcraiyyə Komitəsi Fransa Senatının qərəzli qətnaməsi ilə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Türkiyə parlamentinin siyasi partiya qrupları Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qərəzli 

qətnaməsini pisləyən bəyanat yayıblar 

➢ İndoneziya mətbuatı Azərbaycanın Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qətnaməsinə 

münasibəti ilə bağlı məlumatlara geniş yer ayırıb 

➢ Misir portalı Azərbaycandakı dini konfessiya liderlərinin Qarabağdakı abidələrlə bağlı 

bəyanatını yayıb 

➢ Moldova mətbuatı Azərbaycanın Fransa Senatının qərəzli qətnaməsinə etirazından yazır 

➢ BERNAMA agentliyi: Azərbaycan parlamenti Fransa Senatının qətnaməsini pisləyir 
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➢ Mariya Zaxarova: RF Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi üzrə Türkiyə ilə 

müntəzəm əlaqədədir 

➢ Rusiya XİN: Qarabağda müsbət tendensiyalar Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 

təsdiqlədiyi xəttin düzgünlüyünün sübutudur 

➢ Almaniya Bundestaqı davamlı sülh üçün Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasını 

alqışladığını bildirib 

➢ Rusiyalı politoloq: Fransa Respublikasının ali rəhbərliyi istənilən halda qondarma “dqr”i 

tanımayacaq 

➢ “Euractiv” portalı Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi ekoloji terror barədə 

məqalə dərc edib 

➢ “France-24” kanalı Füzulidən reportaj hazırlayıb 

➢ İspaniyanın nüfuzlu beyin mərkəzində keçirilən seminarda Ermənistanın törətdiyi müharibə 

cinayətlərindən danışılıb 

➢ Qubadlıda Şərq çinarları əkilib, tut bağı salınıb 

➢ “Euronews” Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonu ilə bağlı reportaj yayımlayıb 

➢ Türkiyənin Ombudsman təsisatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətlərinə dair 

xüsusi hesabat hazırlayıb 

➢ Vyetnamda keçirilən konfransda Ermənistanın Qarabağla bağlı yalanları ifşa edilib 

➢ Azərbaycanın və İtaliyanın xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

➢ Fransa qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımır 

➢ Çin nəşri Azərbaycanın Qarabağ döyüşlərində PUA-larla uğurlu hücumlarından yazıb 

 

➢ 26 noyabr 

➢ Rumıniya portalı Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasından yazıb 

➢ Şamil Ayrım: Senatın üzvləri dünyaya göstərdilər ki, Fransa Qarabağ məsələsində heç vaxt 

ədalətli olmayıb 

➢ Azərbaycan Fransaya nota verib 

➢ İqor Korotçenko: Fransa növbəti təxribatla qərəzli olduğunu göstərdi 

➢ İtaliyanın bir neçə bələdiyyəsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı 

siyasətini pisləyən sənədlər qəbul edib 

➢ “Associated Press” ermənilərin Ağdam şəhərində törətdikləri dağıntılar barədə məqalə yayıb 

➢ “Kuwait Times” qəzetində Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olması barədə məqalə dərc 

edilib 

➢ Rusiyalı politoloq: Türkiyə müəyyən diplomatik səylər göstərəcək ki, qətnamə Fransa icra 

orqanları səviyyəsində təsdiqlənməsin 

➢ Hulusi Akar: Fransa Qarabağ məsələsində problemin bir hissəsi olduğunu növbəti dəfə göstərdi 

➢ Milli Məclis Fransanın Minsk qrupunun həmsədrliyindən geri çağırılması barədə hökumətə 

müraciət ünvanlayıb 

➢ Azərbaycan və İndoneziya xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Türkiyənin xarici işlər naziri və NATO-nun Baş katibi Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

➢ Konstantin Kosaçev: Fransa Senatının Dağlıq Qarabağa dair qətnaməsi Fransa hökuməti üçün 

tövsiyə olaraq qalacaq 

➢ Leonid Kalaşnikovun fikrincə, Paris Qarabağda dinc nizamlama prosesini pozmaq üçün 

yenidən cəhd edir 

➢ Azərbaycan Milli Məclisi Fransa Senatının qərəzli qətnaməsi ilə əlaqədar bəyanat qəbul 

edib 

➢ Azərbaycan hərbi-diplomatik uğurları ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 və 853 saylı 

qətnamələrinin icrasını da təmin etdi 
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➢ Fransa Senatının qərəzli qətnamə qəbul etməsinə etiraz olaraq bu ölkənin Azərbaycandakı 

səfirliyinin qarşısında aksiya keçirilib 

➢ Türkiyə XİN: Fransa Senatının Azərbaycana öz torpaqlarından çəkilmək çağırışı etməsi 

gülüncdür 

➢ Sahibə Qafarova: Fransa Senatının qərəzli qətnaməni qəbul etməsi Azərbaycanın Qələbəsinə 

kölgə salmaq məqsədi daşıyır 

➢ Azərbaycanın Poltavadakı diaspor fəalları Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 

qazanılan Qələbədən qürurlandıqlarını bildiriblər 

➢ Səfir Hulusi Kılıç: Fransa Senatının qərarının hüquqi əsası yoxdur 

➢ Fransa Senatında müzakirələr, yoxsa əvvəlcədən hazırlanmış teatr tamaşası? 

➢ Ukrayna KİV-ləri Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad olunması və Prezident İlham Əliyevin 

müraciətinə dair xəbərlər yayıb 

➢ BMTM Kolumbiya Universitetinə etiraz məktubu ünvanlayıb 

➢ Braziliyanın Deputatlar Palatasının Prezidenti işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyarət etməyə 

dəvət olunub 

➢ ANAMA mütəxəssisləri cəbhəyanı ərazilərdə mina və bombacıqlar aşkarlayıblar 

 

➢ 25 noyabr 

➢ Türkiyə Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik naminə səylərini davam etdirəcək 

➢ Azərbaycan XİN: Senatın qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur 

➢ Kəlbəcər rayonuna doğru irəliləyən bölmələrimizin videogörüntüsü yayılıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Fransa Senatının bu qətnaməsi Azərbaycan üçün adi kağız parçasından başqa 

bir şey deyil 

➢ İranın XİN başçısı Kəlbəcərin işğaldan azad olması münasibətilə Ceyhun Bayramovu təbrik 

edib 

➢ Gürcüstan KİV-ləri Prezident İlham Əliyevin Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, 

kilsələrlə bağlı fikirlərinə geniş yer verib 

➢ Moldova mətbuatında ermənilərin Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə vurduğu ziyanla 

bağlı məqalə dərc edilib 

➢ Yaponiyalı professor: Azərbaycan Vətən müharibəsində Liderlə xalqın sıx birliyi və qələbə 

əzmi sayəsində qalib gəldi 

➢ “France-24” kanalı Kəlbəcərin azad edilməsi haqqında reportaj yayımlayıb 

➢ BERNAMA agentliyi Azərbaycanın azad edilən ərazilərində məsələlərin həlli üçün 

Əlaqələndirmə Qərargahının yaradılmasından yazıb 

➢ Misirin ən nüfuzlu qəzeti Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olmasından yazıb 

➢ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Fransa Senatında Dağlıq Qarabağdakı 

qondarma qurumun tanınması məsələsinə baxılması ilə bağlı bəyanat yayıblar 

➢ Valentina Matviyenko: Emosiyaları bir kənara qoymaq və atəşkəsin saxlanması üçün nə 

mümkündürsə, etmək lazımdır 

➢ “Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəyə görə sağ ol, Azərbaycan əsgəri!” devizi altında 

tədbirlər keçirilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi bölmələrimizin Kəlbəcər rayonuna daxil olmasına dair yeni videogörüntülər 

yayıb 

➢ Bakı sakinləri Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasını avtoyürüşlə qeyd ediblər – Fotosessiya 

➢ Almaniya qəzetində dərc olunmuş məqalədə erməni təcavüzkarlığından bəhs edilib 

➢ “The Jerusalem Post”: Xarici siyasət strategiyası sübut edib ki, Azərbaycan İsrail üçün strateji 

cəhətdən mühüm ölkədir 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Qarabağdakı 30 illik ədalətsizliyə son qoyuldu 

➢ Çin saytı Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olmasından yazır 
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➢ Kəlbəcərin azad olunması BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin Azərbaycan 

dövləti tərəfindən icrasının təmin edilməsi deməkdir 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Kəlbəcərin isğaldan azad olunması 

münasibətilə xalqımızı təbrik edib 

➢ Prezident: Müharibə bir daha göstərdi kim kimdir. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir, 

Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir 

➢ Prezident: Deyirdim ki, lazım olsa torpaqlarımızı hərbi yolla azad edəcəyik, müharibə heç 

zaman istisna olunmur 

➢ Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcərin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib 

➢ Azərbaycan Prezidenti: İşğaldan azad olunmuş rayonların bərpası ilə  bağlı böyük planlarımız 

var, artıq bu planlar reallaşır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Kəlbəcərin tarixi abidələri - həm məscidlər, həm kilsələr bizim böyük 

sərvətimizdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını 

təbrik edib 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ ABŞ azərbaycanlılar şəbəkəsi Amerika ictimaiyyətini ermənilərin ekoloji terrorizmi haqqında 

məlumatlandırma kampaniyası keçirir 

➢ Kəlbəcərdən olan özünüməşğulluq proqramının iştirakçıları öz ailə bizneslərini doğma rayona 

aparacaqlar 

➢ İndoneziya saytı Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonuna daxil olmasından yazır 

➢ Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Kəlbəcər rayonuna daxil olmasının 

yeni videogörüntülərini yayıb 

➢ İşğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonundan ilk görüntülər 

➢ Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olması Türkiyə mediasının baş xəbəridir 

➢ Azərbaycan Ordusunun bölmələri Kəlbəcər rayonuna daxil olub 

 

➢ 24 noyabr 

➢ Türkiyə və Rusiya Prezidentləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Xorvatiya ictimaiyyəti Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən imzalanmış Bəyanat 

barədə məlumatlandırılıb 

➢ Prezidentə yazırlar: Vətən müharibəsində qalib gəlib torpaqlarımıza qovuşmaq sevincini bizə 

yaşatdığınız üçün Sizə minnətdarıq 

➢ Sahibə Qafarova: Beynəlxalq ictimaiyyətin susqunluğu və cəza tədbirləri görməməsi 

Ermənistanın işğalı 30 il davam etdirməsinə gətirib çıxarıb 

➢ Ukraynalı sahibkarlar Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin yenidən qurulmasında 

iştirak edə bilərlər 

➢ Müdafiə Nazirliyi Şuşa şəhərinin havadan çəkilmiş videogörüntüsünü yayıb 

➢ Rusiyanın və İranın xarici işlər nazirləri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər 

➢ Rusiya Prezidenti: Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyət sabitləşir 

➢ İtaliyanın Neapol şəhərinin bələdiyyələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən 

sənədlər qəbul edib 

➢ Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun Abdal və Gülablı kəndlərinin 

videogörüntülərini yayıb 

➢ Bərdə–Ağdam dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli 

ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahı yaradılıb 
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➢ Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin 

mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının yaradılması 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ Rusiya mətbuatı Azərbaycan Prezidentinin ölkəmizdəki xristian məbədləri ilə bağlı bəyanatını 

geniş işıqlandırıb 

➢ Pakistanlı politoloq: Ermənistanı dövlət kimi tanımayan Pakistan daim Azərbaycanı 

dəstəkləyib 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Qardaş Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bundan sonra da dəstəkləyəcəyik 

➢ Ağdam rayonunun Gülablı kəndində məskunlaşan ermənilər şəxsi əşyalarını çıxarmaq üçün 

hərbçilərimizə müraciət ediblər 

➢ Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri tarixi-mədəni abidələrimizin bərpası sahəsində 

görüləcək işlərə xeyir-dualar verir 

➢ Təcavüzkar Ermənistanın riyakar çıxışları Azərbaycandakı bütün dini konfessiyaların 

nümayəndələrini qəzəbləndirir 

➢ Türkiyə mediası Prezident İlham Əliyevin Ağdam şəhərinə səfərini geniş işıqlandırıb 

➢ Ermənistanın Azərbaycan xalqının dini və mədəni irsinin məhv edilməsinə yönəlmiş əməlləri 

bəşər mədəniyyətinə təcavüzdür 

➢ “Jewish Press”: Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan, ayrılmaz hissəsidir 

➢ Ermənistan məscidləri məhv etməklə kifayətlənməyərək, Şuşadakı pravoslav kilsəsini, 

həmçinin Alban-udi məbədlərini qriqoriyanlaşdırıb 

➢ Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində qədim alban, pravoslav, müsəlman dini və 

mədəni irsini tamamilə silməyə çalışıb – Bəyanat 

➢ BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı azərbaycanlı məcburi köçkünlərə eynəklərin 

paylanmasına başlayıb 

➢ Özbəkistan portalında Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələrinin Füzuliyə səfəri 

barədə məqalə dərc olunub 

➢ Prezident İlham Əliyev Məkkədən gətirdiyi “Qurani-Kərim”i Ağdam məscidinə bağışlayıb 

➢ Prezident: Biz Koçaryan, Sarkisyan ordusunu, Xocalı qatillərini məhv etmişik, onları 

qabağımızda diz çökdürmüşük 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz bütün dünyaya göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Müharibənin bütün sirlərini açmaq hələ tezdir. Vaxt gələcək çox 

maraqlı məsələlər üzə çıxacaq 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Biz qəhrəman əsgər və zabitlərimizin hesabına qələbə qazanmışıq 

➢ Prezident İlham Əliyev: İqtisadi və siyasi müstəqillik olmadan torpaqlarımızı düşməndən azad 

edə bilməzdik 

➢ Prezident: Bizim beynəlxalq nüfuzumuz kifayət qədər yüksəkdir və bu, münaqişənin həllində 

xüsusi rol oynayıb 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik, işğal olunmuş 

torpaqları azad etdik 

➢ Özbəkistan portalı: Ermənistan tərəfdən müharibədə 100-dən artıq Suriya ermənisi döyüşüb 

➢ ANAMA cəbhəboyu ərazilərdə mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirib 

 

➢ 23 noyabr 

➢ Səfir Hulusi Kılıç: Fransa Senatı erməni lobbisinin əlində oyuncağa çevrilib 

➢ Ağdamın Gülablı kəndindəki keçmiş orta məktəbdə Azərbaycan bayrağı qaldırılıb 

➢ Vətən müharibəsində zərər çəkmiş şəxslərə könüllülərin “Birlikdə dəstək” yardım kampaniyası 

davam edir 
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➢ Prezidentə yazırlar: Siz tariximizdə yeni bir şanlı səhifəni qızıl hərflərlə yazdınız və insanların 

qəlbində ömürlük məskən saldınız 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində Ağdamdan 

görüntülər paylaşıb 

➢ Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Ağdam 

şəhərində olublar: Prezident İlham Əliyevin çıxışı 

➢ General Yücel Karauz: Azərbaycanın qazandığı bu zəfərlə dünya hərb tarixində parlaq səhifə 

yaradıb 

➢ Avropa Şurasının Baş katibi atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb 

➢ Yeni Qarabağ regional ədliyyə idarəsi təsis olunub 

➢ Misir portalı: Ermənistan müharibə zamanı qadağan olunmuş silahlardan istifadə edib 

➢ İspaniyanın xarici işlər üzrə dövlət katibi ermənilərin vandalizm aktları barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Kiyev şəhərində “Qarabağ Azərbaycandır!” bilbordu quraşdırılıb 

➢ ABŞ-ın “The National Interest” jurnalında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hüquqi 

aspektləri barədə məqalə dərc edilib 

➢ Perunun ən çox oxunan qəzetində Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü və törətdiyi 

cinayətlərdən danışılıb 

 

➢ 22 noyabr 

➢ “Yeni şəfəq”: Ermənistanın Azərbaycan Ordusuna qarşı uğur qazanmaq şansı yox idi 

➢ Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmasını və 853 

saylı qətnamənin icrasını şərtləndirdi 

➢ Ombudsman Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri 

ilə görüşüb 

➢ Rusiya Federasiyasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Şuşa və Xankəndi şəhərlərinə humanitar 

yardım göndərib 

➢ Vladimir Putin: Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir 

➢ Polşanın ölkəmizdəki səfiri: Füzulidəki acınacaqlı vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılmalıdır 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan işğalı davam etdirmək üçün hərbi infrastrukturun 

yaradılmasına böyük sərmayə qoyub 

➢ “Associated Press” azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaq 

arzularından yazır 

➢ Hikmət Hacıyev: Füzulidən dünyaya sülh və dözümlülük müraciəti edirik 

➢ “Arabnews” qəzeti : Azərbaycanlılar öz evlərinə qayıdırlar 

➢ TRT HABER: Ağdamdakı dəhşətli mənzərə Ermənistanın vəhşiliyinə daha bir nümunədir 

➢ Vətəndaşlar yazırlar: Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz rəşadətli Ordumuzla yeni tarix yazdınız, 

yeni qəhrəmanlıq salnaməsi yaratdınız 

➢ “Kuwait Times” qəzetində Ağdamın işğaldan azad olunması barədə məqalə dərc edilib 

➢ Azərbaycandakı xarici ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və hərbi attaşelərin 

işğaldan azad olunmuş Füzuliyə səfəri təşkil edilib 

➢ DTX-nın rəisinin Şuşa şəhərinə xidməti səfəri olub 

➢ Ombudsman əsir götürülmüş Azərbaycan əsgərləri ilə bağlı Qırmızı Xaç Komitəsinə və BMT-

yə təkrar müraciət hazırlayıb 

 

➢ 21 noyabr 

➢ Rusiyanın xarici işlər naziri Bakıda mətbuat qarşısında çıxış edib və jurnalistlərin suallarını 

cavablandırıb 
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➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Rusiya ilə ortaq səylərimiz nəticəsində 30 il davam edən Qarabağ 

münaqişəsinə son qoyduq 

➢ ATƏT-in Minsk qrupu. Nə etməli? 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Şadam ki, regionumuzda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi işinə töhfə 

verəcək qərarlara nail ola bilmişik 

➢ Prezident İlham Əliyev Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovu qəbul edib 

➢ Azərbaycan Prezidenti: 44 günlük hərbi əməliyyatlardan sonra imzalanan sənəd çoxillik 

qarşıdurmaya nöqtə qoyur 

➢ Baş Prokurorluq tərəfindən vətəndaşlarımıza xəbərdarlıq edilib 

➢ “Əl-Cəzirə” kanalının müxbiri: Ağdamda dağıntılardan başqa heç nə qalmayıb 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə 30 illik acıları sona çatdıran 

zəfərin sevincini yaşadıq 

➢ Prezident İlham Əliyev Rusiyanın müdafiə nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul edib 

➢ Avstraliya saytında Ağdamın işğaldan azad edilməsi barədə məqalə dərc olunub 

➢ Ağdamda ağacəkmə coşqusu 

➢ İtaliyanın Kataniya Şəhər Şurası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz siyasətini pisləyən 

sənəd qəbul edib 

➢ “EU Reporter”: Azərbaycan regionda yeni reallıq yaratdı 

➢ İran mətbuatı Prezident İlham Əliyevin Ağdamın azad olunması ilə əlaqədar xalqa müraciətinə 

geniş yer ayırıb 

➢ Professor Zakir Avşar: Bu Qələbə Azərbaycan əsgərinin cəbhədə qazandığı möhtəşəm zəfərdir 

➢ Məşhur fotojurnalist Reza Deqati yenə Qarabağa tələsir 

➢ İranın din xadimləri Azərbaycanı dəstəkləyirlər 

➢ Hulusi Akar: Azərbaycan Ordusu beynəlxalq hüquqa zidd olan heç bir iş görməyib 

➢ Vaşinqtonda “Qafqaz müharibədən sonra” adlı onlayn-forum keçirilib 

➢ “Euronews” telekanalı işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərindən reportaj hazırlayıb 

➢ İspaniyanın Dövlət Televiziyasında Ağdamın işğaldan azad olunması ilə bağlı süjet yayımlanıb 

➢ İtaliyanın nüfuzlu “la Repubblica” qəzeti ermənilərin Füzulidə törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs 

edən videreportaj yayıb 

➢ Azərbaycan və Fransa xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

 

➢ 20 noyabr 

➢ Xorvatiya jurnalında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair məqalə dərc olunub 
➢ Ermənistan təcavüzünün uşaq qurbanları haqqında aralıq hesabat hazırlanıb 

➢ Ordumuz Ağdama Azərbaycan Bayrağını sancdı 

➢ UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi ANAMA-nın partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair 

maarifləndirmə fəaliyyətinə dəstək olub 

➢ “Le Monde” Ağdamın işğaldan azad olunmasından yazır 

➢ Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağının sancıldığı "Araz" qəzetinin redaksiya binası 3D 

formatda bərpa edilib 

➢ “Arabnews” qəzeti: Azərbaycan Qarabağ müharibəsinin qalibidir 

➢ Argentinanın “Clarin” nəşri: Azərbaycan Ordusu Ağdama daxil olub 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ağdamın işğaldan azad edilməsi münasibətilə 

xalqımızı təbrik edib 

➢ Paytaxt sakinləri Ağdamın işğaldan azad edilməsinin sevincini yaşayır 

➢ Azərbaycanın Baş Prokurorluğu "SolovyovLive" verilişində ölkəmiz əleyhinə fikirlər 

səsləndirən şəxslərlə bağlı Rusiyanın müvafiq qurumuna müraciət edib 

➢ BERNAMA agentliyi Azərbaycan Ordusunun Ağdam rayonuna daxil olmasından yazıb 
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➢ Avropa İttifaqı 28 illik qəflət yuxusundan oyanıb 

➢ Ermənistanın təcavüzü nəticəsində cəbhə xəttindən kənarda yerləşən yaşayış məntəqələrində 

həlak olmuş şəxslər şəhid hesab olunur 

➢ “Əl-Cəzirə” kanalı ermənilərin Füzuli şəhərində törətdikləri vandalizmlə bağlı reportaj 

yayımlayıb 

➢ Türkiyə mediası Prezident İlham Əliyevin Ağdamın azad edilməsi ilə bağlı xalqımıza 

müraciətini canlı yayımlayıb 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibə aparması və 

terrorçuluq əməlləri ilə bağlı cinayət işi başlanıb 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bizim gücümüz xalq-iqtidar birliyindədir 

➢ Azərbaycan və Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin nümayəndələri Qarabağda humanitar 

məsələləri müzakirə ediblər 

➢ “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi Ermənistanın ölkəmizə qarşı törətdiyi ekoloji və humanitar 

terrorun dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib 

➢ Qubadlı rayonunda aparılan ekoloji monitorinqlərin nəticələri açıqlanıb 

➢ Milli Məclis Xocalının Quçşubaba kəndinin Baharlı, Xocavəndin Tsakuri kəndinin isə Hünərli 

adlandırılmasına dair qanun layihələrini təsdiqləyib 
➢ Prezident: Azərbaycan döyüş meydanında parlaq Qələbə qazanaraq siyasi meydanda da 

istədiyinə nail ola bilib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ağdam rayonu bizə bir güllə atmadan, bir nəfər də şəhid vermədən 

qayıdır 

➢ Prezident: Füzuli-Şuşa yolunun çəkilişinə başlamaqla Qarabağda ilk böyük layihəyə start 

vermişik 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ Sahibə Qafarova: Fransanın Qarabağla bağlı qərəzli yanaşması qəbuledilməzdir 

➢ Meksikalı siyasi şərhçi: Ermənilər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini tərk edərkən yerli 

infrastruktura və ətraf mühitə ciddi zərər vurublar 

➢ İspaniyanın dövlət telekanalında ermənilərin Kəlbəcərdə törətdiyi ekoloji cinayətlər barədə 

süjet yayımlanıb 

➢ Fransanın “Paris Match” jurnalı Ermənistanın mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi 

vəhşiliklərdən yazır 

➢ Azərbaycan Ordusunun bölmələri Ağdam rayonuna daxil olub 

➢ ANAMA-nın əməliyyat-axtarış tədbirləri uğurla davam etdirilir 

 

➢ 19 noyabr 

➢ Türkiyənin və Britaniyanın xarici işlər nazirləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

➢ İordaniyada təşkil edilmiş mühazirədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və tarixi 

Qələbəmiz barədə danışılıb 

➢ BMT-nin agentlikləri Azərbaycanın münaqişədən əziyyət çəkən rayonlarında ehtiyacların 

dəyərləndirilməsi missiyasını başa vurub 

➢ Moldova saytı ermənilərin Qarabağda ekoloji terror törətməsindən yazıb 

➢ “Əl-Cəzirə” kanalı işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərindən süjet yayımlayıb 

➢ Sərhəd rayonların işğaldan azad edilməsi İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün yeni 

perspektivlər açıb 

➢ Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki tarixi Qələbəsi ilə bağlı İslamabadda seminar keçirilib 

➢ “La Vanguardia”: Vladimir Putin beynəlxalq hüquqa əsasən Qarabağın və ətraf rayonların 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu bildirdi 

➢ Azərbaycan ombudsmanı məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpası ilə əlaqədar beynəlxalq 

ictimaiyyətə videomüraciət edib 
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➢ Fransada yaşayan soydaşlarımız bu ölkənin Avropa və xarici işlər nazirinə müraciət 

ünvanlayıblar 

➢ Amerika nəşri Azərbaycanda yəhudi-müsəlman həmrəyliyi barədə yazır 

➢ Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Prezident İlham Əliyevə müraciət 

ünvanlayıb 

➢ İtaliya Deputatlar Palatası üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərə əməl etməyə çağıran 

qətnamə qəbul edib 

➢ Misir qəzeti Azərbaycan Prezidentinin üçrəngli bayrağımızı işğaldan azad edilmiş torpağımızda 

qaldırmasından yazıb 

➢ Erməni könüllüləri internet forumlarda cəbhədə baş verənlər barədə yazırlar 

 

➢ 18 noyabr 

➢ Xarici jurnalistlər ermənilərin Füzuli şəhərində törətdiyi vəhşilikləri öz gözləri ilə görüblər 

➢ Fransız deputat həmkarlarını Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirdikləri fikirlərdə ehtiyatlı olmağa 

çağırıb 

➢ İndoneziyanın KİV-ləri Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan öz quruculuq siyasəti ilə Ermənistandan fərqini bir daha 

göstərəcək 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Azərbaycan XİN Rusiya Prezidentinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair 

müsahibəsinə münasibət bildirib 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan silahlı qüvvələri Şuşa ətrafında meşələri yandırmaq üçün ağ 

fosfordan geniş istifadə edib 

➢ Dağ yəhudiləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən Şuşada küçələrdən birinə Albert 

Aqarunovun adının verilməsini xahiş edirlər 

➢ Prezident İlham Əliyev: Rusiya və Türkiyə azərbaycanlıların və ermənilərin təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasında iştirak edəcək 

➢ Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi ərazisində bir ədəd ağ fosfor tərkibli top mərmisi 

zərərsizləşdirilib 

➢ “Qarabağ meşələrini qoruyaq!” adlı beynəlxalq kampaniya başlayıb 

➢ General Yücel Karauz: Şanlı hərbi zəfərlərin tarixləri Azərbaycanda ən əziz günlər kimi qeyd 

olunacaq 

➢ Manlio Di Stefano: İtaliya işğal altındakı ərazilərin Azərbaycana qaytarılmalı olduğunu tələb 

edən BMT qətnamələrini həmişə dəstəkləyib 

➢ Prezidentə yazırlar: Siz müdrik, cəsarətli siyasət yürüdərək Vətən müharibəsində tarixi zəfərə 

nail oldunuz 

➢ Kəlbəcərin erməni vandalizminə məruz qalması İspaniyanın “LA VANGUARDIA” və “EL 

MUNDO” qəzetlərində geniş işıqlandırılıb 

➢ “Almasryalyoum”: Azərbaycan Prezidenti işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda 

müharibənin yekunundan bəhs edib 

➢ Qazaxıstanın arxitektor və mühəndisləri Azərbaycana dəstək göstərməyə hazırdırlar 

➢ Vladimir Putin: Azərbaycan bütün dünya birliyinin ona məxsus hesab etdiyi əraziləri özünə 

qaytarıb 

 

➢ 17 noyabr 

➢ Cəbhəyanı ərazilərdə 40 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkar olunub 

➢ Nazir Ceyhun Bayramovla BMT-nin Baş katibi arasında telefon danışığı olub 
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➢ Türkiyə parlamenti türk əsgərlərinin Azərbaycana göndərilməsi barədə qərar layihəsini 

təsdiqləyib 

➢ İƏT Gənclər Forumunun prezidenti: Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq müstəvidə təbliği 

işi bundan sonra da davam etdiriləcək 

➢ Türkiyə KİV-ləri: Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş Füzuli və Cəbrayıla qələbə 

səfəri edib 

➢ Avropa Komissiyasının eksperti ermənilərin Qarabağda törətdikləri dağıntılar barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ General Safonov: Şuşanın böyük dağıntılara yol verilmədən qaytarılmasını Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin unikal əməliyyatı hesab edirəm 

➢ Misirli politoloq: Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini öz gücünə yerinə 

yetirdi 

➢ Rusiya Prezidenti: Qarabağ münaqişəsi ədalətlə həll olunub 
➢ Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı 

tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ Dövlət Bahçeli: Azərbaycan öz Ordusunun üstünlüyü sayəsində beynəlxalq aləmdə rəğbət 

qazanıb 

➢ Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin öz xalqına “sırıdığı” yalanların ömrü 44 gün oldu 

➢ RF Prezidentinin mətbuat katibi: Moskva Rusiya ilə Türkiyə arasında ikitərəfli münasibətləri 

yüksək dəyərləndirir 

➢ Prezident İlham Əliyev: İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı əbədi 

dalğalanacaq 

➢ İtaliyanın nüfuzlu “Rai 1” telekanalında Qarabağla bağlı erməni iddialarına tutarlı cavab verilib 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Biz Ermənistan ordusunu çökdürdük, Ermənistanın cinayətkar 

rəhbərlərinə dərs verdik 

➢ Prezident İlham Əliyev: Erməni vəhşiliyinin nə demək olduğunu bütün dünyaya göstərəcəyik 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu gün Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun təməli qoyulur. Bu yol bizi 

Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistanın tarixi-mədəni abidələrimizə vurduğu ziyanla bağlı görülən işlərə 

dair məlumat yayıb 

➢ “Arutz Sheva”: Azərbaycanlılar onlar üçün müqəddəs sayılan Şuşaya qayıtmalı idilər və 

qayıtdılar 

➢ Beynəlxalq Qırmız Xaç Komitəsi Qarabağda əsirlərin dəyişdirilməsinə kömək etməyə hazırdır 

➢ Zəfər sənindir, Azərbaycan Əsgəri! 

➢ “Yahoo Japan”: “Ermənistan müharibəni niyə uduzdu?” 

➢ Kolumbiya televiziyasında Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin imzaladıqları 

bəyanata dair reportaj və müsahibə yayımlanıb 

➢ “Le Temps”: Kəlbəcərdə onlarla ev yanır 

➢ Potsdam Universitetinin professoru: Azərbaycan 27 illik danışıqlar ərzində gözlədiyini qısa 

müddətdə əldə etdi 

➢ Əli Əkbər Vilayəti: Torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycan xalqını təbrik edirik 

➢ İslamabadda keçirilən onlayn konfransda Azərbaycan da iştirak edib 

 

➢ 16 noyabr 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində Cəbrayıl 

rayonundan görüntülər paylaşıb 

➢ Azərbaycan və Türkiyə xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bir daha Azərbaycana dəstəyini ifadə edib 

➢ CGTN: Kəlbəcəri tərk edən ermənilər yaşadıqları evləri yandırırlar 
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➢ Prezidentə yazırlar: Siz bir sərkərdə, uzaqgörən siyasətçi, Müzəffər Ali Baş Komandan kimi 

xalqımızın birliyini daha da möhkəmləndirdiniz 

➢ Rusiya və Fransa prezidentləri Dağlıq Qarabağda vəziyyəti müzakirə ediblər 

➢ Xalid Əl-Hamar: Qətər Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyir 

➢ Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli 

və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar   

➢ Kanada azərbaycanlıları terror qurbanlarını yad etmək məqsədilə bir araya gəliblər 

➢ Kəlbəcərdə beynəlxalq hüquq və BMT qətnamələri tətbiq olunur 

➢ Pakistanın Baş naziri: Bütün dünya Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu qəbul edir 

➢ BMT-nin mühafizə və təhlükəsizlik şöbəsinin nümayəndələrinə Ermənistanın mülki 

azərbaycanlılara qarşı cinayətləri barədə məlumat verilib 

➢ İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də sosial xidmət və reabilitasiya müəssisələri yaradılacaq 

➢ Türk əsgərlərinin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı qərar layihəsi Türkiyə parlamentinə 

təqdim olunub 

➢ Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Domi kəndindən videoreportaj 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 94 mülki şəxs həlak olub, 414 nəfər 

yaralanıb 

➢ Yaponiya saytı: Kəlbəcəri tərk edən ermənilər öz evlərini və sosial obyektləri yandırırlar 

➢ Dmitri Kiselyov: Azərbaycan Ordusu indiyədək görünməmiş qüdrətə malikdir və bu, İlham 

Əliyevin xidmətləridir 

➢ Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının bir qrup üzvü “The Times”qəzetinə ərazi bütövlüyü 

prinsipinin üstünlüyünü izah edən məktub göndərib 

➢ İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə FHN-in növbəti yerli strukturları fəaliyyətə başlayıb 

➢ Münhendə Qarabağda qazanılan qələbə münasibətilə avtoyürüş keçirilib 

 

➢ 15 noyabr 

➢ İzmirdə “Zəfərin mübarək can Azərbaycan” adlı tədbir keçirilib 
➢ Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Daşbaşı kəndindən videoreportaj 

➢ Ermənistan Kəlbəcərin boşaldılması üçün vaxt istədi: Azərbaycan növbəti dəfə humanizm 

prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş etdirdi 

➢ İsrail diplomatı: İlham Əliyev təsdiqlədi ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın maraqlarına xidmət 

edir 

➢ CGTN ermənilərin Kəlbəcəri tərk edərkən törətdikləri vandallıqlardan yazır 

➢ Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

➢ Vüqar Kərimov: Təbiətin məhv edilməsinə, qonşu xalqa nifrət və düşmənçiliyin bu cür vəhşi 

formada ifadəsinə son qoyulmalıdır 

➢ Fransalı deputatlar Bakıdakı erməni kilsəsində və UFAZ-da olublar 

➢ Sülhməramlı missiya: Məqsəd imzalanan birgə bəyanatın icrasına dəstək verməkdir 

➢ General-mayor Hüseyn Mahmudov: Azərbaycan Ordusunun qüvvələri Kəlbəcərə hərəkət 

etmək üçün tam hazır vəziyyətdədir 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Kəlbəcərdən çıxması da vandalizm aktları ilə müşahidə olunur 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan Kəlbəcərin tam boşaldılması üçün noyabrın 25-dək vaxt 

istəyib 

➢ ARTE telekanalı Qarabağa dönüşlə bağlı reportaj yayımlayıb 

➢ Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsi və Tuğ kəndinin havadan 

videogörüntüsü 

➢ Məcburi köçkün soydaşlarımızın mütləq əksəriyyəti öz doğma torpaqlarına qayıtmaq 

əzmindədir 

➢ Türkiyə mediası: Kəlbəcəri tərk edən ermənilər evləri və meşələri yandırırlar 
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➢ Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfdən muzdluların döyüşməsi ilə bağlı yeni fakt ortaya 

çıxıb 

➢ Avstraliya portalı Kəlbəcəri tərk edən ermənilərin azərbaycanlılara məxsus evləri 

yandırmasından yazıb 
➢ Cəbhəyanı ərazilərdə minlərlə piyada əleyhinə mina, mərmi qalıqları aşkarlanıb 

➢ XİN: Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin geri çağırılması ilə bağlı məlumatlar həqiqəti əks 

etdirmir 

➢ ANAMA-nın minaya düşən əməkdaşının ayağı amputasiya olunub 

 

➢ 14 noyabr 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Baş Prokurorluq: ANAMA-nın əməkdaşı minaya düşüb 

➢ Vətəndaşlar Prezidentə yazırlar: Siz bu Qələbə ilə Azərbaycanın nəyə qadir olduğunu bütün 

dünyaya bir daha göstərdiniz 

➢ Fransadakı diplomatlarımız erməni lobbisinin informasiya blokadasına qarşı mübarizəyə öz 

töhfələrini veriblər 

➢ Böyük Britaniya və İslandiyadakı Azərbaycan diasporunun Qələbədən sonrakı fəaliyyətləri 

müzakirə edilib 

➢ Paşinyan rejimi indi də öz xalqına müharibə elan edib 

➢ Füzuli rayonunda minaya düşən iki qardaşdan biri həlak olub, digəri ağır yaralanıb 

➢ Bu gün Kəlbəcəri təhlükəsiz şəkildə tərk edən ermənilərdən fərqli olaraq, 1993-cü ildə rayonun 

azərbaycanlı əhalisi oradan zorakılıqla qovulub 

➢ Rusiyalı jurnalist: Düşünürəm ki, Paşinyan hakimiyyətinin sonuna az qalıb, noyabrın 10-dan 

onun üçün geri sayım başlayıb 

➢ Türkiyə XİN: BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının Xüsusi Prosedurlar Mexanizminin 

açıqlamasındakı iddialar həqiqətə uyğun deyil 

➢ Azərbaycanın xarici işlər naziri Fransa Milli Assambleyasının üzvləri ilə görüşüb 

➢ Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Talış kəndindən yeni videoreportaj 

➢ Qarabağda atəşkəsdən sonrakı vəziyyətlə bağlı Türkiyə-Rusiya müzakirələri yekunlaşıb 

➢ FHN Suqovuşan su anbarını mühafizəyə götürüb 

➢ Laçın rayonunun işğaldan azad olunan Güləbürd kəndindən videoreportaj 

➢ Rusiyalı ekspert: Ermənilərdən fərqli olaraq, azərbaycanlılar Kəlbəcərdən ayaqyalın köçürdü 

➢ Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İnsan hüquqları komitəsi 

sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb 

➢ Malayziya Xarici İşlər Nazirliyindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə növbəti dəstək 

➢ Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə həlak olan bir neçə hərbi qulluqçunun cəsədinin mübadiləsi 

həyata keçirilib 

➢ Rusiyalı ekspert: Ermənilərin tərk etdikləri ərazilərdə yalnız azərbaycanlılar yaşayırdı 

 

➢ 13 noyabr 

➢ Baş Prokurorluq Polşanın müvafiq qurumuna məktub ünvanlayıb 

➢ Vladimir Putin bundan sonra “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsinin işlənməyəcəyinə ümid 

edir 

➢ Türkiyə və Rusiya heyətləri Qarabağda atəşkəsdən sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər 

➢ Fransız jurnalist: Azərbaycan beynəlxalq hüququ tətbiq etməyi bacardı 

➢ BERNAMA agentliyi atəşkəs razılaşmasından sonra Tərtərdəki vəziyyətdən yazır 

➢ İordaniyalı nazir: Bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunması üçün beynəlxalq hüquq 

normalarına hörmət edilməsi vacibdir 
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➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində 50-dən çox məktəb binasına 

ziyan dəyib 

➢ İbrahim Məmmədov: Sentyabrın 27-dən Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə təcavüzü 

nəticəsində dəyən ziyanın araşdırılması üçün 11 işçi qrupu yaradılıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: Sentyabrın 27-dən indiyədək dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üçün 

beynəlxalq və yerli qurumlar cəlb olunacaq 

➢ Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə Britaniyanın dövlət naziri arasında telefon danışığı olub 

➢ Ermənistanın təcavüzü nəticəsində sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan ərazisinə dəymiş 

ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı işçi qruplar yaradılıb və fəaliyyətə 

başlayıb 

➢ Mariya Zaxarova: Rusiyanın Qoşulmama Hərəkatında müşahidəçi statusu alması məsələsi 

üzərində işlər Azərbaycanla sıx əlaqəli şəkildə aparılır 

➢ Milli Məclisdə Xocalının Quşçubaba kəndinin Baharlı, Xocavəndin Tsakuri kəndinin Hünərli 

adlandırılmasına dair məsələlərə baxılıb 

➢ Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Xəndək və Muradxanlı kəndlərindən videoreportaj 

➢ Ermənistan tərəfindən muzdlu kimi döyüşən PKK-PYD-YPG terror təşkilatlarının üzvləri 

barəsində Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi başlanıb 

➢ Fransa qeyri-obyektivlikdən əl çəkməlidir 

➢ Müdafiə Nazirliyi Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Suqovuşan kəndindən videoreportaj 

yayıb 

➢ “ASALA” terror təşkilatının cinayət əməlləri ilə bağlı müxtəlif dillərdə videoçarxlar hazırlanıb 

➢ Dmitri Peskov: Rusiya və Türkiyə liderləri Qarabağa dair birgə bəyanat hazırlanarkən əlaqə 

saxlayıblar 

➢ Argentinanın Baş prokuroru Azərbaycanın Baş prokuroruna rəsmi məktub ünvanlayıb 
➢ Sinan Oğan: Azərbaycanın qazandığı tarixi Qələbə türk dünyasına əvəzsiz hədiyyədir 

➢ BBC Kəlbəcərdən reportaj hazırlayıb: ermənilər hətta pəncərə çərçivələrini, unitazları belə 

söküb özləri ilə aparırlar 

➢ Milli Məclis Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına müraciət 

ünvanlayıb 

➢ Milli Məclisin sədri: Azərbaycan xalqı 30 ildən bəri gözlədiyi böyük Qələbənin sevincini 

yaşayır 

➢ ATƏT PA-nın Daimi Komitəsinin iclasında Azərbaycanın tarixi Qələbəsi və Ermənistanın 

kapitulyasiyası haqqında danışılıb 

➢ ŞUŞA - Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzi, Qarabağın baş tacı və hərbi-strateji 

əhəmiyyətə malik qədim şəhər 

➢ Mərakeşdə “Azərbaycan Ermənistan təcavüzü ilə üz-üzə 28 illik humanitar sarsıntılar” 

mövzusunda simpozium keçirilib 

➢ Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Dağlıq Qarabağa dair bəyanatı müsbət qiymətləndirib 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri ölkənin 

rəsmi mövqeyinə zidd olan özbaşına açıqlamaların verilməsindən çəkinməlidirlər 

➢ Azərbaycan polisi və Daxili Qoşunların bir qrup hərbçisi Şuşada komendant rejimində 

fəaliyyətini davam etdirir 

 

➢ 12 noyabr 

➢ Fransanın Minsk qrupunun həmsədri kimi vasitəçilik mandatına zidd olaraq birtərəfli mövqe 

tutması təəssüf və narahatlıq doğurur 

➢ Böyük və şanlı Qələbəyə aparan yol 

➢ Ermənistanda bu gün demokratiyanın işartıları belə qalmayıb, ölkə kriminal şəxslərin 

neofaşizm yuvasına çevrilib 
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➢ “Le Monde” azad olunmuş Füzulinin Mərdinli məscidinin erməni işğalçıları tərəfindən 

dağıdılmasından yazır 

➢ Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Tuğ kəndindən videoreportaj 

➢ Müdafiə naziri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdiriləcək Rusiya sülhməramlı 

qüvvələrinin komandanı ilə görüşüb 

➢ Ombudsman beynəlxalq təşkilatlara hərbi əsirlərlə bağlı müraciət ünvanlayıb 

➢ Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ictimaiyyəti tarixi Qələbəmiz, 10 noyabr Bəyanatı haqqında 

məlumatlandırılıb 

➢ “Pakistan Observer” qəzeti: Müsəlman aləmində sözünü deyən lider meydana çıxdı 

➢ Subyektliyə son ümidlər də puç oldu 

➢ Türkiyə və Rusiyanın sülhyaratma missiyası fonunda Fransa və Kanadanın qərəzli münasibəti 

➢ Abxaziyadan gələn bir qrup muzdlu barəsində Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi başlanıb 

➢ İşğaldan azad olunmuş Qubadlı rayonunun Xocik və Cəbrayıl rayonunun Hovuslu kəndlərindən 

videoreportaj 

➢ Milli Məclisin sədri Fransa Parlamentinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb 

➢ İspaniyanın “La Razon” qəzeti: Ermənistan sarsıntı içindədir 

➢ Azərbaycanın tarixi Qələbəsi münasibətilə Monteneqroda yürüş təşkil olunub 

➢ İşğaldan azad olunan Şuşada səslənən ilk Azərbaycan radiosu – ASAN Radio 

➢ İnternet resurslarında terrorçuluğa çağırışlar edən ermənilərlə bağlı cinayət işi açılıb 

➢ XİN: Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Birgə Rusiya-Türkiyə Mərkəzinin yaradılması 

ilə bağlı Memorandumu alqışlayırıq 

➢ Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunmuş Azıx, Akaku və Ağbulaq 

kəndlərindən videoreportaj yayıb 

➢ Moldova Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatlarının dayandırılması barədə razılaşmaları 

alqışlayır 

➢ İşğaldan azad edilmiş rayonların polis şöbələrinin rəisləri həmin rayonların müvəqqəti 

komendantları təyin olunublar 

➢ Azərbaycan Ordusunun şanlı Qələbəsi Yeni Zelandiya mətbuatının da diqqət mərkəzindədir 

➢ Kreml: Rusiya Prezidenti Türkiyə Prezidentinin mövqeyini yüksək qiymətləndirir 

➢ İşğalın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların fitosanitar vəziyyətinə təsiri 

➢ İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə DTX-nin idarə və şöbələri fəaliyyətə başlayır 

➢ Hulusi Kılıç: Qazandığı Qələbə can Azərbaycanın gücünə güc qatdı 

➢ XİN: Kanadanın xarici işlər nazirinin ermənipərəst hisslərin açıq şəkildə ifadə olunduğu 

bəyanatı təəssüf doğurur 

➢ Polad Bülbüloğlu: Hamınızdan “Stepanakert” adını unutmağınızı xahiş edirəm 

➢ Vətəndaş məktubları: Cənab Prezident, Sizin adınız Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə 

yazılacaq 

➢ Şamil Ayrım: Azərbaycanın qazandığı Qələbə bölgəyə sülh və rahat həyat gətirəcək 

➢ Ombudsman beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənistanın Bərdəyə ballistik raket hücumları barədə 

hesabat göndərib 

➢ Böyük Britaniya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başa çatması ilə bağlı razılaşmanı alqışlayır 

➢ Azərbaycan zəfər qazanmaqla gücünü dosta da, düşmənə də göstərdi 

➢ Türkiyəli nazir: Hesab edirik ki, Ermənistan son hadisələrdən dərs aldı 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycan münaqişəni diplomatik yolla həll etməyə səy göstərirdi, lakin 

hər dəfə Ermənistan atəşkəsi pozurdu 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Türkiyə bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacaq 

➢ Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki şanlı Qələbəsi Malayziyanın paytaxtında da qeyd olunur 
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➢ Cəbhəyanı ərazilərdə xeyli sayda partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib 

➢ İƏT Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən İslama aid tarixi ziyarətgahların dağıdılmasından 

narahatlığını bildirib 

➢ Türkiyə və Rusiya arasında Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə ortaq mərkəzin 

yaradılmasına dair memorandum imzalanıb 

 

➢ 11 noyabr 

➢ Erməni politoloq: Bu, rüsvayçı razılaşmadır, bu, tam təslim olmaq deməkdir 

➢ İtaliya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin davamlı həlli üçün həmsədrlərə hər cür dəstəyi 

təmin edəcək 

➢ Dövlət Baxçalı: Paşinyan razılaşmanı Azərbaycanın dəmir yumruğu hesabına qəbul etmək 

məcburiyyətində qaldı 

➢ Fransa qəzeti: Azərbaycan Ordusunun üstünlüyü ilk günlərdən bəlli idi 

➢ CGTN: Azərbaycan döyüşlərdə əsas uğurlar əldə etdikdən sonra sülh razılaşması imzalanıb 

➢ Fransalı deputat: Fransa Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi neytral olmalıdır 

➢ Prezident: Vətən müharibəsində fərqlənmiş hərbçiləri təltif etmək üçün yeni orden və medallar 

təsis olunacaq 

➢ XİN: Fransanın hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanata dair açıqlaması tamamilə 

qərəzli xarakter daşıyır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan 

zabitidir 

➢ Ceyhun Bayramov: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu ola bilməz 

➢ Ukrayna Qarabağda atəşkəsi alqışlayır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 

➢ Prezident İlham Əliyev: İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə Azərbaycanın şanlı qələbəsi kimi 

qalacaq 

➢ Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə 

müalicə olunan hərbçilərlə görüşüblər: Prezident İlham Əliyevin çıxışı 

➢ Türkiyə ilə Rusiya arasında Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə mərkəzin yaradılması ilə bağlı 

razılaşma imzalanıb 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Biz bir millətik və Azərbaycanı da canımız, qanımız olaraq görürük 

➢ “EU Reporter”: “Qarabağ müharibəsi: Qərb mediasında feyk xəbərlər necə yayılır” 

➢ BMT-nin Baş katibi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşkəs haqqında razılaşmanı 

alqışlayıb 

➢ Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə 

müalicə olunan hərbçilərlə görüşüblər 

➢ ATƏT PA-nın sədri: Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanat mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir 

➢ Otto Hauzer: Azərbaycan Dağlıq Qarabağı və ətraf 7 rayonu öz tərkibinə qaytarmaq yolundadır 

➢ Hikmət Hacıyev: Fransa mandatına uyğun olaraq neytral tərəf kimi çıxış etməli olduğu halda, 

açıq-aşkar ermənipərəst siyasət yürüdür 

➢ Ombudsman: Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuz böyük 

Qələbə sevincini bizə yaşatdı 

➢ Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilib 

➢ Hulusi Akar: Azərbaycan Ordusu gücünü bütün dünyaya göstərdi 

➢ Moldovada Azərbaycanın tarixi qələbəsi qeyd olunub 

➢ Rusiya sülhməramlıları Dağlıq Qarabağda tapşırıqları yerinə yetirəcək əraziyə yola düşüblər 

➢ Misirdə yaşayan azərbaycanlılar Müzəffər Ordumuz və Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevlə 

qürur duyurlar 
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➢ 10 noyabr 

➢ Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin telefon danışığı olub 

➢ Özbəkistan Prezidenti Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasına münasibət bildirib 

➢ Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinin ona helikopter qəzasının ətraflı araşdırılacağını vəd 

etdiyini bildirib 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Biz Azərbaycanın həm döyüş meydanındakı, həm də diplomatik 

müstəvidəki uğurlarından qürur duyuruq 

➢ Misirli professor: Azərbaycanın tarixi Qələbəsi 30 il əvvəl işğal edilmiş torpaqlara qayıdış 

hüququnun bərpa olunmasıdır 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Ali Baş Komandan olaraq, Sizin rəhbərliyinizlə qəhrəman Azərbaycan 

Ordusu türkün gücünü göstərdi 

➢ Prezident İlham Əliyev: Türkiyə-Rusiya birgə atəşkəsə nəzarət mərkəzinin yaradılması bölgədə 

iş birliyinin yeni formatıdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər, milli müdafiə nazirlərini və Milli 

Kəşfiyyat İdarəsinin rəisini qəbul edib 

➢ İranın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı 

açıqlama yayıb 

➢ Paşinyan bir il əvvəl Azərbaycanın şərtlərini rədd etməsindən peşman olduğunu deyib 

➢ Prezidentə yazırlar: Sizin Ali Baş Komandanı olduğunuz Ordumuz xalqımıza heç vaxt 

unudulmayacaq tarixi anlar və böyük qürur hissi yaşatdı 

➢ Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı vəhşilikləri ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət 

olunacaq 

➢ Mehriban Əliyeva: Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olundu! 

➢ Azərbaycanın xarici işlər və müdafiə nazirlərinin müavinləri Rusiyanın ölkəmizdəki 

səfirliyində olub, başsağlığı veriblər 

➢ Ukraynalı deputat: Azərbaycan Ordusu erməni tərəfi sarsıdıcı məğlubiyyətə uğratdı 

➢ Azərbaycanın Baş prokuroru ilə rusiyalı həmkarı arasında helikopterin vurulması hadisəsi ilə 

bağlı telefon danışığı olub 

➢ Konstantin Kosaçov: Ermənistan üçtərəfli sazişə görə öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə 

yetirməyə hazır olduğunu göstərməlidir 

➢ Azərbaycan dövlətinin şanlı Qələbəsi 

➢ YAP-ın İcra Katibliyində “Vətən müharibəsi-Böyük qələbə” mövzusunda videokonfrans 

keçirilib 

➢ Azərbaycanın Baş Prokuroru BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarına rəsmi məktub 

ünvanlayıb 

➢ Rusiya Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün atılan addımların sülhə 

gətirib çıxaracağına ümidvar olduğunu bildirib 

➢ Fuat Oktay: Sevinciniz, sevincimiz daimi olsun, can Azərbaycan! 

➢ Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Sahibə Qafarova: Bu gün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir və biz tarixi 

torpaqlarımıza, doğma Qarabağımıza qayıdırıq 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Türkiyə və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

➢ Mustafa Şentop: Tarixin faciəvi səhifəsi Azərbaycan üçün zəfərlə başa çatdı 

➢ Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Pis günlər bitdi, bu gün zəfər günüdür, mübarək olsun! 

➢ Azərbaycanın və Türkiyənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Can Azərbaycan döyüş meydanında və diplomatiya masasında əhəmiyyətli 

qələbə qazandı 

➢ Türkiyə mediası: Ermənistan təslim oldu 
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➢ Ukrayna mətbuatı: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin dayandırılması Ermənistanın 

kapitulyasiyasıdır 

➢ Azərbaycan xalqı şanlı qələbəmizi bayram edir 

➢ Ermənistanda iğtişaşlar fonunda baş nazirə ünvanlanan sual: Nə oldu Paşinyan? 

➢ Ermənistan qoşunlarının Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasına başlanır 

➢ Cəbhəyanı ərazilərdə xeyli sayda partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Hər kəs bizim gücümüzü gördü,hər kəs bizim dəmir yumruğumuz 

nədir, anladı 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir 

➢ Tarixi sənəd imzalandı: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatdı 

➢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və 

Rusiya Federasiyasının Prezidentinin Bəyanatı 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin videokonfrans 

formatında görüşüblər 

➢ Azərbaycanın müdafiə naziri Rusiya tərəfinə başsağlığı verib 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtəri intensiv raket və ağır artilleriyadan 

atəşə tutması ilə bağlı məlumat yayıb 

➢ Düşmən Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutub 

➢ Prezidentin köməkçisi: Tərtər şəhəri Ermənistan tərəfindən ağır artilleriya hücumuna məruz 

qalır 

➢ Baş Prokurorluq: Rusiyaya məxsus hərbi helikopterin vurulması ilə bağlı dərhal araşdırmalara 

başlanılıb 

 

➢ 9 noyabr 

➢ Ömər Çelik: Ermənistanın təcavüzkarlığını və onu dəstəkləyən ölkələri bir daha kəskin şəkildə 

qınayırıq 

➢ İran parlamentinin üzvü Şuşanın azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını və dövlətini 

təbrik edib 

➢ Gürcüstandakı soydaşlarımız da Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevi və şanlı Ordumuzu 

dəstəkləyirlər 

➢ Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Şuşa zəfəri münasibətilə dövlətimizin başçısını və 

Azərbaycan xalqını təbrik edib 

➢ Hikmət Hacıyev: Terror çağırışları edən erməni deputat AŞPA mandatından məhrum 

edilməlidir 

➢ Azərbaycan XİN Rusiyaya məxsus hərbi helikopterin vurulması ilə bağlı bəyanat yayıb 

➢ XİN Tərtər və Bərdə rayonlarında yerləşən 500 ailəyə humanitar yardım göstərib 

➢ Şuşa zəfərindən dərhal sonra Müzəffər Ali Baş Komandandan yeni böyük müjdə: 71 kənd, 1 

qəsəbə, 8 strateji yüksəklik azad olundu 

➢ Sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın 

qiymtləndirilməsi və aradan qaldırılması üzrə Dövlət Komissiyasının ilk iclası keçirilib 

➢ Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin canlı qüvvəsi məhv edilib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 48 kəndi, 1 qəsəbəni və 8 

strateji yüksəkliyi işğaldan azad edib 

➢ Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin “Osa” ZRK-sı vurulub 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan əsgəri bir əlində silah, bir əlində bayraq növbəti hədəfə doğru 

irəliləyir 

➢ Bayraqdar hədəfi göstərir, Harop isə zərbə endirir 
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➢ Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının rəhbəri erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına 

müraciət edib 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənilərin yaratdığı saxta saytla bağlı araşdırmalara başlanılıb 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Şuşanın işğaldan azad edilməsi sevincimizi və ümidimizi artırıb 

➢ FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yerli strukturları işğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə fəaliyyətə başlayıb 

➢ İşğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinin videogörüntüləri 

➢ İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan ekoloji monitorinqlərin nəticələri: minillik qədim 

ağaclar məhv edilib 

➢ Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər 

xiyabanını ziyarət ediblər 

➢ Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin mövqelərinə artilleriya zərbələri endirilir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Mən hər gün minlərlə məktub alıram, o məktubların heç birində 

“Dayanın” sözünü görməmişəm 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan ərazilərindəki dağıntıların 

miqyası ağlasığmazdır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Əgər Azərbaycan Türkiyənin hərbi dəstəyinə ehtiyac duysa, onda bu 

variantı nəzərdən keçirəcəyik 

➢ Ukraynalı ekspert: Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının suriyalı erməniləri işğal olunmuş 

ərazilərdə məskunlaşdırması həyasızlıqdır 

➢ Xocalıdan Xankəndi istiqamətində hərəkət edən düşmən texnikası məhv edilib 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi ekoloji 

terror təsbit edilib 

➢ Düşmənin döyüş texnikaları məhv edilir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 23 kəndi işğaldan azad edib 

➢ Misirli baş redaktor: Bayraq Günündə Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bundan sonra biz azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Dağlıq Qarabağa 

qayıtmaları üzərində işləyəcəyik 

➢ BERNAMA agentliyi Şuşanın işğaldan azad olunması barədə xüsusi məqalə yayıb 

➢ Prezident İlham Əliyev “BBC News”a müsahibə verib 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində mülki şəxslərdən 93 nəfər həlak 

olub, 407 nəfər xəsarət alıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu yaşayış məntəqələrini və mülki infrastrukturu atəşə 

tutmur 

➢ Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

➢ Almaniyanın Ştutqart şəhərində yaşayan azərbaycanlılar xalqımıza dəstək aksiyası keçiriblər 

➢ Cəbhədə noyabrın 9-na olan son vəziyyət 

➢ ANAMA tərəfindən ermənilərin atdıqları partlamamış hərbi sursatlar zərərsizləşdirilib 

➢ Böyük Britaniyadakı azərbaycanlı icması Şuşanın işğaldan azad olunmasını böyük sevinc hissi 

ilə qeyd edib 

➢ Misirli tədqiqatçı: Şuşanın azad edilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında 

həlledici məqamdır 

 

➢ 8 noyabr 

➢ Şuşa zəfəri Ankarada coşqu ilə qarşılanıb 

➢ Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən bəzi mövqeləri ataraq qaçır 

➢ Ağdamın atəşə tutulması nəticəsində daha bir nəfər xəsarət alıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərinə tam nəzarət edir 
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➢ İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonu ərazisindəki sərhəd zastavalarında Azərbaycan bayrağı 

ucaldılıb 

➢ Mehriban Əliyeva: Biz Şuşamızı qaytardıq! Bu əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə 

hamınızı təbrik edirəm 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərinə tam nəzarət edir 

➢ Dünya azərbaycanlıları Şuşa şəhərinin azad olunmasını qeyd edirlər 

➢ Prezidentə yazırlar: Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda qazanılan zəfərlərlə 

adınız Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən ciddi itkilər verir 

➢ Sergey Markov: Azərbaycan yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağın bütün ərazisində öz 

suverenliyini tam bərpa edəcək 

➢ İƏT-in Milli Xəbər Agentlikləri Birliyinin saytı və Misir portalları Şuşanın işğaldan azad 

olunmasından bəhs edirlər 

➢ Anadolu agentliyi Şuşanın azad olunması ilə bağlı infoqrafika hazırlayıb 

➢ Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Tsakuri kəndinin videogörüntüsü 

➢ Milli Məclisin sədri Şuşa şəhərinin azad edilməsi münasibətilə xalqımıza təbriklərini çatdırıb 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı qüvvələri dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini 

davam etdirir 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər və milli müdafiə nazirlərini qəbul edib 

➢ Düşmən Tərtər və Ağdam rayonlarının yaşayış məntəqələrini atəşə tutur 

➢ Ombudsman: Ordumuzun uğurları hər bir azərbaycanlıya sevinc və sonsuz qürur hissi yaşadır 

➢ Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin yüksək vəzifəli şəxsləri məhv edilib 

➢ Binəli Yıldırım: 28 il sonra Şuşa Ermənistanın işğalından azad edildi. Şükürlər olsun! 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu cəbhənin Xocavənd istiqamətində üstünlüyünü artırır 

➢ İstanbulda Azərbaycana dəstək mitinqi təşkil olunub 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşanın azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib 

➢ ABŞ Dövlət Departamentinin antisemitizmə qarşı mübarizə və monitorinq üzrə xüsusi 

nümayəndəsi Azərbaycanda tolerantlıq ab-havası barədə danışıb 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, qədim Şuşa şəhərinin azadlığı 

mübarək və uğurlu olsun 

➢ Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Şuşanın işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı 

təbrik edib 

➢ Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Balasoltanlı kəndinin videogörüntüsü 

➢ Gürcüstan mətbuatı: İlham Əliyev: 8 noyabr Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Şuşa şəhəri 

işğaldan azad olunub 

➢ Ərəb telekanalları Şuşanın işğaldan azad edilməsini flaş xəbər kimi verib 

➢ Xalqımız Şuşanın azad olunmasını böyük coşqu ilə qeyd edir 

➢ Prezident İlham Əliyevin Şuşanın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı xalqa müraciəti Türkiyənin 

aparıcı televiziya kanalları vasitəsilə canlı yayımlanıb 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Siyasi partiyaların Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibətilə Ali Baş Komandan, Prezident 

İlham Əliyevə təbrik məktubu 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşib! Bu birlik əbədi olacaq! 

➢ Prezident İlham Əliyev: Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim 

➢ Prezident İlham Əliyev: Torpaqlarımızı Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti azad edir. Eşq 

olsun bizim əsgərlərimizə! 

➢ Azərbaycan Prezidenti: 28 ildən sonra Şuşada yenə də azan səsi eşidiləcək 

➢ Prezident İlham Əliyev: 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır 

➢ Şuşa işğaldan azad edildi 
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➢ Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev: Əziz Şuşa, sən azadsan! 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri xiyabanda 

və Şəhidlər xiyabanında olublar: Dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan 

Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqına müraciət edib 

➢ Helsinkidə erməni terroruna etiraz edilib 

➢ İşğaldan azad edilmiş ərazilərdən olan daha bir qrup özünüməşğulluq proqramı iştirakçısı üçün 

kiçik müəssisələr yaradılıb 

➢ Üçrəngli bayrağımız işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda qürurla, vüqarla dalğalanır 

➢ Malayziyanın “New Straits Times” qəzeti Ermənistanın Azərbaycan diplomatlarını hədəfə 

alması barədə məqalə yayıb 

➢ Cəbhədə noyabrın 8-nə olan son vəziyyət 

➢ Ermənilərin atdıqları partlamamış hərbi sursatlar, minalar zərərsizləşdirilib 

➢ Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər nazirləri arasında Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı telefon 

danışığı olub 

 

➢ 7 noyabr 

➢ Türkiyə və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 
➢ Prezidentin köməkçisi: Diplomatik nümayəndəliklər hücum hədəfi olmamalıdır 

➢ Rusiyalı ekspert: Paşinyan rejimi Qarabağda daha çox immiqrant yerləşdirəcəyini ümid edirdi 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin növbəti hərbi kolonu məhv edilib 

➢ Hikmət Hacıyev: Qanunsuz məskunlaşma müharibə cinayətidir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarındakı bütün kilsə və 

məscidlər bərpa ediləcək 

➢ Hikmət Hacıyev ermənilərin Bərdəyə hücumları ilə bağlı UNICEF-ə və BMT-yə çağırış edib 

➢ Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ukraynadakı Azərbaycan diasporuna müraciət edib 

➢ İsraildə erməni terrorunun qurbanlarının xatirəsi yad edilib 

➢ Azərbaycanın Xarkovdakı Mədəniyyət və İnformasiya Mərkəzinə silahlı hücum edilib 

➢ Hüsnü Kaya: Ermənilərin Azərbaycandakı məscidlərə qarşı vəhşiliyi bəşəri cinayətdir 

➢ Prezidentə yazırlar: Uzun müddətdən bəri gözlədiyimiz bu günləri bizə yaşatdığınız üçün Sizə 

minnətdarıq 

➢ Anar Eyvazov: Ordumuzun əməliyyatları nəticəsində xeyli itki verən düşmən geri çəkilməyə 

məcbur olub 

➢ Səfir Hulusi Kılıç: Ermənistan qanunsuz məskunlaşdırma ilə Azərbaycana qarşı daha bir 

beynəlxalq cinayət törədib 

➢ Ukrayna Milli Polisi Azərbaycanın bu ölkədəki rəsmi nümayəndəliklərini öz mühafizəsinə 

götürəcək 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycan 30 ildir işğal altında qalan torpaqlarına qovuşur 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı qüvvələri dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini 

davam etdirir 

➢ Ukrayna XİN: Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri Konsulluğunun binasının atəşə tutulmasını 

qətiyyətlə pisləyirik 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Cəbhənin Ağdam istiqamətində düşmən itki verib 

➢ Düşmən Bərdə rayonunun ərazisini atəşə tutub 

➢ Azərbaycanın Xarkovdakı fəxri konsulu: Bu insidentin siyasi kökləri var 

➢ XİN: Ermənistanın vasitəçilərin səylərinə hörmətsizlik nümayiş etdirərək dinc insanları atəşə 

tutmasını şiddətlə qınayırıq 

➢ Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin videogörüntülərini 

yayıb 
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➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı birləşmələrinin Bərdəni atəşə tutması nəticəsində bir nəfər 

həlak olub 

➢ İsrailli ekspert: Ermənistanın indiki rəhbərliyinin qatı antisemitizmində hədsiz qisas, isteriya, 

nifrət və faşizm əlamətləri hiss olunur 

➢ Ermənistan ərazisinin atəşə tutulması xəbəri düşmənin növbəti təxribatıdır 

➢ Kanadalı jurnalist: Azərbaycan müharibədə tezliklə tam qələbə qazanacaq 

➢ Misir portalı Ermənistanın Qubadlı məscidini təhqir etməsindən yazıb 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi artilleriya atəşinə tutur 

➢ Prezident İlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 16 kəndi işğaldan azad edib 

➢ XİN: Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri konsulluğunun binasına hücumla bağlı cinayət işi 

başlanılıb 

➢ Ermənilər Azərbaycanın Tallindəki səfirliyinə qarşı təxribat törədiblər 

➢ Ermənilər Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri konsulluğunu atəşə tutublar 

➢ Ermənilər Azərbaycanın Tallindəki səfirliyinə qarşı təxribat törədiblər 

➢ “Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar” İctimai Birliyi Ermənistanın cinayətləri ilə bağlı hesabat 

hazırlayıb 

➢ Düşmən Ağdamın kəndlərini atəşə tutur 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərini atəşə tutmayıb 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi yenidən atəşə tutub 

➢ Suriyalı ermənilərin Ermənistan tərəfindən Zəngilana köçürülməsinə dair sənədlər aşkar olunub 

➢ Düşmənin xüsusi təyinatlı və kəşfiyyat bölmələrinə ciddi zərər vurulub 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində geri çəkilməyə məcbur edilib 

➢ Xocalı qatili Seyran Ohanyan ağır yaralandı 

 

➢ 6 noyabr 

➢ Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terroru barədə dəyirmi masa keçirilib 
➢ Hikmət Hacıyev: Füzuli rayonundakı qəbiristanlıqlar ermənilər tərəfindən vandalizm və 

barbarlığa məruz qalıb 

➢ Prezidentə yazırlar: Sizin uzaqgörənliyiniz və uğurlu siyasətiniz sayəsində Azərbaycan hər 

zaman zəfər çalacaq 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş mövqelərinə zərbələr endirilib 

➢ COJEP beynəlxalq təşkilatının Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisini qətlə yetirməsi ilə 

bağlı hesabatı eyniadlı jurnalda dərc olunub 

➢ Müdafiə Nazirliyi Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin videogörüntülərini yayıb 

➢ Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və 

aradan qaldırılması məqsədilə Dövlət Komissiyası yaradılıb 

➢ 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət 

əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti 

subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan əsgəri düşmənin 30 il müddətində qurduğu istehkamları yarır, 

pusquları dağıdır və hədəfə yaxınlaşır 

➢ Avropa Şurası jurnalistika və jurnalistlərin müdafiəsi platforması Fransaya xəbərdarlıq edib 

➢ BERNAMA agentliyi Azərbaycanın Tərtər və Ağdam rayonlarının Ermənistan tərəfindən 

artilleriya atəşinə tutulmasından yazıb 

➢ Düşmən Tərtərin kəndlərini artilleriya atəşinə tutur 

➢ Düşmənin minaatanlarının Göyarxdakı atış nöqtələrinə zərbələr endirilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin Ağdərədə yerləşən hərbi hissələri iflic vəziyyətindədir 
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➢ Rusiya Prezidenti RF Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 

vəziyyəti müzakirə edib 

➢ Türkiyə mediası: Ermənistan qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə cinayətlər törədir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Qubadlının məscidi Ermənistan tərəfindən təhqir əlaməti olaraq 

donuzxanaya çevrilib 

➢ Yaponiya universitetində erməni faşizmi pislənilib 

➢ Ermənistan ordusunun məğlubiyyətindən hiddətlənən erməni lobbisi obyektiv informasiyalar 

yayan KİV-ləri hədəf alıb 

➢ Əsir düşmüş erməni pastor: Erməni əsgərlərini silahı yerə qoymağa çağırıram, çünki onlar 

başqasının torpağında vuruşurlar 
➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmən cəbhənin Qubadlı istiqamətində mövqeləri ataraq 

qaçıb 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin silah-sursat anbarı partlayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti 

yayındırmağa çalışır 

➢ Çikaqo yollarında “Karabakh is Azerbaijan” şüarı yazılan lövhələr quraşdırılıb 

➢ Özbəkistan portalları Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi uğrunda apardığı haqq işindən 

yazır 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 3064 ev, 100 yaşayış binası və 504 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb 

➢ FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələri işğaldan azad olunmuş ərazidə ilk yanğınsöndürmə 

əməliyyatı həyata keçirib 

➢ Düşmən tərəfindən törədilən bütün hərbi cinayətlər gücsüzlüyün, aşkar məğlubiyyətin təzahürü 

və sübutudur 

➢ Sahibə Qafarova: Bu gün hər kəs Azərbaycan dövlətinin və Ordusunun gücünü görür 

➢ Azərbaycanlı doktorantdan bəzi qərəzli alman jurnalistlərə tutarlı cavab 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan xaricdə QHT və xeyriyyə təşkilatları adı altında fəaliyyət göstərən 

erməni diasporunu səfərbər edərək öz ordusuna maliyyə vəsaitləri cəlb edir 

➢ İndoneziyanın Azərbaycandakı sabiq səfirindən “YouTube” kanalında ölkəmizə orijinal dəstək 

➢ Ombudsman Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində Ermənistanın törətdiyi ekoloji terrorla 

bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib 

➢ Düşmən Tərtərin kəndlərini atəşə tutur 

➢ Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

➢ Cəbhədə noyabrın 6-na olan son vəziyyət 

➢ Gürcüstan KİV-ləri: Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan dövlət sərhədində atəşkəsi 

pozur 

➢ Ziya Zakir Acar: Ermənistanın Azərbaycana qarşı muzdlu döyüşçülərdən istifadəsini kəskin 

şəkildə qınayırıq 

➢ Riqa şəhərinin reklam lövhələrində Azərbaycan həqiqətlərinə dair məlumatlar yerləşdirilib 

 

➢ 5 noyabr 

➢ Rusiya və Almaniya xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağda vəziyyəti müzakirə ediblər 

➢ Bolqarıstan ictimaiyyəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Erməni lobbisi tərəfindən jurnalistlərin təhdid edilməsini, ifadə azadlığına 

qarşı hücumları şiddətlə qınayırıq 

➢ Ali Rəhbərin bəyanatı İran-Azərbaycan münasibətlərində yeni səhifə açacaq 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin 41-ci artilleriya alayının batareyası məhv edilib 
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➢ Vətəndaş məktubları: Cənab Prezident, məğrur duruşunuz, qətiyyətli mövqeyiniz, düşmənə 

tutarlı cavablarınız bizi çox qürurlandırır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ağdərə yaxınlığında düşmənin hərbi kolonu pusquya salınaraq məhv edilib 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusu yaşayış məntəqələrini atəşə tutmur, yalnız legitim hərbi 

hədəfləri məhv edir 

➢ “Əl-Ərəbiyyə” telekanalında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən 

danışılıb 

➢ Düşmənin Tonaşendəki hərbi infrastrukturu dağıdılıb 

➢ Fransa portalı erməni əsilli fransız döyüşçülərin münaqişə bölgəsinə getməsindən yazıb 

➢ XİN: Ermənistanın dövlət təbliğatı ənənəvi olaraq saxta xəbərlərin hazırlanması və yayılması 

ilə fəal şəkildə məşğul olur 

➢ Füzuli və Xocavənd rayonlarının işğaldan azad edilən kəndlərinin videogörüntüləri 

➢ Terroru dövlət səviyyəsində dəstəkləyən Ermənistanın işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq 

müstəvidə ifşa edilməsi üçün Baş Prokurorluq zəruri tədbirlər görür 

➢ Prezidentin köməkçisi Ermənistanın TRT-ni hədəfə almasını pisləyib 

➢ Hikmət Hacıyev “Sərhədsiz reportyorlar”ın 80 jurnalistin Xankəndidən təhlükəsiz çıxa 

bilməməsinə dair açıqlamasına münasibət bildirib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistan təcrid olunub, onun münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək 

cəhdləri faydasızdır 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş meydanında atıb qaçdığı və qənimət olaraq ələ 

keçirdiyimiz hərbi texnikalar 

➢ Prezident: Azərbaycana Türkiyə tərəfindən hərbi dəstək göstərildiyini deyənlər bu absurd 

ittihamlardan çəkinməlidir 

➢ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ətraf mühitə təsirinə dair ingilis dilində hesabat 

hazırlanıb 

➢ Düşmən Tərtər və Ağdam rayonlarının kəndlərini atəşə tutur 

➢ Baş Prokurorluq “Gəncə - optimist şəhərdir” mövzusunda altı dildə növbəti video hazırlayıb 

➢ Ermənistan Azərbaycan tərəfindən darmadağın olunduğunu etiraf etməyə xəcalət çəkir 

➢ “Karabakh is Azerbaijan!” Milli Platforması müxtəlif ölkələrdəki erməni terror təşkilatları 

haqqında məlumatlardan ibarət video yayıb 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Hazırda Paşinyanla bir masa arxasında oturmağın heç bir mənası 

yoxdur 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın baş naziri vaxt qazanmaq, daha çox hərbi yardım əldə 

etmək üçün atəşkəs istəyir 

➢ Prezident İlham Əliyev İspaniyanın EFE informasiya agentliyinə müsahibə verib 

➢ Fövqəladə Hallar Nazirliyi Ermənistan tərəfindən atəşə tutulan yaşayış məntəqələrində 

maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir 

➢ Meksika KİV-ləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və işğalçı dövlətin müharibə 

cinayətlərini işıqlandırmaqda davam edir 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 2971 ev, 100 yaşayış binası və 502 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəni raket atəşinə tutması nəticəsində xəsarət almış 

şəxslərdən biri vəfat edib 

➢ ABŞ-ın “VICE News” kanalının jurnalisti raket hücumlarına məruz qalan azərbaycanlı mülki 

şəxslərin qorxmazlığından yazır 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu yaşayış məntəqələrini və mülki 

infrastrukturları atəşə tutmur 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutub 
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➢ Yaponiya ictimaiyyətinin nümayəndələri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

barədə məlumatlandırılıblar 

➢ Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

➢ Cəbhədə noyabrın 5-nə olan son vəziyyət 

➢ “İlhamlı qələbələr” adlı orduya dəstək kampaniyası davam edir 

 

➢ 4 noyabr 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan PUA-ları Ermənistan ərazisi üzərində uçuşlar həyata keçirmir 

➢ Ermənistan ərazisindən Zəngilan istiqamətindəki bölmələrimizə qarşı düşmənin diversiya 

cəhdinin qarşısı alınıb 

➢ Ermənistanda və separatçı rejim daxilində xaos hökm sürür 

➢ Anar Eyvazov: Hazırda qoşunlarımız döyüşləri tam üstünlüklə davam etdirir 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün hər birinizi “amma, əgər” demədən 

səsinizi çıxarmağa çağırıram 

➢ Prezidentin köməkçisi: Fransadakı erməni lobbisinin “TF1” kanalına qarşı təhdidlərini və 

təhqirlərini qətiyyətlə pisləyirik 

➢ Prezident Putin: Rusiya Cənubi Qafqazda münaqişənin daha tez başa çatmasından ötrü əlindən 

gələni edir 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan və qondarma rejim biri digərinə zidd olan çoxlu sayda yalan və 

saxta məlumatlar yayır 

➢ Ceyhun Bayramov: Ermənistanın açıq-aydın müharibə cinayəti olan əməlləri beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən qəti şəkildə qınanmalıdır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının 

daha 7 kəndini işğaldan azad edib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları mülki əhali ilə davranış 

qaydalarına əməl edir 

➢ DTX: Döyüş zonasından video yayanlarla bağlı cinayət işi başlanılıb 

➢ Düşmən Tərtəri atəşə tutur 

➢ Pakistan səfiri Ermənistanın mülki əhalimizə qarşı törətdiyi cinayətlər barədə məlumatlandırılıb 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü hər kəs tərəfindən qeyd-şərtsiz 

dəstəklənməlidir 

➢ Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində muzdlu kimi istifadə edilən “Zouaves Paris” 

qruplaşmasının lideri barədə cinayət işi başlanıb 

➢ Səfir Seyid Abbas Musəvi: İran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn prinsipləri 

çərçivəsində həllini dəstəkləyir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Cəbhənin Ağdərə istiqamətində düşmənin UAZ-ı sıradan çıxarılıb 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi yenə yalan danışır 

➢ Rektor Erol Parlak: Haqq və ədalət Azərbaycan Ordusunun  şanlı mübarizəsinə əlavə güc verir 

➢ Düşmənin zenit qurğusu sıradan çıxarılıb 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 2734 ev, 98 yaşayış binası və 500 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb 

➢ Baş prokuror Kamran Əliyev: Füzulidə bayraq sancmağa yer qalmamışdı 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanın kompromisi işğal edilmiş bütün ərazilərin boşaldılması 

olmalıdır 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan XİN-in açıqlamasında mülki vətəndaşlarımıza qarşı yeni 

müharibə cinayətləri üçün zəmin hazırlandığı açıq görünür 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə aparan Ermənistanı heç kim bunda 

günahlandırmayıb 
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➢ Prezident İlham Əliyev: Bizim vəzifəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək idi və 

buna yaxınlaşırıq 

➢ Düşmən Ağdamın kəndlərini intensiv atəşə tutur 

➢ Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

➢ XİN: İranın Ali Rəhbərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı açıqlamasını yüksək 

qiymətləndiririk 

➢ Prezident İlham Əliyev İtaliyanın “La Repubblica” qəzetinə müsahibə verib 

➢ Düşmən Tərtər və Ağcabədi rayonlarının ərazisini atəşə tutur 

➢ BERNAMA agentliyi: Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə böyük dəstək qazanır 

➢ Cəbhədə noyabrın 4-nə olan son vəziyyət 

➢ Ermənistan XİN davakar bəyanatla və uydurma rəvayətlərlə mülki insanlara qarşı hücumlara 

zəmin hazırlayır 

➢ ANAMA: Ermənistan silahlı qüvvələrinin ərazilərimizə atdıqları fosforlu top mərmiləri, raket 

zərərsizləşdirilib 

 

➢ 3 noyabr 

➢ Noyabrın 2-dək Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna daxil olan vəsait açıqlanıb 

➢ Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən topları məhv edilib 

➢ Hikmət Hacıyev Ermənistanın BMT konvensiyasını pozduğunu açıqlayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin motoatıcı alayının komandiri məhv edilib 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan Tərtər rayonunun dinc sakinlərinə qarşı fosforlu mərmilərdən 

istifadə etməyə davam edir 

➢ Xocavənd ətrafında gedən döyüşlərdə düşmən tankları məhv edilib 

➢ Topu hazır vəziyyətə gətirən və düşmən tərəfə tuşlayaraq sərrast atəşlə onu məhv edən kiçik 

çavuş 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi yeni ssenarilər əsasında yazdığı nağıllara daxili 

auditoriyasını inandırmağa çalışır 

➢ Ombudsman uşaq hüquqlarının Ermənistan tərəfindən kobud şəkildə pozulması ilə əlaqədar 

beynəlxalq təşkilatlara şikayət ünvanlayıb 

➢ Ermənistanı uçuruma aparan şəxs: Paşinyanın reallıqları yalanlarla dəyişmək cəhdi 

➢ Top komandirinin verdiyi atəş komandasını sərrast atəşlə yerinə yetirən baş tuşlayıcı 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yenidən öz ampluasında – yenə də yalan 

uydurur 

➢ Paşinyan öz ölkəsinin darmadağın olmasında təqsirkarlar axtarır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin əlahiddə zirehli tank taborunun komandiri məhv edilib 

➢ Azərbaycanın Baş prokuroru BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali komissarına rəsmi məktub 

ünvanlayıb 

➢ Anar Eyvazov: Ermənistanın Azərbaycanla dövlət sərhədindəki mövqelərimizi atəşə tutması 

ordumuzu açıq şəkildə təxribata çəkmək cəhdidir 

➢ Hikmət Hacıyev: Erməni terrorçular açıq şəkildə internet vasitəsilə müxtəlif ölkələrdən 

muzdluları Ermənistana cəlb edir və bunun müqabilində onlara mükafat vəd edir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin alay komandiri fərarilik edib 

➢ Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Ordusu düşməndən fərqli olaraq mülki insanları və 

obyektləri hədəfə almır 

➢ Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın ağ fosfor tərkibli mərmilərdən istifadə 

etməsinə ciddi münasibət bildirməlidir 

➢ Düşmən ağır itkilərə məruz qalıb 
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➢ Düşmən Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisini atəşə tutur 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinə qadağan edilmiş ən güclü 

silahlardan istifadə etməklə atəş açır 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan həqiqətləri öz ictimaiyyətindən gizlədir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Jurnalistlərin hədələnməsi qəbuledilməzdir və beynəlxalq ictimaiyyəti 

erməni lobbisinin bu hərəkətlərinin qarşısını almağa çağırırıq 

➢ Düşmənin növbəti sursat anbarları məhv edilib 

➢ Dövlət Bahçeli: Terrorçu dövlət olan Ermənistan yenə də dinc azərbaycanlı əhalini hədəfə alır 

➢ Ukraynalı ekspert: Azərbaycanın parlaq hərbi taktika və strategiyası xalqı tam və qəti qələbəyə 

doğru aparır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Zəngilan istiqamətində düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu məhv edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi öz itkilərini gizlətmək üçün hər dəfə yeni yalan uydurmaq 

məcburiyyətindədir 

➢ Rusiyadakı soydaşlarımız Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu nəticəsində zərər çəkmiş 

şəxslərə humanitar yardım göndəriblər 

➢ Baş Prokurorluq: İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında terror təşkilatı yaradan şəxslər 

barədə cinayət işi başlanıb 

➢ Düşmən Füzulini “Smerç” ilə atəşə tutur 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Cənub istiqamətində bölmələrimizin minaatan taqımının məhv edilməsi 

xəbəri cəfəngiyatdır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfinin Şuşa ilə bağlı yaydığı xəbər dezinformasiyadır 

➢ Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyində Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı növbəti mətbuat 

konfransı keçirilib 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 2488 ev, 97 yaşayış binası və 461 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb 

➢ İranın Ali Rəhbəri: Ermənistan işğal etdiyi əraziləri Azərbaycana qaytarmalıdır 

➢ Kanadadakı azərbaycanlı icması ölkəmizlə həmrəylik yürüşü keçirib 

➢ Vladimir Zelenski Ukraynadan Bakıya silah satışı barədə ittihamlara kəskin cavab verib 

➢ Binəli Yıldırım: Qarabağ Azərbaycanındır, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır 

➢ Ermənilərin törətdikləri cinayətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə beynəlxalq 

konvensiyaların katibliklərinə müraciət edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin taktiki PUA-sı məhv edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən məqsədyönlü şəkildə və metodik olaraq mövqelərindən sıxışdırılır 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ BERNAMA agentliyi Azərbaycan Ordusunun cəbhədəki uğurlarını geniş işıqlandırır 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Erməni tərəfi yenə yalan məlumat yayır 

➢ Düşmənin canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edən top komandiri 

➢ Düşməni qorxu içində saxlayan igid zabitimiz 

➢ Qəhrəmanımızı tanıyaq! 

➢ Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini yenə pozub 

➢ Düşmənə böyük itkilər verən zabitimiz 

➢ Cəbhədə noyabrın 3-nə olan son vəziyyət 

 

➢ 2 noyabr 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanda fosfor silahının istifadəsi geniş praktikaya malikdir 

➢ Düşməni məhv edən qəhrəman hərbiçilərimiz 

➢ Düşmənin “KUB” zenit-raket kompleksi məhv edilib 
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➢ “Reuters”: Vətən həsrəti çəkən Qarabağın azərbaycanlı köçkünləri tezliklə öz ata-baba 

torpaqlarına qayıtmaq arzusundadırlar 

➢ Türkiyə Gənclər Fondu Azərbaycanla həmrəyliyini bəyan edib 

➢ Fəxr edirəm ki, informasiya müharibəsində də Müzəffər Ali Baş Komandan olan Prezident 

İlham Əliyev dünya siyasətində liderlik edir 

➢ Binəli Yıldırım: Türkiyə bu haqq mübarizəsində Azərbaycanın yanındadır və yanında olmağa 

davam edəcək 

➢ Düşmənin canlı qüvvəsi məhv edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən növbəti dəfə Ermənistan ərazisindən Qubadlını atəşə tutur 

➢ Anar Eyvazov: Ordumuz havada və quruda əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir 

➢ Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ermənistanın destruktiv əməlləri barədə məlumatlandırılıb 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın silahlı qüvvələri yeni metodlardan istifadə edib dinc 

sakinlərimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir 

➢ Vətəndaşlar yazırlar: Fəxr edirik ki, Sizin kimi xalqını, Vətənini sevən və qoruyan Ali Baş 

Komandanımız, dünyaya öz sözünü deyən Prezidentimiz var 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

➢ Ədliyyə naziri Avropa Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə Ermənistanın işğalçılığı 

ilə bağlı müraciət ünvanlayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin guya cəbhənin bəzi sahələrində öz mövqelərini irəli çəkməsi 

barədə məlumat dezinformasiyadır 

➢ ABŞ-ın Kaliforniya ştatında erməni terroruna etiraz edilib 

➢ Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının daha bir neçə kəndini 

işğaldan azad edib 

➢ Düşmən Tərtər və Goranboy rayonlarının ərazisini intensiv atəşə tutur 

➢ Düşmənin dörd ədəd “Qradı” məhv edilib 

➢ Ermənistana xaricdən muzdluların axını davam edir, bəs bu ölkələrin hökumətləri hara baxır? 

➢ Bağdad Amreyev: Türk Şurası və Türk dünyası olaraq biz qardaş Azərbaycanın yanındayıq 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Paşinyanın Rusiya Prezidentinə məktub göndərməsi, əslində, 

Ermənistanın məğlubiyyətinin etirafıdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin keçmiş Baş Naziri Binəli Yıldırımın rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdədə törətdiyi cinayət əməlləri barədə 

maarifləndirici videoçarxlar hazırlayıb 

➢ Hikmət Hacıyev: ABŞ-dakı radikal erməni lobbi qruplarının “New York Times”a qarşı 

hücumlarını və təhdidlərini qətiyyətlə pisləyirik 

➢ “CBS”: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi San-Fransisko yarımadasında “söz davası”na 

çevrilib 

➢ Düşmən cəbhənin Zəngilan istiqamətində mövqelərimizə hücum etməyə cəhd göstərib 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibini, 

Türkiyənin Odalar və Borsalar Birliyinin prezidentini, Özbəkistanın Ticarət və Sənaye 

Palatasının sədrini və Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye Palatasının prezidentini qəbul edib 

➢ Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

➢ Düşmən Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisini atəşə tutur 

➢ Cəbhədə noyabrın 2-nə olan son vəziyyət 

➢ ANAMA mütəxəssisləri cəbhəboyu ərazilərdə top mərmisi, raket, radiopelenqator və mərmi 

qalıqları aşkarlayıb 

➢ Hikmət Hacıyev ermənilərin saxtakarlığını ifşa edib 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistanda xarici muzdluların olması “Reuters”in reportajında 

təsdiqlənib 
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➢ Hikmət Hacıyevin adına sosial şəbəkələrdə saxta profillər yaradılıb 

 

➢ 1 noyabr 

➢ Düşmənin canlı qüvvəsi aviazərbələrlə məhv edilib 

➢ Düşmənin hərbi avtomobil korteji məhv edilib 

➢ Livan erməniləri kütləvi şəkildə muzdlular qismində döyüşlərə cəlb olunur 
➢ Anar Eyvazov: Hazırda ordumuz əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir 

➢ Düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsi 

➢ Ermənistanın “Smerç” silahlarından istifadə etməsi onun beynəlxalq aləmdən təcrid olunması 

ilə nəticələnə bilər 

➢ Düşmənin iki artilleriya batareyası məhv edilib 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşləri nəticəsində meşələrdə və mülki obyektlərdə yanğınlar 

baş verib 

➢ Məhəmməd Cavad Zərif: İlk növbədə, işğal altındakı torpaqlar azad edilməlidir 

➢ Düşmənin iki ədəd “Qrad”ı məhv edilib 

➢ Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terror aktı ilə əlaqədar Budapeştdə etiraz aksiyası keçirilib 

➢ MN: Ermənistan təxribat xarakterli dezinformasiyalar yaymaqda davam edir 

➢ Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Bundan sonra da azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında 

olacağıq 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA-nın vurulması barədə xəbər düşmənin 

növbəti dezinformasiyasıdır 

➢ Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında görüş keçirilib 

➢ Zəngilan istiqamətində düşməndən növbəti hərbi qənimət götürülüb 

➢ Budapeştdə Bərdə terroruna etiraz edilib 

➢ Ermənistan ordusunun “onurğa sütunu” sayılan xüsusi təyinatlılar darmadağın edilib 

➢ Mövlud Çavuşoğlu Prezident İlham Əliyevə: Sizin liderliyinizlə Azərbaycan güclü dövlət 

olduğunu bütün dünyaya göstərdi 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Sizin döyüş meydanındakı qələbələrinizlə fəxr edirik 

➢ Prezident: Ermənistan öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman atəşkəs təmin ediləcək və 

məsələnin həlli danışıqlar masasında olacaq 

➢ Qondarma “DQR”in separatçı rəhbərinin guya Şuşa kilsəsində çəkdirdiyi videomüraciət 

saxtadır 

➢ Döyüş sursatı yüklənən düşmənin hərbi yük maşınları partladılıb 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib 

➢ Düşmən Tərtər və Ağcabədi rayonlarının ərazisini intensiv atəşə tutur 

➢ BERNAMA agentliyi: Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi 

idarəetmə yaradır 

➢ Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

➢ Cəbhədə noyabrın 1-nə olan son vəziyyət 

➢ İsveçdə Azərbaycan Ordusuna dəstək məqsədilə avtomobil yürüşü təşkil edilib 

➢ ANAMA cəbhəyanı ərazilərdə əməliyyat-axtarış işlərini davam etdirir 

➢ Braziliyanın 10 yaşlı vətəndaşı Azərbaycan əsgərlərinə məktub ünvanlayıb 

 

➢ 31 oktyabr 

➢ Ermənistan ərazisinin atəşə tutulması xəbəri tamamilə yalandır və düşmənin növbəti 

təxribatıdır 

➢ Elçin Əmirbəyov Hindistan KİV-lərinə: Ermənistanın Azərbaycan əraziləri işğal etməsinə son 

qoyulacaq 
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➢ Şotlandiyada erməni terroruna qarşı etiraz aksiyası keçirilib 

➢ Anar Eyvazov: Ordumuzun döyüş ruhu yüksək səviyyədədir 

➢ İşğaldan azad edilən ərazilərdə geniş miqyasda sosial müdafiə və aktiv məşğulluq proqramları 

icra olunacaq 

➢ Prezidentə yazırlar: Yürütdüyünüz müdrik və qətiyyətli siyasət nəticəsində qazandığımız 

uğurlar bizə qürur hissi yaşadır 

➢ Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun məlumatı 

➢ Düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu məhv edilib və iki hərbi nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarılı 

➢ Kanadada xalqımızla həmrəylik aksiyası keçirilib 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunda heç bir qadağan olunmuş silah yoxdur 

➢ Prezident: Müharibəni dayandırmağın yeganə yolu Ermənistanın öz məğlubiyyətini, bizim isə 

qələbəmizi qəbul etməsidir 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan 

qətnamələrini icra edirik 

➢ Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın qadağan olunmuş fosforlu silahdan istifadə etməsi ilə bağlı 

bəyanat yayıblar 

➢ Son iki gündə düşmən xeyli sayda döyüş texnikası və canlı qüvvə itirib 

➢ Ermənistan növbəti dəfə müharibə cinayətləri törətdiyini etiraf etdi 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 91 mülki şəxs həlak olub, 404 nəfər 

yaralanıb 

➢ Ali Məhkəmə Ermənistan ordusunun Azərbaycanın dinc əhalisini hədəfə alması ilə bağlı 

bəyanat yayıb 

➢ Ermənistan ordusunun döyüş texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib 

➢ Azərbaycan MN: Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

➢ Rusiyalı politoloq: Azərbaycan postsovet məkanında kifayət qədər böyük təsirə malikdir, buna 

etinasız yanaşmaq olmaz 

➢ Prezidentin köməkçisi: Cenevrə görüşündən sonra Ermənistan ordusu Tərtər, Ağdam, 

Goranboy, Ağcabədi rayonlarını ağır artilleriya və digər atıcı silahlardan atəşə tutub 

➢ Ermənistanın mülki əhalimizə qarşı terrorçu təxribatları barədə faktlar tərəfdaş ölkələrin və 

beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılıb 

➢ Ombudsman dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara videomüraciət ünvanlayıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan ağır artilleriya, ballistik və reaktiv raketlər, kasetli 

bombalardan istifadə edərək Azərbaycan Ordusunun mövqelərini davamlı şəkildə atəşə tutur 

➢ BERNAMA agentliyi Ermənistanın Bərdəyə terror hücumu ilə əlaqədar AZƏRTAC-ın 

beynəlxalq KİV-lərə müraciətini yayıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa meşələrində qəsdən yanğın 

törədilir 

➢ Rusiya Ermənistana kömək göstərməkdən yenə imtina edib 

➢ Prezident: Qarabağ resurslar məsələsi deyil, bu, ədalət, milli qürur və beynəlxalq hüquq 

məsələsidir 

➢ İqor Korotçenko: Moskvadakı erməni lobbisi müvafiq informasiya mənzərəsi yaratmaq üçün 

10 milyonlarla dollar sərf edib 

➢ MN: Düşmən Xocavənd istiqamətində fosfor tərkibli yük gətirməklə gələcək təxribatlarına 

zəmin yaratmağa çalışır 

➢ İsrailli nazir: Dinc əhalinin atəşə tutulmasının nə demək olduğunu bilirik, daim Azərbaycanın 

yanındayıq 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Bizdə “Amnesty International” və “Human Rights Watch”ın qərəzliliyi 

ilə bağlı böyük şübhələr var 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bizim cavabımız sərt oldu, amma onlar buna layiq idilər 
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➢ Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın ARD televiziya kanalına müsahibəsi 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistana təhvil verilmiş yaşlı qadının işgəncələrə məruz qalaraq 

müstəntiq qarşısına çıxarılması qəbuledilməzdir 

➢ MN: Azərbaycan Ordusunun Şuşanı atəşə tutması xəbəri düşmənin növbəti yalanıdır 

➢ Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin baş direktoru cəbhədəki son vəziyyət barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və digər rəsmi orqanları saxta səhnəciklər 

hazırlamaqla məşğul olmaqdansa məğlubiyyətləri barədə erməni ictimaiyyətinə dolğun 

məlumat vermələri daha faydalı olardı 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusunun Xankəndini atəşə tutması xəbəri yalandır 

➢ Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli kəndi atəşə tutulub 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Qubadlını artilleriya atəşinə tutan düşmənin atəş nöqtələrinə 

cavab atəşi açılıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusunun silahlanmasında beynəlxalq hüquqla qadağan 

olunmuş heç bir silah və sursat yoxdur 

➢ Cəbhədə oktyabrın 31-nə olan son vəziyyət 

➢ Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi artilleriya atəşinə tutulub 

➢ ANAMA: Döyüş başlıqları, top mərmisi və bombacıq aşkarlanıb 

➢ Minsk qrupunun həmsədrləri Cenevrə görüşünün nəticələrinə dair bəyanat yayıblar 

➢ Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və Ermənistan XİN rəhbəri ilə 

görüşü başa çatıb 

 

➢ 30 oktyabr 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 
➢ “FranckMuller” saatlarının banisi Kəlbəcər rayonunda və Vecnəli kəndində qanunsuz qızıl 

axtarışı ilə məşğul olub – Hikmət Hacıyev 

➢ Ekstremist qruplaşmanın rəhbəri Dağlıq Qarabağa vuruşmağa yola düşüb 

➢ Düşmənin növbəti “Osa” ZRK-sı məhv edilib 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb 

➢ Düşmənə dəqiq zərbələr endirilib 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər rayonunun Ələsgərli kəndini raket atəşinə tutub 

➢ Anar Eyvazov: Cəbhənin bütün istiqamətlərində vəziyyət ordumuzun nəzarəti altındadır 

➢ FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya atəşləri nəticəsində Goranboyda meşəlik 

ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb 

➢ Azərbaycanın Braziliyadakı səfirinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı onlayn mühazirəsi 

olub 

➢ Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı vəziyyəti RF Təhlükəsizlik Şurasının daimi 

üzvləri ilə müzakirə edib 

➢ Ermənistan Gəncə, Tərtər və Bərdənin mülki əhalisinə qarşı törətdiyi terrora görə cavab verəcək 

➢ Bərdə və Tərtər şəhərlərini atəşə tutan düşmənin daha iki “Smerç” sistemi məhv edilib 

➢ Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Xudafərin kəndindən videoreportaj 

➢ Kamran Əliyev: Ermənistan tərəfinin muzdlu döyüşçülərdən istifadə etdiyi təsdiqini tapıb 

➢ Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı terror əmrini verən dörd erməni məmur barəsində beynəlxalq 

axtarış elan olunub 

➢ Latviyalı deputat: Ermənistan təcili olaraq Azərbaycan torpaqlarını tərk etməlidir 

➢ Dövlət Komissiyası: Ermənistan 84 yaşlı Mişa Melkumyanın nəşini ailə üzvlərinə 

çatdırmaqdan imtina edib 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ziyanın araşdırılması aparılacaq 
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➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan bu gün hərbi təcavüz həyata keçirən tərəf kimi bütün cinayətlərə 

görə birbaşa məsuliyyət daşıyır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Cəbrayılın, Zəngilanın və Qubadlının 9 

kəndini işğaldan azad edib 

➢ Baş prokuror: Ermənistan ordusunun mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində 7 ailə tamamilə 

məhv olub 

➢ Kamran Əliyev: Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən cinayət faktları üzrə 52 

cinayət işi başlanıb 

➢ Düşmənin raket-artilleriya silahları anbarı məhv edilib 

➢ MN: Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA vurulmayıb 

➢ Azərbaycan MN: Qubadlı rayonunun ərazisi Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşinə tutulur 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan tərəfinin hücum cəhdi olmayıb 

➢ AŞPA-nın komitə sədri mülki yaşayış məntəqələrinə raket zərbələrini dayandırmağa çağırış 

edib 

➢ Norveç Qızıl Xaç Cəmiyyəti Bərdədə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüsünün 

qətlə yetirilməsini pisləyir 

➢ FHN: Ermənistan ölkəmizə qarşı növbəti ekoloji terror aktları törədib 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Hərbi cinayət törətmiş növbəti yüksək vəzifəli erməni hərbçisi 

məhv edilib 

➢ Azərbaycan Milli Məclisinin Sədri Pakistan Milli Assambleyanın Sədrinə məktub ünvanlayıb 

➢ Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən üç dildə “Qarabağ Azərbaycandır!” elektron məlumat platforması 

yaradılıb 

➢ Bərdəni atəşə tutan “Smerç” məhv edilib 

➢ Ermənistanın Bərdəyə kasetli raketlərlə hücum etdiyini “Human Rights Watch” təşkilatı da 

təsdiqləyib 

➢ Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Cenevrədə işçi səfərdədir 

➢ Səhər saatlarından başlayaraq bir sıra yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulur 

➢ Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyəti açıqlayıb 

➢ BMT-nin Cenevrədəki ofisi qarşında Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisini hədəfə 

almasına etiraz edilib 

➢ ANAMA mütəxəssisləri cəbhəboyu ərazilərdə top mərmisi, raketlər, tank əleyhinə minaları 

zərərsizləşdirib 

 

➢ 29 oktyabr 

➢ Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Azərbaycan Ermənistanın 30 hərbçisinin meyitini Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin 

vasitəçiliyi ilə qarşı tərəfə təhvil verib 

➢ Bərdənin qisası alınır-düşmənin qüvvə və vasitələri məhv edilib 

➢ “Amnesty International” Ermənistanın Bərdəyə istifadəsi qadağan olunmuş kasetli raketlərlə 

zərbələr endirdiyini təsdiqlədi 

➢ Bərdənin qisası alınır 

➢ Konstitusiya Məhkəməsi Bərdədə Ermənistanın törətdiyi terror aktları ilə bağlı dünya 

ölkələrinın konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanlarına müraciət edib 

➢ Vətəndaş məktubları: Cənab Prezident, ədalət mübarizənizdə canımızla, qanımızla Sizin 

yanınızdayıq 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Dağlıq Qarabağın yaşayış məntəqələrinə raket və aviasiya 

zərbələrinin endirilməsi xəbəri yalandır 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun qarşısında bir hədəf var: işğal altında qalan bütün 

torpaqlarımızın azad olunması 
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➢ Özbəkistanın qadın şairlərindən 

➢ GUAM Ermənistanın Azərbaycan şəhərlərini raket atəşinə tutmasını kəskin şəkildə qınayıb 

➢ RF Prezidenti: bu ərazilər Azərbaycanın əzəli torpaqlarıdır və Azərbaycan bu əraziləri 

qaytarmaq hüququna malik olduğunu deyir 

➢ Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri: Erməni qriqoryan kilsəsi ən müqəddəs dəyər olan insan 

həyatına deyil, ölümə xeyir-dua verir 

➢ DİN: Hərbi vəziyyət rejiminin tətbiqi insanların və ölkəmizin təhlükəsizliyinin təmininə 

yönəlmiş konstitusion aktdır 

➢ Dövlət Komissiyası: Birtərəfli qaydada mülki şəxs və 30 erməni hərbçisinin meyiti Ermənistan 

tərəfinə təhvil verilib 

➢ TÜRKPA-nın Baş katibi Azərbaycan şəhərlərinə edilən hücumları şiddətlə qınayır 

➢ Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazisi artilleriya atəşinə tutulur 

➢ Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmə təşkil edilir – 

Fərman 

➢ Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi 

idarəetmənin təşkili haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

➢ FHN: Ermənistan ordusunun artilleriya atəşləri nəticəsində döyüş zonasından kənarda yerləşən 

meşəlik ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb 

➢ OPEC münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin atəşi nəticəsində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu sakini 

həlak olub 

➢ İsrailli ekspert: Azərbaycan məsələni məntiqi sona çatdırmaq niyyətindədir və bu məsələdə heç 

bir yarımçıq variantlara baxılmır 

➢ ANAMA: Sentyabrın 27-dən bu günədək Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinə 13 

ballistik raket atıb 

➢ Azərbaycan Ordusunun Ermənistanla sərhəd zastavanı minaatanlardan atəşə tutması ilə bağlı 

yayılan məlumat tamamilə dezinformasiyadır 

➢ Azərbaycan MN: Ermənistan cəmiyyətində təşviş, ordusunda isə xaos, kütləvi fərarilik və 

özbaşınalıq hökm sürür 

➢ Əlil Təşkilatları İttifaqı Ermənistanın ölkəmizə qarşı yönələn təcavüzkar əməlləri ilə əlaqədar 

beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib 

➢ FHN: Ermənistan ölkəmizə qarşı növbəti ekoloji terror aktı törədib 

➢ Baş Prokuror: Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb olunması vaxtı çox da 

uzaqda deyil 

➢ Rusiyalı hərbi ekspert: Paşinyan uçurum üzərindədir 

➢ Bərdənin qisası alındı: Bu şəhərdə dinc sakinləri atəşə tutan düşmən qüvvələri döyüş 

meydanında məhv edilib 

➢ Diplomatik nümayəndələrin də olduğu Tərtər rayonunun ərazisi atəşə tutulub 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın iki Su-25 təyyarəsi məhv edilib 

➢ Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi mülki əhali arasında itkiləri və humanitar yardım göstərən 

şəxslərin öldürülməsini pisləyib 

➢ AHİK Ermənistanın Bərdə rayonuna raket hücumları ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara 

müraciət ünvanlayıb 

➢ Rusiyalı deputat bəzi ermənipərəst KİV-lərin onun adından yaydığı yanlış fikirləri rədd edib 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 90-a 

çatıb 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Azərbaycan Ombudsmanı UNICEF-in bəyanatına etiraz edib 
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➢ Azərbaycan MN: Yaylım atəşli reaktiv sistemlərimizin hamısı tam tərkibdə sıradadır və döyüş 

qabiliyyətlidir 

➢ Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Cenevrəyə səfərinin vaxtı dəyişdirilib 

➢ Ermənistan ordusu Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələrinin olduğu Bərdə 

rayonunu atəşə tutub 

➢ Prezident İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

nümunə göstərir 

➢ Ermənistan ordusunun silah və hərbi texnika itkiləri 

➢ Azərbaycan MN: Geri çəkilməyə məcbur edilən düşmən məğlubiyyətinin əvəzini dinc sakinləri 

atəşə tutmaqda görür 

➢ Yeni Azərbaycan Partiyası dünya ictimaiyyətini Bərdə terroru barədə e-mail məlumatlandırma 

aksiyası həyata keçirir 

➢ Dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti yürüdən Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı 

cinayətlərinə dünya birliyi 30 ildir göz yumur 

➢ Rusiyanın və Fransanın Xarici İşlər nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyəti 

müzakirə ediblər 

➢ Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş meydanında atıb qaçdığı döyüş sursatı və texnikalarının 

videogörüntüsünü paylaşıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: BQXK-nın könüllüsü Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu nəticəsində 

həlak olub 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistan ordusunun Gəncəyə terror hücumları ilə bağlı altı dildə 

videoçarxlar hazırlayıb 

➢ Azərbaycan MN: Ermənistan ordusunun yüksək rütbəli bir neçə zabiti məhv edilib və yaralanıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisi atəşə tutulub 

➢ Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Qiyaslı və Sarıyataq kəndlərinin 

videogörüntülərini yayıb   

➢ Müdafiə Nazirliyi: Goranboy rayonunun ərazisi atəşə tutulub 

➢ ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü ilə bağlı növbəti kampaniya 

keçirir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı 

istiqamətlərində davam edib 

➢ Niderlandlı deputata Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat 

verilib 

➢ UNİCEF Dağlıq Qarabağ və ətrafında gedən bir aylıq döyüşlərə dair bəyanat yayıb 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Biz Qərb dünyasından həmrəylik gözləmirdik və gözləmirik 

➢ Nazir Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali 

nümayəndəsi ilə telefon danışığı baş tutub 

➢ Prezident İlham Əliyev: Erməni tərəfinin itkisi 5 min və daha çox ola bilər 

➢ İranın Azərbaycandakı səfirliyi Bərdənin raket atəşinə tutulmasını sərt şəkildə pisləyib 

 

➢ 28 oktyabr 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın nə qədər xoşuna gəlməsə də, Türkiyə artıq nizamlamaya 

cəlb olunub 

➢ Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun 

fəaliyyətsizliyindən narazılıq ifadə olunub 

➢ Gənc zabitin dəqiq hesablamalarla verdiyi koordinatlar əsasında düşmən hədəfləri darmadağın 

edilib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu gün baş verənlər Paşinyanın düşünülməmiş və təhlükəli 

fəaliyyətinin nəticələridir 
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➢ Prezident: Baza prinsiplərində beş rayonun qaytarılmasını nəzərdə tutan birinci mərhələ 

aktuallığını itirib 

➢ Nazir Ceyhun Bayramov və İsveçrənin Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri arasında 

telefon danışığı baş tutub 

➢ Prezident İlham Əliyev: Hərbi-siyasi nizamlama yeganə mümkün yoldur 

➢ İran Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi: Mülki şəxslərə atəş açmaq hərbi cinayətdir 

➢ Nazir Ceyhun Bayramovun Böyük Britaniyanın Avropa Qonşuluğu və Amerikalar üzrə Dövlət 

Naziri ilə telefon danışığı olub 

➢ Bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələrinə tab gətirə bilməyərək döyüş meydanından qaçan düşmən 

qüvvələri məhv edilib 

➢ Türk Şurası Ermənistanın Azərbaycan şəhərlərinə hücumlarını qətiyyətlə pisləyir 

➢ Pakistan Milli Assambleyası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü və mülki əhaliyə 

hücumlarını qəti pisləyən qətnamə qəbul edib 

➢ Prezident İlham Əliyev İran Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib 

➢ Anar Eyvazov: Heç bir təxribat qələbə əzmimizə və zəfər yolumuza mane ola bilməz 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu cür vəhşicəsinə hücumlar onu göstərir ki, 

ermənilərin qəddarlığının həddi yoxdur 

➢ Nazir Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə telefon danışıqları olub 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Bölmələrimiz şəhər və rayonlarımıza atəş açan düşməni məhv edib 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə ABŞ-ın Dövlət katibinin müavini arasında telefon danışığı 

olub 

➢ Türkiyə XİN Ermənistanın azərbaycanlı mülki əhalini hədəfə almasını kəskin şəkildə pisləyən 

açıqlama yayıb 

➢ İspaniya ictimaiyyəti Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə rayonunu raket atəşinə tutması barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Qazaxıstan səfiri: Bu cür aktlar beynəlxalq humanitar hüququ və atəşkəs haqqında razılaşmaları 

kobudcasına pozur 

➢ XİN Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəyə raket hücumu ilə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: PKK ilə əməkdaşlıq edəcək qədər aciz olan Ermənistan mülki 

əhaliyə qarşı qətliamlar törədir 

➢ Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarını paylaşıb 

➢ Berlində Azərbaycan və Ermənistan səfirlərinin KİV nümayəndələri qarşısında debatı keçirilib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı 

rayonlarının 13 kəndini işğaldan azad edib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Tərtər rayonunun ərazisi BM-21 “Qrad” YARS və toplardan atəşə tutulub 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq və döyüş 

meydanında işğalçılara layiqli cavab veriləcək 

➢ Azərbaycan MN: Düşmən Tərtər rayonunun ərazisini yenidən atəşə tutub 

➢ Prezidentin köməkçisi: “Human Rights Watch”u və “Amnesty International”ı Ermənistanın 

cinayətlərini yerində qiymətləndirməyə dəvət edirik 

➢ BERNAMA agentliyi ermənilərin Bərdədə törətdikləri terror aktından yazır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən dezinformasiya yaymaqla törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti 

yayındırmağa çalışır 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan dövlət səviyyəsində bu terror əməllərini bilərəkdən törədir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc yaşayış 

məntəqələrinə hərbi təcavüzü davam edir 

➢ Türkiyə Prezidenti: 2000-ə yaxın PKK/YPG terrorçusu Ermənistan tərəfdən Qarabağda 

döyüşür 
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➢ Azərbaycan MN: Ermənistan ordusu Goranboy və Tərtər rayonlarını atəşə tutur 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın belə məqsədli müharibə cinayətləri dözülməzdir 

➢ Fuad Ələsgərov: Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə müraciət edərək, Ermənistan barəsində 

təminat tədbirlərinin tətbiq olunmasını tələb edib 

➢ Ermənistan ordusu Bərdə şəhərini raket atəşinə tutub 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini heç vaxt hədəf almır 

➢ İran Prezidentinin xüsusi elçisi Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatları barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ TBMM-in Sədri: Türkiyə haqlı mübarizəsində və torpaqlarının müdafiəsində Azərbaycanın 

yanında olmağa davam edəcək 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan-Türkiyə birliyi və strateji müttəfiqliyi birgə səylərimizlə 

bu gün ən yüksək səviyyədədir 

➢ Tərtər rayonunun ərazisi Ermənistan ordusu tərəfindən raket atəşinə məruz qalıb 

➢ Bərdənin qisası alındı: Azərbaycan Ordusu düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və hərbi 

texnikasını məhv edib 

➢ Akira Matsunaqa: Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını dərhal və qeyd-şərtsiz 

tərk etməlidir 

➢ Prezident İlham Əliyev Rusiyanın İnterfaks agentliyinə müsahibə verib 

➢ Ali Baş Komandan tarixi ədaləti uğurla və qətiyyətlə bərpa edir 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ordumuza məxsus PUA vurulmayıb 

➢ Fransada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında reportajın müəllifi olan jurnalist kəskin tənqid 

olunur 

➢ Qubadlı istiqamətində döyüşlərdə düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnika və silah-sursat 

➢ Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir 

➢ Cəbhədə oktyabrın 28-nə olan son vəziyyət 

➢ Tərtər rayonunun ərazisi artilleriya atəşinə tutulub 

➢ ANAMA mütəxəssisləri cəbhə bölgəsində əməliyyat-axtarış işlərini davam etdirirlər 

➢ Niderlandlı parlamentarilər Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Ömər Çelik: Ermənistan atəşkəs qərarlarını pozmaqla göstərir ki, o, siyasi müzakirə tərəfdarı 

deyil 

➢ Avstriyada fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 

barədə məlumatlandırılıb 

➢ Ermənistanın Bərdə şəhərini raket atəşinə tutması ilə əlaqədar Ukrayna, Belarus və Moldova 

KİV-lərinə müraciət ünvanlanıb 

➢ Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış yerlərini hədəf alması Türkiyə mətbuatının 

diqqətindədir 

 

➢ 27 oktyabr 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu 

nəticəsində həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verib 

➢ Türkiyə və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

➢ Türkiyə XİN: Vicdanı və məsuliyyəti olan ölkələri Ermənistanın müharibə cinayətlərinə 

“dayan” deməyə çağırırıq 

➢ Moldovalı ekspert: Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində silah 

qaçaqmalçılığı ilə məşğul idi 

➢ Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

➢ Anar Eyvazov: Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri humanitar atəşkəs rejimini dəfələrlə 

kobud şəkildə pozub 
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➢ Rusiyalı analitik: Ermənilər “biz o zaman qalib gəlmişdik, indi də Bakıya kimi gedərik” 

əfsanəsi ilə yatıb-dururdular 

➢ Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənə döyüş meydanında layiqli cavab 

verir və bundan sonra da verəcək 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın kasetli bombalardan istifadə etməsi mülki əhali arasında itkinin 

çox olmasına hesablanıb 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri “Nasionalnaya oborona” jurnalına müsahibə verib 

➢ Fransa kimi söz azadlığından danışan bir ölkədə erməni lobbisinin söz azadlığını boğması 

qəbuledilməzdir 

➢ XİN Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu ilə bağlı açıqlama yayıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan ordusu Bərdəyə kasetli raketlər atıb 

➢ Ukraynalı ekspert: Azərbaycanın addımları olduqca məntiqlidir 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin müharibə cinayətləri davam edir 

➢ BMT böyük dövlətlərin əlində təsir mexanizmli təşkilata çevrilib 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəyə raket hücumu nəticəsində 3 

mülki şəxs həlak olub, 10 nəfər yaralanıb 

➢ Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonları atəşə tutulur 

➢ İkinci Qarabağ müharibəsi: Otuz ildə bizi başa düşməyənlərə otuz gündə çox şeyi başa saldıq 

➢ Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri: Erməni kilsəsi öz aqressiv münasibətini və qızışdırıcı 

fəaliyyətini davam etdirməkdədir 

➢ Atəşkəs rejiminin tarixi hazırkı vəziyyətə görə məhz Ermənistanın məsuliyyət daşıdığını aydın 

göstərir 

➢ Milli Məclisin iclasında Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin Çinarlı adlandırılması təsdiqlənib 

➢ İqor Korotçenko: Azərbaycan ordusu yaxşı təchiz olunub, o – layiqli rəqib və regionda ən yaxşı 

ordudur 

➢ Türkiyə qaziləri və şəhid ailələrindən Azərbaycana dəstək 

➢ Dövlət Bahçeli: İşğalçı Ermənistan haqsızdır, terrorçudur 

➢ Azərbaycan MN və DSX: Ermənistan rəhbərliyi dərk etməlidir ki, bərpa edilmiş dövlət 

sərhədləri münaqişə zonası deyil 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Tərtər şəhəri və rayonun kəndləri atəşə tutulur 

➢ Fransa qəzeti Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsindən yazıb 

➢ Azərbaycan MN: Ermənistan ərazisində sərhəd zastavasının vurulması barədə yayılan məlumat 

yalandır və təxribat xarakteri daşıyır 

➢ Milli Məclisdə Vəng kəndinin Çinarlı adlandırılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edilib 

➢ XİN: Ermənistanın uşaq hüquqlarını pozmasının dayandırılması üçün beynəlxalq təşkilatları 

lazımi tədbirlər görməyə çağırırıq 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistan rəhbərliyi işğalçı siyasətdən imtina etsə, barışıq 

mümkündür 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev “Al Jazeera” kanalına müsahibə verib 

➢ Hikmət Hacıyev: “Euronews”un çəkiliş qrupunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə 

tutulmasını kəskin pisləyirik 

➢ Cəbhədə oktyabrın 27-nə olan son vəziyyət 

➢ Pakistanda xarici ölkələrin səfirliklərinin yerləşdiyi diplomatik anklavda erməni terrorunun 

fəsadlarını əks etdirən guşə yaradılıb 

➢ Türkiyə və ABŞ rəsmləri arasında telefon danışığında Ermənistanın işğal altındakı Azərbaycan 

torpaqlarından çəkilməsinin vacibliyi qeyd olunub 

➢ ANAMA mütəxəssisləri cəbhəyanı ərazilərdə raket və top mərmilərini zərərsizləşdiriblər 

 

➢ 26 oktyabr 
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➢ İşğaldan azad olunan Qubadlı şəhəri 

➢ Döyüş tapşırığının öhdəsindən layiqincə gələn hərbçimiz 

➢ Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Xanlıq kəndi 

➢ Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi xalqın reaksiyasından, qəzəbindən qorxduğu üçün 

cəsədləri götürmək istəmir 

➢ Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Padar kəndi 

➢ BERNAMA agentliyi: Azərbaycan Ordusu Qubadlı şəhərini və bir neçə kəndi işğaldan azad 

edib 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun bölmələri növbəti humanitar atəşkəs rejiminə bütün 

cəbhəboyu riayət edir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan silahlı qüvvələri gün ərzində Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinə 200-dən çox mərmi atıb 

➢ Azərbaycan MN: Düşmən Tərtəri “Smerç” ilə atəşə tutub 

➢ Azərbaycan və Latviya XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr keçirilib 

➢ Dövlət Komissiyası: Ermənistan əsirlərin və saxlanılan şəxslərin azad edilməsi, və meyitlərin 

qaytarılması ilə bağlı Azərbaycanın təkliflərinə indiyədək cavab verməyib 

➢ Milli Məclisin Sədri: Ermənistanın hərbi təcavüzü başlayandan bəri parlament tərəfindən 80-

dən çox ölkədəki tərəfdaşlara məktublar göndərilib 

➢ Tərtər şəhəri və rayonun kəndləri atəşə tutulur 

➢ Pakistan parlamentinin Sədri Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatını pisləyib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin kvadrokopteri məhv edilib 

➢ Ermənistan ordusunda acınacaqlı vəziyyət: ermənilər öz yalanlarını ifşa etdilər 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

➢ Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Rai-1 televiziya kanalına müsahibə verib 
➢ Prezident İlham Əliyev: Əgər ermənilər özləri öz canlarını bu xuntadan qurtara bilmirsə, biz 

onlara kömək edəcəyik 
➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin Daşkəsən rayonuna hücumu nəticəsində meşə yanğını başlayıb 

➢ Tərtər şəhəri atəşə tutulur 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ İbrahim Kalın: Qarabağ əvvəl-axır azadlığına qovuşacaq 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistanın təxribatları nəticəsində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin 

son statistikasını açıqlayıb 

➢ Ermənistan ordusu Ağcabədi rayonunun ərazisini yenidən atəşə tutub 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Əgər atəşkəs davam edəcəksə və məsələ yenə də dondurulmuş 

vəziyyətdə qalacaqsa bu, bizi qane edə bilməz 

➢ Ermənistanın humanitar atəşkəs rejimini növbəti dəfə pozması ilə əlaqədar ABŞ, Rusiya və 

Fransa prezidentlərinə müraciət ünvanlanıb 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ Ağcabədi rayonunun ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz 

qalıb 

➢ Azərbaycanın hərbi aviasiyadan istifadə etməsi xəbəri yalandır 

➢ Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir: Tovuz və Daşkəsən rayonlarının əraziləri 

atəşə tutulur 

➢ Üçüncü humanitar atəşkəs: Azərbaycan Ordusunun uğurları Paşinyanı yalan danışmağa məcbur 

edir 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 297 nəfər, o 

cümlədən 32 uşaq yaralanıb 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir 

sıra kəndlərinin və Qubadlı şəhərinin azad edilməsi münasibətlə xalqımızı təbrik edib 
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➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan rəhbərliyinin və kriminal xunta rejiminin hər hansı mənəvi-

etik məhdudiyyətləri yoxdur 

➢ Tural Gəncəliyev işğal olunmuş ərazilərimizdə yaşayan erməni sakinlərə və işğalçı Ermənistan 

ordusunun əsgərlərinə növbəti dəfə müraciət edib 

➢ XİN: Ermənistan məqsədli şəkildə öz öhdəliklərinə məhəl qoymur və beynəlxalq vasitəçilərin 

səylərinə açıq hörmətsizlik edir 

➢ Hikmət Hacıyev: Növbəti dəfə humanitar atəşkəsin pozulmasına görə də məsuliyyət 

Ermənistanın üzərinə düşür 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın baş naziri yenidən yalan danışır 

➢ Düşmən Tərtər rayonunu atəşə tutub 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrimizi artilleriya atəşinə tutub 

➢ Ermənistan yeni atəşkəs rejimini kobud surətdə pozdu 

➢ Azərbaycan Ordusu atəşkəs rejiminə tam riayət edir 

➢ Ermənistan Suriyadan və İraqdan Dağlıq Qarabağa gətirilən PKK terrorçularına Azərbaycan 

hərbi formasını geyindirir 

➢ Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibədə uşaqlardan istifadə edir 

➢ ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanat yayıblar 

 

➢ 25 oktyabr 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının 

bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad edib 

➢ MN: düşmənin döyüş texnikası və sursatları məhv edilib 

➢ Ali Baş Komandan İlham Əliyev: Azərbaycan düşmənə layiqli cavab verib və verəcək, onu 

torpaqlarımızdan sona qədər qovacaq 

➢ Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 

Komanda Məntəqəsində operativ müşavirə keçirilib 

➢ Anar Eyvazov: Hazırda Azərbaycan Ordusunun bölmələri cəbhəboyu döyüşləri davam etdirir 

➢ Düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad olunan kəndlərinin 

videogörüntülərini yayıb 

➢ Ermənistan ordusu Goranboyun Meşəli kəndinə qadağan olunmuş raket atıb 

➢ Prezident İlham Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən müzakirələrdə 

Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına məktublar 

ünvanlayıb 

➢ Düşmənin atəş nöqtələri məhv edilib 

➢ Ermənistanda əsgər çatışmazlığı: terrorçular, muzdlular, yaşlılardan sonra uşaqlar da döyüşlərə 

cəlb olunur 

➢ Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad edilmiş kəndlərinin videogörüntülərini 

yayıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan ərazisindən Azərbaycana hərbi hücumlar BMT 

Nizamnaməsində təsbit edilmiş təcavüz aktıdır 

➢ Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın uşaqlardan müharibədə istifadə etməsi ilə bağlı müvafiq 

beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər 

➢ Azərbaycan MN: Düşmən Ağdam, Tərtər və Ağcabədi rayonlarının ərazilərini atəşə tutur 

➢ Azərbaycan Ordusu düşmənə qarşı yüksək dəqiqlikli silahı tətbiq edir 

➢ Ordumuzla bağlı video, foto və məlumatların yayılması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

qaydada məsuliyyətə səbəb olur 

➢ Prezident İlham Əliyev: Türkiyə Azərbaycana yalnız siyasi dəstək verir və bu, kifayətdir 
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➢ Azərbaycan Ordusu doğma torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək uğrunda rəşadətlə 

döyüşür 

➢ Hikmət Hacıyev: Fransa parlamenti heyətinin Ermənistana səfəri birtərəfli və qərəzli xarakter 

daşıyır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın atəşkəsi pozması barədə sübut yoxdur, biz, sadəcə, 

cavab verdik 

➢ Prezident İlham Əliyevin ABŞ-ın “Fox News” televiziya kanalına müsahibəsi 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən əhaliyə müraciət: Hərbi sirri düşmənə vermə! 

➢ Qoşunlarımız Xocavənd, Qubadlı və Laçın rayonları ərazisində düşmənə ciddi zərbə vuraraq 

yeni mövqelərə irəliləyib 

➢ Cəbhəboyu ərazilərdə raket, top mərmiləri və dronlar zərərsizləşdirilib 

 

➢ 24 oktyabr 
➢ Hikmət Hacıyev: 15 yaşınadək uşaqların əsgər kimi işə götürülməsi müharibə cinayətidir 

➢ Düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib 

➢ Ermənilər müharibədə uşaqlardan da istifadə edirlər 

➢ Fransalı deputat: Hər kəsin dolğun məlumatlara sahib ola bilməsi üçün Azərbaycanın da 

mövqeyinin yayılması ədalətli olardı 

➢ Anar Eyvazov: Erməni hərbçilərinin vaxt itirmədən silahı yerə qoyması və təslim olması 

tövsiyə edilir 

➢ Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın münaqişədə birbaşa iştirakı barədə məlumatlandırılıb 

➢ Azərbaycanlı gənclər ATƏT, BMT, UNICEF və digər təşkilatlara müraciətlər ünvanlayıblar 

➢ Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bu dəfə CNN televiziyasında ifşa edildi 

➢ Azərbaycan HHQ-si düşmənin hərbi texnikasını və infrastrukturunu məhv edib 

➢ Düşmənin bölmələrimizə hücum cəhdinin qarşısı alınıb 

➢ Rusiya XİN Gəncədə Artur Mayakovun həlak olması ilə əlaqədar “Twitter”də paylaşım edib 

➢ Milli Məclisin Sədri Fransa Milli Assambleyasının Sədrinə məktub ünvanlayıb 

➢ Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi Gəncədə Artur Mayakovun həlak olması ilə bağlı 

başsağlığı verib 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə bu günədək azərbaycanlı qardaşlarının yanında yer alıb və yer 

almağa davam edəcək 

➢ Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı işğal olunmuş ərazilərdəki dinc əhaliyə hərbi obyektlərdən 

uzaq durmağı tövsiyə edir 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində həlak olan mülki 

şəxslərin sayı 65-ə çatıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ərazisinə hücumların edilməsi 

növbəti hərbi təcavüz aktıdır 

➢ Artilleriyaçılarımız düşmənin atəş nöqtələrinə dəqiq zərbələr endirirlər 

➢ Sergey Markov: Azərbaycanın müharibədə qələbəsi yaxınlaşır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan əsgəri beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş normalar 

çərçivəsində davranır 

➢ Ermənistan ordusunun pilotsuz uçuş aparatı vurulub 

➢ Baş Prokurorluq sosial şəbəkə istifadəçilərinə və KİV nümayəndələrinə müraciət edib 

➢ Düşmənin döyüş təyyarəsi məhv edilib 

➢ Artilleriya bölmələrimizin hərbçilərinin döyüş əzmi və vətənpərvərlik ruhu yüksəkdir 

➢ Azərbaycan MN: Laçın və Qubadlı rayonları Ermənistan ərazisindən raket-artilleriya atəşinə 

tutulur 
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➢ TBMM-in Sədri Azərbaycana səfəri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsi ilə sərhədi olan Türkiyənin bu prosesə 

cəlb edilmək üçün legitim hüququ var 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın mülki Azərbaycan vətəndaşlarına, xüsusilə uşaqlara və 

yeniyetmələrə qarşı dövlət səviyyəsində terroru və müharibə cinayətləri davam edir 

➢ Qubadlı rayonu Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşinə məruz qalır 

➢ Ermənistan ordusunun Tərtər rayonunun Kəbirli kəndinə raket atması nəticəsində 16 yaşlı sakin 

həlak olub 

➢ Prezident İlham Əliyev: Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib, buna dair heç bir sübut 

yoxdur 

➢ Azərbaycan MN: Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutur 

➢ Düşmən Goranboy-Naftalan istiqamətindəki ərazilərimizi atəşə tutur 

➢ Gecə ərzində düşmənin məhv edilən döyüş texnikaları 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

➢ Prezident İlham Əliyevin Fransanın “Figaro” qəzetinə müsahibəsi 

➢ Ermənistan ordusunun zərbə PUA-sı zərərsizləşdirilib 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın atdığı raket fərdi yaşayış evinin həyətinə düşüb 

➢ Nazir Ceyhun Bayramov: Biz hər zaman göstərmişik ki, Azərbaycan tərəfi konstruktivdir 

➢ Cəbhədə oktyabrın 24-nə olan vəziyyət 

➢ Təcavüzkar Ermənistan Azərbaycana son 30 ildə vurduğu maddi və mənəvi ziyana görə 

reparasiya ödəməlidir 

➢ Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-ın Azərbaycan icması üzvləri ilə görüşüb 

➢ Nazir Ceyhun Bayramov ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi ilə görüşüb 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Vaşınqtonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə 

görüşüb 

➢ ANAMA 175 partlamamış hərbi sursat və 2 dron aşkarlayıb 

 

➢ 23 oktyabr 
➢ Aviasiya zərbələri nəticəsində düşmənin artilleriya bölmələri və komanda məntəqəsi məhv 

edilib 
➢ Nazir Ceyhun Bayramov ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi 

Robert Obrayn ilə görüşüb 

➢ Düşmənin könüllü dəstələri və döyüş texnikaları məhv edildi 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan PUA-ları Ermənistan ərazisi üzərində uçuşlar həyata keçirmir 

➢ Ceyhun Bayramov: Paşinyan tərəfindən son dəqiqələrdə edilən cəhd qaçılmaz olanı 

dayandırmaq idi 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu Xankəndi və Xocavənd şəhərlərini atəşə tutmur 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının böyük bir bölməsinin məhv edilməsi 

barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat xülyadır 

➢ Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibinin müavini və “Vicdana çağırış” Fondunun 

prezidenti ilə videoformatda görüşüb 

➢ Tural Gəncəliyev: Qondarma kriminal xunta rəhbərinin Putinə məktubu etik normalardan 

kənardır 

➢ Ermənistan tərəfinin İranın Azərbaycan mövqelərini artilleriya atəşinə tutması barədə yaydığı 

məlumat yalandır 

➢ Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-a işgüzar səfəri çərçivəsində Dövlət katibi Mayk 

Pompeo ilə görüşüb 

➢ Anar Eyvazov: Ordumuzun zəfər yürüşü davam edir 
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➢ Britaniyanın Lordlar Palatasının üzvü Gəncənin mülki əhalisinə qarşı törədilən hərbi təcavüzü 

pisləyən bəyanatla çıxış edib 

➢ Azərbaycanın informasiya müharibəsi: Xalq ən vacib xəbərləri etibar etdiyi birinci mənbədən 

alır 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistanın təxribatları nəticəsində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin 

son statistikasını açıqlayıb 

➢ Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilən Minbaşılı kəndi 

➢ Milli Məclisin Sədri Türkiyənin “Daily Sabah” nəşrinə müsahibə verib 

➢ NATO-nun Baş katibinin Sarkisyanı əliboş yola salması onu deməyə əsas verir ki, Paşinyanı 

bu dəfə heç kim xilas edə bilməyəcək 

➢ Azərbaycan MN: Yerdəyişmə etməyə hazırlaşan düşmənin canlı qüvvəsi və zirehli texnikası 

məhv edilib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Qubadlı rayonunun 4 kəndi işğaldan azad olunub 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Xocavəndin 2, Cəbrayılın 5, Zəngilanın 2 

kəndini işğaldan azad edib 

➢ Milli Məclisin Sədri Türkiyənin TV24 telekanalına müsahibə verib 

➢ Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə muzdlu döyüşçülərin gətirilməsi 

ilə əlaqədar QHT-lərdən müraciət 

➢ Ermənistan Azərbaycana qarşı ekoloji terror həyata keçirir 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinə dair müzakirələrini şərh edib 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Azərbaycan MN: Ermənistan ordusunun qüvvə və vasitələri darmadağın edilib 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində yaralanan mülki şəxslərin 

sayı 298-ə çatıb 

➢ Birqit Vetsel: Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəal iştirak 

etməyib 

➢ “Azərsu” “Əsgərə məktub” layihəsinə qoşulub 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin 4 PUA-sı zərərsizləşdirilib 

➢ Kürşad Zorlu: Azərbaycanın İranla dövlət sərhədinə nəzarəti tam bərpa etməsi çox mühüm 

hadisədir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini və infrastrukturu atəşə tutmur 

➢ Prezidentə yazırlar: Düşmən üzərində qazandığımız qələbələr Sizin cəsarətinizin, 

uzaqgörənliyinizin və polad iradənizin nəticələridir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: düşmən fərarilik edərək mövqeləri tərk edir 

➢ Fransanın TF1 televiziya kanalı cəbhə xəttindən reportaj yayımlayıb 

➢ ANAMA mütəxəssisləri cəbhəyanı ərazilərdə raket və top mərmilərini zərərsizləşdiriblər 

➢ Polşanın Katovitse şəhərində azərbaycanlı gənclərin icazəli aksiyası zamanı ermənilər təxribat 

törədib 

 

➢ 22 oktyabr 

➢ Rusiya Prezidenti: Həmsədrlər kimi danışıqlar prosesinin təşkilinə görə bizim üzərimizə 

məsuliyyət düşür 

➢ Ombudsman və İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti Gəncədə birgə faktaraşdırıcı 

missiya həyata keçiriblər 

➢ Almaniyanın telekanalında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışılıb 

➢ Vladimir Putin: Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin itirildiyi vəziyyət əbədi 

davam edə bilməz 

➢ Türkiyə və İran prezidentləri arasında telefon danışığı olub 
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➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu gün Prezident İlham Əliyev başda olmaqla 

Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır 

➢ Rusiya deputatı: Rusiya silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda iştirakı planlaşdırılmır 

➢ Anar Eyvazov: Ordumuz qələbə əzmi ilə zəfər yoluna davam edir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmadan 

Ermənistanın gələcəyi yoxdur 

➢ İndoneziyada Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı virtual müzakirələr 

keçirilib 

➢ Türkiyənin Baş Ombudsmanı: Gəncədə dinc insanların, azyaşlı uşaqların öldürülməsi cinayət 

və vəhşilikdir 

➢ Fuad Axundov “Dojd” telekanalının efirində: Nikol Paşinyan vəziyyəti çətinləşdirir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ağbənd qəsəbəsinin azad edilməsi ilə Azərbaycan və İran dövlət 

sərhədinin tam nəzarətə götürülməsi təmin olundu 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonunun 13 kəndini və Ağbənd 

qəsəbəsini işğaldan azad edib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 4 

kəndini işğaldan azad edib 

➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı: Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan 

ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır 

➢ XİN: Siyəzən, Kürdəmir və Qəbələ rayonlarına raket hücumları Ermənistanın münaqişə 

zonasının coğrafiyasını genişləndirmək cəhdlərindən xəbər verir 

➢ Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan gənclər cəmiyyətə müraciət ediblər 

➢ Azərbaycanın Cenevrədəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Ermənistanın ölkəmizə qarşı 

təcavüzü ilə bağlı brifinq keçirib 

➢ Artilleriyaçılarımız düşmənin atəş nöqtələrinə dəqiq zərbələr endirməyə davam edir 

➢ Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı hücumlarını qınayır 

➢ Beynəlxalq təşkilatlardan Milli Məclisə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünü pisləyən 

məktublar gəlməkdə davam edir 

➢ XİN: Müharibə cinayətlərinə görə bütün məsuliyyəti daşıyan Ermənistanın XİN-in bəyanatında 

beynəlxalq humanitar hüquqa istinad edilməsi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil 

➢ Siyəzən, Qəbələ və Kürdəmirə raket hücumu: Düşmən müharibə cinayətləri törətməkdə davam 

edir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bizə hücum olunursa, nəinki özümüzü müdafiə etməliyik, eyni 

zamanda, əks-hücuma da keçməliyik 

➢ Səfir Bilal Haye: Pakistan torpaqlarını azad etmək uğrunda apardığı haqlı mübarizədə 

Azərbaycanın yanındadır 

➢ Milli Məclisdə Xocavəndin Vəng kəndinin Çinarlı adlandırılması haqqında qanun layihəsinə 

baxılıb 

➢ Azərbaycan MN: Ermənistana məxsus daha bir PUA məhv edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi düşmən ordusunun ələ keçirilən növbəti hərbi texnikalarının 

videogörüntüsünü paylaşıb 

➢ ABŞ-ın NATO-dakı səfiri: Qarabağ məsələsini Azərbaycanın sərhədləri çərçivəsində həll 

etmək lazımdır 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun hərbçiləri döyüşlərdə iştirak etməkdən 

imtina edir 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusu Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərini hədəfə alaraq raket atıb 

➢ Döyüş iştirakçıları arasında təbliğat və təşviqat işləri davam edir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın ağılsızlığının həddi-hüdudu yoxdur 
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➢ Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “İti qovan” pilotsuz uçuş aparatlarının seriyalı istehsalını davam 

etdirir 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Baş Ombudsmanını qəbul edib 

➢ Siyəzən, Qəbələ və Kürdəmir rayonları Ermənistan ərazisindən raket atəşinə tutulub 

➢ Düşmən ordumuzun mövqelərini atəşə tutmaqda davam edir 

➢ Cəbhədəki son vəziyyət 

➢ Alman professoru: Ermənistan beynəlxalq hüququ pozaraq Azərbaycan torpaqlarını işğal 

altında saxlayır 

➢ ANAMA Cəbhəboyu ərazilərdə top mərmisi, müxtəlif raketlər və partlamış mərmi qalıqları 

aşkarlayıb 

 

➢ 21 oktyabr 

➢ BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qətnamələrinin tez zamanda 

icra olunmasını dəstəkləmək üçün petisiya hazırlanıb 

➢ Almaniyanın “Deutsche Welle” telekanalında Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu barədə 

reportaj yayımlanıb 

➢ İbrahim Kalın: Cənubi Qafqaza sülh və sabitlik ancaq Qarabağın işğaldan azad olunması ilə 

gələcək 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri türkiyəli həmkarı ilə bölgədəki son vəziyyətə dair fikir 

mübadiləsi aparıb 

➢ Paşinyanın Rusiyaya növbəti xəyanəti: Ermənistan bu dəfə NATO-dan imdad diləyir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ordusu Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsini və 

13 kəndini işğaldan azad edib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 5 

kəndini işğaldan azad edib 

➢ XİN: Ermənistan rəhbərliyi məsuliyyətsiz bəyanatları və əməlləri ilə öz xalqını uçuruma 

sürükləyir 

➢ Anar Eyvazov: Qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat şəraitinə tam olaraq nəzarət edir 

➢ Ermənistanın təpədən dırnağadək silahlanmasına görə işğalçı ölkənin rəhbərliyi ilə yanaşı, buna 

göz yuman təşkilatlar və ölkələr də məsuliyyət daşıyır 

➢ Ermənilər Kaliforniyada azərbaycanlılara qarşı vandalizm aktı törədiblər 

➢ Ermənistan beynəlxalq hüququ hərtərəfli pozan və eyni zamanda, dünya ictimaiyyətindən 

imdad diləyən yeganə ölkədir 

➢ Dünya prokurorlarına müraciət ünvanlanıb 

➢ Azərbaycan ən müasir silahlardan istifadə edərək dünyaya örnək göstərir 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə açıqlamalarının 

riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığı bir daha öz təsdiqini tapır 

➢ Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibə verib 

➢ Azərbaycandan dünyaya örnək hərbi əməliyyat: 5-ci nəsil müharibə 

➢ Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın haqlı 

mövqeyini dəstəkləyir 

➢ Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş meydanında atıb-qaçdığı hərbi texnikaların görüntülərini 

yayıb 

➢ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması 

məqsədilə videoçarx hazırlanıb 

➢ AZƏRTAC Ermənistanın Gəncəyə qanlı terror hücumları ilə bağlı dünyanın aparıcı xəbər 

agentliklərinə müraciət ünvanlayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatı vurulub 

➢ Prezidentin köməkçisi: Oktyabrın 20-də Ermənistan tərəfindən 6 şəhərimizə 498 mərmi atılıb 
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➢ Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Moskvaya işçi səfər edib 

➢ Hulusi Kılıç: Türkiyənin ATƏT çərçivəsində münaqişənin tənzimlənməsinə cəlbi həmsədrləri 

daha məsuliyyətli olmağa vadar edəcək 

➢ Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Çərəkən kəndi 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin 

sayı 63-ə çatıb 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin 556-cı alayının taboru sıradan 

çıxarılıb 

➢ Gecə və gündüz artilleriya atışları 

➢ Cəbhə bölgəsində olan isveçrəli jurnalist Andre Vidmerin “Onlar atəş altında geri dönmələrini 

gözləyirlər” başlıqlı məqaləsi dərc olunub 

➢ Tərtər rayonu atəşə tutulur 

➢ Cəbhədə oktyabrın 21-ə olan son vəziyyət 

➢ Enrike Qaspar: Ermənistan qoşunları qeyd-şərtsiz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarılmalıdır 

➢ Perunun tanınmış dövlət xadimi Azərbaycana dəstəyini ifadə edib 

➢ ABŞ-ın Minsk qrupunun həmsədri qismində fəaliyyəti məşhur radio proqramında müzakirə 

edilib 

➢ ANAMA mütəxəssisləri əməliyyat-axtarış işlərini davam etdirirlər 

 

➢ 20 oktyabr 

➢ Ordumuzun qələbələrində əməyi olan hərbçilərimiz 

➢ İtalyan tədqiqatçı: Dağlıq Qarabağ müharibəsinin xristianlar və radikal islamçılar arasında dini 

müharibə olması iddiası kosmik yalandır 

➢ İndoneziya ictimaiyyəti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə ətraflı məlumatlandırılıb 

➢ İtaliyalı professor: Azərbaycan Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün yetərincə hücum və 

müdafiə sistemlərinə malikdir 

➢ Ermənistanın növbəti PUA-sı məhv edilib 

➢ Parisdə fransız jurnalistlər üçün növbəti mətbuat konfransı keçirilib 

➢ Ali Məhkəmə Ermənistan ordusunun mülki şəxsləri hədəfə alması ilə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Anar Eyvazov: Hazırda qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir 

➢ Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə: Ermənilər guya xristian məbədlərinin dağılmasını bəhanə 

gətirərək, müsəlman və xristian aləmini üz-üzə qoymaq istəyirlər 

➢ Gəncə istiqamətində Ermənistanın pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib 

➢ Azərbaycandakı xristian dini icmalarının rəhbərləri ABŞ konqresinə təqdim olunmuş qətnamə 

layihəsinə etiraz ediblər 

➢ Mustafa Şentop: Mülki şəxsləri və yaşayış məntəqələrini bombalayan Ermənistan müharibə 

cinayəti törədir 

➢ İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dini liderlərinin iclası keçirilib 

➢ Ermənistan ordusu Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisini raket-artilleriya atəşinə tutub 

➢ Azərbaycanın Baş prokuroru: Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhalimizə qarşı törətdiyi 

cinayət faktları üzrə 37 cinayət işi başlanıb 

➢ Mehriban Əliyeva Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin 

və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı təbrik edib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Əziz xalqım bilsin ki, hər kəndin, hər yüksəkliyin götürülməsi böyük 

rəşadət tələb edir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Zəngilan şəhəri və rayonun 6 kəndi, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd 

rayonlarının 18 kəndi işğaldan azad edilib 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 
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➢ Səfir: Dağlıq Qarabağ regionunda yaşamaq təkcə ermənilərin deyil, oradan zorla qovulmuş 

azərbaycanlıların da haqqıdır 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 61 nəfər həlak olub, 291 

nəfər xəsarət alıb 

➢ Tərtər və Ağdam rayonlarının əraziləri atəşə tutulur 

➢ Ceyhun Bayramov Vaşinqtonda ABŞ-ın Dövlət katibi və ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləri ilə görüşəcək 

➢ Artilleriya bölmələrimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinə zərbələr endirir 

➢ Pakistan XİN: Münaqişənin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri və ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıyıq 

➢ Mustafa Şentop: Terroru dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldıran Ermənistan böyük təhlükə 

mənbəyidir 

➢ Gəncədə törədilən terror aktları nəticəsində həlak olan həmvətənlərimizin xatirəsi Litvada da 

yad edilib 

➢ Gəncə xanı Cavad xanın nəslinin Malayziyada yaşayan davamçısı Kazım Cavadxanlı 

Ermənistana sərt çağırış edib 

➢ Cəbhədə son vəziyyət 

➢ ANAMA: Cəbhəboyu ərazilərdə top mərmiləri, dron və partlamış mərmi qalıqları aşkarlanıb 

➢ Yağmur Əhməd Güldərə: Humanitar atəşkəsin əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistan 

Azərbaycan şəhərlərini raket atəşinə tutur 

 

➢ 19 oktyabr 

➢ Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlər 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz də sülh istəyirik, lakin Ermənistandan fərqli olaraq, biz öz qanuni 

ərazilərimizi də istəyirik 

➢ Azərbaycan Prezidenti hərbi müşahidəçilərin yerləşdirilməsi məsələsinə münasibət bildirib 

➢ Allahşükür Paşazadə: Məscidlərinizin minbərlərindən ucalan dualar, oxunan xütbələr 

azərbaycanlı qardaşlarınız tərəfindən heç zaman unudulmayacaq 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərində törədilən müharibə cinayəti beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən pislənilir 

➢ Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Ermənistan tərəfindən humanitar atəşkəsin 

pozulması barədə məlumatlandırılıb 

➢ XİN: Almaniyalı deputatların Qarabağa qanunsuz səfərlərinə görə bu ölkənin XİN-inə nota 

göndəriləcək 

➢ Valeri Kolyux: Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etməlidir 

➢ Döyüşlərdə iştirak edən şəxsi heyət arasında təbliğat və təşviqat işləri davam edir 

➢ Azərbaycan və Fransa Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Özbəkistan parlamentinin Sədri Ermənistan tərəfindən Gəncənin artilleriya atəşinə tutulması ilə 

bağlı narahatlığını bildirib 

➢ Hüseyn Mahmudov: Ermənistan bütün qanunları və konvensiyaları kobud şəkildə pozur 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər və Ağdam rayonlarının yaşayış məntəqələrini artilleriya 

atəşinə tutur 

➢ Elçin Əmirbəyov: Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın vandalizm hərəkətlərinin qarşısını 

almalıdır 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan bütün konvensiya və qanunları kobud şəkildə pozaraq 

Azərbaycan xalqına qarşı müharibə cinayətləri törətməkdə davam edir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı dövlət səviyyəsində 

terror aktları həyata keçirir 
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➢ Azərbaycan Prezidenti: Münaqişənin coğrafiyasını genişləndirmək istəyən Ermənistan çox 

yanlış yoldadır 

➢ Ukrayna Ali Radasının deputatı: Azərbaycan Ordusu öz torpaqlarının azadlığı üçün döyüşür 

➢ Mustafa Şentop: Azərbaycanın uğuru, müvəffəqiyyəti üçün dua edirik 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 61 nəfər həlak olub, 282 

nəfər xəsarət alıb 

➢ Prezident İlham Əliyev: Türkiyə-Azərbaycan birliyi sarsılmazdır və ağır günlərdə biz bir-

birimizin yanındayıq 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistan ordusunun Xızı rayonuna raket zərbəsi ilə bağlı məlumat yayıb 
➢ XİN sosial şəbəkələrdə erməni istifadəçilər tərəfindən Azərbaycan diplomatlarına qarşı terror 

çağırışlarına münasibət bildirib 

➢ Cəbhədə ardıcıl məğlubiyyətlər Ermənistanda sosial-siyasi böhranı daha da dərinləşdirib 

➢ Azərbaycan MN: Göygöldə mövqelərimiz atəşə tutulur 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələri dövlət sərhədində mövqelərimizi atəşə tutur 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev “Əl-Ərəbiyə” kanalına müsahibəsində Ermənistanın 

son təxribatlarından danışıb 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədrinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib 

➢ TBMM-in sədri: İşğalçı Ermənistan Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır 

➢ DTX: Həqiqəti əks etdirməyən məlumatların yayılması ümumi işimizə əngəl törədir 

➢ Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkə istifadəçilərini yalnız bu qurumun rəsmi məlumatlarına istinad 

etməyə çağırıb 

➢ Mustafa Şentop: Ermənistan təkcə Azərbaycan üçün deyil, bölgədə və dünyada sülhə təhdiddir 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin ağır artilleriya atəşi nəticəsində Ağcabədi rayonunun iki kəndində 

25-dən çox evə ciddi ziyan dəyib 

➢ Prezident İlham Əliyev Rusiyanın TASS informasiya agentliyinə müsahibə verib 

➢ Hikmət Hacıyev: Humanitar atəşkəsin birinci günü Ermənistan Azərbaycanın 5 rayonuna 229 

mərmi atıb 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistan silahlı qüvvələri razılaşdırılmış müvəqqəti 

humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozub 

➢ BMT-nin baş qərargahının binası qarşısında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı 

etiraz aksiyası keçirilib 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Prezident İlham Əliyev: Cəbrayıl rayonunun 13 kəndi azad edilib 

➢ Cəbhədə son vəziyyət 

 

➢ 18 oktyabr 

➢ Nazir Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarına Ermənistanın atəşkəsi pozması barədə məlumat 

verib 

➢ Nazir Ceyhun Bayramov Türk Şurasının baş katibini bölgədəki son vəziyyət barədə 

məlumatlandırıb 

➢ Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi arasında telefon 

danışığı olub 

➢ Tarixi Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldı 

➢ Ermənistan Avropa İttifaqının açıqlamasına isterik reaksiya verərək necə aciz durumda 

olduğunu bir daha göstərdi 

➢ İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərinin mərkəzində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

56 
 

➢ ANAMA: indiyədək cəbhəboyu ərazilərdə düşmən tərəfindən atılmış 11 ədəd “Elbrus” 

raketinin qalıqları aşkarlanıb 

➢ Giorgi Qaxariya: Azərbaycan həm sosial-iqtisadi baxımdan, həm də beynəlxalq səviyyədə 

nüfuzunun möhkəmlənməsi baxımından fəxarətli yol keçib 

➢ ANAMA: indiyədək cəbhəboyu ərazilərdə 90-dan çox partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq 

götürülüb 

➢ Sergey Markov: Azərbaycan Ordusu göstərdi ki, o, daha yaxşı təchiz olunub, daha yaxşı 

hazırlaşıb və onun döyüş ruhu yüksəkdir 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Hər bir Azərbaycan əsgərinin və zabitinin 

həyatı və sağlamlığı üçün dua edirəm 

➢ Düşmənin döyüş texnikası və silah-sursatı ələ keçirilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin 527-ci alayının taboru döyüşlərdə iştirak etməkdən imtina edib 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənistan ikinci atəşkəsi də pozaraq Azərbaycana hücumlar etdi 

➢ Aviqdor Liberman: Gəncədə dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi insanlıq əleyhinə cinayətdir 

➢ Dövlət Komissiyası: Əsir Ermənistan hərbçiləri onlara göstərilən münasibətə və davranışa görə 

minnətdarlıq ediblər 

➢ Anar Eyvazov: Ali Baş Komandanın qətiyyətli mövqeyi ordumuzda böyük ruh yüksəkliyi 

yaradıb 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün 

üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar 

➢ Dövlət Komissiyası: Azərbaycan birtərəfli qaydada erməni hərbçilərinin meyitlərinin bir 

hissəsini verməyə hazırdır 

➢ Şneor Seqal: Beynəlxalq birlik dinc əhaliyə qarşı bu vəhşicəsinə hücumları dayandırmalıdır 

➢ Ermənistana məxsus daha bir PUA məhv edilib 

➢ Rusiyanın Azərbaycan diasporunun rəhbəri erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə 

raket zərbəsi endirilməsi ilə bağlı bəyanatla çıxış edib 

➢ Pakistanın Baş Naziri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Azərbaycana dəstəyini 

bildirib 

➢ FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket zərbələri nəticəsində Gəncədə dağılmış evlərdə 

axtarış-xilasetmə işləri yekunlaşıb 

➢ Azərbaycan əsgəri ermənilərin xüsusi təyinatlılarının mövqelərini ələ keçirib 

➢ Ermənistan ordusu Ağdam rayonunu atəşə tutur 

➢ MN: Düşmən ordusunun “Su-25” hücum təyyarəsi məhv edilib 

➢ Gəncədəki Yəhudi Dini İcmasının üzvləri: Ermənistan humanitar atəşkəsə baxmayaraq, dinc 

sakinləri atəşə tutur 

➢ Prezidentə yazırlar: Fəxr edirik ki, Azərbaycanın güclü Ordusu və Sizin kimi müdrik rəhbəri 

var 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Qoy Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi olsun! 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan tərəfinin humanitar atəşkəsi pozması ilə bağlı 

məlumat yayıb 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin hərbi hissəsi ələ keçirilib 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin “Al Jazeera” televiziya kanalına müsahibəsi 

➢ Sahibə Qafarova: Ümid edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan xalqına qarşı törədilən 

terrora biganə qalmayacaq 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan dövlət sərhədində də atəşkəsi pozub 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirir 

➢ Ermənistan ordusunun yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində Ağdam rayon sakini 

xəsarət alıb 

➢ Cəbhədə son vəziyyət 
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➢ Ermənistan yeni atəşkəs rejiminə əməl etmir 

➢ ANAMA tərəfindən cəbhəboyu ərazilərdə mərmi qalıqlarının və sursatların zərərsizləşdirilməsi 

əməliyyatı davam etdirilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi növbəti dəfə yalan məlumat yayıb 

➢ Azərbaycan və Rusiya XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub 

 

➢ 17 oktyabr 
➢ Mülki əhali arasında təbliğat-təşviqat işləri davam edir 

➢ Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Dövlət Komitəsi : Dünya ictimaiyyətindən azyaşlı körpələrin qətlinə münasibət bildirməsini 

tələb edirik 

➢ Azərbaycan və Ermənistan müvəqqəti humanitar atəşkəsə razılıq verib 

➢ Ermənistan ordusu ağ bayraq qaldırmaq ərəfəsində: Paşinyan Azərbaycanın diktə etdiyi şərtləri 

qəbul edir 

➢ Kamran Əliyev: Ermənistan ordusunun təxribatları ilə bağlı müxtəlif faktlar üzrə 20-dən çox 

cinayət işi başlanıb 

➢ Avropa İttifaqı Gəncə şəhərinə mülki insanların həlak olması və yaralanması ilə nəticələnmiş 

hücumu pisləyib 

➢ Konstitusiya Məhkəməsi bütün dünya ölkələrinın konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanlarına 

müraciət edib 

➢ Ermənilərin Gəncəyə yenidən raket zərbəsi endirməsi Almaniya KİV-lərində 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin “S-125” zenit raket kompleksi sıradan çıxarılıb 

➢ Türk Şurası: Ermənistan israrlı hücumlarını dayandırmalı, işğalçı qüvvələrini geri çəkməlidir 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv 

edilib 

➢ Mehriban Əliyeva: Gəncə Azərbaycanın döyünən ürəyidir və heç kəs heç vaxt onun 

sakinlərinin məğrur ruhunu sındıra bilməz! 

➢ Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu ilə əlaqədar Ukrayna, Belarus və Moldova KİV-lərinə 

bəyanat ünvanlanıb 

➢ Terroru dövlət siyasətinə çevirən Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi törətdiyi müharibə 

cinayətlərinə görə ədalət mühakiməsinə cəlb edilməlidir 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin “Tor-M2KM” zenit-raket kompleksləri məhv edilib 

➢ Ermənistan ordusunun yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində Ağcabədi rayon 

sakini xəsarət alıb 

➢ Ermənistan ordusuna məxsus növbəti zirehli texnika məhv edilib 

➢ Rusiyalı ekspert: Yerevan gecə vaxtı Azərbaycanın dinc əhalisinə terror hücumu edib 

➢ Azərbaycanla bəzi ölkələr arasında hökumətlərarası komissiyaların həmsədrləri Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı təxribatı barədə məlumatlandırılıb 

➢ Düşmənin Gəncəyə xain hücumu: Terror aktları gəncəliləri, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqını 

qorxuda bilməz 

➢ Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi RF XİN-ə etiraz notası göndərib 

➢ Düşmənin yanacaq-sürtkü materialları və döyüş sursatı anbarları aviasiya zərbələri ilə 

darmadağın olunub 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Dinc vətəndaşların məqsədyönlü şəkildə hədəfə 

alınması insanlığa qarşı cinayətdir 

➢ AHİK Ermənistanın Gəncəyə hərbi təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət 

ünvanlayıb 

➢ Hikmət Hacıyev Türkiyə və Rusiyada akkreditə olunmuş aparıcı xarici KİV nümayəndələrinə 

mətbuat brifinqi verib 
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➢ Latviya Seyminin deputatı Gəncənin raket atəşinə tutulmasını pisləyib 

➢ Prezident İlham Əliyev Hikmət Mirzəyevə general-leytenant ali hərbi rütbəsinin verilməsi 

haqqında Sərəncam imzalayıb 

➢ Ceyhun Bayramov beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini və xarici dövlətlərdəki həmkarlarını 

Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə məlumatlandırıb 

➢ Ermənistanın dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti bütün dünyanın gözü qarşısında davam 

edir 

➢ MN: Düşmən mövqelərinə raket-artilleriya zərbələri endirilib 

➢ Ermənistana məxsus növbəti taktiki PUA vurulub 

➢ Rumıniyanın aparıcı KİV-ləri Ermənistanın Gəncəyə raket hücumundan yazır 

➢ Ombudsman Gəncədə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirir 

➢ Türkiyə KİV-ləri Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətini geniş işıqlandırıb 

➢ Şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayan ordumuz Ermənistan silahlı qüvvələrinin xeyli sayda 

canlı qüvvəsini dəqiq atəşlə məhv edib 

➢ Ermənistan ordusunun Gəncəyə növbəti terror hücumu nəticəsində həlak olan 13 nəfərdən 3-ü 

azyaşlı, 4-ü qadındır 

➢ Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri Gəncəyə gedirlər 

➢ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiya beynəlxalq və regional təşkilatlara müraciət 

ünvanlayıb 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 60 nəfər həlak 

olub, 270 nəfər xəsarət alıb 

➢ MN: Düşmənə məxsus Su-25 təyyarəsi məhv edilib 

➢ Azərbaycan Prezidenti son günlər ərzində məhv edilmiş və qənimət götürülmüş düşmən 

texnikası barədə məlumatları açıqlayıb 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ Ermənistan ordusunun S-300 zenit-raket kompleksi məhv edilib 

➢ Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın cəzalandırılması tələbi ilə BMT-nin Baş katibinə və 

Təhlükəsizlik Şurasına müraciət ediblər 

➢ Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi: Qardaş Azərbaycan Ermənistanın bu alçaqlığına cavabı 

cəbhədə verir 

➢ İspaniyanın Respublikaçı Aviatorlar Assosiasiyası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz 

aktını qətiyyətlə qınayır 

➢ Gəncə şəhidlərimizin qisasını alan Azərbaycan Ordusu düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini 

və hərbi texnikasını məhv edib 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Ermənistanın törətdiyi vəhşiliyə səssiz qalmaq bu cinayətlərə şərik olmaq 

deməkdir 

➢ FHN: İndiyədək dağıntılar altından xəsarət almış 52 nəfər və 13 nəfərin cəsədi çıxarılıb 

➢ Türkiyənin vitse-prezidenti: Ermənistan dinc əhalini atəşə tutaraq çirkin simasını bir daha 

göstərdi 

➢ Hami Aksoy: Yunanıstan Xarici İşlər naziri Dağlıq Qarabağda işğalçının kim olduğunu 

görməlidir 

➢ Qoşunlarımız cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində irəliləməyə nail olub 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

➢ XİN: Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi dinc əhalini raket atəşinə tutmaq qərarı verdiklərinə 

görə məsuliyyət daşıyırlar 

➢ Türkiyənin Ədliyyə naziri: Ermənistan terror dövləti olduğunu bir daha göstərdi 

➢ FHN: Xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir 

➢ İbrahim Kalın: Ermənistan humanitar atəşkəsə baxmayaraq hərbi cinayətlər törədir 
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➢ Mustafa Şentop: Müharibə cinayətlərinə göz yumanlar beynəlxalq hüquq qarşısında ittiham 

olunacaqlar 

➢ Hikmət Hacıyev: Gəncədə 10-dan çox mülki şəxs öldürüldü, təxminən 40 nəfər yaralandı 

➢ Baş Prokurorluq: Gəncənin raket atəşinə tutulması nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Gəncəyə atılan raketlər SCUD/Elbrus taktiki ballistik raketlərdir 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan növbəti dəfə yalan xəbər yayıb 

➢ Baş Prokurorluq Gəncədə ölən və yaralananlarla bağlı məlumat verib 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan XİN alçaqcasına bu hərbi cinayətlərə görə dövlət məsuliyyətini 

inkar etməyə çalışır 

➢ Baş Prokurorluq: Mingəçevirə atılan raketlər hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri 

tərəfindən zərərsizləşdirilib 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan məsuliyyətə cəlb olunmalıdır 

➢ Nazir Ceyhun Bayramov ABŞ-ın Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Dövlət Katibinin 

köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Rikeri Ermənistanın humanitar atəşkəsi pozması barədə 

məlumatlandırıb 

➢ Hikmət Hacıyev: İlkin məlumata görə Gəncədə 20-dən çox ev dağılıb 

➢ Baş Prokurorluq: Gəncədə istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir 

➢ Vaqif Dərgahlı: Ermənistan növbəti dəfə dinc sakinləri raket atəşinə tutub 

➢ Mingəçevir şəhəri növbəti dəfə atəşə tutulub 

➢ Hikmət Hacıyev: Gəncədə mülki şəxslər arasında itkilərin olduğu bildirilir 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini 

atəşə tutublar 

➢ Gəncə şəhəri növbəti dəfə atəşə tutulub 

➢ İşğaldan azad olunan sərhəd zastavalarımız üzərində dövlət bayrağımız ucaldılıb 

 

➢ 16 oktyabr 
➢ BMT Baş katibi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən humanitar atəşkəsin pozulması barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ XİN: Rusiya Dövlət Dumasının üzvünün Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinə qeyri-qanuni səfərini qətiyyətlə pisləyirik 

➢ Ermənistan münaqişənin siyasi həllində maraqlı deyil, əksinə, üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb 

etməyə çalışır 

➢ XİN: Məkrli düşmənin təxribatı bizi hiddətləndirir və qardaş İran əhalisinin narahatlığına şərik 

oluruq 

➢ Prezident İlham Əliyev: Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünya lideridir, o, Türkiyəni zirvələrə qaldırdı, 

Türkiyəni ucaltdı 

➢ Azərbaycanın və Bosniya və Herseqovinanın Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Prezident: Bizim Türkiyədən, Pakistandan və başqa qardaş ölkələrdən aldığımız dəstək yalnız 

mənəvi və siyasi dəstəkdir 

➢ Vətəndaş məktubları: Cənab Prezident, biz Sizi sevirik, Sizə inanırıq və Sizi daim dəstəkləyirik 

➢ ATƏT-ə üzv dövlətlərin nümayəndələri Ermənistanın humanitar atəşkəsi pozması barədə ətraflı 

məlumatlandırılıblar 

➢ Hulusi Kılıç: Ermənistan Tərtərdə dinc azərbaycanlıları qətlə yetirməklə “məni cinayət 

törətmək üçün yaradıblar” deyir 

➢ İşğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsindən yeni videogörüntülər 

➢ Baş Prokurorluq: Erməni əsirlərinə qarşı qanunsuz davranışlarla bağlı yayılmış videolar 

saxtadır 

➢ Düşmənin atdığı raket və mərmilərin mülki obyektlərimizə vurduğu ziyanın aradan qaldırılması 

üçün tədbirlərin icrasına başlanıb 
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➢ XİN : İşğal edilmiş ərazilərdəki oyuncaq rejimin Milan Şəhər Şurası tərəfindən “tanınma”sı ilə 

bağlı iddialar Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatıdır 

➢ Türkiyə XİN: Ermənistan təcavüzkar hərəkətlərinin nəticəsini yaxşı dərk etməlidir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Xocavənd rayonunun daha üç kəndini işğaldan 

azad edib 

➢ İqor Korotçenko: Azərbaycan ordusu XXI əsrdə müharibə aparılması nümunəsi göstərdi 
➢ XİN: Maykl Pompeonun fikirləri Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi ABŞ-ın 

statusuna uyğun gəlmir 

➢ Ukraynalı hərbçi: 1992-ci ildə Xocalı faciəsini törədən Ermənistan bu gün də dinc sakinləri 

hədəfə alır 

➢ Hikmət Hacıyev: Ordubada raket zərbəsi Ermənistanın bütün vasitələrlə münaqişənin coğrafi 

miqyasını genişləndirməyə çalışdığını göstərir 
➢ Belarusun Nümayəndələr Palatasının sədrinə Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə 

məlumat verilib 
➢ Ermənistan silahlı qüvvələri Ordubad rayonu ərazisinə raket zərbəsi endirib 

➢ MN: Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir 

➢ Beynəlxalq humanitar təşkilatların rəhbərləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatı barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin videogörüntülərini 

yayıb 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “A Haber” televiziya kanalına müsahibə verib 

➢ Laslo Köver: Macarıstan hökuməti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qətiyyətlə 

dəstəkləməkdə davam edəcək 

➢ Azərbaycan ləzgi ictimaiyyəti nümayəndələri beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

➢ XİN: Azərbaycanda yüz minlərlə uşaq Ermənistanın davamlı təcavüzündən və onun 

uzunmüddətli təsirlərindən əziyyət çəkir 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 47 nəfər həlak olub, 222 

nəfər xəsarət alıb 

➢ Sinan Oğan: Dinc Azərbaycan əhalisini öldürmək insanlıq əleyhinə cinayət, barbarlıqdır 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır 
➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

➢ Pakistan Azərbaycanın Gəncə şəhərinin və digər mülki yaşayış məntəqələrinin atəşə 

tutulmasından narahatdır 

➢ Prezident: Fərq ondadır ki, bu müharibə Azərbaycan xalqı üçün azadlıq müharibəsi, Ermənistan 

üçün isə işğalçılıq müharibəsidir 

➢ Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın cinayət əməllərinə son qoyulmalıdır 
➢ Ermənistana qarşı hansı sanksiyalar tətbiq edilə bilər 
➢ ANAMA mütəxəssisləri cəbhəboyu ərazilərdə əməliyyat-axtarışları davam etdirirlər 

 
➢ 15 oktyabr 
➢ Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Dünya ictimaiyyətini Ermənistanın müharibə 

cinayətlərini qınamağa çağırıram 

➢ Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Ria Novosti agentliyi üçün “Rossiya Seqodnya 

Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi” media qrupunun baş direktoru Dmitri Kiselyova 

müsahibə verib 

➢ XİN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtərdə dəfn zamanı qəbiristanlığı atəşə tutması insanlıq 

əleyhinə cinayətdir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi təxribat xarakterli yalan məlumatlar yaymağa davam edir 
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➢ Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov bölgədəki son vəziyyətlə bağlı iranlı həmkarını 

məlumatlandırıb 

➢ Türkiyə XİN: Dinc əhaliyə hücumlar Ermənistanın insani dəyərlərlə uyuşmayan, hüquq 

tanımayan üzüdür 

➢ Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti vətəndaşları ayıq-sayıq olmağa çağırır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz yeni reallıq yaratdıq, bu gün gərək hər kəs bu reallıqla razılaşsın 

və barışsın 

➢ Ermənistanın dinc azərbaycanlı əhalini atəşə tutması ilə əlaqədar Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər 

nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin xatirəsi Parisdə 

anılıb 

➢ Baş Prokurorluq sosial şəbəkələrdə yayılan və guya Azərbaycan hərbçilərinin erməni əsirlərinə 

kobud davranışına dair əsassız videogörüntülərlə bağlı məlumat yayıb 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə Böyük Britaniyanın Avropa Qonşuluğu və Amerika üzrə 

Dövlət naziri arasında telefon danışığı olub 

➢ Çexiyanın Xarici İşlər naziri Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hərbi təxribatları barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Döyüş meydanında böyük şücaət göstərən əsgərlərimiz 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın Azərbaycanın Su-25 təyyarəsinin vurulması barədə yaydığı 

xəbər dezinformasiyadır 

➢ TÜRKPA-nın Baş katibi Ermənistanın hərbi təxribatlarını kəskin şəkildə qınayıb 

➢ Aleksandr Litvinenko: Azərbaycan haqlı mövqeyi uğrunda mübarizə aparır 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin Tərtərdə dəfn mərasimi zamanı qəbiristanlığı atəşə tutması 

nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər xəsarət alıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan humanitar atəşkəsin arxasında gizlənərək dinc insanlara 

qarşı terror siyasəti yürüdür 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Türkdilli ölkələrin Azərbaycanla həmrəyliyi çox vacibdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin NTV televiziyasına müsahibə verib 

➢ Devid Perri: Azərbaycan bu mübarizədə tamamilə haqlıdır 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 43 nəfər həlak 

olub, 218 nəfər xəsarət alıb 

➢ ABŞ-dakı Azərbaycan icmasının üzvləri Ermənistanın təcavüzkarlığına etiraz, ordumuza 

dəstək aksiyası keçiriblər 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz yalnız insanlarımızın və əsgərlərimizin həyatına təhlükə olan 

hədəfləri vururuq 

➢ İƏT Ermənistanın humanitar atəşkəs razılaşmasını pozması və nəticədə mülki şəxslərin həlak 

olması, yaralanması ilə bağlı narahatlığını bildirib 

➢ Düşmənin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində Ağdam rayonunda iki sakin xəsarət alıb, evlərə 

ciddi ziyan dəyib 
➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir 
➢ Düşmən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilməyə məcbur edilib 
➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Türkiyə media platforması səylərimizi birləşdirmək üçün vacib 

təşəbbüsdür 
 

➢ 14 oktyabr 
➢ Hikmət Hacıyev: Qarabağ azad edildikdən sonra erməni icması Azərbaycanda sülh və firavanlıq 

şəraitində yaşayacaq  
➢ İşğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhəri  
➢ Zlatko Lagumdzija: Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərini yerinə 

yetirməkdən imtina edir 
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➢ Avstraliyada yaşayan soydaşlarımız bu ölkənin təhlükəsizlik orqanlarına müraciət ediblər 
➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket və artilleriya atəşləri məktəb və yaşayış evində yanğınlara səbəb 

olub 
➢ MN: Azərbaycan Ordusu qeyri-hərbi hədəflərə atəş açmır 
➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan PUA-ları mülki əhaliyə qarşı tətbiq olunmur 
➢ Prezident İlham Əliyev: Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgəyə sabitlik, sülh gətirir 
➢ Müdafiə Nazirliyi düşmənin məhv edilən ƏTRK-nın start mövqeyinə çıxarılmasının videogörüntülərini 

yayıb  
➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Moskva bəyanatından sonra yenə də Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrini, infrastruktur obyektlərini hədəf alması qəbuledilməzdir  

➢ Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün 

mübarizə aparır 
➢ Lyudmila Marçenko: Beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistana kimlərin silah verdiyini hər kəs bilir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz qardaş Türkiyəni bu prosesdə görürük və bunu alqışlayırıq 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 3, Xocavənd rayonunun 

5 kəndini işğaldan azad edib 

➢ Azərbaycanın və Rusiyanın Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Rusiya Dövlət Dumasının deputatı: Dağlıq Qarabağa dair danışıqlar prosesində Türkiyənin 

iştirakını istisna etmək olmaz 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun daha bir PUA-sı məhv edilib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Gəncə şəhərinə xain hücum Ermənistanın növbəti terror aktıdır 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan döyüşlərə silahlı muzdluları cəlb etməklə beynəlxalq 

hüququn norma və prinsiplərini açıq şəkildə pozur 

➢ Prezident İlham Əliyev “France 24” televiziya kanalına müsahibə verib 

➢ Düşmənin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində Ağdam rayonunun Çəmənli kənd sakini 

xəsarət alıb 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 43 nəfər həlak 

olub, 214 nəfər xəsarət alıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Mülki əhalimizi və yaşayış məntəqələrimizi hədəfə alan düşmənin bütün 

legitim hərbi hədəfləri məhv ediləcək 

➢ Düşmənin Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 8 nəfər  xəsarət 

alıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Humanitar atəşkəs adı altında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycanın şəhərlərinə raket və artilleriya vasitələri ilə hücumlar davam edir 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Su-25 təyyarəmiz vurulmayıb 

➢ Baş Prokurorluq: Tərtər rayon sakini yaşadığı evin həyətinə top mərmisinin düşməsi 

nəticəsində həlak olub 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti əməliyyat-taktiki ballistik raket kompleksi dəqiq zərbə 

ilə sıradan çıxarılıb 
➢ Səhər saatlarından başlayaraq bir sıra yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulur 
➢ Hikmət Hacıyev Türkiyə Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi ilə telefonla danışıb 
➢ Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə almış legitim hərbi hədəflər zərərsizləşdirilib 
➢ ANAMA-nın əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 12 ədəd partlamış mərmi qalığı aşkarlanıb 
➢ Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri bölgədəki mövcud son vəziyyəti müzakirə ediblər 
➢ MN: Ermənistan müdafiə nazirliyinin yaydığı yalan məlumatların məqsədi öz xalqını sakitləşdirmək və 

dünya ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmaqdır 
 

➢ 13 oktyabr 
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➢ Müdafiə Sənayesi Nazirliyi əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin 90-dan çox şirkətinə Ermənistanın təxribatları 

haqqında müraciət ünvanlayıb 
➢ Dünyanın bir sıra ölkələrinin siyasi partiyaları və parlament üzvləri Azərbaycana dəstək bəyanatları 

yayıblar 
➢ Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin adına saxta “Teleqram” kanalı və “Instagram” hesabı 

açılıb 
➢ İtaliyalı deputatlar Ermənistanın Gəncəyə raket hücumlarını pisləyiblər 
➢ Milix Yevdayev: “Dünyanın ən multikultural və tolerant ölkəsində yaşamağımızla fəxr edirik” 
➢ Mövlud Çavuşoğlu: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistandan Azərbaycan torpaqlarından çıxmağı tələb 

etməlidir 
➢ Azərbaycan tarix yazır: yolumuz Qarabağadır 
➢ XİN: Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı növbəti hücum gərginliyin artırılması üçün həyata 

keçirilən dağıdıcı siyasətin növbəti təzahürüdür 
➢ İsrailli ekspert: Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Gəncə şəhərinin atəşə tutulması Cenevrə 

Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır 
➢ Otto Hauzer: Azərbaycanda heç bir müsəlman ölkəsi ilə müqayisə olunmayacaq səviyyədə dini 

tolerantlıq mövcuddur 

➢ Azərbaycan əsgəri yeni tarix yazır 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 42 nəfər həlak 

olub, 206 nəfər xəsarət alıb 

➢ General Yadullah Cavani: Ermənistan Dağlıq Qarabağı geri qaytarmalıdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “Haber Türk” televiziya kanalına müsahibə verib 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir 
➢ Milli Məclisin Sədri ilə Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının Sədri arasında telefon danışığı olub 
➢ Düşmənin bütün cəbhəboyu fəaliyyətinin qarşısı alınıb 
➢ Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının əraziləri atəşə tutulur 
➢ BERNAMA agentliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinə raket hücumu barədə növbəti 

xəbər yayıb 
➢ Tərtər rayonunun ərazisi atəşə tutulur 
➢ ANAMA tərəfindən 374 ədəd bombacıq partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilib 

 

➢ 12 oktyabr 
➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənistan Avropanın enerji təchizatını təhlükəyə atır 
➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə Slovakiyanın Xarici və Avropa İşləri naziri arasında telefon danışığı 

olub 
➢ Hulusi Akar: Gün gələcək və Ermənistan həm tarix, həm də beynəlxalq hüquq qarşısında cinayətlərinin 

hesabını verəcək 
➢ Müsəlman Alimlərinin Beynəlxalq Birliyi Ermənistanın təcavüzkar əməllərini qınayan bəyanat qəbul 

edib 
➢ Azərbaycan ziyalıları və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri beynəlxalq və regional təşkilatlara müraciət 

ünvanlayıblar 
➢ Ermənistanın şəhərlərimizi nadir hallarda istifadə edilən SKAD raketlərindən atəşə tutması onun dövlət 

səviyyəsində terror siyasəti yürütməsinin daha bir göstəricisidir 
➢ Türkiyə və Rusiyanın Müdafiə nazirləri Ermənistanın Azərbaycana hücumlarını müzakirə ediblər 
➢ Türk Şurasından Azərbaycana dəstək bəyanatı 
➢ Prezident İlham Əliyev: Gəncə şəhərinin bombardman edilməsi erməni faşizminin eybəcər 

sifətinin növbəti təzahürüdür 

➢ Vaqif Dərgahlı: Azərbaycanın növbəti Su-25 hücum təyyarəsinin “vurulması” ilə bağlı 

məlumat Ermənistanın növbəti ağ yalanıdır 

➢ Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Süleymanlı kəndinin 

videogörüntülərini paylaşıb 
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➢ Ombudsman Ermənistanın mütəmadi atəşə tutduğu Gəncədə növbəti faktaraşdırıcı missiya 

həyata keçirib 

➢ Döyüşlərdə iştirak edən qoşunlar üçün səyyar təminat məntəqələri yaradılıb 

➢ Xarici diplomatlar erməni vəhşiliyini öz gözləri ilə görmək üçün Gəncəyə gəliblər 

➢ Rusiya və İran prezidentləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə 

ediblər 
➢ Valeri Kolyux: Mülki əhali hərbi münaqişənin iştirakçısı deyil, Gəncə cəbhə xəttindən azı 100 

kilometr uzaqlıqda yerləşir 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 41 nəfər həlak 

olub, 207 nəfər xəsarət alıb 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “Haber Global” televiziya kanalına müsahibə verib 

➢ Düşmənin 3 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib 

➢ Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə ciddi riayət edir 

➢ Ukraynalı deputat: Ermənistan beynəlxalq hüququn normalarını və humanitar atəşkəs rejiminin 

tələblərini pozub 

➢ Nuri Həmədani: Dağlıq Qarabağ azad edilməlidir 

➢ Dmitri Savelyev: Dinc şəhərlərin və onların sakinlərinin hücum obyektlərinə çevrilməsi 

yolverilməzdir 

➢ Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonları atəşə tutulur 

➢ Ağdam rayonu atəşə tutulub 

 

➢ 11 oktyabr 
➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ölkəmizdəki diplomatik korpusun rəhbərləri üçün brifinq keçirib 
➢ Mustafa Şentop: Ermənistan müharibə cinayətləri törədir 
➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı həmsədri arasında telefon 

danışığı olub 
➢ Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşeləri və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki 

nümayəndələri üçün brifinq keçirilib 
➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın bu əməlləri regional sülhə böyük təhdid yaradır 
➢ Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 
➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan humanitar atəşkəs rejiminə əməl etdi, Ermənistan isə mülki əhaliyə qarşı 

vandalizm aktı törətdi 
➢ Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayonunun Haramı düzünü və Yuxarı Qiyaməddinli kəndini ağır 

artilleriyadan intensiv atəşə tutub 
➢ Minsk qrupunun fransalı həmsədri humanitar atəşkəsdən sonra da Ermənistanın azərbaycanlı mülki 

şəxsləri qəsdən atəşə tutduğu barədə məlumatdırılıb 
➢ Rusiyalı politoloq: Dinc əhaliyə və mülki obyektlərə hücumlar ATƏT-in həmsədrlərinə, o cümlədən 

Rusiyaya açıq-aşkar hörmətsizlikdir 
➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri arasında telefon danışığı olub 
➢ Elçin Əmirbəyov: Ermənistan humanitar atəşkəslə bağlı Moskvada əldə olunmuş razılaşmaya hörmət 

etmir 
➢ Prezident İlham Əliyev: Biz Cəbrayılı təzədən tikəcəyik, bütün kəndləri yenidən quracağıq 
➢ Pakistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini tam dəstəkləyir 
➢ Azərbaycan Prezidenti: Rusiya mediasındakı informasiya hücumu ictimai fikirdə Rusiyaya münasibətə 

böyük ziyan vurub 
➢ Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Mən dünya birliyini baş verən bu hadisələrə laqeyd 

qalmamağa çağırıram 
➢ Oleq Kuznetsov: Nasist Qaregin Njdenin ideyalarının apologetlərindən və ardıcıllarından başqa hərəkət 

gözləmək olmazdı 
➢ Azərbaycan Prezidenti: Türkiyə bizim regionda, o cümlədən münaqişənin həllində daha böyük rol 

oynamalıdır 
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➢ Müdafiə Nazirliyi: Havadan endirilən zərbələr nəticəsində düşmən ağır itkilər verib 
➢ Türkiyə XİN: Ermənistanın Gəncəni, dinc əhalini raket zərbələri ilə hədəf almasını kəskin şəkildə 

qınayırıq 
➢ Ermənistanın humanitar atəşkəsə əməl etməməsi ilə əlaqədar Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər nazirləri 

arasında telefon danışığı olub 
➢ Prezident İlham Əliyev: Biz dayanmamışıq, istənilən halda axıra qədər gedəcəyik 
➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan tərəfindən törədilmiş cinayətlər hərbi və siyasi təxribat kimi 

qiymətləndirilməlidir  
➢ Rusiyalı ekspert: Azərbaycanın dinc sakinlərinə raket hücumları beynəlxalq terrorizm aktı kimi tövsif 

edilməlidir 
➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan bir tərəfdən sülh yalvarışları edir, digər tərəfdən alçaqcasına mülki 

şəxslərə qarşı terror aktı törədir  
➢ Analitik Andrey Petrov: Bugünkü terror aktları göstərdi ki, Ermənistan qan tökülməsini istəyir, 

uduzmaq və indikindən daha ağır vəziyyətə düşmək istəyir 
➢ Sahibə Qafarova: Ermənistan öz cinayətkar mahiyyətini, terror dövləti olduğunu bir daha göstərdi 
➢ Ombudsman Ermənistanın Gəncəni və digər yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutması ilə əlaqədar 

beynəlxalq qurumlara müraciət ünvanlayıb 
➢ Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistana məxsus PUA-nın məhv edilməsi görüntülərini paylaşıb 
➢ BERNAMA agentliyi: Qoşulmama Hərəkatı qəti şəkildə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir 
➢ Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı: Bölgədəki vəziyyətin gərginləşməsinə görə məsuliyyət Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür 
➢ Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi: Müharibə və insanlıq cinayətləri törədən Ermənistan indi də 

atəşkəsi pozur 
➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncədə yaşayış binalarını raket atəşinə tutması 

nəticəsində ölənlərin sayı 9-a çatıb 
➢ Ermənistanın Gəncədə çoxmənzilli binanı raket atəşinə tutması işğalçı ölkənin dövlət səviyyəsində 

terror siyasəti yürütməsinin əyani təsdiqidir 
➢ XİN: Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəslə bağlı razılığı kobud şəkildə pozmağa davam edir 
➢ Koreyalı professor: Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından dəstək almaq üçün 

Gəncəni bombalayır 
➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin qüvvə və vasitələri məhv edilib  
➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan humanitar yardım çərçivəsində yeni “Smerç” raketləri alıb 
➢ Ermənistana məxsus növbəti PUA məhv edilib 
➢ Gecə ərzində düşmənə atəş zərbələri endirilib 
➢ Ermənistanın Gəncəni atəşə tutması nəticəsində 5 nəfər həlak olub 
➢ Gəncə şəhəri növbəti dəfə atəşə tutulur 
➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan yalan məlumat yayır 
➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan əsgəri mülki əhali ilə deyil, əli silahlı işğalçı ilə müharibə aparır 

 

➢ 10 oktyabr 
➢ Pakistan Azərbaycan xalqını dəstəkləməyə davam edəcək 
➢ Düşmən Tərtər şəhərini atəşə tutur 
➢ Müdafiə Nazirliyinin adına saxta instaqram hesabları açılıb 
➢ Düşmənin artilleriya batareyası məhv edilib 
➢ ANAMA qadağan olunmuş sursatlar və “TOÇKA-U” taktiki raketi aşkarlayıb 
➢ Düşmən Ağdam rayonu ərazisini atəşə tutur 
➢ İƏT münaqişənin BMT-nin qətnamələrinə uyğun olaraq, sülh yolu ilə həllini dəstəkləyən açıqlama 

yayıb 
➢ Müdafiə Nazirliyi: İtirilmiş mövqelərini geri qaytarmağa cəhd göstərən düşmən itki verərək qaçmağa 

məcbur edilib 
➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən zenit-raket kompleksləri məhv edilib  
➢ Politoloq: Azərbaycan Prezidenti işğala əsaslanan status-kvonu özü dəyişdirdi 
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➢ Dünya Müsəlman Alimlər Birliyi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və təxribatları ilə bağlı 

bəyanat yayıb 
➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin atəş nöqtələrinə çıxardığı ağır artilleriyası dəqiq zərbələrlə məhv edilib 
➢ Atəşkəs rejimini qəsdən pozan düşmənin artilleriya bölməsi məhv edilib 
➢ Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan işğal etdiyi torpaqları əsl sahibinə qaytarmalıdır 
➢ Ceyhun Bayramov: Ermənistan tərəfindən imitasiya həyata keçirilərsə, hərbi əməliyyatların bərpası riski 

hər zaman mövcuddur 
➢ Hikmət Hacıyev: Əminik ki, Türkiyə regionda davamlı sülhün təmin edilməsi prosesinə əsaslı töhfəsini 

verəcək 
➢ Xarici İşlər naziri: Növbəti mərhələdə danışıqların imitasiyasına imkan verilməyəcək 
➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən işğalına cəhd edərsə, 

yenə də öz layiqli cavabını alacaq 
➢ Ceyhun Bayramov: Humanitar atəşkəsə baxmayaraq, Ermənistan hücum əməliyyatları keçirməyə cəhd 

edib və geri oturdulub 
➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan humanitar əsaslarla müəyyən olunmuş atəşkəs rejimini pozmaqda davam 

edir 
➢ Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 
➢ Atəşkəs rejimini pozan düşmənin zirehli texnikası məhv edilib 
➢ Prezident İlham Əliyev Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibə verib 
➢ Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak olub, 171 nəfər xəsarət alıb 
➢ Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak olub, 171 nəfər xəsarət alıb 
➢ Düşmənin bir sıra hərbi texnikası Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən məhv edilib 
➢ Türkiyə XİN: Azərbaycan öz imkanları və iradəsi ilə torpaqlarını geri qaytara biləcəyini bütün dünyaya 

göstərdi 
➢ Tərtər və Ağdam düşmən tərəfindən atəşə tutulur 
➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfinin guya bölmələrimizin Qafanı atəşə tutması barədə yaydığı 

məlumat yalandır 
➢ Düşmənin növbəti artilleriya qurğuları məhv edilib 
➢ Azərbaycan Ordusu tərəfindən Qubadlıda “S-300” idarəetmə sistemi məhv edilib 
➢ Düşmənin bütün havadan müdafiə sistemini yönəldən, Xocalıda yerləşən ən bahalı 19J6 (ST-68U) 

radilokasiya stansiyası məhv edilib 
➢ Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətində atılan ballistik hədəfin qalıqlarının fotogörüntüləri 

yayılıb 
➢ Düşmənin daha bir zirehli tank bölməsi Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən darmadağın edilib 
➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi intensiv atəşə tutur 
➢ Düşmənin ağır döyüş texnikaları Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin sərrast atəşi ilə məhv edilib 
➢ Düşmən Xocalı istiqamətindən Hadrutu intensiv atəşə tutur 
➢ Gecə ərzində gərgin döyüşlər davam edib 
➢ Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin birgə bəyanatı qəbul edilib 
➢ ANAMA-nın mütəxəssisləri cəbhəboyu ərazilərdə operativ əməliyyat-axtarışlarını davam etdirirlər 
➢ Prezident İlham Əliyev: Bizim üçün bu, Vətən Müharibəsidir, biz özümüzü müdafiə edirik 

 

➢ 9 oktyabr 
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Sky News” televiziya kanalına müsahibəsi 

➢ İşğaldan azad olunmuş Hadrut qəsəbəsinin “Azersky” peykindən əldə edilmiş təsviri 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan məqsədyönlü şəkildə dövlət sərhədində təxribat törədib 

➢ Prezident: Vasitəçilərin mandatı yerdə müdaxilə etmək deyil, həll yolunu tapmaq üçün şərait 

yaratmaqdır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistanın baş naziri uçduğu göylərdən yerə qayıtsa, biz 

danışıqlara hazırıq 

➢ Azərbaycan-Almaniya Forumu Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb 
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➢ Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır, Ermənistandan isə 

bütün azərbaycanlılar qovulub 

➢ Qoşulmama Hərəkatından Azərbaycana ciddi dəstək – Bəyanat 

➢ Prezident: Bizim məqsədimiz xalqımızı, ölkəmizi və öz torpağımızda yaşamaq hüququmuzu 

müdafiə etməkdir 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Fransa hazırda Ermənistana ən çox dəstək göstərən ölkədir 

➢ Azərbaycan XİN Ermənistana mülki aviasiya vasitəsilə silah daşınması ilə əlaqədar Beynəlxalq 

Mülki Aviasiya Təşkilatına müraciət edib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda təkcə türk silahları yox, Rusiya, İsrail, Belarus, Ukrayna 

silahları var 

➢ Prezident İlham Əliyev: Türkiyə Azərbaycana siyasi və diplomatik dəstək göstərir 

➢ Prezident İlham Əliyevin “CNN International” televiziya kanalının “Connect the World” 

verilişində müsahibəsi yayımlanıb 

➢ Düşmənin atəş mövqeyinə çıxardığı zirehli texnikalar məhv edilib 

➢ Türkiyənin Qızıl Aypara Cəmiyyəti erməni təxribatı zamanı evləri dağılan Azərbaycan 

vətəndaşlarına yardım göndərib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Status-kvo deyilən məsələ qurtardı getdi, status-kvonu biz döyüş 

meydanında dəyişdik 

➢ Prezident İlham Əliyev: Biz torpaqlarımızı geri alacağıq, sülh ya da müharibə yolu ilə 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ Düşmənin ağır artilleriya atəşi nəticəsində Goranboy və Tərtər rayonlarında xəsarət alanlar var 

➢ Prezident İlham Əliyev: Mən Azərbaycan xalqına da üzümü tutub deyirəm, biz torpaqlarımızı 

geri alacağıq 

➢ AHİK ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasına müraciət ünvanlayıb 

➢ Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak olub, 168 nəfər 

xəsarət alıb 

➢ FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı mərmilər Azərbaycandakı mülki obyektlərdə 

yanğınlara səbəb olub 

➢ Azərbaycan Prezidenti: İşğalçıya bəlkə də sonuncu dəfə şans veririk ki, çıxın bizim 

torpaqlarımızdan 

➢ Prezident İlham Əliyev: Düşmən ölkənin xilasının yeganə yolu budur ki, torpaqlarımızdan 

çıxsınlar 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Ordumuz həm maddi-texniki təchizat, həm də döyüş hazırlığı 

baxımından tam üstünlüyə yiyələnib 

➢ Düşmənin radioelektron mübarizə vasitələri məhv edilib 

➢ Baş prokuror Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərlə 

əlaqədar həmkarlarına müraciət edib 

➢ Azərbaycan Hakimlər Assosiasiyalarının İttifaqı Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasına bəyanat 

göndərib 

➢ Paşinyan Prezident İlham Əliyevə təslim oldu: Ordumuzun uğurları diplomatiya meydanında 

da üstünlüyümüzü şərtləndirdi 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistandan Mingəçevir istiqamətində atılan raket havada vurulub 

➢ Professor Yoko Hirose: Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır 

➢ Ermənistan ordusunun “Qrad” sistemləri məhv edilib 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın haqq işini dünyaya çatdırmaqda önəmli rol oynayan Türkiyə 

mətbuatına təşəkkür edirəm 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan tərəfindən döyüşlərdə iştirak etmiş Fransa və Gürcüstan 

vətəndaşları barədə cinayət işi başlanıb 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 
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➢ Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi “La Tribune de Genève” qəzetinə 

müsahibə verib 

➢ Qazaxıstanlı politoloq: Belə məqamlarda qazax xalqı Azərbaycan xalqına tam mənəvi dəstək 

göstərir 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin atıb getdiyi hərbi texnika ordumuzun hərbi 

texnikaları kimi rənglənir 

➢ Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ağ bayraq qaldırır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən Mingəçevir şəhərinin və Ağcabədi rayonunun ərazilərini intensiv 

atəşə tutur 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzünə dini don 

geyindirilməsi qəbuledilməzdir 

➢ XİN: Ermənistan XİN-in Azərbaycan Ordusunun Şuşadakı dini ibadət yerlərini hədəfə 

almasına dair açıqlaması növbəti saxta ittiham və təxribatdır 

➢ Ötən gün törədilmiş 20 cinayətin üstü respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən “isti izlər”lə 

açılıb 

➢ Ermənistanın Azərbaycana qarşı terrorçulardan istifadə etməsinə dair daha bir sübut 

➢ ANAMA-nın əməkdaşı Ermənistan ordusunun mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində ağır 

xəsarət alıb 

➢ Ermənistanda əsgər valideynlərinin etirazı: Paşinyan gəldiyi kimi gedəcəyindən qorxur 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan İsrailin silah satmasını haqsız olaraq tənqid edir 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Moskvaya işgüzar səfər edəcək 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak 

olub, 164 nəfər xəsarət alıb 

➢ Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi “BBC World” telekanalının birbaşa 

efirində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı suallara cavab verib 

➢ Katalikos II Qareginə, dünya ermənilərinə, Qarabağda yaşayan ermənilərə Bakıda yaşayan 

ermənilərdən müraciət 

➢ Erməni vandalizmi: Dağıdılmış dini və tarixi abidələr, xarabalığa çevrilmiş şəhər və kəndlər 

➢ Azərbaycan Prezidentinin milli maraqlara əsaslanan fikirləri informasiya müharibəsində 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin atəşi nəticəsində Füzuli rayonunun Qarabağ kəndində üç mülki 

şəxs xəsarət alıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusu yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

➢ Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində Azərbaycan Bayrağı dalğalanır 

➢ Gecə ərzində bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər Azərbaycan Ordusunun üstünlüyü ilə davam 

edib 

➢ Cəbhəboyu rayonlarda top mərmiləri, raketlər, patronlar və mərmi qalıqları aşkarlanıb 

➢ Ermənistanın təxribatı haqqında xarici diplomatlara məlumat verilib 

➢ Ombudsman “Amnesty International” təşkilatına açıq məktub ünvanlayıb 
 

➢ 8 oktyabr 

➢ Belarus Strateji Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbərliyinə Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə 

məlumat verilib 

➢ Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan Dağlıq Qarabağı dərhal boşaltmalı və törətdiyi 

insanlıq cinayətlərinin hesabını verməlidir 

➢ Türkiyə Prezidenti: Qarabağ probleminin yeganə həlli işğala son qoymaqdır 

➢ Ombudsmanın Gəncədə həyata keçirdiyi faktaraşdırıcı monitorinqin nəticələrinə dair hesabat 

beynəlxalq təşkilatlara göndərilib 
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➢ ANAMA: Goranboy rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdıqları 10 ədəd “Smerç” 

raketi aşkarlanıb 

➢ Avropa Parlamentinin deputatı erməni qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasını tələb edib 

➢ Qazaxıstanlı politoloq: Azərbaycan öz torpaqlarını və ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışır 

➢ Düşmənin zirehli texnikası məhv edilib 

➢ Füzuli rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı ağ fosforlu tüstülü mərmi aşkarlanıb 

➢ Şuşadakı kilsəyə guya raket zərbəsinin endirilməsi ilə bağlı feyk xəbərlərin yayılması 

Ermənistanın növbəti təxribatıdır 

➢ Türkiyə və Almaniyanın Xarici İşlər nazirləri Ermənistanın Azərbaycana hücumunu müzakirə 

ediblər 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı davam edib 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi artilleriya atəşinə tutub 

➢ Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov İsveçrə qəzetinə müsahibəsində 

Ermənistanın təxribatlarından danışıb 

➢ Gürcü politoloq: Dağlıq Qarabağ birmənalı olaraq Azərbaycan ərazisidir 

➢ Numan Kurtulmuş: Türkiyə Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bütün beynəlxalq platformalarda 

dəstəkləyir və sonadək dəstəkləyəcək 

➢ Müdafiə Nazirliyi düşməndən əldə olunan hərbi qənimətlərin növbəti videogörüntülərini 

təqdim edib 

➢ Otto Hauzer: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərinə münasibətdə dəqiq 

mövqe tutmalıdır 

➢ Düşmənin hərbi kolonu darmadağın edilib 

➢ Düşmənin Bərdə rayonunun Qasımbəyli kəndinə atdığı raketin təsirindən dərin çuxur yaranıb 

➢ Düşmən təcili tibbi yardım avtomobillərini də atəşə tutur 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycanı ittiham etmək əvəzinə, biz ölkələri öz vətəndaşlarını 

dayandırmaq üçün tədbirlər görməyə çağırırıq 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Döyüş əməliyyatları zamanı Şuşada kilsənin dağıdılmasının Azərbaycan 

Ordusunun fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur 

➢ Rusiyanın “Novaya qazeta” nəşri Ermənistan hərbiçilərinin rəzil durumundan yazır 

➢ Azərbaycanın Yunanıstandakı səfiri məsləhətləşmələr üçün Bakıya çağırılıb 

➢ ANAMA düşmənin Qızılhacılı qəsəbəsinə atdığı kasetli raketin hissələrinin fotolarını paylaşıb 

➢ Nazir Hulusi Akar: Ermənistanın Qarabağı işğal etməsinə səssiz qalmaq ikiüzlülükdür 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak 

olub, 154 nəfər xəsarət alıb 

➢ Hulusi Akar: Ermənistan terror təşkilatları ilə əməkdaşlığı dayandırmalı və Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərindən dərhal çıxmalıdır 

➢ Baş Prokurorluq: Bərdə şəhərinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb 

➢ Bərdə ərazisi “Toçka-U” kompleksindən atəşə tutulub 

➢ Müdafiə Nazirliyi gecə döyüşləri zamanı düşmənə endirilən artilleriya zərbələrinin 

videogörüntüsünü yayıb 

➢ Azərbaycan Ordusunun döyüşlərdə iştirak edən qoşunlarının təminatı yüksək səviyyədədir 

➢ Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənistan çətin və çarəsiz vəziyyətə düşdüyünü təsdiqləyir 

➢ Ermənistan hərbçilərinin qaçarkən döyüş meydanında tərk etdikləri texnikaların 

videogörüntüsü yayılıb 

➢ İranın Ali Rəhbərinin müşaviri: BMT-nin üzvü olaraq Ermənistanın işğal edilmiş əraziləri 

Azərbaycana qaytarmasını istəyirik 

➢ XİN: Almaniyanın Xarici İşlər nazirinin Azərbaycana təzyiq göstərilməsi barədə açıqlaması 

ciddi təəssüf doğurur 

➢ Ermənistan ordusu hazırda Bərdə şəhərini atəşə tutur 
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➢ Mülki əhali və şəxsi heyət arasında təbliğat-təşviqat işləri davam edir 

➢ Ermənistan ordusunun mülki əhalini hədəfə alması nəticəsində Ağdam rayonunun Böyükbəyli 

kəndində iki sakin xəsarət alıb 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin atəşi nəticəsində Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kənd 

sakini həlak olub 

➢ Azərbaycan və Almaniya XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Ermənistan ordusunun gecə saat 04 radələrində Gəncəyə raket zərbələri endirməsi nəticəsində 

bir neçə mülki obyektə və evə ziyan dəyib 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir 

➢ Təmas xəttində 3 mərmi və 1 raket aşkarlanıb 

 

➢ 7 oktyabr 

➢ Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vurulub 

➢ Prezident İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib 

➢ Ermənistana məxsus PUA məhv edilib 

➢ Prezident İlham Əliyev CNN-Türk telekanalına müsahibəsində Rusiya, İran və ABŞ-ın 

mövqeyini şərh edib 

➢ Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 

Komanda Məntəqəsində operativ müşavirə keçirilib 

➢ Azərbaycan bayrağı Cəbrayılın mərkəzində 

➢ Anar Eyvazov: Ordumuz qazandığı uğurları genişləndirmək üçün irəliləyərək yeni dayaq 

məntəqələrini azad edib 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bahalı silahlar Ermənistana pulsuz verilməsəydi, bu münaqişə çoxdan 

çözülərdi 

➢ Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 30 nəfər həlak olub, 143 nəfər 

xəsarət alıb 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Türkiyəli qardaşlarımızın “Azərbaycan tək deyil” sözləri Türkiyəyə 

olan məhəbbəti daha da artırdı 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Cenevrəyə işgüzar səfərə gedəcək 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt mülki əhaliyə qarşı müharibə etməyib 

➢ İyirmi yeddi ildən sonra doğma evinə qayıdan cəbrayıllı zabit 

➢ Ermənistan ordusunun hərbçilərinin qaçarkən döyüş meydanında tərk etdiyi texnikaların 

videogörüntüsü yayılıb 

➢ AHİK “Amnesty İnternational”a təşkilatına etiraz müraciəti ünvanlayıb 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN-Türk televiziyasına müsahibə verib 

➢ Azərbaycan Prezidenti Rusiyanın “Pervıy Kanal” televiziyasına müsahibəsində yeni geosiyasi 

reallıqlardan danışıb 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Biz Qarabağda yaşayan ermənilərə öz vətəndaşlarımız kimi baxırıq 

➢ Azərbaycandakı xristian icmaları rəhbərləri Fransa Prezidentinə müraciət ünvanlayıblar 

➢ Prezident İlham Əliyev: Vasitəçilik missiyasında, ilk növbədə, Türkiyə və Rusiyanın iştirak 

etməyə haqqı var 

➢ Baş Nazir Əli Əsədov əhaliyə müraciət edib 

➢ Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan 166 hüquqi 

şəxslə bağlı 35 dövlətə hüquqi tapşırıqlar göndərilib 

➢ D.Peskov: KTMT üzrə öhdəliklər Qarabağa şamil edilmir 

➢ Xilas edilərək döyüş bölgəsindən təxliyə olunmuş Ermənistan vətəndaşı: Azərbaycanda 

mənimlə çox yaxşı rəftar etdilər 

➢ Azərbaycan MN: Ermənistan müdafiə nazirliyi rəsmilərinin fantaziyaları tükənmir 
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➢ FHN düşmənin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində baş vermiş fəsadlarla bağlı 

məlumat yayıb 

➢ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Dağlıq Qarabağ məsələsində Fransanın 

mövqeyinə dair bəyanat yayıblar 

➢ Azərbaycan Ombudsmanı Ermənistan tərəfindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin kaset 

bombalarla atəşə tutulması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

➢ Ermənistan ordusu yaşayış məntəqələrimizi yenidən atəşə tutur 

➢ BBC-yə müsahibəsində erməni dilində danışması da beynəlxalq hüququ tapdayan Paşinyanın 

köməyinə çatmadı 

➢ Rusiya Prezidenti: Döyüş əməliyyatları Ermənistan ərazisində aparılmır 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şəybəy kəndinin 

görüntülərini yayıb 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistanın qadağan olunan bombadan istifadə edərək Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

boru kəmərini hədəfə alması ilə bağlı məlumat yayıb 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin mülki şəxsləri hədəfə alması nəticəsində Ağdam rayonunun 

Xındırıstan kənd sakini həlak olub 

➢ Ermənistan ordusunun tankları öz artilleriya bölmələrinin atəşinə məruz qalıb 

➢ Britaniya parlamentinin üzvü Bob Bləkmən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı 

qətnamə irəli sürüb 

➢ Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 28 nəfər həlak olub, 144 nəfər 

xəsarət alıb 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş texnikasının məhv edilməsinə dair növbəti 

videogörüntü yayıb 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının 

siyahısını açıqlayıb 

➢ Kanadanın “The Globe and Mail” qəzetində dərc olunan məqalədə Hikmət Hacıyevin 

Ermənistanın hərbi təxribatları ilə bağlı fikirlərinə yer verilib 

➢ Ermənistan ordusu yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

➢ Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndindən görüntülər 

paylaşıb 

➢ Paşinyan növbəti dəfə rəzil durumda: O, acı həqiqətlərin qarşısında pərt vəziyyətə düşdü 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Gecə ərzində cəbhədə döyüşlər davam edib 

➢ Ombudsman Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya atəşinə tutduğu Gəncədə 

faktaraşdırıcı missiya həyata keçirib 

➢ ANAMA ötən gün raket, 598 bombacıq və 14 partlamış mərmi qalıqları aşkarlayıb 

➢ Pakistan Senatında Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri tərəfindən erməni təcavüzünə qarşı 

Azərbaycana növbəti dəstək verilib 

 

➢ 6 oktyabr 

➢ Təcavüzkar Ermənistanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini hədəfə alan terror cəhdinin qarşısı 

alınıb 

➢ Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lər “Amnesty International”a 

etiraz müraciəti ünvanlayıblar 

➢ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi: Azərbaycan Ordusu düşmənə ağır zərbələr  endirir 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bölmələrimizin ələ keçirdiyi düşmənə məxsus zirehli 

texnikaların görüntülərini yayıb 
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➢ ANAMA: Ermənistan dinc sakinlərə qarşı beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş 4 

kaset sursatı atıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən Yevlax, Goranboy və Beyləqan rayonlarını atəşə tutub 

➢ Azərbaycanın Baş prokuroru “Amnesty International” təşkilatının baş katibinə rəsmi müraciət 

ünvanlayıb 

➢ Əfqanıstan Milli Şurası Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 

bəyanatlar qəbul edib 

➢ Hikmət Hacıyev “Sky News Arabia” televiziya kanalına müsahibə verib 

➢ Milli Məclisin Sədri ilə Şimali Kiprin Cümhuriyyət Məclisinin sədri arasında telefon danışığı 

olub 

➢ Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi dünyanın bütün Konstitusiya 

məhkəmələrinə bəyanatla müraciət edib 

➢ Prezidentin köməkçisi Pakistanın “GEO TV” kanalına müsahibəsində Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzündən danışıb 

➢ Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “Pervıy Kanal” televiziyasına müsahibə verib 

➢ ANAMA: Goranboy rayonu ərazisində kasetli mərmi aşkarlanıb 

➢ Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Qarabağda döyüşən kürd terrorçularının səsini yayıb 

➢ Azərbaycan QHT-ləri BMT-nin Baş katibinə və Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin 

prezidentlərinə müraciət ünvanlayıb 

➢ Dövlət Baxçalı: İşğal altındakı ərazilər azad edilməli, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bayrağı 

yüksəlməlidir 

➢ Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları adından ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasına 

müraciət ünvanlanıb 

➢ Xarici ölkələrin Almaniyadakı hərbi attaşelik aparatının üzvlərinə Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı hərbi təcavüzü barədə məlumat verilib 

➢ Milli Məclisin iclasında Madagiz kəndinin Suqovuşan adlandırılması təsdiqlənib 

➢ Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin adına saxta “Twitter” 

hesabı açılıb 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Dünya haqlı tərəf olan Azərbaycanı dəstəkləməli və beynəlxalq hüququn 

yanında olmalıdır 

➢ Müdafiə Nazirliyinin xüsusi xidməti müşavirəsi keçirilib 

➢ Türkiyənin Xarici İşlər naziri: Ermənistan Yaxın Şərq regionundakı erməniləri Azərbaycanın 

işğal edilmiş ərazilərinə köçürür 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Bakıya Azərbaycana dəstək olmaq üçün gəlmişəm, hər zaman onun 

yanında olacağıq 

➢ Leonid Kalaşnikov: Rusiyanı Qarabağda gedən müharibəyə cəlb etməyə cəhd  göstərirlər 

➢ Ceyhun Bayramov: Ermənistanın təxribatları zamanı Türkiyənin bütün səviyyələrdə dəstəyini 

gördük və hiss etdik 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın haqlı mübarizəsini meydanda və masada birlikdə aparmağa 

davam edəcəyik 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bütün dünya gördü ki, Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi böyük bir 

güc olan dövlət var 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib 

➢ Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırır 

➢ Prezidentə yazırlar: Sizin qətiyyətli, müdrik və cəsarətli siyasətiniz Azərbaycan xalqını uğurlu 

gələcəyə, parlaq qələbəyə doğru aparır 

➢ Milli Məclisdə Madagiz kəndinin Suqovuşan adlandırılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul 

edilib 
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➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşməndən götürülən hərbi qənimətin videogörüntülərini 

təqdim edib 

➢ Əli Əkbər Vilayəti: Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılmalıdır 

➢ Hikmət Hacıyev: “Amnesty International” bir daha nə qədər birtərəfli, qərəzli, ikili 

standartlardan çıxış edən bir təşkilat olduğunu göstərdi 

➢ Sahibə Qafarova: İşğal altında olan bütün torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq 

➢ Əfqanıstanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə verdiyi dəstək yüksək 

qiymətləndirib 

➢ Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 27 nəfər həlak olub, 141 nəfər 

xəsarət alıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndinin 

videogörüntülərini yayıb 
➢ Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “Pervıy Kanal” televiziyasına müsahibə verib 
➢ Toşiyuki Fucivara: Yaponiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyün dəstəkləyir və münaqişənin 

tezliklə həllini arzulayır 

➢ Niderland azərbaycanlıları Ermənistanın hərbi təxribatına dair beynəlxalq təşkilatlara bəyanat 

ünvanlayıb 

➢ BMT Baş katibi Qarabağla bağlı dünya ölkələrinə müraciət edib 

➢ Fahrettin Altun: Türkiyə ədalətli davasında hər zaman qardaş Azərbaycanın yanındadır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin 2 ədəd “Qrad”ı və topları sıradan çıxarılıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ballıcada yerləşən silah-sursat anbarı məhv edilib 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Hazırda bütün cəbhəboyu əməliyyat və hərbi üstünlük ordumuzun 

tərəfindədir 

 

➢ 5 oktyabr 

➢ ABŞ Dövlət Katibinin müavini Ermənistanın Azərbaycanın mülki obyektlərini raket atəşinə 

tutduğu barədə məlumatlandırılıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Aprel döyüşlərinin qəhrəmanı düşmən texnikasını məhv etməkdə  davam 

edir 

➢ Azərbaycan və Rusiyanın XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Rusiya və Fransanın Xarici İşlər nazirləri Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər 

➢ Türkiyə Prezidenti: Ermənistan Azərbaycan ərazilərini təkcə işğal etməyib, həm də orada 

insanlıq cinayətləri törədib 

➢ Azərbaycan və Fransa Xarici İşlər nazirləri bölgədəki mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi 

aparıblar 

➢ Müdafiə Nazirliyində fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt” nömrələri açıqlanıb 

➢ Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Ermənistanın son təxribatları ilə əlaqədar beynəlxalq 

təşkilatlara müraciət edib 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycan öz qanuni haqqı uğrunda mübarizə aparır 

➢ Baş Prokurorluq: Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi dinc əhaliyə qarşı terror 

əməllərini davam etdirir 

➢ Mətyu Brayzə: Ermənilərin Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutması onların ümidsiz 

olmalarından xəbər verir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, 

Sarıcalı, Məzrə kəndlərini və müxtəlif istiqamətlərdə bir neçə strateji yüksəkliyi azad edib 

➢ Gəncə şəhəri növbəti dəfə atəşə tutulur 

➢ Azərbaycanın Baş prokuroru: Düşmən mülki şəxsləri hədəfə almaqla döyüş meydanındakı 

uğursuzluqlarına don geyindirmək istəyir 

➢ Vaqram Poqosyan erməni qoşunlarının bəzi mövqelərdən geri çəkildiyini etiraf edib 
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➢ Prezident İlham Əliyev: Gəncəyə hücum Ermənistanın terrorçu ölkə olmasını bir daha göstərir 

➢ Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev “Ukraina-24” telekanalına müsahibə 

verib 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşməndən götürülən xeyli sayda qənimətin fotolarını təqdim 

edib 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanın iyul təxribatının hədəflərindən biri də TANAP boru 

xəttini nəzarətə almaq idi 

➢ Dmitri Peskov: Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan və Türkiyə ilə 

dialoqu yüksək səviyyədə və daimi əsasda həyata keçirilir 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: NATO başda olmaqla hər kəs Ermənistandan Azərbaycan torpaqlarından 

çəkilməsini tələb etməlidir 

➢ Azərbaycan Prezidenti: Fransa özü-özünü həmsədrlər üçlüyünün xaricinə qoyur və biz buna 

səssiz qala bilmərik 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan cəbhədəki qoşunlarını təmin edə bilmir 

➢ Ermənistan ordusunun 4 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin Ağcabədi şəhərinə raket zərbələri nəticəsində iki mülki şəxs, o 

cümlədən 5 yaşlı uşaq xəsarət alıb 

➢ Hikmət Hacıyev: İşğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində fəaliyyətimizi 

davam etdiririk 

➢ Prezidentin köməkçisi: Bu gün hər bir vətəndaşımız qəhrəmanlıq salnaməsi yazır 

➢ Mehriban Əliyeva: Bizim hər birimiz Böyük Qələbə anını yaxınlaşdırmaq üçün əlimizdən 

gələni etməyə borcluyuq 

➢ Prezident: Biz bu məsələni tarixi ədalət əsasında həll etməliyik. Tarixi ədalət onu deyir ki, 

Qarabağ qədim Azərbaycan torpağıdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “TRT Haber” televiziya kanalına müsahibə verib 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hücumları onun dövlət səviyyəsində 

həyata keçirdiyi terror siyasətinin göstəricisidir 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin daha 3 tankı məhv edilib 

➢ Beyləqan şəhəri də düşmən atəşinə məruz qalır 

➢ Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması tarixi ədaləti təmin 

edəcək 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Hazırda Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi şəhərini atəşə tutur 

➢ Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 25-ə, xəsarət 

alanların sayı 127-ə çatıb 

➢ Rusiyalı politoloq: Azərbaycanın Gəncə şəhərinin atəşə tutulması onu göstərir ki, Ermənistan 

ordusu Azərbaycan əhalisinə münasibətdə terror siyasəti yürüdür 

➢ Aleksandr Perenciyev: Gəncə şəhərinin atəşə tutulması qisasdır və bu, erməni tərəfinin 

əsəblərinin dözmədiyini göstərir 

➢ Azərbaycandakı xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri əməliyyat 

şəraiti haqqında məlumatlandırılıb 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Abşeron və Xızı rayonlarına raket atmaları ilə 

bağlı məlumat yayıb 

➢ FHN: Düşmən Gəncə şəhərini və Beyləqan rayonunu yenidən raket atəşinə tutub 

➢ Ombudsman tərəfindən Ermənistanın Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutması 

nəticəsində törədilən dağıntılara və insan tələfatına dair hesabat hazırlanıb 

➢ Günay Səlimzadə: Ermənistan ordusunun artilleriya atəşi nəticəsində xəsarət alan 121 mülki 

şəxsin 30-u qadın, 7-si uşaqdır 

➢ Düşmənin Bərdə şəhərinə atdığı raket zərbəsi nəticəsində bir mülki şəxs həlak olub, üç nəfər 

xəsarət alıb 
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➢ XİN: Ermənistanın Azərbaycan şəhərlərinə raket hücumları münaqişəyə üçüncü ölkələri cəlb 

etmək məqsədi güdür 

➢ Hikmət Hacıyev: Mülki əhalinin raket atəşinə tutulması Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin 

zəifliyini və panikada olduğunu göstərir 

➢ XİN: Azərbaycan Ordusunun həyata keçirəcəyi bütün əks-həmlələrin doğuracağı nəticələrə 

görə tam məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərindədir 

➢ Günay Səlimzadə: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində həlak olan 24 mülki 

şəxsdən 5-i qadın, 3-ü uşaqdır 

➢ “Rossiya-1” telekanalı Paşinyanın Kremlə aramsız zənglərini əks etdirən kadrlar yayıb 

➢ XİN: Ermənistan Cenevrə Konvensiyasını kobudcasına pozaraq azərbaycanlı mülki şəxsləri və 

mülki infrastrukturu hədəfə alır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Gəncə şəhəri Ermənistanın Berd rayonundan atəşə tutulur 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir 

➢ Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 24 nəfər həlak olub, 121 nəfər 

xəsarət alıb 

➢ Mustafa Şentop: Gəncə şəhərinə hücum Ermənistanın işğalçı simasının son nümunəsidir 

➢ Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan silahlı qüvvələri şəhərlərimizi atəşə tutur 

➢ Azərbaycan Ordusunda qan ehtiyatı ilə bağlı heç bir problem yoxdur 

➢ Ceyhun Bayramovun Cozef Borel ilə telefon danışığında bölgədəki mövcud vəziyyətlə bağlı 

fikir mübadiləsi aparılıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın ərazisinin Ermənistandan raket atəşinə tutulmasını təsdiqləyən 

videogörüntüləri təqdim edib 

➢ ANAMA tərəfindən cəbhəboyu ərazilərdə təxirəsalınmaz əməliyyatlar keçirilib 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın ağlını başına yığması və məsuliyyətini dərk etməsi üçün 

sülhə məcburetmə davam etməlidir 

➢ Baş Prokurorluq: Mingəçevir şəhərində beş nəfər yaralanıb 

 

➢ 4 oktyabr 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistan vətəndaşları Azərbaycanı tərk edib, öz torpağında 

yaşasalar, onda sülh olacaq 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan Xızı və Abşeron istiqamətində raket atıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı dövlət terroru davam edir 

➢ Prezident İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyə” televiziya kanalına müsahibə verib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən Mingəçevir və Tərtəri atəşə tutub 

➢ Prezident İlham Əliyev: Ermənistan 30 il qanunsuz olaraq öz nəzarətində saxladığı işğal 

olunmuş əraziləri boşaltmağa başlasa, müharibə dayanacaq 

➢ Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan dərhal hücumları dayandırmalı, muzdlu əsgərləri 

və terrorçuları geri göndərməlidir 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ATƏT-in Minsk Qrupunun ABŞ-dan olan həmsədrini 

cəbhədəki vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb 

➢ Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti humanitar hüquq normalarına riayət edir 

➢ Mədəniyyət Nazirliyi: Ermənistan Gəncəyə raket zərbələri endirməklə vandalizm siyasətini 

nümayiş etdirib 

➢ Prezidentin Hərbi məsələlər üzrə köməkçisindən çağırış 

➢ Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə çağırış edib 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşməndən xeyli sayda qənimət götürülüb 
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➢ Kamal Kılıçdaroğlu: Ermənistanın Azərbaycanın Gəncə şəhərinə xain hücumunu şiddətlə 

qınayıram 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin artilleriya atəşi nəticəsində 2006-cı il təvəllüdlü Taynaq kənd 

sakini həlak olub 

➢ FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin zərbələri nəticəsində dinc əhalinin əmlakına ciddi ziyan 

dəyir 

➢ Mehriban Əliyeva: Uca Tanrı ordumuzu, xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi 

qorusun 

➢ Ombudsman Gəncə şəhərində baş vermiş insan tələfatı və törədilmiş dağıntılarla bağlı bəyanat 

yayıb 

➢ Dövlət Baxçalı: Ermənistan zülm saçan üzünü bir daha göstərdi 

➢ Mübariz İbrahimovun düşmən qüvvəsini məhv etdiyi posta Azərbaycan Bayrağı sancılıb 

➢ Baş Prokurorluq Gəncə şəhəri ərazisinə dağıdıcı xassəli mərmilərin düşməsi nəticəsində 

yaralanan şəxslərin siyahısını açıqlayıb 

➢ İbrahim Kalın: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ortaya qoyduğu mövqeyi  dəstəkləyirik 

➢ Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 

dəstəklənməsinə dair bəyanat qəbul edib 

➢ Azərbaycanın Baş prokuroru beynəlxalq qurumların rəhbərlərinə müraciət  ünvanlayıb 

➢ Azərbaycan XİN rəhbərinin ATƏT-in Minsk Qrupunun rusiyalı həmsədri ilə telefon danışığı 

olub 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər nazirinin ATƏT-in Minsk Qrupunun fransalı həmsədri arasında 

telefon danışığı olub 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir 

neçə kəndini işğaldan azad edib 

➢ Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı işğal altındakı ərazilərimizdə yaşayan dinc əhaliyə müraciət 

edib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda 

davam edir 

➢ Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının prezidenti” barəsində Azərbaycanın Cinayət 

Məcəlləsinin 15 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb 

➢ Azərbaycanın Baş prokuroru Ermənistan ordusunun Gəncə şəhərini atəşə tutması ilə bağlı 

bəyanat verib 

➢ Azərbaycan QHT-ləri beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin zirehli texnikaları, atəş-dəstək və təminat vasitələri məhv edilib 

➢ Türkiyə XİN: İşğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan 

insanlıq cinayətləri edir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Düşmənin Ermənistan ərazisindən zərbələr endirməsinin nə məqsədə 

xidmət etdiyi bizə məlumdur 

➢ Gürcü ekspert: Ermənilərin Gəncəni atəşə tutması müharibə cinayətidir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

öz rəşadətlərini göstərir 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın xaincəsinə mülki əhalimizi atəşə tutması onun Azərbaycan 

Ordusu qarşısında aciz qalmasının göstəricisidir 

➢ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi: Azərbaycan Ordusu düşmənə ağır zərbələr endirir 

➢ Xarici İşlər Nazirliyi: Ermənistanın hərbi təxribatı mövcud vəziyyətin şüurlu şəkildə 

pisləşdirilməsinə yönəlib 

➢ Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin mövcudluğu bütün region üçün təhlükədir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ordumuzun dəqiq zərbəsi nəticəsində Araik Arutunyan ağır yaralanıb 
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➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan mülki əhalinin və obyektlərin hədəfə alınmasını məqsədyönlü 

şəkildə həyata keçirir 

➢ Pakistanın ölkəmizdəki səfiri Ermənistanın Gəncəni və dinc əhalini atəşə tutmasını pisləyib 

➢ FHN: Gəncədə düşmənin atəşi nəticəsində baş verən dağıntıların aradan qaldırılması ilə bağlı 

müvafiq tədbirlər görülür 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan təbliğatı yalan üzərində qurulub 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi: Ermənistanın baş naziri xalqa müraciətində ənənəvi yalan 

və iftira dolu fikirlərini səsləndirib 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan mülki şəxsləri müdafiə etmək üçün legitim hərbi hədəflərə qarşı 

adekvat tədbirlər görmək hüququnu saxlayır 

➢ Azərbaycanın Baş Prokurorluğu düşmənin Ermənistan ərazisindən Gəncəni atəşə tutması ilə 

bağlı məlumat yayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənə qarşı cəza tədbirləri görülür 

➢ Azərbaycan Ordusunun rəhbərliyi döyüş tapşırıqlarının uğurlu icrasını planlaşdırır və təşkil edir 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev: Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin müharibə 

cinayətləri davam edir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncə şəhərini atəşə tutur 

➢ Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 22 nəfər həlak olub, 74 nəfər 

xəsarət alıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Kəndlərimiz raket və artilleriya atəşinə tutulur 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin atəşi nəticəsində Beyləqan şəhərində 2 dinc sakin həlak olub, 2 

nəfər isə xəsarət alıb 

➢ Düşmənə növbəti xəbərdarlıq edilib 

➢ Avropa Parlamentinin deputatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarından danışıb 

➢ Bosniya və Herseqovina XİN Azərbaycanın ədalətli mövqeyini bir daha dəstəkləyib 

➢ Braziliyalı deputat: Dağlıq Qarabağ məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi 

əsasında həll edilməlidir 

➢ Latviyanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı daimi nümayəndə heyətinin üzvü erməni 

təxribatları ilə əlaqədar bəyanat yayıb 

➢ Azərbaycan ilə Aİ arasında bölgədəki mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb 

➢ Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət edib 

 

➢ 3 oktyabr 

➢ Azərbaycanın bir sıra əraziləri işğaldan azad olunub 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan Ordusu daha bir neçə kəndi işğaldan azad 

edib 

➢ DİN: Hərbi sirri yayanlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcək 

➢ Suqovuşanda Azərbaycan bayrağı dalğalanır: Prezident İlham Əliyev qələbəni, Paşinyan isə 

məğlubiyyəti elan edir 

➢ Prezident İlham Əliyev: Madagizin tarixi adını bərpa edirəm, bundan sonra Suqovuşan 

adlandırılır 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana  məktub 

göndərib 

➢ Almaniya Azərbaycanlıları Alyansı Ermənistanın təxribatı ilə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın təxribatları ilə bağlı “Russia Today 

Arabic” kanalına müsahibə verib 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan Ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını 

qaldırdı 
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➢ Vaqif Dərgahlı: Zərbə PUA-larımız ermənilərin döyüş texnikalarını məhv edir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Xalqımız Türkiyənin Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstəyini yüksək 

qiymətləndirir 

➢ FHN: Ermənistan silahlı qüvvələri mülki obyektləri atəşə tutmaqda davam edir 

➢ Baş prokuror: Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə bağlı 12 nəfər 

axtarışa verilib 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan tərəfində xarici ölkələrdən gətirilən muzdlu döyüşçülərin olması 

ilə bağlı kifayət qədər faktlarımız var 

➢ Kamran Əliyev: Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi təxribatlar hərbi cinayətdir 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Döyüş əməliyyatlarının dərhal dayandırılması istiqamətində səsləndirilən 

səthi tələblər fayda verməyəcək 

➢ XİN: Ermənistan və erməni diaspor təşkilatları Azərbaycan və onun mülki əhalisinə qarşı terror 

fəaliyyəti həyata keçirdiyinə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyır 

➢ Müdafiə Nazirliyi düşmənin ağır itkilər verməsinə dair yeni görüntüləri təqdim edib 

➢ Müdafiə Nazirliyinin “qaynar xətt” nömrələrində dəyişiklik edilib 

➢ Zoya Dmitrenko: Çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan torpaqlarını 

düşməndən təmizləməyi əmr edib 

➢ Pakistanda akkreditə olunmuş hərbi attaşelərə Ermənistanın son təxribatları barədə məlumat 

verilib 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı məlumatların əksəriyyəti 

fotoşopdur 

➢ Cəbhə bölgəsində təbliğat-təşviqat işləri əməliyyat şəraitinə uyğun həyata keçirilir 

➢ Baş prokuror: Ermənistan silahlı bölmələrinin yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması 

nəticəsində 63 dinc sakin yaralanıb 

➢ Kamran Əliyev: Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı 

Azərbaycanın Baş Prokurorluğu tərəfindən 12 cinayət işi başlanıb 

➢ Latviya Baş Nazirinin müavini: Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində 26 ildir ki, heç 

bir irəliləyiş olmayıb 

➢ Bob Bləkmən: Ermənistanın yaşayış məntəqələrini və mülki insanları qəsdən hədəfə alması 

beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır 

➢ Müdafiə Nazirliyi düşmənin hərbi texnikasına sarsıdıcı zərbələrin endirilməsinə dair yeni 

görüntüləri paylaşıb 

➢ XİN: Ermənistan münaqişə zonasında fəaliyyət göstərən jurnalistlərin təhlükəsizliyini və 

mühafizəsini risk altına atır 

➢ BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisinə Ermənistanın hərbi təxribatları barədə 

məlumat verilib 

➢ Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi videoçarxda Ordumuzun və xalqımızın döyüş 

ruhunun sarsılmazlığı əks olunub 

➢ Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlarımıza müraciət edib 

➢ Almaniya Bundestaqının deputatları Ermənistanın növbəti təxribatı ilə bağlı bəyanat yayıblar 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Hazırda düşmən kəndlərimizi atəşə tutur, qəti cavab tədbirləri görülür 

➢ Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bir aylıq əməkhaqqı 

məbləğində vəsaiti Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianə ediblər 

➢ Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 120 milyon manatdan çox vəsait toplanıb 

➢ Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı 

➢ Düşmənin məhv edilən döyüş texnikasının siyahısı 

 

➢ 2 oktyabr 
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➢ XİN Ermənistanın qoşunların təmas xətti boyunca dinc sakinləri və mülkü infrastrukturu atəşə 

tutması ilə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini bəyan 

edib 

➢ XİN ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrinin rəhbərlərinin bəyanatına dair  açıqlama 

yayıb 

➢ Veljko Kajtazi: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət göstərilməli, mülki şəxslərə qarşı 

hücumlar dərhal dayandırılmalıdır 

➢ FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində Horadiz şəhərinin ətrafında yanğın 

başlayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi düşmənin canlı qüvvə və döyüş texnikasının məhv edilməsinə dair yeni 

görüntüləri paylaşıb 

➢ Gürcüstanda Ermənistanın işğalçı ordusunu dəstəkləmək cinayətdir 

➢ Maksim Şevçenko: Nə üçün Azərbaycan xalqı bir milyon insanın ev-eşiyindən qovulması və 

ərazilərinin işğalı ilə barışmalıdır? 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan ordusunun Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və mülki əhalisini 

qəsdən hədəfə alması vəhşilik, barbarlıqdır 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələri mülki obyektləri atəşə tutmağa davam edir 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Dağlıq Qarabağ problemi kökündən həll edilməlidir 

➢ Ombudsman Ermənistanın təxribatı ilə bağlı açıqlama yayıb 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə bütün imkanları ilə Azərbaycanın yanında olacaq 

➢ Rusiya və Belarus prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsini 

müzakirə ediblər 

➢ Latviya Seyminin deputatı: Azərbaycan yalnız öz torpaqlarını qoruyur 

➢ Prezident İlham Əliyevin “Əl-Cəzirə” televiziya kanalına müsahibəsi 

➢ Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü desant həmlə taborunun döyüş bayrağı ələ keçirilib 

➢ XİN: Mülki şəxsləri və obyektləri hədəfə alan Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquq 

normalarını kobudcasına pozur 

➢ Azərbaycanın və Fransanın Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Annisa Fadilah: Azərbaycan suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparır 

➢ Hikmət Hacıyev: Bu gün Azərbaycanda ümummilli həmrəylik hökm sürür 

➢ Hulusi Akar: İşğalçı Ermənistanın hücumlarına qarşı sonadək azərbaycanlı qardaşlarımızın 

yanındayıq 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan xarici jurnalistləri canlı hədəfə çevirir 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan dövlətinin işi haqq işidir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Çətin iqlim və istehkam şəraitinə baxmayaraq, Azərbaycan Ordusu 

addım-addım irəliləyir 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatı cəbhənin bütün istiqamətlərində 

uğurla davam edir 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın baş naziri hər fürsətdə yalan, riyakarlıq və xalqını 

aldatmaqla məşğuldur 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan öz ərazisindən yaşayış məntəqələrimizə raket hücumu həyata 

keçirməklə Cenevrə Konvensiyasını pozur 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ordusu yüksək texnologiyalardan istifadə edərək düşmənin hərbi 

infrastrukturunu sıradan çıxarır 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Rusiyada akkreditə olunmuş aparıcı xarici KİV 

nümayəndələrinə mətbuat brifinqi verib 

➢ Xarici siyasətçilər və ekspertlər Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatlarını pisləyirlər 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistan cəbhəyə qadınları göndərir 
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➢ Ermənistan ordusunun təminat və döyüş vasitələri darmadağın edilib 

➢ Alman politoloq: Ermənistan PKK silahlılarını Dağlıq Qarabağa gətirib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən Bərdə və Tovuz rayonlarının kəndlərini də raket atəşinə tutub 

➢ Ermənistan ordusu Şəmkirin Sabirkənd və Ağdamın Quzanlı yaşayış məntəqələrini raket 

atəşinə tutur 

➢ Fövqəladə Hallar Nazirliyi düşmənin təxribatları ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib 

➢ AVCİYA Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hərbi təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun əsgərləri arasında atışma olub 

➢ General-mayor Hikmət Həsənov: Hərbçilərimizin döyüş əzmi qələbəmizi təmin edəcək 

➢ Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları Ermənistanın hərbi təxribatları barədə məlumatlar 

yayıb 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 175 evə və 41 mülki obyektə 

külli miqdarda ziyan vurulub 

➢ Gecə ərzində və səhər saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş əməliyyatları 

davam edib 

➢ Ermənistan prezidenti müxtəlif ölkələrdən olan ermənilərin Dağlıq Qarabağda döyüşdüklərini 

etiraf edib 
 

➢ 1 oktyabr 

➢ Rusiyanın Baş prokuroru Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələri əsasında həllini dəstəkləyir 

➢ Qırğızıstan, Macarıstan və Türk Şurasının birgə mövqeyi: Münaqişənin Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıyıq 

➢ Bölgədə davamlı sülh və təhlükəsizliyə nail olmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinin yerinə yetirilməsi zəruridir 

➢ Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanat yayıb 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun apardığı qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı cəbhənin 

bütün istiqamətlərində uğurla davam edir 

➢ Düşmən Horadiz şəhərini atəşə tutub 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində mülki əhalidən 55 nəfər 

xəsarət alıb, 19 nəfər həlak olub 

➢ Mərakeş Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın Gorus rayonundan Azərbaycan əraziləri yenidən raket 

atəşinə tutulub 

➢ Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi İsrail portalına müsahibəsində Ermənistanın ölkəmizə 

qarşı hərbi təcavüzündən danışıb 

➢ XİN Dağlıq Qarabağda “Le Monde” qəzetinin iki jurnalistinin yaralanmasına dair məlumatla 

bağlı açıqlama yayıb 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın hərbi təxribatları ilə bağlı “Al Arabiya” 

telekanalına müsahibə verib 

➢ Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin daha bir neçə hərbi texnikasını məhv edib 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Bölgədə sülhün yaranması Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarından çəkilməsindən asılıdır 

➢ Milli Məclisin Sədri ilə Parlamentlərarası İttifaqın Prezidenti arasında telefon danışığı olub 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Azərbaycan HHQ-nin döyüş təyyarəsi və helikopterləri bugünkü 

döyüşlərdə tətbiq olunmayıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu ancaq hərbi obyektlərə zərbə endirir 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin ağır artilleriyadan atəşi nəticəsində Ağdam rayonunun 

Hacıməmmədli kəndində ata və oğlu həlak olub 
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➢ Malayziya parlamenti Ermənistanın hərbi təxribatlarını kəskin şəkildə pisləyən bəyanat yayıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan ərazisindən Azərbaycana hücumlar dayandırılmadığı halda, 

atəşi həyata keçirən hərbi hədəflərə qarşı adekvat tədbirlər görüləcək 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Düşmən yaşayış məntəqələrimizi yenidən artilleriya atəşinə tutur 

➢ XİN: Silahlı Qüvvələrimiz məqsədinə nail olmaq üçün hər hansı kənar qüvvəyə ehtiyac 

duymayacaq qədər peşəkar və güclüdür 

➢ Ermənistanın Gorus rayonundan Azərbaycan əraziləri raket atəşinə tutulub 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhalinin yaşayış sahələrini atəşə tutması yanğın və 

dağıntılara səbəb olub 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarə və 

helikopterin vurulması barədə məlumat yalandır 

➢ Ermənistan ordusu təminat baxımından ciddi problemlərlə üzləşir 

➢ Ermənistan ordusunun artilleriya qurğuları məhv edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən yenidən Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutur 

➢ Müdafiə Nazirliyinin rəsmi teleqram kanalı istifadəyə verilib 

➢ Ermənistan ordusunun mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində 16 nəfər həlak olub, 55 nəfər 

isə bədən xəsarətləri alıb 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin Tərtər şəhərini ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində bir 

mülki şəxs həlak olub 

➢ Düşmənə gecə ərzində artilleriya zərbələri endirilib 

➢ Düşmənin hərbi kolonları məhv edilib 

➢ Düşmənin məhv edilən döyüş texnikasının siyahısı 

 

➢ 30 sentyabr 

➢ XİN: Ermənistan muzdluları gətirməklə terrorçuluğu nümayiş etdirir 

➢ Azərbaycan və Rusiyanın Xarici İşlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

➢ Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın terrorçu qüvvələri Azərbaycana qarşı 

istifadə etməsinə adekvat reaksiya verməlidir 

➢ DTX ermənilərin fəallığı ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib 

➢ Düşmənə məxsus 8 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistem məhv edilib 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı davam edir  

➢ TÜRKPA-nın müşahidə missiyası Qırğızıstanda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə 

edəcək 

➢ Düşmən taborunun döyüş bayrağı və sənədləri ələ keçirilib 

➢ Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu gün saat 17:30-dək düşmənin məhv edilən döyüş 

texnikasının sayını açıqlayıb 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Pakistan Senatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyib 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin top atəşi nəticəsində Horadiz şəhərində bir mülki şəxs həlak olub, 

üçü isə xəsarət alıb 

➢ Azərbaycanda yaşayan icmalar ölkəmizin haqlı mövqeyini müdafiə edirlər 

➢ Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan sülhün və sabitliyin düşməni kimi hərəkət edir 

➢ Son saatlarda Ermənistan ordusunun daha səkkiz döyüş texnikası məhv edilib 

➢ Polad Bülbüloğlu: Əgər Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarsa, bu, bütün 

körpülərin yandırılması demək olacaq 

➢ Hikmət Hacıyev Ermənistanın son təxribatları ilə bağlı İsrailin nüfuzlu “i24 NEWS” kanalına 

müsahibə verib 

➢ Azərbaycan ATƏT-in Daimi Şurasının iclasında təmsil olunub 
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➢ Ermənistan ordusunun “Toçka-U” kompleksindən atdığı raketlərdən üçü partlamayıb 

➢ Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə Nazirliyinin 

Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan yaralı hərbçilərlə görüşüblər 

➢ Hərbi vəzifəlilərin hərbi hissələrə yola salınması davam etdirilir 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev “TRT World” kanalına müsahibəsində Ermənistanın 

təcavüzkar siyasətindən danışıb 

➢ FHN: Tərtər və Ağdam rayonlarında baş verən yanğınların qarşısı alınıb 

➢ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin Ağdərədə yerləşən qərargahına zərbə endirilib 

➢ Ermənistan ordusunun Füzuli istiqamətində yerləşən 4-cü taboru atəşə məruz qalıb 

➢ Baş Prokurorluq: Hazırkı vaxtadək mülki əhalidən 14 nəfər həlak olub, 46 nəfər xəsarət alıb 

➢ İƏT Parlament İttifaqı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz və işğal siyasətini qətiyyətlə 

qınayır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Tonaşendə düşmənin iki tankı məhv edilib 

➢ XİN: Ermənistanın Avropa Məhkəməsindən siyasi məqsədlərlə istifadə etmək cəhdi onun 

özünün əleyhinə çevrilib 

➢ Dmitri Kuleba: Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik 

➢ Nazir Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını təkbaşına azad etməyə 

qadirdir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin ehtiyat qüvvələri məhv edilib 

➢ Malayziya Xarici İşlər Nazirliyindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edən 

bəyanat 

➢ Bölmələrimizin mövqelərini atəşə tutan düşmən topları məhv edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi düşmənin səhər saatlarında məhv edilən hərbi texnikalarının 

videogörüntülərini paylaşıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik 

Şurasında qapalı məsləhətləşmələrin keçirilməsini ümumən təqdir edirik 

➢ Düşmən 18-ci motoatıcı diviziyasının 41-ci əlahiddə alayının komanda məntəqəsinə atəş 

zərbəsi endirilib 

➢ “Al Jazeera” cəbhə xəttindən daha bir reportaj yayımlayıb: Mülki obyektlər də atəşə məruz 

qalır 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Tonaşendə erməni taborunun şəxsi heyəti müdafiə mövqelərini tərk edərək 

qaçır 

➢ Avrasiya Yazıçılar Birliyi: Ermənistan rəhbərliyinin təxribatçı əməllərini ən kəskin şəkildə 

qınayırıq 

➢ Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rusiya Daxili İşlər nazirinin birinci müavini və Xarici İşlər 

nazirinin müavini ilə görüşüb 

➢ Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmən mövqelərinə artilleriya zərbələri endirir 

➢ İndoneziya parlamentinin Milli Oyanış Partiyası fraksiyası: Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

hərbi təcavüzünü pisləyirik 

➢ Müdafiə Nazirliyi döyüşlərə qatılmaq istəyən könüllülərə müraciət edib 

➢ Ermənistan ordusunun bölmələri Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kəndini artilleriya 

atəşinə tutur 

➢ Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi 

təxribatlarını pisləyib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmən qruplaşması mühasirəyə alınıb 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun Tərtərə top mərmisi atması nəticəsində 7 mülki şəxs 

yaralanıb 

➢ Düşmənin 2300 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edilib 

➢ Düşmən Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutur 
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➢ Cəbrayıl rayonu istiqamətində düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib 

 

➢ 29 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Rossiya-1” telekanalının “60 dəqiqə” 

proqramında sualları cavablandırıb 

➢ Mustafa Şentop: Haqlı mübarizəsində sonadək Azərbaycanın yanındayıq 

➢ ICESCO Dağlıq Qarabağda mədəni və tarixi hüquqlara hörmət etməyə çağırır 

➢ Niderlandın Xarici İşlər naziri Ermənistanın növbəti təcavüzü barədə məlumatlandırılıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun mövqeləri darmadağın edilib 

➢ Möhsün Pakayin: Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılmalıdır 

➢ Ölkəmizdəki xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri əməliyyat şəraiti 

haqqında məlumatlandırılıb 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Müdafiə Nazirliyi rəşadətli Azərbaycan Ordusunun hərbi qüdrəti ilə bağlı maraqlı paylaşım 

edib 

➢ Litva Dağlıq Qarabağdakı gərginlikdən narahatdır 

➢ Azərbaycanın Baş Naziri ilə Türkiyənin Vitse-prezidenti arasında telefon danışığı olub 

➢ Ömər Çelik: Türkiyə sona qədər Azərbaycanın yanındadır 

➢ Mehriban Əliyeva: “Qoy Uca Tanrı hər bir azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ 

torpağını öpməyi nəsib etsin!” 

➢ Fahrettin Altun: Türkiyə Ermənistan ordusuna məxsus təyyarəni vurmayıb 

➢ Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusuna məxsus Su-25 təyyarəsinin guya F-16 qırıcısı tərəfindən 

vurulması barədə məlumat yalandır 

➢ Bundestaqın hakim Xristian/Demokrat-Xristian Sosialist İttifaqı fraksiyası BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə istinad edib 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində 12 mülki şəxs həlak olub, 

35 nəfər xəsarət alıb 

➢ Azərbaycan Milli Məclisinin və Pakistan Senatının sədrləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Valeri Kolyux: Ukrayna Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü prinsipini tam 

dəstəkləyir 

➢ Dövlət Xidməti: Azərbaycanın hər bir vətəndaşı səfərbərlik çağırışını böyük ruh yüksəkliyi 

ilə qarşılayıb 

➢ Azərbaycan Ordusunda tibbi təminat, təchizat və qan ehtiyatları ilə bağlı heç bir problem 

yoxdur 

➢ Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi 

təxribatını pisləyib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Artilleriya bölmələri düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir 

➢ Baş Prokurorluq: Hazırkı vaxtadək mülki əhalidən 33 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə 

xəstəxanalara yerləşdirilib 

➢ Milli Məclisin Sədri ilə ATƏT Parlament Assambleyasının Prezidenti arasında telefon 

danışığı olub 

➢ Vaqif Dərgahlı: Döyüşlərdə istifadə üçün Ermənistandan hərəkət edən S-300 ZRK işğal 

olunmuş ərazilərimizə  daxil olduğu anda məhv ediləcək 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistan Azərbaycan 

torpaqlarından çəkilməlidir 

➢ Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması Ermənistanın müharibə və siyasi cinayətləri barədə 

beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

➢ XİN: Avropa Məhkəməsinin Ermənistanın məkrli siyasi oyunlarından kənarda dayanacağına 

ümid edirik 
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➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusunun Madagizdəki alayında tamamilə ruh 

düşkünlüyü yaranıb 

➢ Səfir Bilal Haye: Biz “Qarabağ Azərbaycandır!” deməkdən çox xoşbəxtik 

➢ Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Türkiyədə akkreditə olunmuş aparıcı xarici KİV 

nümayəndələrinə videoformatda brifinq verib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun alay komandiri ağır yaralanıb 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq Ermənistanın son hərbi təxribatları ilə bağlı birgə 

bəyanat yayıb 

➢ ANAMA cəbhəboyu yerləşən ərazilərdə yaşayan sakinləri naməlum əşyalara toxunmamağa 

çağırır 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Düşmənin əks-hücum cəhdi dəf edilib 

➢ MN: Hadrut istiqamətində düşmənin komanda müşahidə məntəqəsi darmadağın edilib 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Bugünkü döyüşlərdə helikopterlərdən istifadə edilmir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin daha bir tankı məhv edilib 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusunun hərbi hissə komandiri məhv edilib 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusu düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini, hərbi obyektlərini 

və döyüş texnikalarını məhv edib 

➢ Bakir İzetbeqoviç: Dağlıq Qarabağda münaqişənin baş verməsinə görə bütün məsuliyyəti 

Ermənistan tərəfi daşıyır 

➢ Ermənistan tərəfi köhnə videomaterialları əhalisinə yeni kimi təqdim edir 

➢ Alman deputatlar: Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımalıdır 

➢ Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusunun polkovniki məhv edilib 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Düşmənin “Uraqan” yaylım atəş sistemi məhv edilib 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusunun alayı darmadağın edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin daha iki tankı məhv edilib 

➢ Vaqif Dərgahlı: Hərbi Hava Qüvvələrimizin aviasiya vasitələrinin tərkibində F-16 qırıcıları 

mövcud deyil 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Azad edilən ərazilərin bir qarışı belə itirilməyib 

➢ Böyük Britaniyanın Dövlət Naziri Vendi Morton Ermənistanın hərbi təcavüzü barədə 

məlumatlandırılıb 

➢ Füzuli şəhərinin azad olunması uğrunda Azərbaycan Ordusunun hücumu davam edir 

➢ Ermənistan ərazisindən Daşkəsən rayonu ərazisi atəşə tutulur 

➢ Gecə ərzində gərgin döyüşlər davam edib 

➢ TÜRKPA Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə 

tutulmasını qınayır 

 

➢ 28 sentyabr 

➢ Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarənin vurulması barədə yayılan məlumat 

yalan və dezinformasiyadır 

➢ Ombudsman Ermənistanın mülki əhalini atəşə tutması və insan tələfatı ilə bağlı növbəti etiraz 

bəyanatını yayıb 

➢ Rusiyalı politoloq: Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti Azərbaycan cəmiyyətində yüksək 

dəstəklənir 

➢ Hərbiyönümlü QHT-lərin bəyanatı 

➢ Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana dəstək verən Türkiyənin parlamentdəki siyasi 

partiyalarına təşəkkür edib 

➢ Rusiyalı ekspert: Azərbaycan silahlı qüvvələri qüdrətinə görə regionda ən yaxşı ordudur 

➢ Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatları ilə bağlı müzakirələr aparılıb 
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➢ Milli Məclisin Sədri ilə ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti arasında telefon 

danışığı olub 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş arasında 

videokonfrans formatında görüş olub 

➢ Türkiyənin Baş Ombudsmanı: Azərbaycan xalqının haqq işini hər zaman dəstəkləyirik 

➢ Bakı və daha 21 şəhər-rayonda komendant saatı başlayıb 

➢ DİN: Azərbaycan Ordusu ilə bacara bilməyən düşmən yaşayış məntəqələrimizi və mülki 

obyektləri hədəf seçir 

➢ Düşmənin Tərtərdə əlillər və məcburi köçkünlər üçün tikilmiş binanı atəşə tutması nəticəsində 

iki nəfər həlak olub və iki nəfər yaralanıb 

➢ Ombudsman Ermənistan tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qalmış ərazidə faktaraşdırıcı 

missiya həyata keçirir 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Türkiyə bütün məsələlərdə həmrəylik nümayiş etdirir və 

daim bir-birini tərəddüdsüz dəstəkləyir 

➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təxribat və 

hücumlarını kəskin şəkildə qınayır 

➢ Mustafa Şentop: Türkiyə var qüvvəsi ilə Azərbaycanın yanındadır 

➢ Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bəyanat yayıb 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Düşmən Goranboy rayonu ərazisini atəşə tutub 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ukraynalı həmkarını Ermənistanın son hərbi təxribatları 

barədə məlumatlandırıb 

➢ Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Azərbaycan xalqına müraciət edib 

➢ Türk Şurası: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü 

əsasında həll olunmalıdır 

➢ “The Baltic Course” internet jurnalında Hikmət Hacıyevin bəyanatı dərc edilib 

➢ Bir gün ərzində Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinə Vətənimizi qorumağı arzu edən 50-dən 

çox soydaşımızın müraciəti daxil olub 

➢ Əfqanıstan Qarabağ münaqişəsi məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyib 

➢ Daxili İşlər Nazirliyi komendant saatı ilə bağlı məlumat yayıb 

➢ Vatikanın Xarici İşlər üzrə dövlət katibi Dağlıq Qarabağdakı son vəziyyətlə bağlı 

məlumatlandırılıb 

➢ Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və üzvləri Ermənistanın hərbi 

təxribatlarını pisləyən bəyanat yayıblar 

➢ FHN: Düşmən bölmələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Ağdam və Tərtər rayonlarının bir sıra 

kəndlərində mülki obyektlər yanıb 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin daha bir neçə hərbi texnikası məhv edilib 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə bütün imkanları və bütün qəlbi ilə dost və qardaş 

Azərbaycanın yanındadır 

➢ Ağdərə istiqamətində düşmənin artilleriya bölmələrinə zərbələr endirilib 

➢ Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusu ərzaq qıtlığı və dərman ləvazimatları çatışmazlığı ilə 

üzləşib 

➢ Hulusi Akar: Biz doğma torpaqlarını qorumaqda azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındayıq 

➢ Azərbaycan gəncləri və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri düşmənin təxribatları ilə 

əlaqədar bəyanat yayıblar 

➢ İtaliyalı deputatlar: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edilməlidir 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistanın hərbi komandanlığı öz əsgərlərinə qarşı silah tətbiq 

edilməsi əmrini verib 
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➢ Hərbi vəzifəlilər zənglər və SMS-lər aldıqda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 

Dövlət Xidmətinin yerli idarə və şöbələrinə gəlməlidirlər 

➢ TADDEF Ermənistanın təxribatlarına etiraz edib 

➢ ABŞ Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda vəziyyəti müşahidə edir 

➢ Düşmənin Tərtər Rayon Məhkəməsinin yerləşdiyi əraziyə artilleriya atəşi nəticəsində bir nəfər 

həlak olub, üç nəfər yaralanıb 

➢ İraqlı deputat: Azərbaycan üçün səfərbər olmağa hazırıq 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Bir az əvvəl düşmənin daha iki tankı məhv edilib 

➢ AHİK Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmənin qrad qurğularından açdığı atəş nəticəsində Ağdam rayon sakinin 

həlak olması ilə bağlı cinayət işi başlanıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: Son günlər Ermənistan tərəfindən tamamilə reallıqdan uzaq saxta 

məlumatlar hazırlanır 

➢ Anar Eyvazov: Düşmən sıxışdırılaraq geri çəkilməyə məcbur edilir  

➢ Azərbaycanda yaşayan etnik icma rəhbərləri Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat 

yayıblar 

➢ Ermənistanın bütün cəbhə xətti boyunca növbəti təxribatı ilə əlaqədar Azərbaycanın Rus 

İcmasının Bəyanatı 

➢ Vaqif Dərgahlı: Düşmənin itkiləri arasında Suriya və Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrindən olan 

erməni əsilli muzdlular da var 

➢ Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri son hadisələr barədə məlumatlandırılıb 

➢ Prezidentin köməkçisi: Bu hadisələr Ermənistan və onun hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən 

həyata keçirilən təxribatdır 

➢ Ölkəmizdəki xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri əməliyyat şəraiti 

haqqında məlumatlandırılıb 

➢ Daxili İşlər naziri komendant saatının tətbiq edildiyi ərazilərin komendantı təyin olunub 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdən çıxmamaq üçün təxribatlara əl atır 

➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın təxribatları ilə bağlı “Al Jazeera” 

telekanalına müsahibə verib  

➢ Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı işğala son qoymağa çağırmalıdır 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ermənistan çətin vəziyyətə düşdükdə mülki əhalini hədəfə alır 

➢ Ceyhun Bayramov: Xarici ölkələrin müvafiq qurumları Ermənistanın atəşkəs rejimini 

pozması ilə bağlı məlumatlandırılıb 

➢ Baş Prokurorluq: Düşmən Tərtər rayonunun mərkəzini, əhalinin sıx yaşadığı kəndləri ağır 

artilleriyadan intensiv atəşə tutub 

➢ General-mayor Mais Bərxudarov: Düşməni sona qədər məhv etmək uğrunda vuruşacağıq 

➢ Baş Prokurorluq: Hazırkı vaxtadək mülki əhalidən 26 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib 

➢ Ali Radanın vitse-spikeri: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını dəstəkləyirik 

➢ Bölmələrimiz torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatı keçirir 

➢ A.Merejko: Azərbaycan özünün qanunsuz işğal edilmiş ərazilərini tamamilə azad edəcək 

➢ Rusiyanın Azərbaycan Diaspor Təşkilatları Konfederasiyası bəyanatla çıxış edib 

➢ Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

➢ XİN: Ermənistan Tərtər şəhərinin dinc sakinlərini atəşə tutmaqla mülki insanlara qarşı terror 

vasitələrindən istifadə etdiyini nümayiş etdirir 

➢ Talış kəndi ətrafındakı əlverişli yüksəkliklər düşməndən təmizlənib  

➢ Müdafiə Nazirliyi: Düşmənə sonuncu dəfə xəbərdarlıq edilir 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin daha iki tankı məhv edilib  
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➢ Fahrettin Altun: Dünya ölkələrini bu işğala və hücumlara qarşı Azərbaycanla həmrəy olmağa 

çağırırıq 

➢ Bölmələrimiz düşmən texnikasını məhv etməyə davam edir  

➢ Azərbaycan və Estoniya XİN rəhbərləri cəbhədəki vəziyyət barədə danışıblar 

➢ Azərbaycanın Xarici İşlər nazirinin iranlı həmkarı ilə telefon danışığı olub 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun 3 silah-sursat anbarı, onlarla texnikası məhv edilib, 

550-dən artıq canlı qüvvə itkisi var 

➢ Azərbaycan XİN rəhbəri ABŞ Dövlət katibinin müavinini cəbhədə baş verənlərlə bağlı 

məlumatlandırıb 

➢ Düşmənin daha bir neçə hərbi texnikası məhv edilib  

➢ Bu gündən Azərbaycanda hərbi vəziyyət qüvvəyə minib 

 

➢ 27 sentyabr 

➢ Ombudsman Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində mülki 

əhalinin qətlə yetirilməsinə etiraz bəyanatı yayıb 

➢ XİN: Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə almaqla beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini kobudcasına pozur 

➢ Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarının rəhbərləri ilə videokonfrans 

formatında görüş keçirilib 

➢ Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti: Hərbi vəziyyət ölkəmizdə 

səfərbərliyin elan olunması anlamına gəlmir 

➢ Ermənistan ordusuna məxsus silah-sursat anbarı məhv edilib 

➢ Baş Prokurorluq cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı növbəti məlumat yayıb 

➢ Rusiyalı deputat: Ermənistan hərbi qüvvələrini işğal olunmuş ərazilərdən qeyd-şərtsiz 

çıxarmalıdır 

➢ Pakistan XİN Ermənistanın növbəti hərbi təxribatını pisləyən bəyanat yayıb 

➢ Mövlud Çavuşoğlu: Meydanda və masa arxasında Can Azərbaycanla birlikdəyik 

➢ Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar bəyanat yayıb 

➢ Aİ-nin ali nümayəndəsi Ermənistanın hərbi təxribatları barədə məlumatlandırılıb 

➢ Anar Eyvazov: Ermənistan hərbi birləşməsinin komandanlığına təslim olmaq təklif edilib 

➢ Anar Eyvazov: Murov zirvəsinin azad edilməsi ilə hərbi əhəmiyyətli Vardenis-Ağdərə 

avtomobil yolu atəş nəzarətinə götürülüb 

➢ Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun top atəşi nəticəsində Naftalan rayonunda bir ailənin 

beş üzvü həlak olub 

➢ Hikmət Hacıyev: Murov yüksəkliyi Silahlı Qüvvələrimizin çox çətin şəraitdə yüksək 

peşəkarlığı nəticəsində azad edilib 

➢ Ağdam və Tərtər rayonlarında fərdi evlərdə və mülki obyektlərdə baş vermiş yanğınların 

söndürülməsi üçün FHN-in müvafiq qüvvələri cəlb edilib 

➢ Azərbaycan XİN rəhbərinin Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə telefon danışığı olub 

➢ Hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 19 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ordusu fəaliyyətini Cenevrə Konvensiyasına uyğun həyata 

keçirir 

➢ Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin rusiyalı həmkarı ilə telefon danışığı olub 

➢ Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan 

edilib 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsi azad olunub 

➢ Düşmən zirehli texnikasını döyüş meydanında ataraq qaçır 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

88 
 

➢ Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan diaspor nümayəndələrinə müraciət edib 

➢ Azərbaycan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyətin tətbiq olunması ilə bağlı qərar qəbul edib 

➢ Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına müraciətlərin çoxluğu 

səbəbindən bir sıra texniki problemlər yaşanır 

➢ Dövlət Baxçalı: Qanımızla, canımızla, varlığımızla Azərbaycanın yanındayıq 

➢ Ali Baş Komandanımızın və Ordumuzun yanındayıq – QHT-lərdən müraciət 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistan ordusunun genişmiqyaslı təxribatları ilə bağlı yeni məlumat 

yayıb 

➢ Ermənistan hərbi birləşməsinin komandanlığına təslim olmaq barədə təklif edilib 

➢ Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib 

➢ Azərbaycanda 500-dən çox QHT beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

➢ Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti bəzi xarici saytlarda yer alan 

təxribat xarakterli məlumatları təkzib edib 

➢ Türkiyə Prezidenti: Ermənistan bölgədə sülhə və sabitliyə ən böyük təhlükə olduğunu bir daha 

göstərdi 

➢ Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə azərbaycanlı qardaşları ilə həmrəyliyini gücləndirməyi 

davam etdirəcək 

➢ Azərbaycanın siyasi partiyaları Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatına dair 

birgə bəyanat yayıblar 

➢ Şamil Ayrım: Bu gün biz bir daha qarşımızda güclü Azərbaycan görürük 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistan sosial şəbəkələr üzərindən təxribatçı məlumatlar və 

dezinformasiya yayır 

➢ Milli Televiziya və Radio Şurası bəyanat yayıb 

➢ Baş Prokurorluq: Hazırkı vaxtadək mülki əhalidən müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 9 

nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib 

➢ Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşib və bu, 

Ermənistanı qorxuya salır 

➢ Prezidentin köməkçisi: Ordumuz Ermənistanın cinayətlərinin qarşısını almaq üçün öz 

rəşadətli missiyasını həyata keçirir 

➢ Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusu işğal altındakı bir sıra kəndləri azad edib 

➢ Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı 

➢ Ermənistanda hərbi vəziyyət rejimi və səfərbərlik elan olunub 

➢ XİN: Yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin 

üzərinə düşür 

➢ Azərbaycan QHT-ləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, ABŞ, Rusiya və Fransa 

prezidentlərinə müraciət ünvanlayıb 

➢ Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

➢ Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti yüksək vətənpərvərliyə görə 

vətəndaşlara təşəkkür edib 

➢ Əbdülhəmid Gül: Türkiyə dost və qardaş Azərbaycanın yanındadır 

➢ Türkiyə XİN: Azərbaycan öz xalqını və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün qanuni müdafiə 

haqqına malikdir 

➢ Rusiyalı ekspert: Bazar günü səhər tezdən baş verənlər müasir Ermənistanda mövcud olan 

açıq-aşkar nasist rejimin mahiyyətinin qanunauyğun ifadəsidir 

➢ Ombudsman aparatı cəbhədəki vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Türkiyə parlamentinin sədri: Ermənistan bölgədə sülhə təhlükə yaradan islaholunmaz terror 

dövlətidir 
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➢ Aleksey Şvaryov: Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri ölkəsinin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək 

üçün istənilən gücə malikdir 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

➢ Polkovnik-leytenant Anar Eyvazov: Hazırda Ermənistan tərəfinin çoxlu sayda canlı qüvvə 

itkisi var 

➢ Azərbaycan işğalçı Ermənistandan fərqli olaraq hərbi əməliyyatlar zamanı beynəlxalq 

humanitar hüquq normalarının tələblərinə riayət edir 

➢ Baş Prokurorluq Ermənistan ordusunun mülki əhalini və yaşayış məntəqələrini atəşə tutması 

ilə bağlı məlumat yayıb 

➢ Qarabağın azərbaycanlı icması cəbhədəki vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb 

➢ Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-həmlə əməliyyatı uğurla davam edir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

➢ İbrahim Kalın: Dünya ictimaiyyəti Ermənistandan bu təxribatları dərhal dayandırmağı tələb 

etməlidir 

➢ Müdafiə Nazirliyi: Bölmələrimiz cəbhədə düşmən üzərində tam üstünlüyə malikdir 

➢ Anar Eyvazov: Qoşunlarımızın sürətli əks-hücum əməliyyatları davam edir  

➢ Erməni təxribatının qarşısını almaq üçün ölkə üzrə internetin verilməsi məhdudlaşdırılıb 

➢ Hikmət Hacıyev: Ermənistanın yaşayış məntəqələrini, mülki əhalini qəsdən hədəfə alması 

beynəlxalq humanitar hüququn kobud surətdə pozulmasıdır 

➢ Bütün cəbhə boyu qoşunlarımız əks-hücum əməliyyatına başlayıb 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susdurulur və döyüş fəaliyyətinin qarşısı alınır 

➢ Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə boyu genişmiqyaslı təxribat törədib 
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Prezident İlham Əliyev Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Bakıda Hərbi Qənimətlər 

Parkının açılışında iştirak edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Vətən müharibəsində Qələbəsinin rəsmiləşməsindən bir 

gün sonra – noyabrın 11-də Müzəffər Ali Baş Komandan hərbçilərlə görüşündə düşmənin qənimət 

götürülmüş və məhv edilmiş texnikasının nümayişi üçün planlarının olduğunu deyib. Dekabrın 10-da Zəfər 

paradında həmin texnikaların bir qismi nümayiş etdirilib. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev Hərbi 

Qənimətlər Parkının salınması haqqında təşəbbüs irəli sürüb. Çox qısa zamanda görülən genişmiqyaslı işlər 

artıq yekunlaşıb: açıq səma altında nadir park salınıb. 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə Hərbi Qənimətlər Parkının ilk ziyarət bileti 

təqdim edildi. 

Qeyd edək ki, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən mükəmməl hərbi 

strategiya və taktika döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun “Dəmir yumruq” əməliyyatını sürətlə və 

az itki ilə həyata keçirməyə imkan verdi. Nəticədə düşmən tərəfinin 30 il ərzində möhkəmləndirdiyi 

müdafiə xətləri yarıldı, hərbi resursları məhv edildi. Düşmənin canlı qüvvələri isə, sözün həqiqi mənasında, 

mövqelərini qoyub qaçırdılar. Ermənilərin qoyub qaçdığı atıcı silahlar, ağır texnikalar, raket kompleksləri, 

hərbi nəqliyyatlar və digər sursatlar qənimətlər sırasındadır. Zəfər paradının ən yaddaqalan və rəmzi 

kompozisiyalardan biri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad olunan torpaqlarda düşməndən 

qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanından hazırlanan lövhə də parkın ərazisindədir. 

Lövhənin qarşısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər azərbaycanlıların şəxsi maşınlarının nömrələrini 

götürüb işğal edilmiş torpaqlarda nümayiş etdirirdilər. Bir lövhə düzəltmişdilər, göstərsinlər ki, 

azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınıb. 

Əslində, bu hərəkət Ermənistanın Azərbaycana qarşı, xalqımıza qarşı etdiyi etnik təmizləmənin 

təzahürü idi. Çünki mülki vətəndaşlar öz əmlakını qoyub, bəziləri ayaqyalın işğal edilmiş torpaqlardan 

çıxmağa məcbur olmuşdular. Ermənilər bu lövhəni xarici turistlərə nümayiş etdirərək öz ordusunun gücünü 

göstərməyə, mif yaratmağa çalışırdılar ki, guya Ermənistanın məğlubedilməz ordusu var. Azərbaycanlılar 

isə şəxsi maşınlarını qoyub, öz torpaqlarından çıxmışdılar. Biz bunu unutmamışıq və bu lövhə erməni 

fərariliyinin təzahürüdür. Çünki bu nömrələr hərbi yük maşınlarının nömrələridir. 522 hərbi yük maşını 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilib və ya qənimət kimi götürülmüşdür. Hələ müharibənin getdiyi 

dövrdə mən göstəriş vermişdim ki, nömrələr yığılsın, saxlanılsın, gün gələcək biz bu nömrələri nümayiş 

etdirəcəyik. 

Dekabrın 10-da keçirilmiş hərbi paradda bu lövhə nümayiş etdirildi. Azadlıq meydanında, bütün 

xalqımızın gözü qarşısında Ermənistanın məğlubiyyəti, erməni fərariliyi bir daha göstərildi. Bu gün Hərbi 

Qənimətlər Parkında bu lövhə nümayiş etdirilir. Yük maşınlarının burada sərgilənən nömrələri götürülmüş 

texnikanın, sadəcə, kiçik hissəsini təşkil edir. Düşmənin 522 yük maşını məhv edilib, qənimət kimi 

götürülüb. Buraya gələn hər bir insan - Azərbaycan vətəndaşı, ölkəmizə gələcək qonaqlar bunu görəcəklər. 

Ermənilər də bunu görsünlər. Görsünlər ki, onların bəd əməlləri cavabsız qalmadı. Budur, onlara verilən 

cavab. Qarabağ Azərbaycandır! 

 

X X X 

 

Xatırladaq ki, 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə döyüş meydanında davamlı məğlubiyyətlərə 

məruz qalan düşmən insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətləri törədib, o cümlədən döyüş bölgəsindən 

uzaqda olan ərazilərə raket zərbələri endirib, dinc sakinləri qətlə yetirib. Həmin faktları xronoloji 

ardıcıllıqla özündə əks etdirən lövhə Parkın giriş hissəsində yerləşdirilib. Burada Şuşaya atılmış “İskəndər 

M” raketinin qalıqları da var. 

“İsgəndər M” raketinin qalıqlarına baxan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Şuşanı bax, bu “İsgəndər-M” raketləri ilə ermənilər atəşə tutmuşdular. Haradandır bu raketlər 

Ermənistan ordusunda? Bu raketlər olmamalı idi. Artıq bu, əyani sübutdur. Ermənistanın hərbi cinayətinin 

sübutudur və biz cavab istəyirik. Bu ölümcül silah Ermənistanın əlinə necə düşdü? Hələ ki, cavab ala 

bilməmişik. Amma alacağıq. Hər kəs gəlsin, görsün, Şuşanı, bizim qədim şəhərimizi Ermənistan “İsgəndər-

M” raketləri ilə məhv etməyə çalışırdı. Şuşanı biz azad edəndən sonra bundan istifadə etdilər. Bizdə kifayət 

https://azertag.az/
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qədər məlumat var. Sadəcə olaraq, biz rəsmi açıqlama gözləyirik. Hər kəs gəlib bunu görəcək. Bu, erməni 

vəhşiliyinin, hərbi cinayətin növbəti əyani sübutudur. 

 

X X X 

 

Diqqətə çatdıraq ki, nümayiş etdirilən qənimətlər sırasında KUB zenit-raket kompleksi, hərəsindən 

bir nümunə olmaqla tırtıllı ağır texnika da var. Onlar saz vəziyyətdədir! Düşmənin 150-dək ağır texnikası, 

“T-72” tankları, piyadaların döyüş maşınları, 2S1 “Qvozdika” özüyeriyən artilleriya qurğusu, “Osa” zenit-

raket kompleksi və digər eksponatları da bu sıraya daxil etmək olar. 

Vətən müharibəsində döyüş həm də informasiya cəbhəsində davam edirdi. Dünya ictimaiyyəti və 

beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri münaqişə bölgəsi haqqında son məlumatları ən etibarlı, birinci 

mənbədən – Azərbaycan Prezidentindən alırdı. Qələbə tvitləri, aparıcı media qurumlarına müsahibələr, 

xalqa müraciətlərdən ibarət hissələr Parkın ərazisindəki videozalda nümayiş etdirilir. 

Parkın ərazisindəki hər bir element demək olar nadirdir. Məsələn, buradakı oturacaqların alt hissəsi 

qənimət kimi götürülmüş mərmi yeşiklərindən düzəldilib. Parkın ərazisindəki işıqlandırma sistemi 

mərmilərin ərintilərindən, tullantı yeşikləri isə tank mərmisinin barıt atıcısının futlyarından hazırlanıb. 

Hərbi Qənimətlər Parkının ən maraqlı hissələrindən biri 30 il ərzində düşmən tərəfindən 

möhkəmləndirilmiş müdafiə mövqeyi əks olunan, özündə 10 elementdən ibarət mühəndis-maneələr 

sistemini ehtiva edən ərazidir. Burada 5 metr enində, 3-4 metr dərinlikdə qazılan tank əleyhinə xəndək, 

mina sahəsi, tank əleyhinə beton dirəklər və metal kirpilər, alçaq dirəklər üzərində tikanlı məftildən tor, 

hündür dirəklərdə məftilli tor, piyada əleyhinə mina sahəsi, az nəzərə çarpan və üçcərgəli lent tipli məftil 

maneələri, həmçinin səngər üzərində lent tipli məftil maneələr nümayiş olunur. Bu maneələr sistemi Füzuli, 

Cəbrayıl, Ağdam, Tərtər və Goranboy istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin dəf etməli olduğu 

mühəndis sistemlərindən idi. Otuz il ərzində möhkəmləndirilən mövqelərin daxilində isə yaxşı təchiz 

edilmiş döyüş postu, əsgər kazarması yerləşir. Kazarmanın yanında şəxsi heyətin artilleriya və hava 

hücumundan qorunması üçün zavod üsulu ilə hazırlanmış sığınacaqlar, döyüş mövqeyində atıcı, 

pulemyotçu, qumbaraatan səngərləri, uzunmüddətli atəş nöqtələri yerləşir. 

Azərbaycan Ordusuna qarşı kustar üsulla hazırlanmış rels üzərində hərəkət edən iriçaplı 

minaatanlardan istifadə olunurdu. Özəllik ondan ibarətdir ki, bu minaatanlar relslə arxaya doğru çəkilir, 

atəş açılır, daha sonra relslə gizlədilirdi. Beləliklə atəş nöqtəsini müəyyən etmək daha çətin olurdu, amma 

mümkünsüz deyildi. 

Prezident İlham Əliyev bütün bu mühəndis-maneə sistemləri, döyüş postu və əsgər kazarması ilə 

tanış oldu. 

Qeyd edək ki, Hərbi Qənimətlər Parkı qazanılan tarixi Zəfərin nümayişi baxımından xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Buraya gələn hər bir ziyarətçiyə Vətən müharibəsinin gedişatı barədə təqdim edilən 

eksponatlar Azərbaycana Zəfər qazandıran döyüşləri bir daha göz önündə canlandırmağa geniş imkan 

yaradır. 

 

X X X 

 

Hərbi Qənimətlər Parkı ilə tanışlıqdan sonra Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyev təltif olunan hərbi qulluqçularla görüşdü. 

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

-Salam cənab zabitlər. 

-Hərbçilər: Salam. 

-Prezident İlham Əliyev: Əyləşin. 

Əziz hərbçilər, bu gün sizə dövlətimizin yüksək hərbi mükafatları təqdim edilir. Bu mükafatlar 

müharibədən sonra mənim təşəbbüsümlə təsis edilmişdir. Mükafatların adlarını da özüm vermişəm – 

“Vətən müharibəsi qəhrəmanı” ulduzu, “Zəfər” və “Qarabağ” ordenləri yeni təsis edilmiş yüksək hərbi 

mükafatlardır. 
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Xahiş edirəm ki, təntənəli mərasimimizin əvvəlində Vətən müharibəsində qəhrəmancasına həlak 

olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əyləşin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. 

Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını Vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur 

ki, torpaqlarımız azad olundu, ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda, təsəlli odur ki, 

şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm İkinci, həm 

də Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq, o cümlədən günahsız 

insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz 

döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni 

torpaqlarımızdan qovduq. 

Bugünkü təntənəli mərasimin yeri təsadüfən seçilmədi. Biz bu mərasimi Yeni Bulvarda keçiririk. 

Yeni Bulvar mənim təşəbbüsümlə bir neçə il bundan əvvəl salınmışdır. Yeni Bulvarın uzunluğu 12 

kilometrdir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, köhnə bulvarın uzunluğu cəmi 3 kilometrdir. Bu bulvarın 

salınması dövlətimizin qüdrətini göstərirdi, xalqa olan qayğını göstərirdi. Bu, yenilik idi, inkişaf idi, bu, 

bizim gücümüzün təzahürü idi. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. 

Çünki biz XXI əsrin müharibəsini aparmışıq və bu gün artıq sirr deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi 

məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, Qələbəmiz öyrənilir. 

Dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika 

Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və inkişaf etmiş digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin 

bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. 

Biz nəinki XXI əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan Qələbəni 

qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamının qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, 

hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. 

Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad etdik. Çünki inkişaf bizim Qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi 

inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilliyimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, lazımi 

dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik. Ona görə bu təntənəli mərasimin burada 

keçirilməsində böyük rəmzi məna var. Yenilik, inkişaf, güc – bunlar əsas amillərdir. Bir də Vətən sevgisi. 

Çünki bax, bu bulvarın ərsəyə gəlməsində, bunun təməlində Vətən sevgisidir. Çünki bu zona əvvəllər 

sənaye zonası idi və burada bir çox köhnəlmiş, sıradan çıxmış müəssisələr fəaliyyət göstərirdi. Bütün bu 

ərazi təmizləndi, yeni bulvar salındı. Sağ tərəfdə olan boş yer də təmizlənib sərəncama götürülüb. 

Bu mərasimin burada keçirilməsinin digər səbəbi burada yerləşən Hərbi Qənimətlər Parkıdır. Bu 

Hərbi Qənimətlər Parkının açılışını bu gün etdim. Orada düşmənin nümayiş etdirilən dağıdılmış və qənimət 

kimi götürülmüş texnikası bir daha bizim gücümüzü göstərir, bir daha düşmənin məğlubiyyətini göstərir. 

Burada nümayiş etdirilən texnika məhv edilmiş və qənimət götürülmüş düşmən texnikasının kiçik bir 

hissəsini təşkil edir. 125 artilleriya topu, 366 tank, 7 “S-300” zenit-raket kompleksi, 50-dən çox digər zenit-

raket kompleksləri, 522 yük avtomaşını və digər texnikalar məhv edilmişdir və qənimət kimi 

götürülmüşdür. 

Hərbi Qənimətlər Parkına gələn hər bir insan Ordumuzun, Silahlı Qüvvələrimizin gücünü görəcək, 

iradəmizi görəcək. Görəcək ki, bu Qələbəni əldə etmək nə qədər çətin idi. Çünki düşmən 30 il ərzində işğal 

edilmiş torpaqlarda möhkəmlənirdi, istehkamlar qururdu, səngərlər, sığınacaqlar qazırdı. Bütün bunlara 

baxmayaraq, Azərbaycan hərbçiləri qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, Vətən sevgisi göstərərək, bütün bu maneələri 

dəf edərək düşməni məğlub etdilər. 

Otuz il ərzində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmırdı. Ancaq bizim 

problemlərimiz ondan daha əvvəl başlamışdı, daha dəqiq desəm, 1987-ci ildə. Çünki 1987-ci ildə Heydər 

Əliyevin bütün vəzifələrdən, o cümlədən Siyasi Büronun üzvü vəzifəsindən uzaqlaşdırılması ilə ermənilərin 

əlinə fürsət düşdü və onlar bu fürsətdən istifadə etdilər. Heydər Əliyevin istefasından iki həftə keçməmiş 

bir erməni millətçisi - Qorbaçovun müşaviri, onun sağ əli Aqanbekyan hələ 1987-ci ildə Fransada olarkən 

Fransa qəzetinə müsahibə verərək demişdir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşməlidir. Heydər Əliyevin 

dövründə heç vaxt buna cürət edə bilməzdilər. Ona görə dünya erməniliyinin əsas hədəfi Heydər Əliyev 

idi. Çünki bilirdilər, o, nə qədər vəzifədədir, heç vaxt imkan verməz ki, erməni millətçiliyi baş qaldırsın. 

Necə ki, 1970-1980-ci illərdə Azərbaycana rəhbərliyi dövründə bütün separatçı meyillərin qarşısı elə 

yerindəcə alınırdı. İndi tarixə baxın, sanki heç nə dəyişilməyib. Sovet vətəndaşı, özünü akademik sayan 

Fransada bu açıqlamanı verir və artıq bu mövzu ortalığa atılır. Biz yaxşı xatırlayırıq ondan sonra hansı 

proseslər baş vermişdi. Faktiki olaraq Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmışdılar. Xüsusi idarəetmə 
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komitəsi yaradılmışdı. Moskvadan bir adam göndərilmişdi. O da sırf ermənipərəst bir adam idi. Faktiki 

olaraq bizim problemlərimiz o vaxtdan başlamışdır. O vaxt Azərbaycana qarşı çirkin informasiya 

kampaniyası aparılırdı. Bütün bunları yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır. 

Müstəqillik əldə olunandan sonra nələr baş verdi? Müstəqillikdən dörd ay sonra Xocalı soyqırımı 

törədildi. Ermənistan və Sovet İttifaqının 366-cı alayı hərbi cinayət törətdi, vəhşilik törətdi. Dinc insanları 

qətlə yetirdi. Onların arasında uşaqlar, qocalar, qadınlar vardı. Xocalı soyqırımı bu gün dünya tərəfindən 

tanınır. Ondan çox ölkə bu soyqırımını rəsmən tanıyıbdır. Xocalı soyqırımından üç ay keçəndən sonra Şuşa 

və Laçın işğal altına düşdü. 

Məhz o vaxt faktiki olaraq hakimiyyətə gəlmiş və bu gəlişini rəsmiləşdirmək istəyən AXC-Müsavat 

cütlüyünün xəyanəti nəticəsində Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Çünki onlar üçün hakimiyyətə gəlmək 

hər şeydən vacib idi. O vaxt müdafiə naziri onların adamı idi, hansı ki, söz vermişdi, əgər Şuşa əldən getsə, 

öz başına güllə çaxacaq. Bu günə qədər tula kimi orada-burada sülənir. Faktiki olaraq hakimiyyət Xalq 

Cəbhəsi-Müsavatın əlində idi. Onlar Şuşa və Laçını ermənilərə təhvil verərkən Bakıdakı hakimiyyəti 

yıxmaq istəmişdilər və buna nail oldular. Ondan bir ay keçəndən sonra hərbi çevriliş edərək, parlament 

binasını zəbt edərək hakimiyyəti devirdilər və qanunsuz olaraq hakimiyyətə gəldilər. Bu, onların böyük 

xəyanətidir. Ondan sonra nələr baş verdi? Ondan sonra ölkə faktiki olaraq idarəolunmaz vəziyyətə 

düşmüşdü. Xaos, anarxiya, özbaşınalıq, hərc-mərclik, talançılıq hökm sürürdü. Kəndlər işğal altına 

düşürdü, Xalq Cəbhəsi-Müsavat hakimiyyəti Ermənistana benzin satırdı. Özləri də bunu etiraf etmişdilər. 

Bu videomateriallar, kadrlar var. Özləri də etiraf etmişdilər ki, bu xəyanətin içindədirlər. Ordunu 

gücləndirmək, ordumuza dəstək vermək əvəzinə, ancaq öz hakimiyyətini möhkəmləndirirdilər. Heydər 

Əliyev imkan vermədi ki, ermənilər blokada şəraitində olan Naxçıvanı işğal altına salsınlar, halbuki 

dəfələrlə belə cəhdlər olub. Orada sərhəddə gedən şiddətli döyüşlərdə bizim hərbçilərimiz və mülki 

vətəndaşlar sinəsini qabağa verərək öz torpaqlarını müdafiə ediblər, məhz Heydər Əliyev amili hesabına. 

Onlar isə buradan Naxçıvana hərbi desant göndərirdilər ki, Heydər Əliyevi hakimiyyətdən devirsinlər. O 

vaxt Daxili Qoşunların komandanı, bu gün xaricdə gizlənən bir tula, oraya desant göndərirdi. Torpaqlar 

əldən gedir, ermənilər kəndlərimizi zəbt edir, onlar isə Naxçıvanda Heydər Əliyevə qarşı mübarizə 

aparırlar. Bunlar Xalq Cəbhəsi-Müsavat xəyanətkarlarının əməlləridir. Ancaq qorxdular, heç burunlarını 

soxa bilmədilər. Çünki xalq qalxdı, dedilər ki, gələn kimi sizi burada məhv edəcəyik. Vətəndaş 

müharibəsinə start verdilər, Gəncəni bombaladılar, Azərbaycan əsgərlərini əsir götürdülər, torpaqlar işğal 

altına düşə-düşə. Bu, xəyanət deyil, bəs nədir?! 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcəri düşmənə verdilər. Ondan 

sonra təşvişə düşdülər, qorxuya düşdülər, depressiyaya düşdülər. Bu günə qədər də bu depressiyadan çıxa 

bilmirlər. Öz canlarını qurtarmaq üçün o vaxt məcbur olub Heydər Əliyevə müraciət etdilər ki, onları 

burada, Prezident Aparatının qarşısında asmasınlar. Onların dar ağacı hazır idi. Azərbaycan xalqı bunlara 

cəmi bir il dözdü. Amma görün, bir il ərzində nə qədər böyük ziyan vurdular – torpaqlarımız əldən getdi, 

ordunu məhv etdilər, vətəndaş müharibəsinə start verdilər, qardaş qanını tökdülər. Ona görə, mən deyəndə 

ki, bunlar xəyanətkardırlar, satqındırlar, düşməndirlər, bax, buna əsaslanaraq deyirəm. Tarixi faktlara 

əsaslanaraq deyirəm. Onların mənfur xisləti bu gün də özünü büruzə verir. İkinci Qarabağ müharibəsi 

zamanında da altdan-altdan bizim ordumuza şər ataraq, haqq işimizə şər ataraq düşmənin dəyirmanına su 

tökdülər. Ona görə bu tarixi bilmədən bugünkü reallığa düzgün qiymət vermək mümkün deyil. 

Məhz Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanaraq Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə gələndən 

sonra bütün xoşagəlməz hallara son qoydu, bütün qanunsuz silahlı birləşmələri tərksilah etdi, sabitlik, 

qayda-qanun yaradıldı və nizami ordu quruculuğu başlandı. 

Mən 2003-cü ildə hakimiyyətə gələrək, Prezident vəzifəsinə başlayaraq söz vermişdim ki, ərazi 

bütövlüyünü qoruyacağam və bu sözə əməl etdim. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 17 il ərzində qorundu. 

Düşmənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, hər hansı bir güzəşt edilmədi. Halbuki təzyiqlər də olmuşdur, 

təhdidlər də olmuşdur. Mənə qarşı çevriliş cəhdləri olmuşdur. 2003-cü ildə Azadlıq meydanında AXC-

Müsavat cütlüyünün tör-töküntüləri hərbi çevriliş etmək istəmişdilər, alınmadı, xalq dəstəkləmədi. 2005-ci 

ildə Azərbaycanda “narıncı inqilab” təşkil etmək istəmişdilər. Artıq başlarına narıncı bantlar bağlamışdılar. 

Narıncı çadırlar gətirilmişdi. Nə idi məqsəd? Məqsəd satqınları hakimiyyətə gətirmək, onların əli ilə 

Qarabağı ermənilərə vermək və Azərbaycana rəhbərlik etmək. Mən bunu qoymurdum. Ona görə bəzi xarici 

paytaxtlarda qərar verildi ki, İlham Əliyevi devirməliyik. O vaxt da “narıncı inqilab” dəbi var idi. Orada-

burada inqilablar baş verirdi. Bu inqilabların axırı nə oldu, indi hər kəs görür. Ölkələr bərbad vəziyyətdədir, 

böhrandan çıxa bilmirlər, artıq 15-17 ildir böhran hökm sürür. O ölkələrin böhrandan çıxma ehtimalı çox 

aşağıdır. Yenə də xalq arxamda durdu. Yenə də xalq müstəqil siyasəti dəstəklədi. Bütün təzyiqlərə, bütün 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

94 
 

cəhdlərə, - ondan sonra da cəhdlər olmuşdu, - baxmayaraq, Qarabağ məsələsində bir faiz güzəştə getmədim. 

Bunun əksinə, 2003-cü ildə Prezident seçiləndən sonra demişdim ki, artıq nə danışılıb, qalsın kənarda. Mən 

bunu tanımıram. Sıfırdan başlamalıyıq danışıqlara, sıfırdan. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, buna nail oldum. 

Məhz bunun nəticəsində Madrid prinsipləri ortalığa çıxdı. Bəli, Madrid prinsipləri bizi tam qane etmirdi. 

Mən bunu gizlətmirəm. Ancaq Madrid prinsiplərinin əsasında bizim torpaqlarımızın azad edilməsi nəzərdə 

tutulurdu. Mən dəfələrlə demişdim ki, heç vaxt ölkəmizin ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu olmayıb, 

olmayacaq və həyat bunu təsdiqlədi. Mənim o vaxt danışıqların uğurla başa çatmasına inamım var idi. 

Çünki mən bu vəzifəyə təzə seçilmişdim, hələ böyük siyasətin, riyakarlığın nə dərəcədə geniş vüsət 

almasından xəbərsiz idim. Hesab edirdim ki, kim, hansı tərəfmüqabil nəyi deyirsə, o da həqiqətdir. Sonra 

anladım ki, bütün bu illər ərzində bizi aldatmağa çalışmışlar. Məsələni həll etmək yox, dondurmaq 

istəmişdilər. Bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan beynəlxalq qurumlar bu torpaqları erməni tapdağının 

altında daim saxlamaq istəmişdilər. Onu sonra anladım. 

Ancaq bununla paralel olaraq danışıqlar apararaq, eyni zamanda, hazırlıq işləri də gedirdi. Mən bunu 

gizlətmirdim. Dəfələrlə demişdim ki, əgər məsələ sülh yolu ilə həll olunmasa, biz bunu hərbi yolla həll 

edəcəyik. Nəticədə də belə oldu. Nə demişəmsə, onu da etmişik. Bütün bu illər ərzində demişdim ki, bizim 

torpağımızda heç vaxt ikinci erməni dövləti yaradıla bilməz. Demişdim ki, birinci erməni dövləti bizim 

tarixi torpağımızda yaradılıbdır. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk qərarlarından biri də 

İrəvanı Ermənistana vermək, paytaxt düzəltmək idi. Mən bunu qınamışam. Demişəm ki, bu xəyanət idi, 

satqınlıq idi, bağışlanmazdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan xalqı qarşısında böyük 

xidmətləri var. Ancaq biz tarixi malalamamalıyıq, bilməliyik tarixi. Bilməliyik, 1918-1920-ci illərdə ki, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət göstərirdi, müstəqilliyimiz yarımçıq idi. İrəvanı verdik 

Ermənistana. Halbuki buna o vaxt İrəvandan olan nümayəndələr etiraz edirdilər. Onların səsinə fikir verən 

olmamışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tam hakimiyyəti təmin edə bilmirdi. İngilis generallar burada 

meydan sulayırdılar. Hətta bizim bayrağımızı təsdiq etmək üçün ingilis generalı gərək əmr verəydi. Hər şey 

necə olub, elə də deməliyik. Saxta tarix uydurmamalıyıq. Həm sovet dövründə, həm də müstəqilliyin ilk 

illərində bizim üçün o qədər saxta tarix uydurmuşlar. Biz elə saxta tarixin girovuna çevrilmişik. Hər şeyi 

bilməliyik - kimin tarixdə hansı rolu var və nəticə nədən ibarətdir. 

Biz danışıqlar masasında prinsipiallıq göstərərək, eyni zamanda, güclü ordu yaradırdıq. Bütün bu 17 

il ərzində bizim əsas büdcə xərclərimiz hərbi xərclər olmuşdur. Biz istədiyimizə nail olduq. Ordunun döyüş 

qabiliyyəti möhkəmləndi, yüksəldi, ordumuz müasir silah-sursat, texnika ilə təchiz edildi. Biz bir ölkədən 

asılı olmamaq üçün bu texnikanı bir çox mənbələrdən almışıq. Buna nail olmaq üçün gərək sənin tərəfdaş 

ölkələrlə sıx əlaqələrin olsun. Çünki silah bazarı çox həssasdır. Burada ancaq kommersiya, biznes maraqları 

hər şeyi həll etmir. Siyasi məsələlər hər şeyi həll edir. Biz tərəfdaş ölkələrdən elə texnika, elə silahlar 

almışıq ki, əgər bir mənbədən olan texnikaya bir şey olarsa, bizim ehtiyat imkanlarımız var və İkinci 

Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. 

İkinci Qarabağ müharibəsinə hazırlaşmalı idik və hazırlaşdıq. Siyasi sabitlik, vətəndaş birliyi təmin 

edildi. Xalqın dəstəyini hiss edərək çox inamlı islahatlar aparıldı və siyasi müstəvidə artıq vəziyyət 

sağlamlaşdı. Beynəlxalq müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bizə sərf edən önəmli qərarlar və 

qətnamələr qəbul edildi. Mən bu barədə əvvəlki illərdə danışarkən bəziləri hesab edirdi ki, bəli, bunlar 

qəbul olundu, amma bunun nəticəsi yoxdur. Bu gün gördük bunun nəticəsini, hər kəs gördü bunun 

nəticəsini. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var idi, ondan başqa ciddi bir sənəd yox idi. BMT Baş 

Assambleyasının qərarı, Qoşulmama Hərəkatının qətnamələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa 

Parlamenti. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmişə bizə düşmənçilik mövqeyi sərgiləyir, hətta 

onlar da məcbur olub ərazi bütövlüyümüzə dəstək nümayiş etdiriblər. Bütün bunlar siyasi və hüquqi baza 

yaradıbdır. Əgər bu, olmasaydı, müharibə dövründə bizə qarşı Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin 

BMT-dəki təşəbbüsü nəticə verə bilərdi. Bunu da hər kəs bilsin, bir çoxları bilmir. Müharibə gedə-gedə 

bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək istəyirdilər. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü 

bərpa edirik. Bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək ədalətsizlikdir, vicdansızlıqdır. Kim idi bunları təşkil edən? 

Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr. Kim bunun qarşısını aldı? Bizə dost olan ölkələr, Qoşulmama 

Hərəkatına üzv olan ölkələr. Çünki biz Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi özümüzü ləyaqətlə aparmışıq, 

bu ölkələrə kömək etmişik, həm maliyyə yardımı göstərmişik, həm də humanitar yardım. COVID ilə bağlı 

30-dan çox ölkəyə humanitar, maliyyə yardımı göstərmişik. Onların maraqlarını müdafiə etmişik və onlar 

da, öz növbəsində, bizə dəstək verdilər. Düzdür, hər hansı bir qətnamə qəbul olunsaydı belə, bizi dayandıra 

bilməzdi. Heç kim və heç nə bizi dayandıra bilməzdi. Mən müharibə dövründə dəfələrlə xalqa müraciət 
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edərək demişdim, rədd olsun düşmən bizim torpağımızdan, mən müharibəni dayandırıram. Ona görə 

beynəlxalq müstəvidə hazırlıq aparılmalı idi. İqtisadi sahədə hazırlıq aparılmalı idi. Əgər biz hansısa bir 

ölkədən və yaxud da ki, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı olsaydıq, müharibəni apara 

bilərdikmi? Əlbəttə ki, yox. Bizə min cür təzyiq edəcəkdilər, bizi təhdid edəcəkdilər, imkanlarımızı 

kəsəcəkdilər. 

İqtisadi müstəqillik əsas məsələlərdən biri idi. Buna da nail olduq. Enerji müstəqilliyinə nail olduq. 

Tarixi layihələri həyata keçirdik. 2006-2007-ci illərdə neft-qaz kəmərləri inşa edildi. Əgər, o kəmərlər 

tikilməsəydi, bizim bu qədər vəsaitimiz olmazdı. Vəsait yoxdursa, silah da olmayacaqdı. Silahları bizə heç 

kim bağışlamayıb. Ermənistandan fərqli olaraq 5 milyard dolları heç kim hədiyyə eləməyib. Onların məhv 

edilmiş və qənimət götürülmüş silahlarının dəyəri 5 milyard dollardır. Biz pulla almışıq, iqtisadi müstəqillik 

olmasaydı, necə ala bilərdik? Müharibəni necə apara bilərdik? Torpaqlar erməninin tapdağı altında əbədi 

qala bilərdi. Ona görə iqtisadi müstəqillik əsas idi, bu sahədə də hazırlaşdıq. Ermənistanı dalana çevirməli 

idik. Bütün nəqliyyat, kommunikasiya, enerji xətlərini elə çəkdik ki, onlardan yan keçdi. Mən nə qədər 

təzyiqlə üzləşdim - yox, bu xətt Ermənistan üzərindən keçməlidir, dəmir yolu Ermənistan üzərindən 

keçməlidir. Bakı-Tbilisi-Qars inşa edilməməlidir, biz buna kredit verməyəcəyik. Dedim, vermirsən, 

cəhənnəmə vermə. Mən özüm Gürcüstana 725 milyon dollar kredit vermişəm. Nail olduq, bunu tikdik, 

Ermənistan dalana çevrildi. Bu, özlüyündə ona gətirib çıxardı ki, Ermənistandan kütləvi köç başlanmışdı. 

Köç olan kimi bazar daralır. Bazar daraldıqca, heç kim investisiya qoymaz. Adam gərək dəli olsun ki, 

Ermənistana investisiya qoysun, həm o illərdə, xüsusilə indi. Beləliklə, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən 

çökdürmək əsas vəzifələrdən biri idi, mən bunu gizlətmirdim və buna nail olduq. 

Gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması ən vacib məsələlərdən biridir. İkinci Qarabağ 

müharibəsi göstərdi ki, bu sahədə də böyük uğurlar əldə edilib. Əlbəttə ki, ilk növbədə, ordu quruculuğu. 

Ordunun maddi-texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti, peşəkarlığı, xidmət şəraiti, hərbçilərin məişət şəraiti 

yaxşılaşdırıldı. Elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinqlərdə həmişə 50-ci yerlərdə idik, indi 

müharibədən sonra təbii ki, daha da yüksək yerlərə qalxacağıq. Müharibə dövründə gücümüzü göstərdik. 

Biz Ermənistana şans verirdik. Hələ 2016-cı ildə Aprel döyüşləri zamanı şans verdik. Ovaxtkı xunta 

başçısı Sarkisyan acı məğlubiyyətdən sonra mənə torpaqları bizə qaytarmaq sözü vermişdi. O vaxt Aprel 

döyüşləri gedə-gedə onlar gecə-gündüz Moskvaya, Rusiyanın Baş qərargah rəisinə zəng edirdilər ki, 

Azərbaycana deyin müharibə dayansın, yalvarırdılar. Biz o şərtlə dayandırdıq ki, dərhal danışıqlar başlasın 

və başlamışdır. Müharibə dayanandan bir ay sonra Vyanada artıq Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin 

xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüş keçirilmişdir. Nə üçün o vaxta qədər bu səviyyədə görüş 

keçirilmirdi? Amma Aprel döyüşlərində biz ermənilərin başına bir zərbə vurandan sonra dərhal may ayında 

görüş keçirildi. İyun ayında Rusiyada Zirvə görüşü keçirildi. Sarkisyan mənə söz vermişdi ki, ona iki həftə 

vaxt lazımdır. Mən söz verirəm ki, bunu həll edəcəyəm. Dedim yaxşı, çıxdı getdi. Ondan sonra orada ya 

özləri təşkil etmişdilər, ya da özü-özlüyündə belə bir hadisə baş vermişdir, polis bölməsini zəbt etmişdilər. 

Bunu bəhanə gətirərək imtina etdi. Yenə də bizi aldatdılar. Tək Sarkisyan yox, onların hamısı. 2018-ci ildə 

Naxçıvan əməliyyatı, yenə də onlara dərs verdik, yenə də göstərdik ki, axırı pis olacaq, məhv edəcəyik sizi. 

O da dərs olmadı. O da düşdü hakimiyyət dəyişikliyinə. Ermənistana təzə hakimiyyət gəlmişdi. Ondan bir 

ay sonra biz Naxçıvanda sərhəddə uğurlu əməliyyat keçirərək önəmli strateji yerləri götürmüşdük və artıq 

Qarabağa gedən yola tam nəzarət edirdik. Müharibə dövründə, - indi bu, sirr deyil, - bilirdik ki, Dağlıq 

Qarabağa nə aparılır. İstənilən an o yolu kəsə bilərdik. Sadəcə olaraq, buna ehtiyac yox idi. O da dərs 

olmadı. Ondan sonra yeni hakimiyyət bizdən vaxt istədi. Dedi ki, vaxt verin biz burada daxili problemləri, 

köhnə xunta nümayəndələrinin problemlərini həll edək, biz həll edəcəyik. Bizi yenə də aldatdılar. Ondan 

bir il sonra Ermənistanın baş naziri Dağlıq Qarabağda demişdi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Bu, nə 

deməkdir? O deməkdir ki, danışıqlar qurtardı, mənasızdır. Bu, danışıqların sonu idi. Təxribat xarakterli 

digər addımlar, hərəkətlər, çıxışlar göstərirdi ki, Ermənistan torpaqları qaytarmaq istəmir. Azad edilmiş 

torpaqlarda gördüyümüz mənzərə, sizin dəf etdiyiniz o təmas xətləri, o müdafiə xətləri göstərir ki, bir qarış 

torpaq vermək istəmirdilər. Başımızı aldatmaq, öz himayədarlarına arxalanmaq, onlardan müftə silah 

almaq, siyasi dəstək almaq, onların ölkələrində yaşayan lobbiçilərdən istifadə etmək və bizi bu vəziyyətdə 

əbədi saxlamaq - bu idi onların niyyəti. Ondan sonra iyul, sentyabr aylarında dövlət sərhədində təxribatlar 

törədildi, avqust ayında diversiya qrupu göndərildi və sentyabr ayında artıq İkinci Qarabağ müharibəsi 

başlamışdır. 

Azərbaycan xalqının müharibə ilə bağlı geniş təsəvvürü var. Vaxt keçdikcə ayrı-ayrı əməliyyatlar 

haqqında da məlumat verəcəyik. Ancaq 44 günlük Vətən müharibəsi bizim gücümüzü, iradəmizi, 
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birliyimizi göstərdi. Göstərdi ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz düşməni hər 

gün qovurduq, hər gün. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 44 gün ərzində bir dəfə də geriyə addım atmamışdılar, 

halbuki müharibələrdə hücumlar, geriyə dönmələr, manevrlər olur. Ermənistan bir dəfə də uğurlu əməliyyat 

apara bilməmişdir. Ermənistan ordusunda 10 min fərari olub, özləri bunu etiraf ediblər. İndi onları əfv 

etmək istəyirlər. İndi 5 minini əfv etmək istəyirlər. Bəs qalan 5 min? Yəqin ki, çıxıb gedib, artıq 

Ermənistanda yoxdur. Azərbaycan Ordusunda, Silahlı Qüvvələrimizdə bir nəfər də fərari olmamışdır. 

Yaralanmış hərbçilər, ağır yaralanmış hərbçilər bir amalla yaşayırdılar ki, tezliklə sağalıb yenə də döyüşə 

qayıtsınlar. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əsgəri, zabiti yüksək mənəvi ruh göstərmişdir, peşəkarlıq, 

qəhrəmanlıq öz yerində, mənəvi ruh. Onlar bizi görəndə qabağımızdan qaçırdılar, biz onları hər gün 

qovurduq. 

Bütün əməliyyatlar düşünülmüş şəkildə aparılmışdır. Gün ərzində görülmüş işlər hər gün mənə 

məruzə edilirdi, müşavirələr keçirilirdi, növbəti gün ərzində görüləcək işlərin planı tutulurdu. Deyə bilərəm 

ki, nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər əksər hallarda öz həllini tapdı. Əlbəttə, bəzi yerlərdə yubanmalar 

oldu, bəzi yerlərdə daha da tez, yaxud da ki, daha da böyük həcmdə əməliyyat aparıla bilərdi. Ancaq bu, 

müharibədir, onu planlaşdırmaq mümkün deyil. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdılar. 

Çünki o istehkamları, o müdafiə xətlərini keçmək həm peşəkarlıq, güc və həm də cəsarət tələb edirdi. Bizim 

aslanlarımız ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işi idi, onlar öz torpaqları uğrunda vuruşurdular. 

Erməni əsgərinin bizim torpağımızda nə işi var? Mən bunu hələ bir neçə il bundan əvvəl bir beynəlxalq 

tədbirdə demişdim. Hansısa erməni mənə sual vermişdi ki, orada snayper müharibəsi gedir, yaxud da 

erməni əsgərləri ölür. Dedim ki, ölmək istəmirsə, rədd olsun bizim torpağımızdan. Müharibə dövründə 

dəfələrlə demişdim, Ermənistan rəhbəri mənə tarix versin ki, bizim torpağımızdan nə vaxt rədd olur, həmin 

an biz müharibəni dayandırırıq. Belə də oldu. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında azad edildi, 

Ermənistan ordusunun beli qırıldı, Ermənistan ordusu məhv edildi. On min fərarisi olan ordu biabırçılıq və 

rəzalətdir. Onlar öz əsgərlərini döyüş məntəqələrində zəncirlərlə bağlayırdılar ki, qaçmasınlar. Bu, 

vəhşilikdir, öz əsgərinə qarşı vəhşilikdir. 

Şuşa əməliyyatından sonra Ermənistan diz çökdü. Şuşa əməliyyatı ayrıca bir dastandır, o haqda hələ 

çox danışılacaqdır. Ancaq Şuşaya gedən hər bir adam o sıldırım qayaları görərkən təsəvvür edə bilmir ki, 

o alınmaz qala necə alındı. Ancaq peşəkarlıq, rəşadət, qəhrəmanlıq və milli ruh hesabına biz Şuşanı azad 

etdik və düşmən diz çökdü, qabağımızda başını əydi, ağ bayraq qaldırdı, öz məğlubiyyətini etiraf etdi, 

noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı və biz bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam 

rayonlarının işğal altında olan hissəsini də geri aldıq. 

İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Xalqımız bu müharibə ilə bağlı əbədi qürur hissi 

keçirəcək. Biz müzəffər xalq kimi özümüzü dünyada təsdiq etmişik. Ermənistan isə məğlub edilmiş ölkədir, 

bizim qarşımızda diz çökmüş ölkədir, başını, boynunu bükmüş ölkədir və həmişə belə olacaq. Onların 

törətdikləri vəhşilikləri görəndə adam dəhşətə gəlir. Bütün şəhərlərimiz dağıdılıb, məscidlər dağıdılıb. 

Məscidlərdə inək, donuz saxlayıblar, bütün müsəlman aləmini təhqir ediblər, qəbirləri dağıdıblar, qəbirləri 

şumlayıblar, dəfn edilmiş insanların qızıl dişlərini çıxarıblar. Bu, vəhşi deyil, nədir? Vəhşi, hələ bəlkə də 

vəhşi o qədər də ağır söz deyil. Bütün dünya gördü ki, onların əsas ideoloji amili nə idi. Guya onlar burada 

azlıqda yaşayan mədəni, böyük sivilizasiyaya aid olan bir xalqdır, ətrafında da vəhşi müsəlmanlar bunları 

əhatə edir. Avropanın hər bir tinində bunu deyirdilər. Rusiyanın hər bir tinində bunu deyirdilər ki, bizə 

kömək edin, yoxsa bizi burada boğarlar. İndi hər kəs gördü bunun sivilizasiyası nədir, bunun mədəniyyəti 

nədir, bunun əxlaqı, mənəviyyatı nədir?! Qəbirləri dağıdan, şumlayan, ölülərin qızıl dişlərini çıxaran, 

məsciddə donuz saxlayan vəhşidir, başqa adı yoxdur. Bütün dünya bunu görüb və daha da çox görəcək. 

İndi azad edilmiş torpaqlara ezam olunan insanlar və xarici qonaqlar hər şeyi öz gözləri ilə görürlər. 

Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik. Sadəcə olaraq, biz erməni vəhşiliyini heç vaxt 

unutmamalıyıq. Biz çox xeyirxah xalqıq. Bu, həm bizim üstünlüyümüzdür, eyni zamanda, qarşısında vəhşi 

olanda, xeyirxah olmaq olmaz. Onlara elə cavab verməliyik ki, bunu öz tarixi yaddaşlarında əbədi 

saxlasınlar, bu, onların yaddaşlarından heç vaxt silinməsin və silinməyəcək. Bu gün orada baş qaldıran bəzi 

revanşist qüvvələr də bilməlidirlər, dəmir yumruq yerindədir, lazım olarsa, bunların başını elə əzərik və 

buna əbədi son qoyulacaq. 

Bu təntənəli mərasim bu gün keçirilir. Bunun səbəbləri yəqin ki, sizə bəllidir. İlk növbədə, yeni hərbi 

mükafatlar hazırlanmalı idi, onlar yox idi. Onların dizaynı hazırlanmalı idi, onların hazırlanması təşkil 

edilməli idi. Bu, vaxt apardı. Eyni zamanda, pandemiyaya görə qapalı yerlərdə belə mərasimlərin 

keçirilməsi mümkün deyil və hava şəraiti də uyğun olmalı idi. Bir də ki, Hərbi Qənimətlər Parkı hazır 
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olmalı idi. Mən istəyirdim ki, biz Parkın açılışı günündə görüşək və bu yüksək mükafatlar sizə təqdim 

edilsin və Parkın ilk ziyarətçiləri siz olasınız. Buna görə bir qədər vaxt apardı. Ancaq bu gün bu mərasim 

keçirilir. Sizə Ali Baş Komandan kimi dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ 

etmisiniz, dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ etmisiniz. Bizim Qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, 

bütün türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Biz qan tökərək, cəsarət 

göstərərək, düşməni qovaraq yeni reallıq yaratmışıq. Bu gün hər kəs bizimlə hesablaşmalıdır və 

hesablaşacaqdır. 

Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə! Yaşasın Azərbaycan! 

 

X X X 

 

Mayor Gündüz Səfərli çıxış edərək dedi: 

-Möhtərəm Prezident, cənab Müzəffər Ali Baş Komandan. 

Bu gün mən və döyüşçü yoldaşlarım həyatımızın ən xoşbəxt, qürurlu anlarını yaşayırıq. Xalqımızın 

ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin özü qədər inandığı və gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyi 

Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərlik etdiyi rəşadətli, qalib Azərbaycan Ordusunun əsgəri, zabiti 

olmaq həqiqətən də qürurvericidir. “Dəmir yumruq” əməliyyatı ilə başlayan Vətən müharibəsində biz qalib 

gəldik. Bu Qələbə dövlətimizin və ordumuzun qələbəsidir. Bu Qələbə xalqımızın birliyinin, 

vətənpərvərliyinin, həmrəyliyinin qələbəsidir. Bu Qələbə, cənab Prezident, şəxsən Sizin, Müzəffər Ali Baş 

Komandanımızın qələbəsidir. 

Yaxşı yadımdadır, Aprel döyüşlərindən sonra Lələtəpə döyüşçüləri ilə görüşdə bir daha Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyinə xəbərdarlıq etmişdiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Aprel döyüşlərindən 

düzgün nəticə çıxarmasalar, Lələtəpə əməliyyatı təkrarlana bilər. Lakin Ermənistan riyakar, məkrli, 

hiyləgər niyyətindən, əməlindən yenə də əl çəkmədi. Odur ki, Azərbaycan işğal edilmiş tarixi 

torpaqlarımızın azad edilməsi, respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün “Dəmir yumruq” 

əməliyyatı ilə Vətən müharibəsinə qalxdı. 

Cənab Ali Baş Komandan biz döyüşlərə qələbə əzmi, böyük ruh yüksəkliyi ilə gedirdik. Yaxşı 

bilirdik ki, böyük Zəfər hər birimizin iradəsindən, şücaətindən, qəhrəmanlığından çox asılıdır. Bizi 

döyüşdən-döyüşə aparan Heydər Əliyev ənənələrinə sadiqliyimiz, Müzəffər Ali Baş Komandanın qətiyyəti, 

mübarizliyi, Vətənimizə olan böyük sevgimiz ümumxalq şüarına çevrilmiş “Qarabağ Azərbaycandır!” 

sözləri və arxamızda dağ kimi dayanmış qədirbilən xalqımızın birliyidir. Yaxşı bilirdik ki, döyüşlərdə şəhid 

olsaq, intiqamımız alınacaq, qanımız yerdə qalmayacaq, ailələrimiz dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə əhatə 

olunacaq. Bu diqqət və qayğıya görə bir daha Sizə minnətdarıq, cənab Prezident. 

Məni yüksək fəxri ada – “Vətən müharibəsi qəhrəmanı” adına layiq görmüsünüz. Bu, böyük etimad, 

eləcə də böyük məsuliyyətdir. Bir daha qarşınızda söz verib, and içirəm ki, indən sonra da ulu öndər Heydər 

Əliyevin ənənələrinə sadiq olacaq, Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Vətənimə, dövlətimə, 

xalqıma sədaqətlə xidmət edəcəyəm. 

Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Kapitan Nurlan Məmmədov çıxış edərək dedi: 

- Cənab Ali Baş Komandan, məruzə edirəm ki, işğal altında qalmış ərazilərimizin azad edilməsi ilə 

əlaqədar Sizin əmrinizi, hər bir hərbi qulluqçu kimi, biz Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının xüsusi 

təyinatlıları da səbirsizliklə gözləyirdik. Qırx dörd günlük Vətən müharibəsində qazanılmış Qələbədə 

iştirakımla şərəf və qürur duyuram. Vətən torpağının hər qarışı uğrunda döyüşmək bizə də nəsib oldu və 

sonda şanlı Qələbə əldə edildi, Azərbaycanın tarixinə şanlı bir salnamə kimi həkk olundu. Biz bu 

müharibədə Qələbəni şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına qazandıq. Hər 

dəfə döyüşə atılanda bizi bir amal, bir məqsəd gücləndirirdi - qısa müddət ərzində düşmənə sarsıdıcı zərbə 

vurub torpaqlarımızı tapdaqdan azad edək. Vətən naminə qəhrəmanlıq göstərən, Vətəni həyatı, sağlamlığı 

bahasına müdafiə edən döyüşçü yoldaşlarımız həmişə bizim ürəyimizdə və yaddaşımızdadır. Onlar heç 

vaxt unudulmayacaq! 

Bu gün böyük azadlıq missiyasını yerinə yetirən bir qrup hərbi qulluqçumuz dövlətin orden və 

medalları ilə təltif olunur. Mənim xidmət etdiyim bölmə Füzuli, Şuşa, Kəlbəcər və Xocavənd 
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istiqamətlərində gedən döyüşlərdə və bu rayonların azad olunmasında yaxından iştirak etmişdir. Həmin 

döyüşlərdə iştirakım dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilmiş və mən “Qarabağ” ordeni ilə təltif 

olunmuşam. 

Cənab Ali Baş Komandan, icazə verin, bu ali diqqətinizə görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirim. 

Müharibədə ağır döyüşlərə atılarkən, Vətən torpağının hər qarışını azad edərkən, Siz Müzəffər Ali Baş 

Komandanın döyüş əmrini, qat-qat artan mənəvi dəstəyini hiss etmişik. Əmin ola bilərsiniz ki, Daxili İşlər 

Nazirliyinin Daxili Qoşunları qəhrəman Azərbaycan Ordusu ilə çiyin-çiyinə bundan sonra da Vətənin 

azadlığı və suverenliyi, xalqımızın təhlükəsizliyi naminə yüksək döyüş qabiliyyəti və möhkəm iradə 

nümayiş etdirəcək. Bu yolda canımızı belə əsirgəməyəcəyik. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

X X X 

 

Kapitan Ramazan Hudulov çıxış edərək dedi: 

-Möhtərəm Prezident, cənab Müzəffər Ali Baş Komandan. 

Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən olan 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığımız 

möhtəşəm Qələbə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin arzusudur, vəsiyyətidir. Siz Şuşanın işğaldan azad 

olunan günü Ulu Öndərimizin məzarını, Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərkən demişdiniz: “Xoşbəxt adamam 

ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim”. Bəli, cənab Prezident, ulu öndərimiz Heydər Əliyev istəyirdi ki, 

müstəqil Azərbaycanın güclü ordusu olsun, peşəkar hərbçilərimiz olsun. Onlar bütün dünyaya göstərsinlər 

ki, azərbaycanlılar suda da, quruda da, səmada da düşmənlərimizi məhv etməyə qadirdirlər. Elə bu 

məqsədlə də Ulu Öndərimiz düz əlli il bundan əvvəl indiki Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyi yaratdı. 

Cənab Prezident, Siz vaxtilə demişdiniz ki, müasir, mütəşəkkil ordunun yaradılması Heydər Əliyevin 

Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri olmuşdur. İndi isə mən rəşadətli, qalib bir 

Ordunun şəxsi heyəti adından böyük qürur hissi ilə deyirəm: Azərbaycan Ordusunun, qalib ordunun 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, ordumuzun bütün güclü dünya orduları sırasında yer alması şəxsən Sizin, 

Müzəffər Ali Baş Komandanımızın adı ilə bağlıdır. Bu müharibədə digər amillərlə yanaşı, Ulu Öndərimizin 

azərbaycançılıq məfkurəsi də qələbə çaldı, cənab Prezident. 

Azərbaycan monoetnik dövlət olan Ermənistandan fərqli bir dövlətdir, tolerant bir ölkədir. Burada 

bir çox xalqların nümayəndələri - türklər, ləzgilər, avarlar, talışlar, ruslar, yəhudilər, udilər, tatlar və digər 

xalqların nümayəndələri mehriban bir ailənin üzvü kimi yaşayırlar. Mən avar xalqının nümayəndəsiyəm. 

Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Bizim bir adımız var, biz azərbaycanlıyıq! Azərbaycanlı olmağımızla hər 

birimiz həmişə fəxr etmişik, bu gün də fəxr edirik. Bu birlik, bu dostluq, bu qardaşlıq Qələbəyə gedən yolda 

daha da möhkəmləndi, daha da bərkidi. 

Cənab Prezident, mən Xocavənd, Füzuli uğrunda döyüşlərdə, Qarabağımızın tacı olan Şuşa 

şəhərinədək döyüş yolu keçmişəm. Daşaltı uğrunda gedən ölüm-qalım savaşında tabor komandirimiz ağır 

yaralandıqdan sonra ekstremal vəziyyətdə tabor komandiri kimi, çətin, məsuliyyətli vəzifənin ağırlığını öz 

üzərimə götürərək qarşımıza qoyulan mühüm döyüş tapşırıqlarının müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə 

nail olmuşuq. 

Siz isə bütün xidmətlərimi nəzərə alaraq, məni ən yüksək fəxri ada - “Vətən müharibəsi qəhrəmanı” 

adına layiq görmüsünüz. Sizi əmin edirəm ki, bu ali etimadı bundan sonra da Vətənimizə, dövlətimizə, 

millətimizə, öz doğma Azərbaycanımıza sədaqətli xidmətimlə doğruldacağam. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun. 

 

X X X 

 

Polkovnik Babək Ələkbərov çıxış edərək dedi: 

-Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan. 

Döyüş meydanında göstərdiyimiz şücaət nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə 

yekunlaşan Vətən müharibəsi Ali Baş Komandanlığınız altında Zəfər təntənəsi kimi qeyd edilir. 

Azərbaycan tarixinin ən böyük sərkərdəsi kimi gördüyünüz işlər qalibiyyətimizi yekunlaşdırmışdır. 

Cənab Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hər bir hərbi 

qulluqçusu kimi, biz sərhədçilər də Sizin hücum əmrinizi gözləyirdik. Düşmənin növbəti təxribatlarına 

cavab olaraq, Sizin Müzəffər Ali Baş Komandanlığınız ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin qarşısına qoyduğunuz 
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tapşırıqlar uğurlu icra olunmuşdur. Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinin, Füzuli, 

Cəbrayıl, Zəngilan, Qubalı rayonlarının, eləcə də Hadrut qəsəbəsinin, Şuşa şəhərinin azad olunmasında 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları şücaət və qəhrəmanlıq göstərmişlər. Ermənistanla dövlət 

sərhədi boyu olan ərazilərimizdə və yüksəkliklərdə Azərbaycanın üçrəngli bayrağı, müzəffər bayrağı, Zəfər 

bayrağı dalğalanmaqdadır. 

Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə ən sürətli əməliyyat kimi yadda 

qalmış hücumda 24 saat ərzində 105 kilometr ərazini işğaldan azad edərək düşmənə ağır zərbələr 

endirmişik. Dövlət sərhədində Bartaz, Şükürataz, Qızıldaş kimi mühüm yüksəkliklər işğaldan azad 

edilmişdir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin “Harop”, “Quzğun” və “Hermes” kimi pilotsuz uçuş aparatlarının 

peşəkar tətbiqi nəticəsində düşmənin 290 texnikası məhv edilib. Özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, 

qədim Xudafərin körpüsünün və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunmasını cənab Ali Baş Komandan 

Sizə məruzə etmək şərəfi mənə nəsib olmuşdur. Vətən müharibəsindəki xidmətlərimizi qiymətləndirərək 

bizi yüksək dövlət mükafatı ilə təltif etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Sizi əmin edirik ki, bütün Azərbaycan sərhədlərinin 

mühafizəyə götürülməsi kimi çətin və şərəfli tapşırığın öhdəsindən bundan sonra da əzmkarlıqla gələcəyik. 

Qürurluyam ki, mən qalib Ali Baş Komandanın, qalib dövlətin, qalib xalqın zabitiyəm. 

Yaşasın Azərbaycan, Yaşasın Ali Baş Komandan, “Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev: Əziz hərbçilər, Sizi həm Qələbə, həm də yüksək mükafatlar münasibətilə 

bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, yeni uğurlar, yeni qələbələr arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 
AZƏRTAC 

2021, 12 aprel 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

100 
 

10 dekabr 

 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Şuşa bir tarixdir. Şuşanı o tarixi ilə yaşamaq, görmək həqiqətən bizim 

üçün də bir sevgidir 

 

[21:16] 10.12.2020  

 

Bugünkü mərasimlər, bugünkü həyəcan təbii ki, fərqli bir vəziyyət ortaya qoydu. İndi inanıram ki, 

artıq Azərbaycan bu yeni vəziyyətdən sonra bölgədə çox ciddi infrastruktur formalaşdırmaq istiqamətində 

addımlar atacaq. Bu addımlarla yanaşı, bildiyimə görə, inşallah, yollar tikiləcək, dəmir yolları inşa ediləcək, 

bununla bağlı qərarı cənab Prezident verib və Naxçıvandan Zəngilana, Zəngilandan şimala bütün bu yollar 

tikildikdən sonra vəziyyət dəyişəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə mətbuata bəyanatında bölgədə infrastrukturu formalaşdırmaq 

istiqamətində atılacaq addımlardan danışarkən söyləyib. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan sözünə davam edərək deyib: “Arzu edirik ki, inşallah, bu yolları başa 

çatdırdıqdan sonra yay mövsümündə yeni yollarla birlikdə Şuşaya gedək, inşallah, Şuşada birlikdə olaq. 

Şuşa bir tarixdir. Şuşanı o tarixi ilə yaşamaq, görmək həqiqətən bizim üçün də bir sevgidir. Bu sevgini də 

yaşamaq istəyirik. Şəhidlərimizin ruhlarını da şad edək. Bu qədər şəhidlərimiz var, qazilərimiz yaralıdır. 

Onlara Allahdan şəfalar diləyirik. Şəhidlərimiz bir amala inanaraq şəhid oldular. Bütün şəhidlərimizin 

ruhunu şad etmək lazımdır. Onların ruhlarının məkanlarından bu sədanı duymalıyıq. Duya biləcəyikmi? 

İnşallah, duyacağıq. Çünki onlar ölməyiblər, onlar yaşayırlar. Bu gün qazilərimizi gördükdə xüsusilə 

məmnun olduq. Onlar boş yerə qazi olmadılar. Bu qaziliyin altında yatan bir amal var. O nədir? Bu qazilik 

Qarabağı əsl sahiblərinə qaytarmaq üçün idi və bu qazilər bunu şəhidlərlə birlikdə bacardılar”. 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Rusiya Prezidenti Putinin müsbət yanaşmaları da bu prosesi müsbət 

istiqamətdə aparmağa kömək etdi 

 

[21:00] 10.12.2020  

 

Təbii bu gün Qardaşımla Qarabağ münaqişəsinin həllinin nə üçün bu günə qədər uzadıldığını ətraflı 

müzakirə etdik. Nə üçün otuz il Qarabağda bu zülm çəkdirildi. Minsk qrupu deyilən bu üçlüyün işi nə idi? 

Onlar dünyanın ən güclü ölkələri idi - Amerika, Rusiya, Fransa. Nə üçün vaxt bu qədər uzadıldı, niyə nəticə 

hasil olmadı? Məgər bunu həll edə bilməzdilərmi? Edə bilərdilər. Onda niyə vaxtı uzatdılar? 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə mətbuata bəyanatında səsləndirib. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan sözünə davam edərək deyib: “Qardaşlarımız artıq bunu özümüz həll edəcəyik 

dedilər, addımı atdılar. Addımı atdıqdan sonra iş getməyə başladı. İş getməyə başladıqdan sonra biz cənab 

Putin ilə müzakirələr apardıq. Eyni qayda ilə bu işin diplomatik tərəfini xarici işlər naziri Mövlud bəy 

apardı. Xüsusilə bu məsələdə kəşfiyyat, müdafiə fəaliyyətləri aparıldı. Bütün bu fəaliyyətlərdən sonra 

vəziyyət xeyli fərqli şəkildə inkişaf etməyə başladı”. 

Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, xüsusilə Putinin müsbət yanaşmaları da bu prosesi müsbət 

istiqamətdə aparmağa kömək etdi və iş bu səviyyəyə qədər gəlib çıxdı. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Prezidenti: 44 günlük müharibənin nəticəsi Azərbaycandakı qardaşlarımı necə 

sevindirdisə, eyni dərəcədə Türkiyədəki qardaşlarını da sevindirdi 

 

[20:45] 10.12.2020  

 

Hörmətli Qardaşıma, cənab Prezidentə xüsusilə Zəfər Günündə verdiyi bu mesaja görə şəxsən öz 

adımdan və millətim adından çox təşəkkür edirəm. Mən bu Qələbənin başda bu işin liderliyini edən 

Qardaşıma, onun timsalında bütün azərbaycanlı türk qardaşlarıma mübarək olmasını şəxsim, nümayəndə 

heyətim və millətim adından diləyirəm və bir daha təbrik edirəm. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə mətbuata bəyanatında bildirib. 

“Həqiqətən 44 günlük bir müharibədən sonra ortaya çıxan nəticə Azərbaycandakı qardaşlarımı necə 

sevindirdisə, eyni dərəcədə Türkiyədəki qardaşlarını da sevindirmişdir. Bu, istər şəxsimizdə, istər bütün 

millətimizin şəxsində yaşanan bir sevincdir. İstər hökumətimiz olaraq, istərsə də parlamentin böyük bir 

qismi olaraq bu sevinci bərabər yaşadıq. Bu sevincə xüsusilə də yazılı, görüntülü medianın da böyük bir 

qismi eyni dərəcədə qatıldı və bu Zəfəri birlikdə daim qeyd etdilər, mesajlarını da bu istiqamətdə 

çatdırdılar”, - deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan vurğulayıb. 

Bu tədbirlərə Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə gəldiklərini bildirən Türkiyə Prezidenti deyib: 

“Buradakı sevinci gördüyümüz zaman anladıq ki, belə bir Zəfərin nəticəsində coşqu ancaq bu cür, bu 

şəkildə ola bilərdi, bunu gördük. Təbii ki, belə bir zəfərə görə təbrik etmək, “Mübarək olsun!” demək 

vəzifəmizdir. Rəbbim bundan sonrakı prosesi, inşallah, uğurla davam etdirməyi də nəsib etsin”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

103 
 

Azərbaycan Prezidenti: Biz Şuşaya Türkiyə şirkətlərinin inşa edəcəyi yeni avtomobil yolu ilə, 

inşallah, qardaşım Ərdoğanla bərabər gedəcəyik 

 

[20:43] 10.12.2020  

 

Bu gün biz, eyni zamanda, gələcəyə baxarkən azad edilmiş torpaqların bərpası ilə bağlı öz 

fikirlərimizi ortaya qoyuruq, Qarabağ dünyanın ən gözəl bölgələrindən biri olacaq və əminəm ki, bizim 

türk qardaşlarımızın yardımı ilə buna biz nail olacağıq. Bu gün artıq konkret layihələr – avtomobil və dəmir 

yolları, infrastruktur layihələri haqqında danışdıq. Bütün bu layihələrdə Türkiyə və Azərbaycan şirkətləri 

bərabər iştirak edəcəklər və bütün bu layihələrin qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi bölgəyə yeni nəfəs 

gətirəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanla birlikdə mətbuata bəyanatında Qarabağda həyata keçiriləcək layihələrdən danışarkən 

bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Mən bir daha Azərbaycan xalqı adından, öz adımdan qardaş Türkiyə 

xalqına öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu günlərdə biz Türkiyədən böyük dəstək gördük, 

həmrəylik gördük”. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Cümhurbaşqanı başda olmaqla, bütün nazirlər, Türkiyə Böyük 

Millət Məclisi, eyni zamanda, ictimai fəallar, media mənsubları bizə dəstək verdilər. Türkiyənin media 

nümayəndələri öz həyatını risk altına ataraq gecə-gündüz döyüş bölgələrindən reportajlar hazırlayırdılar və 

məhz bu reportajlar vasitəsilə dünya gedən proseslərdən xəbər tuturdu. “Türkiyədə bizim qələbəmizə bizim 

qədər sevinən bacı-qardaşlarımıza öz salamlarımı çatdırıram və dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz 

birlikdəyik, bu gün də belədir, sabah da belə olacaq və əbədi olacaq. Türkiyə-Azərbaycan birliyi 

sarsılmazdır, əbədidir”. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana müraciətlə deyib: “Bir daha əziz 

qardaşım, xoş gəlmisiniz. Doğma vətəninizə xoş gəlmisiniz. Sizi biz ürəkdən sevirik. Azərbaycan xalqı 

Sizə bu gün öz sevgisini küçələrdə göstəribdir. Biz danışdıq ki, Şuşa şəhərinə yeni avtomobil yolu, Türkiyə 

şirkətlərinin inşa edəcəyi avtomobil yolu inşa ediləndən sonra bərabər, inşallah, Şuşa şəhərinə gedəcəyik”. 
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Tarixi Zəfər münasibətilə Azərbaycan paytaxtında atəşfəşanlıq olub 

 

[19:44] 10.12.2020  

 

Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi Zəfər münasibətilə dekabrın 10-u axşamı Dənizkənarı Milli 

Parkda atəşfəşanlıq olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunmuş atəşfəşanlıq 

paytaxt səmasını, Xəzərin sularını al-əlvan rənglərlə işıqlandırıb. 

Qeyd edək ki, bu gün Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş 

Zəfər paradı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

iştirak etdikləri möhtəşəm paradda Azərbaycan hərbçilərinin və Türk əsgərlərinin keçidi olub. Həmçinin 

150-dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya 

qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Anadolu agentliyi “60 saniyədə bu gün” rubrikasını Bakıda keçirilən Zəfər paradına həsr 

edib 

 

[20:25] 10.12.2020  

 

Anadolu agentliyi “60 saniyədə bu gün” videolent rubrikasını Bakıda keçirilən Zəfər paradına həsr 

edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, rubrikada Bakıda yaşanan Zəfər coşqusu, Ordumuzun müzəffər 

birliklərinin paraddan keçidi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın nitqlərindən mühüm məqamlar əksini tapıb. 

  

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Türkiyə Prezidenti: 44 günlük müharibənin nəticəsi Azərbaycandakı qardaşlarımı necə 

sevindirdisə, eyni dərəcədə Türkiyədəki qardaşlarını da sevindirdi 

 

[20:45] 10.12.2020  

 

Hörmətli Qardaşıma, cənab Prezidentə xüsusilə Zəfər Günündə verdiyi bu mesaja görə şəxsən öz 

adımdan və millətim adından çox təşəkkür edirəm. Mən bu Qələbənin başda bu işin liderliyini edən 

Qardaşıma, onun timsalında bütün azərbaycanlı türk qardaşlarıma mübarək olmasını şəxsim, nümayəndə 

heyətim və millətim adından diləyirəm və bir daha təbrik edirəm. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə mətbuata bəyanatında bildirib. 

“Həqiqətən 44 günlük bir müharibədən sonra ortaya çıxan nəticə Azərbaycandakı qardaşlarımı necə 

sevindirdisə, eyni dərəcədə Türkiyədəki qardaşlarını da sevindirmişdir. Bu, istər şəxsimizdə, istər bütün 

millətimizin şəxsində yaşanan bir sevincdir. İstər hökumətimiz olaraq, istərsə də parlamentin böyük bir 

qismi olaraq bu sevinci bərabər yaşadıq. Bu sevincə xüsusilə də yazılı, görüntülü medianın da böyük bir 

qismi eyni dərəcədə qatıldı və bu Zəfəri birlikdə daim qeyd etdilər, mesajlarını da bu istiqamətdə 

çatdırdılar”, - deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan vurğulayıb. 

Bu tədbirlərə Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə gəldiklərini bildirən Türkiyə Prezidenti deyib: 

“Buradakı sevinci gördüyümüz zaman anladıq ki, belə bir Zəfərin nəticəsində coşqu ancaq bu cür, bu 

şəkildə ola bilərdi, bunu gördük. Təbii ki, belə bir zəfərə görə təbrik etmək, “Mübarək olsun!” demək 

vəzifəmizdir. Rəbbim bundan sonrakı prosesi, inşallah, uğurla davam etdirməyi də nəsib etsin”. 
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Azərbaycan Prezidenti: Biz Şuşaya Türkiyə şirkətlərinin inşa edəcəyi yeni avtomobil yolu ilə, 

inşallah, qardaşım Ərdoğanla bərabər gedəcəyik 

 

[20:43] 10.12.2020  

 

Bu gün biz, eyni zamanda, gələcəyə baxarkən azad edilmiş torpaqların bərpası ilə bağlı öz 

fikirlərimizi ortaya qoyuruq, Qarabağ dünyanın ən gözəl bölgələrindən biri olacaq və əminəm ki, bizim 

türk qardaşlarımızın yardımı ilə buna biz nail olacağıq. Bu gün artıq konkret layihələr – avtomobil və dəmir 

yolları, infrastruktur layihələri haqqında danışdıq. Bütün bu layihələrdə Türkiyə və Azərbaycan şirkətləri 

bərabər iştirak edəcəklər və bütün bu layihələrin qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi bölgəyə yeni nəfəs 

gətirəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanla birlikdə mətbuata bəyanatında Qarabağda həyata keçiriləcək layihələrdən danışarkən 

bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Mən bir daha Azərbaycan xalqı adından, öz adımdan qardaş Türkiyə 

xalqına öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu günlərdə biz Türkiyədən böyük dəstək gördük, 

həmrəylik gördük”. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Cümhurbaşqanı başda olmaqla, bütün nazirlər, Türkiyə Böyük 

Millət Məclisi, eyni zamanda, ictimai fəallar, media mənsubları bizə dəstək verdilər. Türkiyənin media 

nümayəndələri öz həyatını risk altına ataraq gecə-gündüz döyüş bölgələrindən reportajlar hazırlayırdılar və 

məhz bu reportajlar vasitəsilə dünya gedən proseslərdən xəbər tuturdu. “Türkiyədə bizim qələbəmizə bizim 

qədər sevinən bacı-qardaşlarımıza öz salamlarımı çatdırıram və dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz 

birlikdəyik, bu gün də belədir, sabah da belə olacaq və əbədi olacaq. Türkiyə-Azərbaycan birliyi 

sarsılmazdır, əbədidir”. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana müraciətlə deyib: “Bir daha əziz 

qardaşım, xoş gəlmisiniz. Doğma vətəninizə xoş gəlmisiniz. Sizi biz ürəkdən sevirik. Azərbaycan xalqı 

Sizə bu gün öz sevgisini küçələrdə göstəribdir. Biz danışdıq ki, Şuşa şəhərinə yeni avtomobil yolu, Türkiyə 

şirkətlərinin inşa edəcəyi avtomobil yolu inşa ediləndən sonra bərabər, inşallah, Şuşa şəhərinə gedəcəyik”. 
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Prezident İlham Əliyev: Türkiyə müdafiə sənayesinin məhsulu olan məşhur “Bayraktar” Vətən 

müharibəsində böyük dəyişikliyə səbəb oldu 

 

[20:03] 10.12.2020  

 

Bu gün Ərdoğan Türkiyəsi dünya üçün bir örnəkdir. Müstəqillik, mərdlik, cəsarət və inkişaf 

örnəyidir. Bu gün imzalanmış bir neçə sənəd Türkiyənin inkişaf etmiş sənayesinin məhsullarını 

Azərbaycana təqdim edəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanla birlikdə mətbuata bəyanatında deyib. 

“Türkiyənin müdafiə sənayesinin məhsulu olan məşhur “Bayraktar” Vətən müharibəsində böyük 

dəyişikliyə səbəb oldu. Bizim uğurlarımızın əldə edilməsində müstəsna rol oynadı. Bütün dünya türk 

xalqının zəkasını, istedadını bir daha gördü. Türk sənayesinin inkişaf etmiş sənaye olmasını bir daha 

gördü”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bu gün tarixi gündür. Ona görə ki, bu Zəfər paradında türk və 

Azərbaycan əsgərləri çiyin-çiyinə Azadlıq meydanından keçdilər. Təkcə Bakı şəhərinin yox, bütün 

Azərbaycan şəhərlərinin Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə bəzədildiyini bildirən Prezident deyib: 

“Əvvəllər də belə olub. Təbii ki, müharibə dövründə bu daha da geniş vüsət almışdır. Bu, insanların 

ürəyindən gələn duyğulardır. Bu, əsrlər boyu qoruduğumuz sərvətdir. Bizim üstünlüyümüz ondadır ki, həm 

xalqlar, həm liderlər bir yerdədir. Bir-birinə qardaş deyir. Eyni zamanda, bütün məsələlərdə biz bir 

yerdəyik. Ağır günlərdə də bir yerdə olmuşuq, gözəl günlərdə, sevincli günlərdə, bugünkü kimi gündə də 

biz birlikdəyik və bu, təbiidir”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Zəfər paradı Rusiya KİV-lərinin diqqət mərkəzindədir 

 

[19:59] 10.12.2020  

 

Azərbaycanda keçirilən Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradı Rusiya KİV-

lərində diqqət mərkəzindədir. Bir çox xəbər resursları və telekanallar paradı səhifələrində, o cümlədən 

sosial şəbəkə hesablarında canlı yayımlayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya mətbuatı Zəfər paradında Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevlə yanaşı Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da 

iştirakını xüsusi vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

Şəhidlər xiyabanını ziyarəti də diqqət mərkəzində olub. 

Zəfər paradı haqqında reportajlarda Azadlıq meydanında Ermənistan ordusundan qənimət 

götürülmüş hərbi texnikaların bir qisminin, eləcə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus döyüş 

texnikasının nümayiş etdirildiyi qeyd olunur. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Bu gün əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi sayəsində Türkiyə 

dünyada güc mərkəzinə çevrilib 

 

[19:50] 10.12.2020  

 

Mən hər zaman əziz qardaşımı qarşılayarkən, yaxud ki, qardaş Türkiyədə olarkən deyirdim ki, 

dünyada Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ölkələr tapılmaz. Bu həqiqətdir. Bu gün dünya 

xəritəsinə baxsaq, görərik ki, bizim qədər bir-birinə bağlı olan, bir-birinin hər zaman yanında olan ikinci 

ölkələr yoxdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanla birlikdə mətbuata bəyanatında söyləyib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bizi birləşdirən həm ortaq tarix, din, mədəniyyət, dil, ədəbiyyat, eyni 

zamanda, bizim siyasətimizdir. Türkiyə və Azərbaycan dünya miqyasında müstəqil siyasət yürüdən 

ölkələrdir. Türkiyənin gücü bizim gücümüzü artırır. Bu gün əziz qardaşımın liderliyi sayəsində Türkiyə 

dünya miqyasında güc mərkəzinə çevrilib. Dünyanın bir çox ölkələrində Türkiyə haqqı, ədaləti qoruyur, 

müdafiə edir. Əzilmiş xalqların mənafelərini müdafiə edir. Ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa edir”. 
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Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından Prezident Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın və xanımı Əminə Ərdoğanın şərəfinə nahar verilib 

 

[19:35] 10.12.2020  

 

Dekabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban 

Əliyevanın adından Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və xanımı Əminə 

Ərdoğanın şərəfinə nahar verilib. 

 

AZƏRTAC 
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İqor Korotçenko: Azərbaycan onun maraqlarına yenidən qəsd etmək cəhdlərinin qarşısını 

birdəfəlik almalıdır 

 

[19:19] 10.12.2020  

 

Hərbi ekspert, “Natsionalnaya Oborona” (Milli Müdafiə) jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko 

Bakıda ənənəvi keçirilən ADEX Azərbaycan Beynəlxalq müdafiə sərgisi ilə bağlı müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Rusiyanın “Natsionalnaya Oborona” jurnalı ADEX sərgisini dəstəkləyən ilk xarici 

tərəfdaşlardan biridir. Siz bu sərgilərdə olmusunuz. Təəssüratlarınızı bölüşə bilərsinizmi? 

- ADEX sərgisi beynəlxalq ekspert və jurnalistlərdə, eləcə də bu silah sərgisində iştirak etmiş Rusiya 

müdafiə sənayesinin nümayəndələrində xoş təəssürat yaradıb. Öncə qeyd etmək lazımdır ki, həmin sərgi 

bu qəbildən olan tədbirlər üzrə yüksək meyarlara tam cavab verir. Sərgi yüksək səviyyəli hazırlıq, yaxşı 

maddi-texniki təchizat, məkan və ən əsası, həm Azərbaycan hərbi sənaye kompleksinin, həm də dünyanın 

aparıcı hərbi sənaye şirkətlərinin malik olduğu imkanların genişmiqyaslı təqdimatıdır. Yəni deyə bilərik ki, 

Bakıda keçirilən ADEX sərgisi təqdim olunan ekspozisiyaların miqyası və təşkilatçılıq səviyyəsi 

baxımından bu gün dünya səviyyəli tədbirlərdən biridir. Əminəm ki, bu sərginin nüfuzu getdikcə artacaq 

və ADEX sərgisi müasir silahların aparıcı alıcıları və istehsalçılarının görüşərək danışıqlar aparacağı, 

müqavilələr imzalayacağı platformalardan birinə çevriləcək. 

- Müasir ordu quruculuğu və ordunun modernləşdirilməsi prosesində müdafiə sərgiləri nə 

kimi rol oynayır? 

- Ümumilikdə, müdafiə sərgiləri müasir ordu və donanmanın yaradılmasında və 

modernləşdirilməsində çox vacib rol oynayır. Bu, ilk növbədə, onunla bağlıdır ki, belə tədbirlər silah 

alıcıları və istehsalçıları arasında birbaşa dialoqa imkan yaradır. Sərgilərə gələn nümayəndə heyətlərinin 

əsas hədəfləri odur ki, müəyyən silah seqmentində ən yaxşı məhsulu görmək, müasir silahların texniki 

xüsusiyyət və imkanları barədə suallar vermək və əlbəttə ki, həm ilkin, həm də artıq müqavilələrin 

imzalanması ilə nəticələnən danışıqlar aparmaqdır. Sözsüz ki, bütün dünyada silah sərgiləri həm də bu cür 

tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkənin nüfuzunu göstərir. Bu baxımdan, Azərbaycanın yüksək beynəlxalq 

nüfuzu bu gün müasir dünyada keçirilən aparıcı silah sərgilərindən biri olan ADEX sərgisinin nüfuzu ilə 

daha da möhkəmlənir. 

- Qlobal müdafiə sənayesinin inkişafını necə görürsünüz və yaxın gələcəkdə keçiriləcək 

sərgilərdə, xüsusən də ADEX -2022 sərgisində hansı ekspozisiyaları görə bilərik? 

- Əlbəttə, bu gün qlobal müdafiə sənayesinin inkişafı koronavirus pandemiyası səbəbindən ciddi 

şəkildə ləngiyir. Lakin mən tam əminəm ki, yaxın altı ay və ya maksimum bir il ərzində koronavirus 

problemləri dünyanın bütün ölkələrində əhalinin kütləvi şəkildə peyvəndlənməsi sayəsində həll olunacaq. 

Hər yerdə hərəkət və təmas məhdudiyyətləri aradan qaldırıldıqdan sonra silah sərgiləri də yenidən öz işinə 

başlaya biləcək, müasir silah salonu olan sərgi (əsas ölkə bazarlarında istehsalçıların marketinq və təşviqat 

elementi olaraq) yenidən tam fəaliyyət göstərəcək. Bu baxımdan güman edirik ki, 2022-ci ildə Bakıda 

keçirilməsi gözlənilən növbəti ADEX sərgisi həm Azərbaycanı, həm də bölgənin digər ölkələrini müasir 

silah sistemləri və hərbi texnikanın alıcısı kimi nəzərdən keçirən hər kəs üçün müasir silah bazarında güclü 

sıçrayış olacaq. Rusiya ADEX-2022 sərgisində böyük ekspozisiya ilə iştirak edəcək və bu ekspozisiyada 

Rusiyanın bütün seqmentlər üzrə ən iri silah istehsalçıları və ixracatçıları təmsil olunacaq. 

Zənnimcə, bu gün İkinci Qarabağ müharibəsində qələbədən sonra öz ərazi bütövlüyünü və 

suverenliyini bərpa edən Azərbaycan etibarlı hava və kosmik müdafiə sistemi yaratmaq üçün, ilk növbədə, 

müasir qırıcılar, eləcə də müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri əldə etməli və hadisələrin gedişatının 

geri sayımının, eləcə də Azərbaycanın maraqlarına yenidən qəsd etmək cəhdlərinin qarşısını birdəfəlik 

almalıdır. Bu baxımdan, artıq Azərbaycana dəyəri 5 milyard dollardan çox olan silah tədarük etmiş Rusiya 

Federasiyası yeni müqavilələr imzalamağa, yeni danışıqlar aparmağa və yenidən müasir silah sistemlərini 

təchiz etməyə, bir sözlə, Azərbaycanın təhlükəsizliyini, suverenliyini və Silahlı Qüvvələrini daha da 

gücləndirmək üçün lazım olan dəstəyi göstərməyə hazırdır. 

 

AZƏRTAC 
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İspaniya mətbuatı Qarabağ müharibəsində Qələbə şərəfinə Bakıda keçirilən Zəfər paradı haqda 

yazır 

 

[18:48] 10.12.2020  

 

İspaniyanın EFE informasiya agentliyi və ölkənin qocaman nəşrlərindən biri olan “La Vanguardia” 

qəzeti Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki Qələbəsi şərəfinə Bakıda keçirilən Zəfər paradına həsr 

olunmuş məqalə dərc ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ispan nəşrləri Dağlıq Qarabağdakı 44 günlük müharibədə Qələbə şərəfinə 

bu gün Bakının Azadlıq meydanında keçirilən hərbi paradda Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham 

Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirak etmələrindən yazır. 

Qeyd olunur ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ müharibəsində Türkiyənin 

dəstəyinə, ilk gündən Azərbaycan tərəfində olmasına görə ehtiram əlaməti olaraq, nitqində R.T.Ərdoğana 

minnətdarlığını bildirib. 

İspaniya mətbuatı Prezident İlham Əliyevin sözlərindən sitat gətirir: “Türkiyə hər zaman 

Azərbaycanın yanındadır. Bu, birliyimizin, qardaşlığımızın təzahürüdür. Bu gün biz birlikdə Zəfər 

paradında iştirak edərkən, bir daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza, eyni zamanda, bütün dünyaya 

göstəririk”. 

“La Vanguardia” yazır ki, Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğan 30 illik erməni işğalından sonra Dağlıq 

Qarabağı öz qanuni sahibinə qaytaran Azərbaycan Ordusunu təbrik edib. 

İspaniya mətbuatı diqqətə çatdırır ki, paradda Azərbaycan Ordusunun 3000 hərbi qulluqçusu iştirak 

edib, 150 vahid hərbi texnika nümayiş etdirilib. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid 
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər 

 

[18:38] 10.12.2020  

 

Dekabrın 10-da sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə bəyanatlarla 

çıxış ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə dövlətimizin başçısı bəyanatla çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin bəyanatı 

 

-Əziz Qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı.  

Sizi Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. 

Bu gün Türkiyə-Azərbaycan tarixində çox əlamətdar bir gündür, önəmli bir gündür. Bu gün biz 

birlikdə Zəfər paradını seyr edərkən bir-birimizi təbrik etdik. Bu Zəfər münasibətilə xalqlarımızı təbrik 

etdik. Bu tarixi Zəfər bizim birliyimizin təcəssümüdür. Türkiyə və onun Cümhurbaşqanı müharibənin ilk 

saatlarından Azərbaycana, Azərbaycan xalqına öz dəstəyini göstərmişdir. Onun bəyanatları həm 

Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli, qiymətli idi, eyni zamanda, bütün dünyaya bir mesaj idi ki, Azərbaycan 

tək deyil, Azərbaycana heç kimsə maneə olmasın, Azərbaycan haqq davasına çıxıbdır, Vətən savaşına 

çıxıbdır və Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu mesaj, əslində, həmrəyliyin bir təcəssümü idi, onu 

göstərdi ki, Azərbaycan öz haqlı davasında haqlıdır. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz uzun illər sürən işğala 

son qoyduq. Türkiyə kimi qardaşımızın yanımızda olması bizi daha da ruhlandırırdı, bizə əlavə güc verirdi. 

Biz gücdən istifadə edərək öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. 

Mən hər zaman əziz Qardaşımı qarşılayarkən, yaxud da ki, qardaş Türkiyədə olarkən deyirdim ki, 

dünyada Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ölkələr tapılmaz. Bu, həqiqətdir. Bu gün dünya 

xəritəsinə baxsaq görərik ki, bizim qədər bir-birinə bağlı olan, bir-birinin hər zaman yanında olan ikinci 

ölkələr yoxdur. Bizi birləşdirən həm ortaq tarix, din, mədəniyyət, dil, ədəbiyyat, eyni zamanda, bizim 

siyasətimizdir. Türkiyə və Azərbaycan dünya miqyasında müstəqil siyasət yürüdən ölkələrdir. Türkiyənin 

gücü bizim gücümüzü artırır. Bu gün əziz Qardaşımın liderliyi sayəsində Türkiyə dünya miqyasında güc 

mərkəzinə çevrilib. Dünyanın bir çox ölkələrində Türkiyə haqqı, ədaləti qoruyur, müdafiə edir. Əzilmiş 

xalqların maraqlarını müdafiə edir və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa edir. 

Bu gün Ərdoğan Türkiyəsi dünya üçün bir örnəkdir, müstəqillik, mərdlik, cəsarət örnəyidir və inkişaf 

örnəyidir. Bu gün imzalanmış bir neçə sənəd Türkiyənin inkişaf etmiş sənayesinin məhsullarını 

Azərbaycana təqdim edəcək. Bu gün imzalanmış sənədlər son illər imzalanmış sənədlər arasında çox kiçik 

bir yer tutur. 

Vətən müharibəsində Türkiyənin müdafiə sənayesinin məhsulu olan məşhur “Bayraktar” böyük 

dəyişikliyə səbəb oldu və bizim uğurlarımızın əldə edilməsində müstəsna rol oynadı. Bütün dünya türk 

xalqının zəkasını, istedadını bir daha gördü, türk sənayesinin inkişaf etmiş sənaye olmasını bir daha gördü. 

Bu gün tarixi gündür. Ona görə ki, bu Zəfər paradında türk və Azərbaycan əsgərləri çiyin-çiyinə 

Azadlıq meydanından keçdilər. Bizim təkcə Bakı şəhəri yox, bütün şəhərlərimiz indi Türkiyə və 

Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilib. Əvvəllər də belə olub. Təbii ki, müharibə dövründə bu, daha da geniş 

vüsət almışdır. Bu, insanların ürəyindən gələn duyğulardır. Bu, əsrlərboyu qoruduğumuz sərvətdir. Bizim 

üstünlüyümüz ondadır ki, həm xalqlar, həm liderlər bir yerdədir, bir-birinə qardaş deyir. Eyni zamanda, biz 

bütün məsələlərdə bir yerdəyik. Ağır günlərdə də bir yerdə olmuşuq, gözəl günlərdə, sevincli günlərdə, 

bugünkü kimi gündə də biz birlikdəyik və bu, təbiidir. 

Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan birliyi təkcə xalqlarımız üçün deyil, bölgə üçün, dünya üçün çox 

böyük önəm daşıyır. Çünki bizim siyasətimiz əməkdaşlığa, ölkələr arasındakı işbirliyinə hesablanıb. Bu 

tarixi Zəfərdən sonra başlanan yeni dövr üçün də biz tam hazırlıqlıyıq. Bu gün əziz Qardaşımla söhbət 

əsnasında, eyni zamanda, bundan sonrakı dövr haqqında da fikir mübadiləsi apardıq. Bizim fikirlərimiz üst-

üstə düşür. Biz bölgədə yeni bir işbirliyi platformasını yaratmalıyıq. Artıq ilkin bəyanatlar verildi. Bu, 

çoxtərəfli platforma ola bilər. Bu işbirliyi platformasında iştirak edən bütün bölgə ölkələri bundan ancaq 

faydalana bilər. 

Ənənəvi Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan işbirliyi var. Eyni zamanda, Azərbaycan-Rusiya-İran 

işbirliyi var. Türkiyə-Rusiya-İran işbirliyi var. Yəni, bütün bu işbirliyi platformalarını biz ümumiləşdirib 
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vahid platforma kimi təqdim edə bilərik. Əgər Ermənistan rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr 

çıxararsa və öz əsassız iddialarından əl çəkərsə və gələcəyə baxarsa, o zaman onların da bu platformada 

yeri ola bilər. Biz buna açığıq və müharibədən sonra Azərbaycanın mövqeyi və verilən bəyanatlar bunu 

deməyə əsas verir. Biz bu səhifəni bağlamalıyıq, biz bu ədavətə son qoymalıyıq. Bunun təşəbbüskarı biz 

olmamışıq. Biz, sadəcə olaraq, 30 il ərzində beynəlxalq təşkilatlardan dəstək gözləyirdik, Minsk 

üçlüyündən dəstək gözləyirdik. Gözləyirdik ki, onların qəbul etdikləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələri yerinə yetirilsin. Ancaq bu, olmadı. Sadəcə olaraq, nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam edirdi, 

status-kvo davam edirdi. Biz bu status-kvonu hərb yolu ilə dəyişdirdik, düşməni torpaqlarımızdan çıxardıq, 

onlara çox böyük zərbə vurduq, onların ordusunu məhv etdik, onların əsas ideoloji sütunlarını məhv etdik. 

Amma ondan sonra nə etdik? Ondan sonra söylədik ki, biz işbirliyinə hazırıq. Biz yeni bir işbirliyi formatını 

təşkil etməklə gələcəkdə bölgəmizdə müharibə riskini sıfıra endirə bilərik. 

Bu gün biz, eyni zamanda, gələcəyə baxarkən azad edilmiş torpaqların inkişafı ilə bağlı öz 

fikirlərimizi ortaya qoyuruq. Qarabağ dünyanın ən gözəl bölgələrindən biri olacaqdır. Əminəm ki, türk 

qardaşlarımızın yardımı ilə biz buna nail olacağıq. Biz bu gün artıq konkret layihələr haqqında danışdıq – 

yol layihələri, dəmir yolları layihələri, infrastruktur layihələri. Bütün bu layihələrdə Türkiyə və Azərbaycan 

şirkətləri bərabər iştirak edəcəklər. Bütün bu layihələrin qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi bölgəyə yeni 

nəfəs gətirəcəkdir. 

Mən bir daha Azərbaycan xalqı adından, öz adımdan qardaş Türkiyə xalqına dərin təşəkkürümü 

bildirmək istəyirəm. Bu günlərdə biz Türkiyədən böyük dəstək gördük, həmrəylik gördük. Təkcə 

siyasətçilər yox, Cümhurbaşqanı başda olmaqla, bütün nazirlər, Türkiyə Böyük Millət Məclisi, eyni 

zamanda, ictimai fəallar, media mənsubları. Onlar öz həyatlarını risk altına ataraq gecə-gündüz döyüş 

bölgələrindən reportajlar hazırlayırdılar və məhz bu reportajlar vasitəsilə dünya gedən proseslərdən xəbər 

tuturdu. Türkiyədə bizim Qələbəmizə bizim qədər sevinən bacı-qardaşlarımıza öz salamlarımı çatdırıram 

və dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz birlikdəyik, bu gün də belədir, sabah da belə olacaq və əbədi 

olacaq. Türkiyə-Azərbaycan birliyi sarsılmazdır, əbədidir! 

Bir daha, əziz Qardaşım, xoş gəlmisiniz. Doğma vətəninizə xoş gəlmisiniz. Biz Sizi ürəkdən sevirik. 

Azərbaycan xalqı Sizə bu gün öz sevgisini küçələrdə göstəribdir. Biz danışdıq ki, Şuşa şəhərinə yeni 

avtomobil yolu, - Türkiyə şirkətlərinin inşa edəcəyi avtomobil yolu,- inşa ediləndən sonra, inşallah, Şuşa 

şəhərinə bərabər gedəcəyik. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: İnşallah. 

 

x x x 

 

Sonra Türkiyə dövlətinin başçısı bəyanatla çıxış etdi. 

 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatı 

 

- Hörmətli Qardaşıma, cənab Prezidentə xüsusilə Zəfər Günündə verdiyi bu mesaja görə şəxsən öz 

adımdan və millətim adından çox təşəkkür edirəm. Mən bu Qələbənin başda bu işin liderliyini edən 

Qardaşıma, onun timsalında bütün azərbaycanlı türk qardaşlarıma mübarək olmasını şəxsim, nümayəndə 

heyətim və millətim adından diləyirəm və bir daha təbrik edirəm.  

Həqiqətən 44 günlük bir müharibədən sonra ortaya çıxan nəticə Azərbaycandakı qardaşlarımı necə 

sevindirdisə, eyni dərəcədə Türkiyədəki qardaşlarını da sevindirmişdir. Bu, istər şəxsimizdə, istər bütün 

millətimizin şəxsində yaşanan bir sevincdir. İstər hökumətimiz olaraq, istərsə də parlamentin böyük bir 

qismi olaraq bu sevinci bərabər yaşadıq. Bu sevincə xüsusilə də yazılı, görüntülü medianın da böyük bir 

qismi eyni dərəcədə qatıldı və bu Zəfəri birlikdə daim qeyd etdilər, mesajlarını da bu istiqamətdə çatdırdılar. 

Bu gün bu tədbirlərə Qardaşımın dəvəti ilə gəldik və prospektdəki o sevinci gördüyümüz zaman 

anladıq ki, belə bir Zəfərin nəticəsində coşqu ancaq bu cür, bu şəkildə ola bilərdi, bunu gördük. Təbii ki, 

belə bir Zəfərə görə təbrik etmək, “Mübarək olsun!” demək vəzifəmizdir. Rəbbim bundan sonrakı prosesi, 

inşallah, uğurla davam etdirməyi də nəsib etsin. 

Təbii bu gün Qardaşımla Qarabağ münaqişəsinin həllinin nə üçün bu günə qədər uzadıldığını ətraflı 

müzakirə etdik. Nə üçün otuz il Qarabağda bu zülm çəkdirildi. Minsk qrupu deyilən bu üçlüyün işi nə idi? 

Onlar dünyanın ən güclü ölkələri idi - Amerika, Rusiya, Fransa. Nə üçün vaxt bu qədər uzadıldı, niyə nəticə 

hasil olmadı? Məgər bunu həll edə bilməzdilərmi? Edə bilərdilər. Onda niyə vaxtı uzatdılar? Ancaq sonra 
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xeyli müsbət mesajlar gəlməyə başladı. Bunların başında da Fransa. Daim Qardaşıma zəng edirdi, ondan 

nəticələr əldə etməyə çalışırdı. Təbii, bəzən bizimlə də əlaqə qurmaq istədi, amma doğrusu, biz də cavab 

vermədik. Çünki bilirdik ki, dərdləri başqadır. 

Xüsusilə qardaşlarımız artıq bunu özümüz həll edəcəyik dedilər, addımı atdılar. Addımı atdıqdan 

sonra iş getməyə başladı. İş getməyə başladıqdan sonra biz cənab Putin ilə müzakirələr apardıq. Eyni qayda 

ilə bu işin diplomatik tərəfini xarici işlər naziri Mövlud bəy apardı. Xüsusilə bu məsələdə kəşfiyyat, 

müdafiə fəaliyyətləri aparıldı. Bütün bu fəaliyyətlərdən sonra vəziyyət xeyli fərqli şəkildə inkişaf etməyə 

başladı. 

Xüsusilə mən burada cənab Putinin yanaşmalarını kənara qoya bilmərəm. Onun müsbət yanaşmaları 

da bu prosesi müsbət istiqamətdə aparmağa kömək etdi və iş bu səviyyəyə qədər gəlib çıxdı. 

Burada Qardaşım bir az əvvəl ifadə etdiyi platforma məsələsinə toxundu, - sözün düzü, mən də buna 

böyük önəm verirəm,- lazım gələrsə altılı bir platforma da yarada bilərik dedi. Bunu cənab Putin də qəbul 

etdi. O altılı platforma nədir: Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, İran, Gürcüstan və əgər qəbul edib əməl edərsə, 

Ermənistan da bu platformada yer ala bilər. Beləliklə, altılı platforma ilə regional sülhün formalaşdırılması 

nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu regional sülhün bu bölgədəki ölkələrə gətirdiyi vəzifələr var. Bu vəzifələrə 

infrastruktur, siyasi, diplomatik bir çox məsələlər daxildir. Bu gün də Qardaşıma dedim, əgər bu məsələdə 

müsbət addımlar atıldığı təqdirdə biz də bağlı olan qapılarımızı açarıq. Amma yetər ki, bu müsbət addımlar 

atılsın. Bizim də qapılarımızı Ermənistanın üzünə bağlamaq kimi bir dərdimiz yoxdur. Çünki biz sülhün 

göyərçinləri olmaq istəyirik, sülh addımları atmaq istəyirik. Üstəlik, bizim Ermənistan xalqına bir kinimiz 

yoxdur. Problem Ermənistanın hakimiyyəti ilədir. Mənim ölkəmdə yüz mindən çox erməni var. Bunların 

arasında vətəndaşlıq hüququnu əldə edəni də var, əldə etməyəni də var. Amma biz onları da ölkəmizdə 

qonaq qəbul edirik. Niyə? Çünki bizim insanlara qarşı heç bir kinimiz yoxdur. Məqsəd xüsusilə bu sülhü 

formalaşdırmaq, möhkəmləndirməkdir. Addımlarımızı da buna görə atmalıyıq. 

Təbii ki, burada liderlik çox vacibdir. Sən durub Qarabağı öz parlamentində qəbul etdirdiyin bir 

qərarla, bura artıq bir dövlətdir və biz buranı bu şəkildə tanıdıq demək haqqına sahib deyilsən. Bunu 

Paşinyan belə qəbul etmir. Amma Makron olaraq sən durub belə bir məsələni gətirib parlamentindən 

keçirməyə çalışırsan. Deməli, hələ siyasəti öyrənə bilməmiş, dövlət idarəçiliyini də anlamamış, 

öyrənməmişdir, harada, nə, necə olur, bunu da bilmir. Sabah təbii ki, mənə hirslənəcək, bəlkə bu axşam 

hirslənəcək, bu, ayrı bir məsələdir. Amma necə olursa-olsun biz haqqı deməliyik. Bunu deməsək, 

vəzifəmizi yerinə yetirmiş olmarıq. Amma bunlara nail olacağıq. 

Bugünkü mərasimlər, bugünkü həyəcan təbii ki, fərqli bir vəziyyət ortaya qoydu. İndi inanıram ki, 

artıq Azərbaycan bu yeni vəziyyətdən sonra bölgədə çox ciddi infrastruktur formalaşdırmaq istiqamətində 

addımlar atacaq. Bu addımlarla yanaşı, bildiyimə görə, inşallah, yollar tikiləcək, dəmir yolları inşa ediləcək, 

bununla bağlı qərarı cənab Prezident verib və Naxçıvandan Zəngilana, Zəngilandan şimala bütün bu yollar 

tikildikdən sonra vəziyyət dəyişəcək. Arzu edirik ki, inşallah, bu yolları başa çatdırdıqdan sonra yay 

mövsümündə yeni yollarla birlikdə Şuşaya gedək, inşallah, Şuşada birlikdə olaq. Şuşa bir tarixdir. Şuşanı 

o tarixi ilə yaşamaq, görmək həqiqətən bizim üçün də bir sevgidir. Bu sevgini də yaşamaq istəyirik. 

Şəhidlərimizin ruhlarını da şad edək. Bu qədər şəhidlərimiz var, qazilərimiz yaralıdır. Onlara Allahdan 

şəfalar diləyirik. Şəhidlərimiz bir amala inanaraq şəhid oldular. Bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etmək 

lazımdır. Onların ruhlarının məkanlarından bu sədanı duymalıyıq. Duya biləcəyikmi? İnşallah, duyacağıq. 

Çünki onlar ölməyiblər, onlar yaşayırlar. Bu gün qazilərimizi gördükdə xüsusilə məmnun olduq. Onlar boş 

yerə qazi olmadılar. Bu qaziliyin altında yatan bir amal var. O nədir? Bu qazilik Qarabağı əsl sahiblərinə 

qaytarmaq üçün idi və bu qazilər bunu şəhidlərlə birlikdə bacardılar. 

Təbii ki, biz bu gün Qardaşımla birlikdə xüsusilə infrastruktur və digər məsələlərlə bağlı müzakirələr 

apardıq. Ermənilər olduqları yerlərdə nə varsa hamısını yandırıblar, dağıdıblar. Məscidləri yandırıb 

dağıdıblar. Hətta onlar kilsələri də yandırıb dağıdıblar. Yəni, onları anlamaq, tanımaq mümkün deyil. Bütün 

bunlarla yanaşı, mən talan edilən, dağıdılan bu yerlərin yenidən bərpasını inanıram. Necə ki, 20 il əvvəl 

gələrkən necə bir Bakı vardı, bu gün necə bir Bakı var, tamamilə dəyişib. Bunu 20 il əvvəlkindən bu günə 

çatdıran Azərbaycan rəhbərliyi, inanıram ki, Allahın izni ilə Qarabağı da gecikmədən, 3-5 il ərzində 

tamamilə fərqli vəziyyətə gətirəcəkdir. Bu qüdrət, bu güc İlham qardaşımda var. Çünki bunu sübut edib. 

Bu gün məzarları ziyarət edərkən parlamentimizin sabiq sədri İsmayıl Qəhrəman dedi ki, daha 

əvvəlki səfərlərində hər dəfə əvvəlkindən xeyli fərqli bir Azərbaycan, Bakı görüb. Xüsusilə mən bunu 

iyirmi il içərisində çox yaşadım. İnanıram ki, biz bu yay fəslində gəldikdə, inşallah, Qarabağın necə 

dəyişdiyini də görəcəyik. Buna şübhə etmirəm. Bu gün atılan imzalar, əslində, simvolik imzalardır. Atılacaq 
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daha çox imzalar var. Bu imzalarla birlikdə inşallah, Azərbaycan Qarabağın tamamilə fərqli şəkildə 

yüksəlişinə davam edəcəkdir. Allah köməyimiz olsun. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, 

qazilərimizə şəfalar arzu edirəm. Bir daha uğurlarınızın artaraq davam etməsini arzulayıram. 

Xeyirli olsun, təşəkkür edirəm. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan-Türkiyə sənədləri imzalanıb 

 

[18:24] 10.12.2020  

 

Dekabrın 10-da təkbətək görüş başa çatandan sonra Prezident İlham Əliyevin və Prezident Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə “BMC Otomativ Sənaye və Ticarət” şirkəti 

arasında Anlaşma Protokolunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimli və “BMC 

Otomativ Sənaye və Ticarət” şirkətinin İdarə Heyətinin üzvü Taha Öztürk imzaladılar. 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə “BMC.AZ” şirkəti arasında Anlaşma 

Protokolunu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov 

və “BMC Otomativ Sənaye və Ticarət” şirkətinin İdarə Heyətinin üzvü Taha Öztürk imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Türkiyə Respublikasının 

Prezidenti yanında İnvestisiya Ofisi arasında Anlaşma Memorandumunu Azərbaycan Respublikasının 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti yanında İnvestisiya Ofisinin sədri Burak Dağlıoğlu imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq 

haqqında Anlaşma Memorandumunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev 

və Türkiyə Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəhbəri Fəxrəddin 

Altun imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq 

vizadan azadetmə haqqında 2020-ci il fevralın 25-də Bakı şəhərində imzalanmış Sazişə dəyişikliklər 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında 1 saylı 

Protokolu Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyə Respublikasının 

xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu imzaladılar. 

 

x x x 

 

Qeyd edək ki, dekabrın 10-da Bakıda keçirilən Qələbə paradı münasibətilə hazırlanan “Zəfər paradı” 

adlı poçt markası və “Birinci gün” zərfləri dövriyyəyə buraxılacaq. 

Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan zərfləri “Birinci gün” möhürü ilə 

möhürlədilər. 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyev dayanıqlı sabitlik üçün təqdirəlayiq bir mövqe 

ortaya qoymaqdadır 

 

[18:07] 10.12.2020  

 

Qardaşım İlham Əliyev Azərbaycan xalqının yaşadığı bu qədər faciəyə baxmayaraq, dayanıqlı 

sabitlik üçün təqdirəlayiq bir mövqe ortaya qoymaqdadır. Cənab Prezidentin bu xoşniyyətli cəhdlərini biz 

də dəstəkləyir, həmsöhbətləri tərəfindən dəyərləndirilməsini arzu edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıda keçirilən 

Zəfər paradında çıxışı zamanı səsləndirib. 

“Şəhidlərimizin fədakarlığı sayəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, şükür olsun, yenidən təmin 

etmişdir. Artıq Azərbaycan torpaqları illərdir həsrət qaldığı Tərtər çayının sularına qovuşmuşdur. Şuşanın 

dağlarının başındakı duman artıq dərdli deyil. Girov qalmış Xarı Bülbül artıq azaddır və daha gözəl 

açacaqdır. Köndələnçay artıq daha coşqun axacaq. Araz nəğməsini daha güclü oxuyacaq. Qarabağ 

şikəstəsini oxuyan nəfəslər daha yüksək, daha güclü olacaqdır”, - deyə Türkiyə Prezidenti vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop Azərbaycan xalqını təbrik edib 

 

[17:48] 10.12.2020  

 

Vətənin bütövlüyü hərəkatında böyük qələbə qazanan Can Azərbaycanın Zəfər gününü təbrik 

edirəm. Qarabağa Azərbaycan bayrağı sancmaq, zülmə və işğala son vermək üçün şəhadətə qovuşan 2783 

qəhrəmanımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Biz bir millət, iki dövlətik! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Bakıda keçirilən 

Zəfər paradı ilə bağlı bu təbrik sözlərini “Twitter” hesabında paylaşıb. 

Parlamentin sədri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın Zəfər paradının tribunasından birgə fotolarını da paylaşıma əlavə edib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra 

ancaq və ancaq irəli gedəcəyik 

 

[17:18] 10.12.2020  

 

Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi önəmi var. Bu, Zəfər paradıdır. 

Bu, tarixi hadisədir. Paradların birində mən demişdim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinə 

qaldırılmış bayraq gətiriləcək. Demişdim ki, gün gələcək və bu gün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan 

Azərbaycan bayrağı Azadlıq meydanına gətiriləcək və bu gün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, 

Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradında çıxışında bildirib. 

Çıxışını yekunlaşdıran dövlətimizin başçısı deyib: “Hər kəs bilir ki, Ermənistan rəhbərliyi bir il 

bundan əvvəl demişdi ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. Mən isə demişdim ki, Qarabağ 

Azərbaycandır! Bu gün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı! 

Yaşasın Azərbaycan əsgəri!”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

122 
 

Prezident İlham Əliyev: Bütün gücümüzü səfərbər edib, bir dəmir yumruq yaradıb düşmənin 

başını əzdik 

 

[17:03] 10.12.2020  

 

Bu zəfər tarixi zəfərdir. Azərbaycan xalqı bu günü 30 ilə yaxın müddət ərzində gözləyirdi. 30 ilə 

yaxın müddət ərzində əmri gözləyirdi, Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi. Mən dəfələrlə Azərbaycan 

xalqına müraciət edərkən deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq və nəyi nə vaxt, necə etmək lazımdır, biz 

bilirik. Və həyat bunu göstərdi ki, vaxtlı–vaxtında atılmış addımlar, bütün gücümüzü səfərbər edib bir dəmir 

yumruq yaradıb düşmənin başını əzdik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradında çıxışında bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm 

etdirir. Bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdi və bu gün biz qəhrəman xalq kimi 

bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycanın müzəffər Ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi, Ermənistanı 

məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edilib. Bundan sonra əgər erməni faşizmi bir 

daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycanın dəmir yumruğu onların belini qıracaq”. 

Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, indi bizim üçün yeni dövr - quruculuq dövrü başlayır. “Mənfur 

düşmən işğal edilmiş bütün torpaqları yerlə-yeksan edib. Burada artıq bu məlumat hər kəsdə var, 

videogörüntülər var. Mənim azad edilmiş ərazilərə səfərlərim bunu göstərir. Bütün binalar dağıdılıb. Bütün 

tarixi abidələr, məscidlər, qəbirlər, məzarlıqlar mənfur düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz onların hamısını 

bərpa edəcəyik. Artıq bərpa işləri başlanmışdır”, - deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Prezidenti: Bu gün hamımız üçün, bütün türk dünyası üçün zəfər və qürur günüdür 

 

[16:45] 10.12.2020  

 

Gözəlliyinə qurban olduğumuz Laçın, Şuşa, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Ağdam və Kəlbəcər 

artıq azaddır. Bu gün Azərbaycanın mili şairi, böyük mücahid Əhməd Cavadın, Nuru paşanın, Ənvər 

paşanın, Qafqaz İslam Ordusunun igid əsgərlərinin ruhunun şad olduğu gündür. Bu gün Azərbaycan 

şəhidlərinin sərdarı Mübariz İbrahimovun ruhunun şad olduğu gündür. Bu gün hamımız üçün, bütün türk 

dünyası üçün zəfər və qürur günüdür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın 

Vətən müharibəsində Qələbəsinə həsr olunmuş Zəfər paradında çıxışında söyləyib. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib: “Rəbbimə bizlərə bu günləri yaşatdığı üçün sonsuz şükür edirəm. Bu 

gün burada bütün qəlbimlə bir daha təkrarlamaq istəyirəm: Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ artıq ana 

vətəni ilə qucaqlaşmış, otuz illik həsrət sona çatmışdır. Bundan sonra Türkiyə və Azərbaycan olaraq 

hədəfimiz bu torpaqları firavan, inkişaf etmiş, övladlarımız üçün yaşana bilən bir yerə çevirmək uğrunda 

mübarizə aparmaqdır. Türkiyə və Azərbaycan kürək-kürəyə verdikcə Allahın izni ilə çətinliklərin 

öhdəsindən gəlməyə, uğurdan-uğura çatmağa davam edəcəkdir”. 

Türkiyə Prezidenti çıxışının sonunda Azərbaycan xalqını, Prezident İlham Əliyevi və şanlı 

Azərbaycan Ordusunu, Türk Ordusunu ürəkdən təbrik edib, əziz şəhidlərimizi bir daha rəhmətlə yad edib, 

qazilərimizə tezliklə sağalmalarını arzulayıb. 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənilərin Azərbaycana vurduğu ziyanın, törədilən bütün cinayətlərin 

hesabı sorulmalıdır 

 

[16:17] 10.12.2020  

 

Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi əsla mübarizənin başa çatması demək deyildir. Bu 

günə qədər siyasi və hərbi sahədə davam etdirilən mübarizə bundan sonra çox fərqli cəbhələrdə davam 

edəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın Vətən 

müharibəsində Qələbəsinə həsr olunmuş Zəfər paradında çıxışında bildirib. 

“Otuz illik işğal müddətində bu bölgələrin viranəyə çevrildiyini, daş üstündə daş qalmadığını 

hamımız birlikdə gördük. Qardaşım İlham Əliyevin dediyi kimi, Füzuli şəhərində bayraq asmağa belə bina 

tapılmamışdır. Bütün şəhərlər tar-mar edilmiş, bütün kəndlər yerlə-yeksan olmuş, məzarlıqlar belə 

dağıdılmışdır. Məscidlər dağıdılmış, minarələr eynilə tar-mar olmuşdur. Ermənilər hər şeyi məhv etdikləri 

kimi, tarixi və mədəni abidələri də, təbii, sərvətləri də qarət etdilər. Bütün bu ziyanın hesabı sorulmalıdır”, 

- deyə Türkiyə Prezidenti vurğulayıb. 

Müharibə zamanı Gəncə, Tərtər, Ağdam, Bərdə, Ağcabədi kimi Azərbaycan torpaqlarının da hədəfə 

alındığını xatırladan Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib: “Yüz məsum mülki şəxs şəhid edilib, analar balasız, 

uşaqlar atasız-anasız qalmışdır. Hücumlar nəticəsində 416 qardaşımız da yaralanmışdır. Müharibə hüququ 

kobud şəkildə pozulub, insanlıq şərəfi ayaqlar altına salınmışdır. Bunları görməməzliyə vuranların gözləri 

qədər vicdanları da korlaşmışdır. Hər məcrada bunun hesabını sormalıyıq”. 

İllərdir yurd həsrəti ilə alışıb yanan bir milyon qaçqın və məcburi köçkünün doğulduqları 

torpaqlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözlədiklərini deyən Türkiyə Prezidenti əminliklə qeyd edib 

ki, İnşallah, ən qısa vaxtda qardaşlarımızın yurd həsrəti sona çatacaq. 
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Türkiyə Prezidenti: Azərbaycan qardaşım İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə dastan yazmaqda 

davam edəcək 

 

[15:58] 10.12.2020  

 

Azərbaycanın həm hərbi, həm də diplomatiya sahəsində əldə etdiyi bu uğurda ən böyük paylardan 

biri şübhəsiz ki, əziz qardaşım cənab Prezident İlham Əliyevə aiddir. Qardaşım İlham Əliyev bununla 

mərhum Heydər Əliyevin ona vəsiyyət olaraq etdiyi arzusunu da yerinə yetirib. Fürsətdən istifadə edərək 

güclü Azərbaycanın əsasını qoyan ümummilli lider Heydər Əliyevi də burada rəhmətlə yad edirəm. 

Azərbaycan qardaşım İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi altında, inşallah, dastan yazmaqda davam 

edəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın 

Vətən müharibəsində Qələbəsinə həsr olunmuş Zəfər paradında çıxışında söyləyib. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycanın mübarizəsinə ilk günlərdən etibarən 

bütün qurum və təşkilatları ilə dəstək verib, bütün imkanları ilə azərbaycanlı qardaşlarının yanında olub. 

“Türkiyə olaraq Azərbaycan ilə münasibətlərimizdə özümüzə hər zaman böyük lider Heydər 

Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” şüarını rəhbər aldıq. Qazi Mustafa Kamal Atatürkün dəqiq ifadəsi ilə 

Azərbaycanın kədərini kədərimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Qarabağı otuz il boyunca 

sinəmizdə yara etdik. Bu gün də bu yaranın qapanmasının sevincini paylaşmaq, bu şanlı zəfəri birlikdə 

qeyd etmək üçün aranızdayıq”, - deyə Türkiyə Prezidenti vurğulayıb. 
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Zəfər paradı Ordumuzun qüdrətini, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını dünyaya nümayiş etdirdi 

 

[15:52] 10.12.2020  

 

Bakıda, Azadlıq meydanında keçirilən Zəfər paradı Ordumuzun qüdrətini, Azərbaycan-Türkiyə 

qardaşlığını, Ermənistanın rəzilliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Bakıda 

keçirilən möhtəşəm Zəfər paradı Yerevanda 44 günlük müharibədə məhv edilmiş erməni hərbçilərinin 

ailələrinin etiraz aksiyaları fonunda keçirilirdi, bu faktor da Ermənistanın bundan sonrakı məğlub, rəzil 

damğasına ilə yaşayacağına siyasi işarə oldu. Bu səbəbdən də Zəfər paradı nə qədər azərbaycanlılar üçün 

qürur, şərəf, ləyaqət simvoludursa, bir o qədər də ermənilər üçün məğlubiyyət, rəzillik amili olaraq 

yaddaşlarda qalacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami rayon təşkilatının sədri, Milli 

Məclisin deputatı Sədaqət Vəliyeva deyib. 

“Azərbaycan Ordusu xalqımızın qüruru, dövlətimizin güvənc mənbəyidir”, – deyən Sədaqət 

Vəliyeva Ordumuzun dünyanın ən güclü orduları sırasında olduğunu diqqətə çatdırıb. Əlavə edib ki, ordu 

quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən sistemli və məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi kimi Azərbaycan 

güclü orduya, təkmilləşmiş hərbi sistemə və inkişaf etmiş müdafiə sənayesinə malikdir: “Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri quruda, suda və havada döyüş tapşırığını yerinə yetirmək, ölkəni istənilən hücumdan 

müdafiə etmək, hətta işğal altında olan torpaqlarımızı hər an azad etmək qüdrətinə malik olduğunu sübut 

etdi”. 

Sədaqət Vəliyeva bildirib ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarix yazan rəşadətli 

Ordumuz düşməni diz çökdürdü, şanlı tarix yazdı: “Dekabrın 10-da keçirilən Zəfər paradı qələbə 

sevincimizin tərkib hissəsinə çevrildi. Müzəffər ordumuz Azadlıq meydanında qürurla addımladı. 

Azərbaycan əsgəri böyük ruh yüksəkliyi ilə bu paradda keçid etdi. Zəfər paradı tariximizə qızıl hərflərlə 

yazıldı. Qələbə paradında 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyətin, 150-dək hərbi texnikanın, o cümlədən 

silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnikanın, raket və artilleriya qurğularının, hava 

hücumundan müdafiə sistemlərinin, hərbi gəmi və katerlərin nümayişi ilə yanaşı, Vətən müharibəsi zamanı 

Azərbaycan Ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qisminin də 

nümayişi böyük qürurverici hadisə oldu. İşğalçı Ermənistan və ona havadarlıq edən dövlətlər Azərbaycan 

Ordusunun gücünün, qüdrətinin şahidi oldu. 30 ildə dünyanın aparıcı dövlətlərinin, nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatların edə bilmədiklərini Azərbaycan Ordusu 44 gündə etdi. Eşq olsun Müzəffər Ali Baş Komandana! 

Eşq olsun rəşadətli Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin təkbətək görüşü olub 

 

[15:45] 10.12.2020 

 

Dekabrın 10-da rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə təkbətək görüşü olub. 
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi olub 

 

[15:40] 10.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın dekabrın 10-da rəsmi qarşılanma mərasimi olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Türkiyə 

Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı qarşıladı. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Türkiyə Prezidentinə raport verdi. 

Türkiyə Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səsləndi. 

Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından 

keçdilər. 

Türkiyə Prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamladı. 

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə 

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşısından keçdi. 

Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. 
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Prezident: Azərbaycan əsgər və zabiti böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərərək şərəfli missiyanı 

yerinə yetirdi 

 

[15:37] 10.12.2020  

 

Vətən müharibəsinin hər gün bizim şanlı tariximizdir, hər gün Azərbaycan irəli gedirdi. 44 gün 

ərzində bir gün də olmamışdır ki, biz geri çəkilək. Biz Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində qurduğu 

istehkamları yararaq keçmişdik. Bu istehkamlar elə qurulmuşdur ki, Azərbaycan oradan keçə bilməsin, 

əsgərimiz oradan keçə bilməsin. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ ərazisinin coğrafi relyefi də Ermənistan 

tərəfi üçün daha əlverişli idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradında çıxışı zamanı hərbçilərimizin 

göstərdiyi qəhrəmanlıqdan danışarkən bildirib. 

“Azərbaycan əsgər və zabiti böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərərək şərəfli missiyanı yerinə yetirdi və 

öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonları, eyni zamanda, 

Suqovuşan qəsəbəsi, Hadrut qəsəbəsi, Xocalı rayonunun bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi, 

Murovdağ silsiləsi, Laçın rayonunun cənub hissəsi, strateji yüksəkliklər döyüş meydanında düşməndən 

azad edildi, orada Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Şanlı müharibəmizin yekunu da Şuşa şəhərində vuruldu. 

Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad edilməsi tarixi nailiyyətimizdir. Şuşa işğal altına düşmüş birinci 

şəhərimiz idi və işğaldan azad olunan sonuncu şəhər oldu”, – deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Şuşanın azad edilməsini tarixi hadisə kimi dəyərləndirən Azərbaycan Prezidenti deyib: “Bizim 

Ordumuz, qəhrəman övladlarımız dağlardan, dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək, sıldırım qayaları 

qət edərək, qayalar vasitəsilə dırmaşa-dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada əlbəyaxa döyüşündə düşməni məhv 

etdi, Azərbaycan bayrağını Şuşada qaldırdı. Ondan bir gün sonra daha 70 kənd işğalçılardan azad ediləndən 

sonra Ermənistan artıq təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, diz çökdü, öz layiqli cəzasını aldı və imdad dilədi. 

Biz Ermənistanı döyüş meydanında məhv etdik. Biz ermənilər tərəfindən uzun illər yaratdıqları mifi 

darmadağın etdik. Onlar öz ordusu haqqında yalan məlumat ötürərək mif yaratmışdılar, sanki Ermənistan 

ordusu yenilməz ordudur. Cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu məhv edildi, hərbi texnikası məhv edildi, 

canlı qüvvəsi məhv edildi və Azərbaycan öz gücünü göstərdi, öz qüdrətini göstərdi”. 
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Türkiyə telekanalları Bakıda keçirilən Zəfər paradını canlı yayımlayıblar 

 

[15:27] 10.12.2020  

 

Dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər 

paradı Türkiyə telekanalları tərəfindən canlı yayımla nümayiş etdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın birlikdə Fəxri xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını, Şəhidlər xiyabanını, eləcə 

də Qafqaz İslam Ordusu şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət etmələri də qardaş ölkənin 

telekanalları tərəfindən göstərilib. 

Reportajlarda dövlət başçılarının paradda söylədikləri nitqlərindən ayrı-ayrı məqamlar təqdim 

olunub. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan tarixi bir gün yaşayır 

 

[14:24] 10.12.2020  

 

Bu gün tarixi bir gündür. Bu gün Azadlıq meydanında Zəfər paradı keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradında çıxışı zamanı söyləyib. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, eyni zamanda, Türkiyədən gəlmiş 

böyük nümayəndə heyətinin, türk əsgər və zabitlərinin paradda iştirakından şad olduğunu söyləyən 

dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu, bir daha bizim birliyimizi Türkiyənin, dostluğumuzu, qardaşlığımızı 

göstərir. 

Vətən Müharibəsinin ilk saatlarından Türkiyənin haqq işinizə verdiyi dəstəyin önəmini vurğulayan 

Prezident İlham Əliyev deyib: “Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıq, birmənalı və sərt 

açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Mənim qardaşım demişdir ki, bu müharibədə Azərbaycan 

haqlıdır! Demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu, 

birliyimizin, qardaşlığımızın təzahürüdür. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir 

Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir və bu gün biz birlikdə Zəfər paradında iştirak edərkən bir 

daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza, eyni zamanda, bütün dünyaya göstəririk”. 

 

AZƏRTAC 
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Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradı keçirilir 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan paradda iştirak 

edirlər 

 

[13:20] 10.12.2020  

 

Dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər 

paradı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım 

Mehriban Əliyeva, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan 

Zəfər paradında iştirak ediblər. 

“Dəmir yumruq” əməliyyatında - Azərbaycanın Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəyə həsr 

olunmuş Zəfər paradına müdafiə nazirinin müavini, “Zəfər” ordenli general-leytenant Kərim Vəliyev 

komandanlıq edib. 

Paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyətin, 150-dək hərbi texnikanın, o cümlədən silahlanmaya yeni 

qəbul edilmiş müasir hərbi texnikanın, raket və artilleriya qurğularının, hava hücumundan müdafiə 

sistemlərinin, eləcə də hərbi gəmi və katerlərin nümayişi oldu. Paradda, həmçinin Vətən müharibəsi zamanı 

Azərbaycan Ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də nümayiş 

etdirildi. 

Hərbi orkestr “Azərbaycan fanfarası”nı ifa etdi. 

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğana raport verdi. 

Dövlət başçıları əsgərləri salamladılar. 

Hərbi orkestr Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnlərini ifa etdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 

paradda çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin çıxışı 

 

-Hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan.  

Əziz hərbçilər. 

Hörmətli qonaqlar. 

Xanımlar və cənablar. 

İlk növbədə, xahiş edirəm ki, Vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir 

dəqiqəlik sükutla yad edilsin. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Bu gün tarixi bir gündür. Bu gün Azadlıq meydanında Zəfər paradı keçirilir. Mən çox şadam ki, bu 

paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan iştirak edir. Eyni zamanda, Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti, türk əsgər və 

zabitləri iştirak edirlər. Bu, bir daha bizim birliyimizi, dostluğumuzu və qardaşlığımızı göstərir. 

Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu, ilk saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss 

edirdik. Türkiyənin Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilk saatlardan Azərbaycanın haqq işinə öz 

dəstəyini verdi. Onun açıq, birmənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Mənim 

qardaşım demişdir ki, bu müharibədə Azərbaycan haqlıdır, demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə 

hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu, birliyimizin, qardaşlığımızın təzahürüdür. Türkiyənin 

Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir. Bu 

gün biz birlikdə Zəfər paradında iştirak edərkən, bir daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza, eyni zamanda, 

bütün dünyaya göstəririk. 

Azərbaycan 44 gün ərzində parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi, işğala son qoydu. Bu 

44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan Ordusu irəli gedirdi, hər gün yeni şəhərlər, 

kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu 
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ki, bu işğala son qoyulsun, bu haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət zəfər çalsın və buna 

nail olduq. 

Azərbaycan əraziləri 30 ilə yaxın işğal altında idi. 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti torpaqlarımızın işğal altına düşməsinə səbəb olmuşdu. Əslində, 

Ermənistanın təcavüzkar siyasəti hələ 1980-ci illərin sonlarından başlamışdı. O vaxt indiki Ermənistan 

Respublikasında yaşamış 100 minlərlə azərbaycanlı öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salındı. 

Zəngəzur, Göyçə, İrəvan mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bizim xalqımız bu torpaqlarda əsrlərboyu 

yaşayıb, ancaq Ermənistan rəhbərliyi o vaxt 100 minlərlə azərbaycanlını öz doğma torpaqlarından didərgin 

salmışdır. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda eyni mənzərə müşahidə olunurdu, Ermənistan tərəfi zor gücü ilə 

Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı hərbi cinayət törətmişdir, Xocalı soyqırımını törətmişdir. Ondan sonra 

1992-ci ilin may ayında Şuşa şəhərinin və Laçın şəhərinin işğala məruz qalması Ermənistanla Dağlıq 

Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratmışdı. 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər rayonunun işğal altına 

düşməsi bizim vəziyyətimizi daha da ağırlaşdırdı və faktiki olaraq sonrakı işğalçılıq siyasətinin davam 

etdirilməsinə səbəb oldu. 

Biz uzun illər bütün beynəlxalq tədbirlərdə bu məsələ ilə bağlı həqiqətləri çatdırırdıq, böyük iş 

aparılmışdır və bu işin səmərəsi oldu. Baxmayaraq ki, biz ərazi bütövlüyümüzü döyüş meydanında 

qazandıq, hesab edirəm ki, son illər ərzində apardığımız siyasi və diplomatik səylər öz bəhrəsini verdi, 

bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və bunu dəstəklədi. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, BMT Baş Assambleyasının qətnamələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 

Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar Azərbaycanın haqq işini dəstəklədi. Beləliklə 

münaqişənin həlli üçün hüquqi zəmin yaradılmışdır. Eyni zamanda, bizim məqsədyönlü səylərimiz 

nəticəsində münaqişə ilə bağlı, Qarabağın tarixi ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə dolğun məlumat çatdırıldı, 

Ermənistanın yalançı təbliğatına son qoyuldu və bütün dünya gördü ki, Qarabağ bizim əzəli tarixi 

torpağımızdır. Azərbaycan xalqı əsrlərboyu bu torpaqlarda yaşayıb, qurub-yaradıb, eyni zamanda, bütün 

dünya görüb ki, beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. 

Biz bu illər ərzində güc toplayırdıq, həm siyasi müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, həm 

də ölkə daxilində iqtisadiyyatımızı gücləndirirdik, biz ordumuzu gücləndirirdik. Bunun nəticəsində 

Azərbaycan son illər ərzində çox uğurlu inkişaf yolu keçmişdir və ildən-ilə bizim üstünlüyümüz özünü daha 

qabarıq şəkildə büruzə verirdi. Ermənistan bizimlə rəqabət apara bilmədi. Mən son 17 il ərzində dəfələrlə 

demişdim ki, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan işğalçı qüvvələrini çıxarmasa, biz bu məsələni 

hərbi yollarla həll edəcəyik. Mən 2003-cü ildə Prezident vəzifəsinə seçiləndə Konstitusiyamıza və 

müqəddəs Qurani-Kərimə əl basaraq and içmişdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacağam. Bu 

gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz istədiyinə nail oldu, tarixi ədaləti, beynəlxalq 

hüququ bərpa etdi. 

Biz dünyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirdik və görürdük ki, son illərdə beynəlxalq hüquq və 

prinsiplər kobudcasına pozulur. Bəzi ölkələr güc tətbiq edərək öz məqsədlərinə çatırlar, beynəlxalq hüquq 

kağızda qalır, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri kağızda qalır. Belə olan halda münaqişənin hərbi 

yollarla həll edilməsi qaçılmaz idi. Bundan əlavə, son illər ərzində, xüsusilə son 2 il ərzində Ermənistanın 

təxribatçı addımları, bəyanatları, hərəkətləri müharibəni qaçılmaz etmişdi. Ermənistan rəhbərliyinin çox 

zərərli və təhlükəli bəyanatları demək olar ki, danışıqlara son qoymuşdu. “Qarabağ Ermənistandır” deməklə 

Ermənistan rəhbərliyi danışıqlara son qoymuşdu. Bizim tarixi torpaqlarımızda xaricdən gətirilmiş 

erməniləri məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir, beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bu, faktiki olaraq 

danışıqlara son qoyurdu, danışıqları mənasız edirdi və biz bunu görürdük, hiss edirdik və öz sözümüzü 

beynəlxalq kürsülərdən dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıq. Bu ilin sentyabr ayında, müharibəyə 3 gün qalmış 

mən BMT Baş Assambleyasının kürsüsündən demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır, 

Ermənistan dayandırılmalıdır. Belə də oldu və bu il bizə qarşı 3 dəfə hərbi təxribat törədildi. İyul ayında 

Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində hərbi təxribat törədildi və Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal 

etmək istədi. Amma biz layiqli cavab verərək onları yerinə oturtduq. Avqust ayında Azərbaycana diversiya 

qrupu göndərildi. O diversiya qrupu da zərərsizləşdirildi. Nəhayət sentyabrın 27-də bizim kəndlərimiz, 

hərbi mövqelərimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır, mülki şəxslər, hərbçilər arasında itkilər olmuşdur. 

Biz dedik yetər artıq, bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Mən Ali Baş Komandan kimi əmr 

verdim ki, Azərbaycan əsgəri irəli, torpağımızı azad etməliyik, işğala son qoymalıyıq, işğalçını 

cəzalandırmalıyıq və belə də oldu. Azərbaycan 44 gün ərzində istədiyinə nail oldu, ədaləti bərpa etdi. 
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Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir, hər gün Azərbaycan irəli gedirdi. Bu 44 gün ərzində 

bir gün də olmamışdır ki, biz geri çəkilək. Biz Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində qurduğu 

istehkamları yararaq keçmişik. Bu istehkamlar elə qurulmuşdu ki, Azərbaycan oradan keçə bilməsin, 

əsgərimiz oradan keçə bilməsin. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ ərazisinin coğrafi relyefi də Ermənistan 

tərəfi üçün daha əlverişli idi. Azərbaycan əsgər və zabitləri böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərərək şərəfli 

missiyanı yerinə yetirdi və öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, 

Qubadlı rayonları, eyni zamanda, Suqovuşan qəsəbəsi, Hadrut qəsəbəsi, Xocalı rayonunun bir hissəsi, 

Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi, Murovdağ silsiləsi, Laçın rayonunun cənub hissəsi, strateji yüksəkliklər 

döyüş meydanında düşməndən azad edildi, orada Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Şanlı müharibəmizə Şuşa 

şəhərində yekun vuruldu. Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad edilməsi tarixi nailiyyətimizdir. Şuşa işğal 

altına düşmüş birinci şəhərimiz idi və işğaldan azad edilən sonuncu şəhər oldu. Şuşa işğaldan azad 

ediləndən sonra düşmənin beli qırıldı, düşmən təslim olmağa məcbur qaldı. Şuşanın azad edilməsi tarixi 

hadisədir. Bizim Ordumuz, qəhrəman övladlarımız dağlardan, dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək, 

sıldırım qayaları qət edərək, qayalara dırmaşa-dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada əlbəyaxa döyüşdə düşməni 

məhv etdi, Azərbaycan bayrağını Şuşada qaldırdı. Ondan bir gün sonra daha 70 kənd işğalçılardan azad 

edildi və Ermənistan artıq təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, diz çökdü, öz layiqli cəzasını aldı və imdad dilədi. 

Biz Ermənistanı döyüş meydanında məhv etdik. Biz ermənilərin uzun illər yaratdıqları mifi darmadağın 

etdik. Onlar öz ordusu haqqında yalan məlumat ötürərək mif yaratmışdılar, guya Ermənistan ordusu 

yenilməz ordudur. Cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu məhv edildi, hərbi texnikası məhv edildi, canlı 

qüvvəsi məhv edildi və Azərbaycan öz gücünü, öz qüdrətini göstərdi. 

Mən demişəm ki, biz güc toplayırıq və bu gücü toplamışıq. Biz bu qələbəni həm peşəkarlıq, 

qəhrəmanlıq hesabına, eyni zamanda, milli ruh hesabına qazanmışıq. Biz haqlı idik, haqq-ədalət bizim 

tərəfimizdə idi. Bizim əsgər və zabitlərimiz hücuma keçəndə bir amalla yaşayırdı ki, öz doğma torpaqlarını 

işğalçılardan azad etsinlər. Noyabrın 10-da Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb. Bu 

kapitulyasiya aktına görə, bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları Azərbaycana qaytarıldı, 

Azərbaycan bayrağı orada qaldırıldı. Bu, onu göstərir ki, biz müharibəni həm döyüş meydanında, həm 

siyasi müstəvidə qazanmışıq. Halbuki bir çoxları, xüsusilə bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə 

demişdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz sübut etdik ki, münaqişənin hərbi həlli var. Əks-

təqdirdə, bu nə hərb, nə sülh vəziyyəti bundan sonra da 30 il davam edə bilərdi. Biz buna nə qədər dözə 

bilərdik? Biz nə qədər səbir göstərə bilərdik? Mən dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycan xalqının səbri tükənib 

və əgər Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmasa, biz onları oradan qovacağıq, onlar rədd 

olmalıdırlar bizim torpaqlarımızdan! Mən bunu müharibədən əvvəl və müharibə dövründə demişəm, xalqa 

müraciətlərimdə demişəm, xarici mətbu orqanlara verdiyim müsahibələrdə demişəm. Demişəm ki, 

Ermənistan bizim torpaqlarımızdan öz xoşu ilə rədd olmalıdır, etiraf etməlidir və çıxmalıdır. Əks-təqdirdə 

sona qədər gedəcəyik və sona qədər getdik. Ona görə biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Ondan sonra, 

siyasi müstəvidə qələbə qazandıq, düşməni məcbur etdik ki, Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını azad 

etsin və bizim torpaqlarımızı tərk etsin. 

Bu zəfər tarixi zəfərdir. Azərbaycan xalqı bu günü 30 ilə yaxın müddət ərzində gözləyirdi, 30 ilə 

yaxın müddət ərzində Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi. Mən dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət 

edərkən deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq və nəyi nə vaxt, necə etmək lazımdır, biz bilirik. Həyat 

göstərdi ki, vaxtında addımlar atdıq, bütün gücümüzü səfərbər edərək bir dəmir yumruq yaradıb düşmənin 

başını əzdik. Müharibə dövründə mən deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də 

gücümüzü təcəssüm etdirir. Bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdi. Bu gün biz 

qəhrəman xalq kimi bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycanın müzəffər Ordusu öz tarixi missiyasını yerinə 

yetirdi, Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edilib. Bundan sonra 

əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə eyni olacaq. Yenə Azərbaycanın dəmir yumruğu onların 

belini qıracaq. 

İndi isə bizim üçün yeni dövr başlayır - quruculuq dövrü. Mənfur düşmən işğal edilmiş bütün 

torpaqları yerlə-yeksan edib. Bu məlumat artıq hər kəsdə var, videogörüntülər var. Azad edilmiş ərazilərə 

mənim səfərlərim bunu göstərir. Bütün binalar, bütün tarixi abidələr, məscidlər, qəbirlər, məzarlıqlar 

mənfur düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz onların hamısını bərpa edəcəyik. Artıq bərpa işləri başlanmışdır. 

Mən bir daha Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını dilə gətirmək istəyirəm. Mənfur düşmən döyüş 

meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən mülki əhaliyə qarşı hərbi cinayətlər törədib, bizim şəhərlərimizi 

ballistik raketlərlə, fosforlu bombalarla, kasetli bombalarla atəşə tutub. Bu namərd atəş nəticəsində 100-ə 
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yaxın mülki vətəndaş, onların arasında uşaqlar, qadınlar həlak olublar. Dörd yüzdən çox mülki vətəndaş 

yaralanıb, beş mindən çox ev dağıdılıb, ya da ki, o evlərə ziyan vurulub. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı öz 

torpağından bir addım geri atmayıb. Deyirdilər ki, öldü var, döndü yoxdur, sona qədər gedəcəyik. Müharibə 

dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olub. Azərbaycan Ordusunda bir dənə də fərari 

olmayıb. Yaralı əsgər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirdilər ki, 

bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanına, biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Azərbaycan xalqı 

öz böyüklüyünü göstərdi, yüksək mənəvi ruhunu göstərdi. Bu Qələbənin səbəbkarı da Azərbaycan xalqıdır. 

Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. 

Bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bizim azad edilmiş torpaqlara bundan sonra həyat 

qayıdacaq. Mən demişəm ki, bizim hər birimiz bu işdə fəal olmalıyıq. Biz düşmən tərəfindən dağıdılmış 

şəhər və kəndlərimizi birlikdə bərpa edəcəyik. Bizim iradəmiz də var, imkanlarımız da var. 

Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi önəmi var. Bu, Zəfər paradıdır. 

Bu, tarixi hadisədir. Paradların birində mən demişdim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyində 

qaldırılmış bayraq gətiriləcək. Demişdim ki, gün gələcək və bu gün işğaldan azad edilən torpaqlarda 

qaldırılan Azərbaycan bayrağı Azadlıq meydanına gətiriləcək və bu gün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, 

Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. 

Öz çıxışımı məşhur kəlamla yekunlaşdırmaq istərdim. Hər kəs bilir ki, Ermənistan rəhbərliyi bir il 

bundan əvvəl demişdi ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. Mən isə demişdim ki, “Qarabağ 

Azərbaycandır və nida”. Bu gün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı! 

Yaşasın Azərbaycan əsgəri! 

 

X X X 

 

Sonra Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış etdi. 

 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışı 

 

- Hörmətli cənab Prezident, əziz Qardaşım. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qəhrəman şəxsi heyəti. 

Azərbaycanlı can qardaşlarım. 

Sizləri ən səmimi hisslərimlə, məhəbbətlə, hörmətlə salamlayıram. 

Bu Zəfər Gününüzdə sizlərlə birlikdə olmaqdan böyük məmnunluq duyuruq. 

Qardaşım İlham Əliyevə bu yüksək dəvəti və qonaqpərvərliyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. 

Azərbaycanın 44 gün davam edən şanlı mübarizəsində şəhid olan igidlərə Uca Allahdan rəhmət, 

qazilərimizə tezliklə sağalmalarını arzulayıram. 

Şair Bəxtiyar Vahabzadənin dediyi kimi: 

Hardan sənin oldu bizim Qarabağ? 

Adı sahibini demirmi aşkar? 

Xoşluqla verməzlər torpağı, ancaq 

Qanla möhürləyib, zorla alarlar. 

 

xxx 

 

İsa bulağının zümzüməsini, 

Cabbarın, Seyidin, Xanın səsini, 

Dalğalı Qarabağ şikəstəsini, 

Babək türbəsini necə pay verim? 

Qarabağı otuz illik həsrətdən sonra Ana Vətən ilə qovuşduran Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini 

təbrik edir, onları dualarla cəbhəyə göndərən anaların əllərindən öpürəm.  

20 Yanvarda şəhidlərin məzarları üzərinə qoyulan qərənfillər müstəqilliyi necə xatırladırsa, indi də 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinə xas olan Xarı Bülbül Azərbaycan torpaqlarının azadlığının rəmzinə çevrilmişdir. 

Azərbaycanın həm hərbi, həm də diplomatiya sahəsində əldə etdiyi bu uğurda ən böyük paylardan 

biri şübhəsiz ki, əziz qardaşım cənab Prezident İlham Əliyevə aiddir. Qardaşım İlham Əliyev bununla 
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mərhum Heydər Əliyevin ona vəsiyyət olaraq etdiyi arzusunu da yerinə yetirmişdir. Fürsətdən istifadə 

edərək güclü Azərbaycanın əsasını qoyan ümummilli lider Heydər Əliyevi də burada rəhmətlə yad edirəm. 

Azərbaycan qardaşım İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə, inşallah, dastan yazmaqda davam edəcək. 

Hörmətli Qardaşım, əziz Azərbaycan xalqı. Türkiyə Azərbaycanın apardığı mübarizəyə ilk 

günlərdən bütün qurum və təşkilatları ilə dəstək vermiş, bütün imkanları ilə azərbaycanlı qardaşlarının 

yanında olmuşdur. Türkiyə olaraq Azərbaycan ilə münasibətlərimizdə özümüzə hər zaman böyük lider 

Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” şüarını rəhbər tutduq. Qazi Mustafa Kamal Atatürkün dəqiq ifadəsi 

ilə Azərbaycanın kədərini kədərimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Qarabağı otuz il boyunca 

sinəmizdə yara etdik. Bu gün də bu yaranın sağalmasının sevincini paylaşmaq, bu şanlı zəfəri birlikdə qeyd 

etmək üçün aranızdayıq. 

Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi heç də mübarizənin başa çatması demək deyildir. Bu 

günə qədər siyasi və hərbi sahələrdə davam etdirilən mübarizə bundan sonra çox fərqli cəbhələrdə davam 

edəcəkdir. Otuz illik işğal müddətində bu bölgələrin viranəyə çevrildiyini, daş üstündə daş qalmadığını 

hamımız birlikdə gördük. Qardaşım İlham Əliyevin dediyi kimi, Füzuli şəhərində bayraq asmağa belə bina 

tapılmamışdır. Bütün şəhərlər tarmar edilmiş, bütün kəndlər yerlə-yeksan olunmuş, məzarlıqlar belə 

dağıdılmışdır. Məscidlər dağıdılmış, minarələr eynilə tarmar olmuşdur. Ermənilər hər şeyi məhv etdikləri 

kimi, tarixi və mədəni abidələri də, təbii sərvətləri də qarət etdilər. Bütün bu ziyanın hesabı sorulmalıdır. 

Müharibə zamanı Gəncə, Tərtər, Ağdam, Bərdə, Ağcabədi kimi Azərbaycan torpaqları da hədəfə 

alınmışdır. Yüz məsum mülki şəxs şəhid edilib, analar balasız, uşaqlar atasız-anasız qalmışdır. Hücumlar 

nəticəsində 416 qardaşımız da yaralanmışdır. Müharibə qanunları kobud şəkildə pozulub, insanlıq şərəfi 

ayaqlar altına atılıb. Bunları görməzliyə vuranların gözləri kimi vicdanları da kor olmuşdur. Hər məcrada 

bunun hesabını sormalıyıq. 

İllərdir doğulduqları yerlərdən uzaq qalaraq, yurd həsrəti ilə alışıb yanan bir milyon qaçqın və 

məcburi köçkün qardaşımız doğulduqları torpaqlara qayıdacaqlarını səbirsizliklə gözləyir. İnşallah, bu 

qardaşlarımızın həsrətinin ən qısa vaxtda sona çatacağına inanırıq. 

Əziz qardaşlarım, Dağlıq Qarabağa fəlakət, qətliam və göz yaşından başqa heç nə gətirməyənlər də 

artıq ağıllarını başlarına toplamalıdırlar. Ermənistan rəhbərləri xalqın sərvətlərini Azərbaycanın 

torpaqlarını işğal atında saxlamaq üçün sərf etmişlər. Halbuki bu potensial mənasız müdafiə xətlərinə, 

silahlara, gözlərini kin və qan tutmuş rəhbərlərin ehtiraslarına sərf edilməsəydi, bu gün mənzərə çox fərqli 

olardı. Erməni siyasətçilərin bunu çox yaxşı təhlil edib, sülh və sabitlik əsasında gələcəyi qurmaq 

məsələsində cəsarətli addımlar atmalarını arzu edirik. 

Ermənistan xalqının da özlərini keçmişin yalanları ilə ovunduraraq yoxsulluğa məhkum edən 

diasporun əsarətindən qurtulmasını diləyirik. Qərb imperialistlərinin təhriki ilə bir yerə çatmağın mümkün 

olmayacağını görməli, düşmənçilik əvəzinə mehriban qonşuluğa əsaslanan əlaqələr yenidən nəzərdən 

keçirilməlidir. Ermənistan xalqı Qarabağda yaşananlardan dərs götürərsə, bu, bölgədə yeni bir dövrün 

başlanğıcı olacaqdır. 

Qardaşım İlham Əliyev Azərbaycan xalqının yaşadığı bu qədər faciəyə baxmayaraq, dayanıqlı 

sabitlik üçün təqdirəlayiq bir mövqe ortaya qoymaqdadır. Cənab Prezidentin bu xoşniyyətli cəhdlərini biz 

də dəstəkləyir, həmsöhbətləri tərəfindən dəyərləndirilməsini arzu edirik. 

Şəhidlərimizin fədakarlığı sayəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, şükür olsun, yenidən təmin 

etmişdir. Artıq Azərbaycan torpaqları illərdir həsrət qaldığı Tərtər çayının sularına qovuşmuşdur. Şuşanın 

dağlarının başındakı duman artıq dərdli deyil. Girov qalmış Xarı Bülbül artıq azaddır və daha gözəl 

açacaqdır. Köndələnçay artıq daha coşqun axacaq. Araz nəğməsini daha güclü oxuyacaq. Qarabağ 

şikəstəsini oxuyan nəfəslər daha yüksək, daha güclü olacaqdır. 

Arazı ayırdılar, 

Lil ilə doyurdular. 

Mən səndən ayrılmazdım 

Zülm ilə ayırdılar. 

Ay Laçın, can Laçın, 

Mən sənə qurban, Laçın. 

Gözəlliyinə qurban olduğumuz Laçın artıq azaddır. Laçın kimi, Şuşa kimi Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, 

Qubadlı, Ağdam və Kəlbəcər də artıq azaddır. 

Bu gün Azərbaycanın milli şairi, böyük mücahid Əhməd Cavad bəyin ruhunun şad olduğu gündür. 

Bu gün Nuru paşanın, Ənvər paşanın, Qafqaz İslam Ordusunun igid əsgərlərinin ruhunun şad olduğu 
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gündür. Bu gün Azərbaycan şəhidlərinin sərdarı Mübariz İbrahimovun ruhunun şad olduğu gündür. Bu gün 

hamımız üçün, bütün türk dünyası üçün zəfər və qürur günüdür. 

Rəbbimə bizlərə bu günləri yaşatdığı üçün sonsuz şükür edirəm. Bu gün burada bütün qəlbimlə bir 

daha təkrarlamaq istəyirəm: Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ artıq Ana Vətəninə qovuşmuş, otuz illik 

həsrət sona çatmışdır. Türkiyə və Azərbaycan olaraq bundan sonrakı hədəfimiz bu torpaqları daha abad, 

daha inkişaf etmiş, uşaqlarımızın daha yaxşı yaşayacağı bir yerə çevirmək üçün mübarizə aparmaqdır. 

Türkiyə və Azərbaycan kürək-kürəyə verdikcə Allahın izni ilə çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə, uğurdan-

uğura çatmağa davam edəcəkdir. Allah köməyimiz olsun! 

Bu düşüncələrlə çıxışımı yekunlaşdırarkən bütün Azərbaycan xalqını, əziz qardaşım Prezident İlham 

Əliyevi və şanlı Azərbaycan Ordusunu, Türk Ordusunu ürəkdən təbrik edirəm. Əziz şəhidlərimizi bir daha 

rəhmətlə yad edir, qazilərimizə tezliklə sağalmalarını arzu edirəm. Sağ olun, var olun, Allaha əmanət olun! 

 

X X X 

 

Dövlət başçılarının çıxışlarından sonra Zəfər paradı başladı. Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyəti 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı və şanlı hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 44 günlük 

Vətən müharibəsinin Zəfər bayrağı altında tribunaya doğru irəlilədi. Dövlət bayrağı və Zəfər bayrağının 

ardınca Azərbaycan Ordusunun qoşun növlərinin bayraqları Azadlıq meydanına gətirildi. 

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı general-mayor Zaur Məmmədovun başçılıq etdiyi döyüş bayraqdarları 

qrupu Böyük Qələbənin qazanılmasında müstəsna xidmətləri olan hərbi hissələrin döyüş bayraqlarını 

Azadlıq meydanına gətirdi. 

Sonra Vətən müharibəsində müqəddəs döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq, şücaət, rəşadət və yüksək 

peşəkarlıq nümunələri göstərərək xalqımıza Böyük Qələbənin sevincini yaşadan Müdafiə Nazirliyinin 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları tribunanın önündən keçdilər. Üç kolondan ibarət parad 

heyətinə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı general-leytenant Hikmət 

Mirzəyev başçılıq edir. 

Ardınca Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəniz piyadaları birinci dərəcəli kapitan Zaur Quliyevin başçılığı 

ilə tribuna önündən keçdilər. 

Sonra Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarından ibarət 

parad heyətləri tribunanın önündən addımladılar. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin parad heyətinə general-

mayor Rövşən Muxtarov başçılıq edirdi. 

Daha sonra polkovnik Səid İsayevin başçılığı ilə Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi təyinatlıları, 

polkovnik Taleh Məşədiyevin rəhbərliyi ilə Birinci Ordu Korpusunun döyüşçüləri, polkovnik Nemət 

Müseyibovun başçılığı ilə İkinci Ordu Korpusunun, polkovnik-leytenant Kamran Ağabalayevin rəhbərliyi 

ilə Üçüncü Ordu Korpusunun, polkovnik İlham Məmmədovun başçılığı ilə Dördüncü Ordu Korpusunun və 

polkovnik-leytenant Dəyanət Müslümovun rəhbərliyi ilə Altıncı Ordu Korpusunun hərbi qulluqçuları 

tribuna önündən keçdilər. 

Raket və Artilleriya Qoşunlarının hərbi qulluqçuları da tribuna önündən mətin addımlarla irəlilədilər. 

Parad heyətinə polkovnik İsmixan Məmmədov başçılıq edirdi. 

Zəfər paradında qardaş Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrini təmsil edən hərbi qulluqçular 

minbaşı Harun Ergenin rəhbərliyi ilə tribuna önündən keçdilər. 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin parad heyətləri general-mayor Rəsul Tağıyevin, Daxili İşlər Nazirliyinin 

Daxili Qoşunlarının parad heyəti general-mayor İnqilab Muradovun, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Qvardiyasının hərbi qulluqçularından ibarət parad heyəti isə 

mayor Eldar Quliyevin rəhbərliyi ilə mətin addımlarla Azadlıq meydanına daxil oldular. 

Sonra general-mayor Füzuli Salahovun rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi 

Məktəbinin parad heyəti, general-mayor Bəkir Orucovun başçılığı ilə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 

Liseyin kursant və zabitlərinin keçidi oldu. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantları ilk dəfə olaraq 

Azadlıq meydanında keçirilən paradda iştirak edirdilər. Parad heyəti general-mayor Məhəmməd 

Həsənovun başçılığı ilə tribuna önündən keçdilər. 

Vətən müharibəsində Böyük Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradını Əməkdar incəsənət xadimi 

polkovnik-leytenant Rüfət Axundzadənin dirijorluğu ilə birləşmiş hərbi orkestr müşayiət edirdi. 

Daha sonra hərbi texnikaların keçidi başladı. 
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Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunan Zəfər paradına Hərbi Dəniz Qüvvələrinin və Dövlət 

Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin döyüş gəmiləri və katerləri dənizdən dəstək verdi. Dənizdə fəxri keçid 

edən hərbi gəmilərimiz yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdirdi. 

“Dəmir yumruq” əməliyyatının – Vətən müharibəsinin qazilərinin Zəfər paradında tribuna önündən 

keçidi oldu. 

Azadlıq meydanına 44 günlük Vətən müharibəsində düşməndən qənimət götürülmüş hərbi 

texnikaların bir qismi gətirildi. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad 

olunan ərazilərdə ermənilərdən qənimət götürdüyü və sıradan çıxardığı 2 mindən çox avtomobilin nömrə 

nişanlarından hazırlanan kompozisiya paradda nümayiş olundu. Dağlıq Qarabağ ərazisinin əzəli 

Azərbaycan torpağı olduğu kompozisiyanın üzərinə həkk olunan “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı ilə bir 

daha bəyan edilib. 

Döyüşlərdə qənimət götürülmüş istifadəyə yararlı texnikalar - “KamAZ” markalı avtomobilin 

qoşqusunda D-30, “Ural” markalı avtomobilin qoşqusunda D-20 topları, qoşqu üzərində zenit qurğuları, 

“ŞİLKA”, “OSA-1T”, “KUB” zenit-raket kompleksləri, piyadaların döyüş maşınları (PDM), “T-72” 

tankları, eləcə də istifadəyə yararsız texnikalar - zirehli “UAZ Patriot”, “UAZ Hunter” minik, “ZİL-131”, 

“Ural”, “KamAZ” markalı yük avtomobilləri, 122 millimetrlik “Qvozdika” özüyeriyən artilleriya qurğusu, 

BM-21 “Qrad” qurğuları, PDM-1 və PDM-2 texnikaları, T-72 tankları qəhrəman Azərbaycan Ordusunun 

düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurduğunun əyani təsdiqidir. 

Bundan sonra xüsusi təyinatlı avtomobil, zirehli texnika və silah sistemləri kolonu Azadlıq 

meydanına daxil oldu. Kolona “Qarabağ” ordenli general-leytenant Nizam Osmanov başçılıq edirdi. 

Azadlıq meydanında keçid edən, üzərində 12,7 millimetrlik NSV pulemyotları, tank əleyhinə idarə 

olunan “SPIKE-ER”, “NLOS”, “LAHAT” raketləri, 120 millimetrlik “SPEAR” minaatanlar quraşdırılan 

“SandCat-Stormer” zirehli idarəetmə, çevik hərəkət maşınları, piyada daşıyan zirehli maşınlar, “Kobra” və 

“BTR-82A” zirehli transportyorları, PDM-2 və PDM-3 texnikaları, “T-72”, “T-90S” tankları Azərbaycan 

Ordusunun hərbi qüdrətini nümayiş etdirdi. 

Daha sonra Azadlıq meydanında Hava Hücumundan Müdafiə silahları sistemləri kolonunun keçidi 

oldu. Kolona müdafiə nazirinin müavini – Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı, “Zəfər” ordenli general-

leytenant Ramiz Tahirov başçılıq edirdi. Tribuna önündən modernləşdirilmiş “OSA-1T”, “S-125 TM”, 

“BUK-MB”, “İldırım” zenit-raket komplekslərinin, “S-300 Favorit” sistemlərinin keçidi oldu. Ardınca 

Vətən müharibəsində Qələbənin əldə edilməsində çox mühüm rol oynayan “Orbiter-1KM” - “İti qovan”, 

“Orbiter-2B”, “Orbiter-3B”, “Orbiter-4”, “Aerostar–BP”, “Heron” pilotsuz uçuş aparatları (PUA), eləcə də 

ən müasir PUA-lar - “Bayraktar-TB2”, habelə “Hermes-450”, “Hermes-900”, “Quzğun” və “Harop” PUA-

ları nümayiş olundu. 

Ardınca Azadlıq meydanına artilleriya silahları sistemlərinin kolonu daxil oldu. Kolona “Zəfər” 

ordenli general-mayor Ağamir Sultanov başçılıq edirdi. Meydanda özüyeriyən haubitsa və artilleriya 

qurğuları - 152 millimetrlik “Akasiya”, 152 millimetrlik “MSTA-S”, 203 millimetrlik “Pion”, eləcə də 220 

millimetrlik “TOS-1A” ağır odsaçan, tank əleyhinə “Xrizantema-S” kompleksləri, “DANA” özüyeriyən 

top-haubitsaları, “Qrad”, “RM-70/85”, “BM-21”, “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemləri, “TR-300 

Qasırğa”, “Ekstra” taktiki, “Polonez” və “LORA” əməliyyat-taktiki raket sistemlərinin keçidi oldu. 

Bundan sonra Azadlıq meydanı üzərində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus döyüş 

təyyarələrinin və helikopterlərin uçuşu başladı. “Qarabağ” ordenli polkovnik Həsən Əlövsətovun rəhbərlik 

etdiyi “Mİ-17” hərbi nəqliyyat-desant helikopterləri cütlüyü Azərbaycan və Türkiyə respublikalarının 

dövlət bayraqları ilə Bakı buxtasının üzərindən uçaraq Zəfər paradının iştirakçılarını salamladı. Bunun 

ardınca Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı polkovnik-leytenant Rəşad Nadirovun başçılığı ilə “Mİ-35” hücum 

helikopterləri qrupunun uçuşu oldu. Polkovnik-leytenant Rəhim Quluzadənin başçılığı ilə “LAHAT” və 

“SPAYK” uzunmənzilli raketləri ilə silahlanmış “Mİ-17” helikopterlərinin və “Qarabağ” ordenli polkovnik 

Zaur Rüstəmovun rəhbərliyi ilə “MİQ-29” çoxməqsədli qırıcı təyyarələr qruplarının uçuşları da maraqla 

qarşılandı. Zəfər paradında döyüş təyyarə və helikopterlərinin çıxışını müasir silahlarla təchiz olunmuş “Su-

25” hücum və hava dəstək təyyarələr qrupu tamamladı. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı general-mayor 

Namiq İslamzadənin başçılıq etdiyi qrupun səmada Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının təsvirini 

yaratması üçrəngli şanlı bayrağımızın daim yüksəklərdə dalğalanacağını təcəssüm etdirdi. 

Vətən müharibəsinin iştirakçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, polkovnik 

Abdulla Qurbaninin aparıcısı olduğu Zəfər paradı 44 günlük müharibədə Azərbaycan Ordusunun Böyük 

Qələbəsini bütün dünyaya təntənəli şəkildə nümayiş etdirdi. “Dəmir yumruq” əməliyyatı adı ilə 
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Azərbaycanın yeni tarixinə yazılan Vətən müharibəsində Rəşadətli Ordumuzun Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığı Böyük Qələbə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

hərbi qüdrətinin, iqtisadi gücünün nümayişi ilə yanaşı, xalqımızın qələbə əzminin də əyani təsdiqidir. 

Yaşasın, müstəqil Azərbaycan Respublikası! Yaşasın, müzəffər Azərbaycan Ordusu! Yaşasın, 

sarsılmaz və əbədi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı! 

 

X X X 

 

13:20 

Dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər 

paradı keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım 

Mehriban Əliyeva, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan 

Zəfər paradında iştirak edirlər. 

“Dəmir yumruq” əməliyyatında - Azərbaycanın Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəyə həsr 

olunmuş Zəfər paradına müdafiə nazirinin müavini, “Zəfər” ordenli general-leytenant Kərim Vəliyev 

komandanlıq edir. 

Paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyətin, 150-dək hərbi texnikanın, o cümlədən silahlanmaya yeni 

qəbul edilmiş müasir hərbi texnikanın, raket və artilleriya qurğularının, hava hücumundan müdafiə 

sistemlərinin, eləcə də hərbi gəmi və katerlərin nümayişi nəzərdə tutulur. Paradda, həmçinin Vətən 

müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin 

bir qismi də nümayiş olunacaq. 

Hərbi orkestr “Azərbaycan fanfarası”nı ifa etdi. 

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğana raport verdi. 

Dövlət başçıları əsgərləri salamladılar. 

Hərbi orkestr Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnlərini ifa etdi. 

  

13:45 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 

paradda çıxış etdi. 

  

 14:02 

 Sonra Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış etdi. 

  

14:08 

Dövlət başçılarının çıxışlarından sonra Zəfər paradı başladı. Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyəti 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı və şanlı hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 44 günlük 

Vətən müharibəsinin Zəfər bayrağı altında tribunaya doğru irəlilədi. Dövlət bayrağı və Zəfər bayrağının 

ardınca Azərbaycan Ordusunun qoşun növlərinin bayraqları Azadlıq meydanına gətirildi.  

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı general-mayor Zaur Məmmədovun başçılıq etdiyi döyüş bayraqdarları 

qrupu Böyük Qələbənin qazanılmasında müstəsna xidmətləri olan hərbi hissələrin döyüş bayraqlarını 

Azadlıq meydanına gətirdi. 

  

14:18 

Sonra Vətən müharibəsində müqəddəs döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq, şücaət, rəşadət və yüksək 

peşəkarlıq nümunələri göstərərək xalqımıza Böyük Qələbənin sevincini yaşadan Müdafiə Nazirliyinin 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları tribunanın önündən keçdilər. Üç kolondan ibarət parad 

heyətinə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı general-leytenant Hikmət 

Mirzəyev başçılıq edir. 

Ardınca Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəniz piyadaları birinci dərəcəli kapitan Zaur Quliyevin başçılığı 

ilə tribuna önündən keçdilər. 

https://azertag.az/
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Sonra Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarından ibarət 

parad heyətləri tribunanın önündən addımladılar. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin parad heyətinə general-

mayor Rövşən Muxtarov başçılıq edirdi. 

Daha sonra polkovnik Səid İsayevin başçılığı ilə Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi təyinatlıları, 

polkovnik Taleh Məşədiyevin rəhbərliyi ilə Birinci Ordu Korpusunun döyüşçüləri, polkovnik Nemət 

Müseyibovun başçılığı ilə İkinci Ordu Korpusunun, polkovnik-leytenant Kamran Ağabalayevin rəhbərliyi 

ilə Üçüncü Ordu Korpusunun, polkovnik İlham Məmmədovun başçılığı ilə Dördüncü Ordu Korpusunun və 

polkovnik-leytenant Dəyanət Müslümovun rəhbərliyi ilə Altıncı Ordu Korpusunun hərbi qulluqçuları 

tribuna önündən keçdilər. 

Raket və Artilleriya Qoşunlarının hərbi qulluqçuları da tribuna önündən mətin addımlarla irəlilədilər. 

Parad heyətinə polkovnik İsmixan Məmmədov başçılıq edirdi. 

Zəfər paradında qardaş Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrini təmsil edən hərbi qulluqçular 

minbaşı Harun Ergenin rəhbərliyi ilə tribuna önündən keçdilər. 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin parad heyətləri general-mayor Rəsul Tağıyevin, Daxili İşlər Nazirliyinin 

Daxili Qoşunlarının parad heyəti general-mayor İnqilab Muradovun, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Qvardiyasının hərbi qulluqçularından ibarət parad heyəti isə 

mayor Eldar Quliyevin rəhbərliyi ilə mətin addımlarla Azadlıq meydanına daxil oldular. 

Sonra general-mayor Füzuli Salahovun rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi 

Məktəbinin parad heyəti, general-mayor Bəkir Orucovun başçılığı ilə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 

Liseyin kursant və zabitlərinin keçidi oldu. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantları ilk dəfə olaraq 

Azadlıq meydanında keçirilən paradda iştirak edirdilər. Parad heyəti general-mayor Məhəmməd 

Həsənovun başçılığı ilə tribuna önündən keçdilər. 

Vətən müharibəsində Böyük Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradını Əməkdar incəsənət xadimi 

polkovnik-leytenant Rüfət Axundzadənin dirijorluğu ilə birləşmiş hərbi orkestr müşayiət edirdi. 

  

14:28 

Daha sonra hərbi texnikaların keçidi başladı. 

Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunan Zəfər paradına Hərbi Dəniz Qüvvələrinin və Dövlət 

Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin döyüş gəmiləri və katerləri dənizdən dəstək verdi. Dənizdə fəxri keçid 

edən hərbi gəmilərimiz yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdirdi. 

“Dəmir yumruq” əməliyyatının – Vətən müharibəsinin qazilərinin Zəfər paradında tribuna önündən 

keçidi oldu. 

Azadlıq meydanına 44 günlük Vətən müharibəsində düşməndən qənimət götürülmüş hərbi 

texnikaların bir qismi gətirildi. Döyüşlərdə qənimət götürülmüş istifadəyə yararlı texnikalar - “KamAZ” 

markalı avtomobilin qoşqusunda D-30, “Ural” markalı avtomobilin qoşqusunda D-20 topları, qoşqu 

üzərində zenit qurğuları, “ŞİLKA”, “OSA-1T”, “KUB” zenit-raket kompleksləri, piyadaların döyüş 

maşınları (PDM), “T-72” tankları, eləcə də istifadəyə yararsız texnikalar - zirehli “UAZ Patriot”, “UAZ 

Hunter” minik, “ZİL-131”, “Ural”, “KamAZ” markalı yük avtomobilləri, 122 millimetrlik “Qvozdika” 

özüyeriyən artilleriya qurğusu, BM-21 “Qrad” qurğuları, PDM-1 və PDM-2 texnikaları, T-72 tankları 

qəhrəman Azərbaycan Ordusunun düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurduğunun əyani təsdiqidir. 

Bundan sonra xüsusi təyinatlı avtomobil, zirehli texnika və silah sistemləri kolonu Azadlıq 

meydanına daxil oldu. Kolona “Qarabağ” ordenli general-leytenant Nizam Osmanov başçılıq edirdi. 

Azadlıq meydanında keçid edən, üzərində 12,7 millimetrlik NSV pulemyotları, tank əleyhinə idarə 

olunan “SPIKE-ER”, “NLOS”, “LAHAT” raketləri, 120 millimetrlik “SPEAR” minaatanlar quraşdırılan 

“SandCat-Stormer” zirehli idarəetmə, çevik hərəkət maşınları, piyada daşıyan zirehli maşınlar, “Kobra” və 

“BTR-82A” zirehli transportyorları, PDM-2 və PDM-3 texnikaları, “T-72”, “T-90S” tankları Azərbaycan 

Ordusunun hərbi qüdrətini nümayiş etdirdi. 

  

14:42 

Daha sonra Azadlıq meydanında Hava Hücumundan Müdafiə silahları sistemləri kolonunun keçidi 

oldu. Kolona müdafiə nazirinin müavini – Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı, “Zəfər” ordenli general-

leytenant Ramiz Tahirov başçılıq edirdi. Tribuna önündən modernləşdirilmiş “OSA-1T”, “S-125 TM”, 

“BUK-MB”, “İldırım” zenit-raket komplekslərinin, “S-300 Favorit” sistemlərinin keçidi oldu. Ardınca 
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Vətən müharibəsində Qələbənin əldə edilməsində çox mühüm rol oynayan “Orbiter-1KM” - “İti qovan”, 

“Orbiter-2B”, “Orbiter-3B”, “Orbiter-4”, “Aerostar–BP”, “Heron” pilotsuz uçuş aparatları (PUA), eləcə də 

ən müasir PUA-lar - “Bayraktar-TB2”, habelə “Hermes-450”, “Hermes-900”, “Quzğun” və “Harop” PUA-

ları nümayiş olundu. 

  

14:47 

Ardınca Azadlıq meydanına artilleriya silahları sistemlərinin kolonu daxil oldu. Kolona “Zəfər” 

ordenli general-mayor Ağamir Sultanov başçılıq edirdi. Meydanda özüyeriyən haubitsa və artilleriya 

qurğuları - 152 millimetrlik “Akasiya”, 152 millimetrlik “MSTA-S”, 203 millimetrlik “Pion”, eləcə də 220 

millimetrlik “TOS-1A” ağır odsaçan, tank əleyhinə “Xrizantema-S” kompleksləri, “DANA” özüyeriyən 

top-haubitsaları, “Qrad”, “RM-70/85”, “BM-21”, “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemləri, “TR-300 

Qasırğa”, “Ekstra” taktiki, “Polonez” və “LORA” əməliyyat-taktiki raket sistemlərinin keçidi oldu. 

  

14:52 

Bundan sonra Azadlıq meydanı üzərində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus döyüş 

təyyarələrinin və helikopterlərin uçuşu başladı. “Qarabağ” ordenli polkovnik Həsən Əlövsətovun rəhbərlik 

etdiyi “Mİ-17” hərbi nəqliyyat-desant helikopterləri cütlüyü Azərbaycan və Türkiyə respublikalarının 

dövlət bayraqları ilə Bakı buxtasının üzərindən uçaraq Zəfər paradının iştirakçılarını salamladı. Bunun 

ardınca Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, polkovnik-leytenant Rəşad Nadirovun başçılığı ilə “Mİ-35” hücum 

helikopterləri qrupunun uçuşu oldu. Polkovnik-leytenant Rəhim Quluzadənin başçılığı ilə “LAHAT” və 

“SPAYK” uzunmənzilli raketləri ilə silahlanmış “Mİ-17” helikopterlərinin və “Qarabağ” ordenli polkovnik 

Zaur Rüstəmovun rəhbərliyi ilə “MİQ-29” çoxməqsədli qırıcı təyyarələr qruplarının uçuşları da maraqla 

qarşılandı. Zəfər paradında döyüş təyyarə və helikopterlərinin çıxışını müasir silahlarla təchiz olunmuş “Su-

25” hücum və hava dəstək təyyarələr qrupu tamamladı. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı general-mayor 

Namiq İslamzadənin başçılıq etdiyi qrupun səmada Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının təsvirini 

yaratması üçrəngli şanlı bayrağımızın daim yüksəklərdə dalğalanacağını təcəssüm etdirdi. 

Vətən müharibəsinin iştirakçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, polkovnik 

Abdulla Qurbaninin aparıcısı olduğu Zəfər paradı 44 günlük müharibədə Azərbaycan Ordusunun Böyük 

Qələbəsini bütün dünyaya təntənəli şəkildə nümayiş etdirdi. “Dəmir yumruq” əməliyyatı adı ilə 

Azərbaycanın yeni tarixinə yazılan Vətən müharibəsində Rəşadətli Ordumuzun Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığı Böyük Qələbə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

hərbi qüdrətinin, iqtisadi gücünün nümayişi ilə yanaşı, xalqımızın qələbə əzminin də əyani təsdiqidir. 

Yaşasın, müstəqil Azərbaycan Respublikası! Yaşasın, müzəffər Azərbaycan Ordusu! Yaşasın, 

sarsılmaz və əbədi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı! 

 

AZƏRTAC 
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Şəhidlərin xatirəsinə ehtiram 

 

[12:25] 10.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan dekabrın 10-da Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən 

övladlarının xatirəsinə ucaldılmış “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklillər qoydular. 

Sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şəhidlər xiyabanında şəhid türk əsgərlərinin xatirəsinə 

ucaldılmış abidəni ziyarət edərək önünə əklillər qoydular. 

Dövlət başçıları Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdılar. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ümummilli lider Heydər Əliyevin 

məzarını ziyarət ediblər  

 

[12:06] 10.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dekabrın 10-da Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın 

ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini 

ehtiramla yad ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlət başçıları Ulu Öndərin məzarı önünə əklillər qoyublar. 

 

AZƏRTAC 
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Moldova mətbuatında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa işlərinə dair məqalə 

yayılıb 

 

[08:48] 10.12.2020  

 

Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qüdsi Osmanovun “Azərbaycan Qarabağı artıq bərpa etməyə 

başlayıb” sərlövhəli məqaləsi bu ölkənin nüfuzlu “Tribuna”, “Noi”, “İPN” və “Deschide” xəbər agentlikləri 

tərəfindən yayımlanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibədə səfir Q.Osmanov 30 ilə yaxın erməni işğalı altında olan 

Qarabağ və ona bitişik 7 rayonu bütün dünyanın Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığını, bunun müxtəlif 

qətnamələr şəklində yalnız kağız üzərində qaldığını, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

Ordusunun 44 günə tarixi ədaləti və ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini, 3 rayonun isə Rusiyanın vasitəçiliyi 

ilə atəşsiz və şəhid verilmədən qaytarıldığını bildirib. Səfir qeyd edib ki, erməni təcavüzkarlığı nəticəsində 

dağıdılmış yerlər artıq fəal şəkildə bərpa edilməyə başlanılıb. Azərbaycan Qarabağda yeni həyat qurmaq 

məqsədilə layihələr həyata keçirir, bu xüsusda Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı fərman 

imzalanıb. 

Səfir müsahibəsində Prezident İlham Əliyevin sözlərini xatırladaraq işğal dövründə Ermənistan 

tərəfindən ölkəmizin əsas hissəsindən təcrid edilmiş Naxçıvanla əlaqənin yaradılmasını təmin edəcək yeni 

yolun tikintisinin qonşu ölkələr - Türkiyə, Rusiya, İran və hətta istəsə, Ermənistan arasında əməkdaşlıq 

platformasına çevrilə biləcəyini dilə gətirib. 

Eyni zamanda, səfir Q.Osmanov bölgədəki erməni təcavüzünə məruz qalmış bütün infrastrukturun 

bərpa ediləcəyini qeyd edib, dövlət başçımızın çıxışını xatırladaraq Azərbaycanın işğaldan azad edilən 

torpaqlarında genişmiqyaslı quruculuq işlərinin aparılacağını, bununla bağlı layihəyə yerli şirkətlərlə 

yanaşı, dost ölkələrdən xarici şirkətlərin cəlb edildiyini bildirib, sonda erməni vandalizminin hər şeyə görə 

cavab verməli olacağını, haqq-ədalətin qələbə çaldığını vurğulayıb. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA tərəfindən beş rayonda 58 mina aşkarlanıb 

 

[08:32] 10.12.2020  

 

Son iki gündə Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə 

(ANAMA) Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli və Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin aşkar olunması 

barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 28 və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 2 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 30 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 25 operativ və 

təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 20 ədəd 

partlamamış hərbi sursat (PHS), 1 ədəd bombacıq, 18 ədəd tank əleyhinə mina, 40 ədəd piyada əleyhinə 

mina, 54 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı və 21 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 9 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat (PHS) 

zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 80 141 nəfər mülki 

şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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9 dekabr 

 

Səfər Qaraqoyunlu: Zəfər paradı bütün türk dünyasının uzun illər gözlədiyi ən böyük tarixi 

hadisədir 

 

[23:08] 09.12.2020  

 

Biz artıq doğma Azərbaycanımızın torpaqlarının işğalını deyil, Zəfər gününü qeyd edəcəyik. Bu 

qələbə ilə şanlı Azərbaycan Ordusu bütün türk dünyasının qürurlanacağı və gələcək nəsillərin fəxarət hissi 

ilə dünyaya göstərəcəyi bir tarix yazdı. Dekabrın 10-da Bakıda keçiriləcək Zəfər paradı Azərbaycan xalqı 

və bütün türk dünyasının uzun illər gözlədiyi ən böyük tarixi hadisədir. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin sədri Səfər 

Qaraqoyunlu bildirib. 

O deyib: “Çox təəssüf ki, bütün dünyanın gözü qarşısında Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi 1992-ci 

ildən başlayaraq haqsız yerə işğal edildi. Uzun illər, ilk olaraq Azərbaycanın ulu öndəri Heydər Əliyev, 

sonra isə bu qələbəyə tarixi imzasını atan Prezident İlham Əliyev problemin qan tökülmədən həll olunması 

üçün böyük mübarizələr apardılar. İnsan haqlarından danışanlar ötən bu otuz il ərzində günahsız insanların 

öldürülməsinə səssiz qaldılar. Azərbaycan xalqının səbrinin daşmasına baxmayaraq, yenə də Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə problemin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində müxtəlif bəyanatlar 

verdi. Bu, dünyada misli görünməmiş humanizm nümunəsi idi. Lakin Ermənistan tərəfi daima müharibə 

yolunu seçdi və bilərək təmas xəttindən kilometrlərlə uzaqlıqda yerləşən yaşayış yerlərini hədəf aldı. Təbii 

ki, bunun bir qarşılığı olacaqdı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev verdiyi 

strateji və çox vacib qərarla türk millətinin müstəqillik və Vətən uğrunda nələr edə biləcəyini işğalçı 

Ermənistan və bütün dünyaya göstərdi. İki ildə itirilən torpaqlar 44 gün ərzində geri alındı. Bu tarixi qələbə 

ilə yanaşı, Naxçıvanla Azərbaycanın digər bölgələri arasında bağlantı yolu əldə edildi. Bu, müharibənin əsl 

qəhrəmanları bir an belə tərəddüd etmədən Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimiz, qazilərimiz, şanlı 

Azərbaycan Ordusu və bu qəhrəman Ordunun Ali Baş Komandanı, tarixə adını qəhrəman lider kimi 

yazdıran Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdir. Bu vəsilə ilə Vətən bölünməz deyən şəhidlərimizə 

Allahdan rəhmət, qazilərimizə isə şəfa diləyirəm. 

Qələbən mübarək, can Azərbaycan”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 
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Azərbaycan və İran xarici işlər nazirlərinin görüşü olub 

 

[20:21] 09.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İran İslam Respublikasına rəsmi 

səfəri çərçivəsində bu ölkənin xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif ilə görüşüb. 

Görüş zamanı nazirlər bölgədəki cari vəziyyəti, xüsusilə də 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatın 

imzalanmasından sonra mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. 

Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması ilə 

nəticələnən 44 günlük Vətən müharibəsi ilə bağlı ətraflı məlumat verib. 

Nazir Məhəmməd Cavad Zərif işğal edilmiş ərazilərin azad olunmasını alqışlayıb. 

Tərəflər mehriban qonşuluq çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı, eləcə də 

qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan birgə şam 

ediblər  

 

[20:10] 09.12.2020  

 

Dekabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 

Əliyeva, ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və 

xanımı Əminə Ərdoğan birgə şam ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi “YAŞAT” Fonduna vəsait köçürüb 

 

[19:36] 09.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli “Azərbaycan Respublikasının 

ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun 

yaradılması haqqında” Fərmanına əsasən yaradılan “YAŞAT” Fonduna Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bir 

aylıq pul təminatının 50 faizi məbləğində vəsait köçürüb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev üç hərbi qulluqçuya “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adının verilməsi 

barədə Sərəncam imzalayıb 

 

[19:15] 09.12.2020  

 

Dekabrın 9-da Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi 

qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adının verilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün 

bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdiyi igidliyə görə 

general-mayor Polad Həşimova (ölümündən sonra), polkovnik İlqar Mirzəyevə (ölümündən sonra) və 

ehtiyatda olan baş çavuş İbad Hüseynova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilib. 

Xatırladaq ki, dövlətimizin başçısının digər sərəncamları ilə Silahlı Qüvvələrimizin 33 hərbi 

qulluqçusu (3 nəfər ölümündən sonra) “Zəfər”, 204 nəfəri (48 nəfər ölümündən sonra) “Qarabağ” ordeninə 

layiq görülüb. Həmçinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 82 hərbi qulluqçusuna, o cümlədən 2 general-

leytenant, 2 general-mayor, 10 polkovnik və başqalarına “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev bir qrup hərbi qulluqçunu “Zəfər” ordeni və “Qarabağ” ordeni ilə təltif 

edib 

 

[18:50] 09.12.2020  

 

Dekabrın 9-da Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi 

qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad 

olunması və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla 

rəhbərlik etmiş, hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nümunəsi göstərmiş Silahlı 

Qüvvələrin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif olunub. Onlardan 33 nəfəri (3 nəfər ölümündən sonra) “Zəfər” 

ordeninə, 204 nəfəri (48 nəfər ölümündən sonra) “Qarabağ” ordeninə layiq görülüb. 

 

AZƏRTAC 
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Şəhid general, “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” Polad Həşimovun anası ziyarət olunub 

 

[18:45] 09.12.2020  

 

Ermənistanın sentyabrın 27-də ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycan 

Ordusu Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad 

edilməsi uğrunda “dəmir yumruq” əməliyyatına başladı. Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyəti Vətən 

müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək Ermənistan ordusuna sarsıdıcı zərbələr endirdi. Ermənistanın 

işğal altındakı torpaqlarımızda illər ərzində qurduğu mürəkkəb konstruksiyalı mühəndis-istehkam və 

bunker sistemləri darmadağın edildi. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinin azad edilməsi ilə düşmən 

kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Bu, dünya hərb tarixinə düşəcək unikal hərbi 

əməliyyatlardan idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müharibənin ilk günlərindən Azərbaycan Ordusu bütün dünyaya əsl 

qəhrəmanlığın, Vətən uğrunda necə mübarizə aparmağın nümunələrini göstərdi. Vətən müharibəsində 

möhtəşəm qələbəyə həsr olunan Zəfər paradı ərəfəsində unudulmaz şəhid oğullarımızın xatirəsi hörmətlə 

yad edilir, onların ailələrinə baş çəkilir, qazilərimiz ziyarət olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrimizin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin dekabrın 9-da imzaladığı 

sərəncamlarla Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı”, “Zəfər” və 

“Qarabağ” ordenləri, üç hərbçimizin isə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adları ilə təltif olunması 

Vətənimizin qəhrəman övladlarının fədakarlığının və rəşadətinin ən yüksək səviyyədə 

qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülən qəhrəman Vətən 

övladlarından biri də Tovuz döyüşlərinin qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovdur. 

Şəhid generalımız Polad Həşimovun “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülməsi 

ilə əlaqədar igid hərbçimizin dostu, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fəxri təqaüdçüsü, Vətən 

müharibəsinin iştirakçısı Abdulla Qurbani Sumqayıt şəhərinə gedərək şəhid general-mayorun anası Səmayə 

xanım ilə görüşüb. Söhbət zamanı qeyd olunub ki, Vətən müharibəsinə gedən yol məhz Polad Həşimov 

kimi oğulların şəhidliyindən keçirdi. Qəhrəman döyüşçülərimiz kəndləri, şəhərləri, qəsəbələri bir-birinin 

ardınca azad etdikcə, düşmənləri məhv etdikcə, şəhidlərimizin intiqamını qat-qat artıqlaması ilə aldıqca 

qələbəyə daha da yaxınlaşırdılar. 

Hətta döyüşçülər idarə etdikləri tank və digər zirehli texnikanın üzərinə Həzi Aslanov, Mübariz 

İbrahimov, Albert Aqarunov adları ilə yanaşı, general Polad Həşimovun da adını yazırdılar. 

Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin olunması qəhrəmanlıq 

simvoluna çevrilmiş general Polad Həşimovun arzusu idi. 

Şəhid generalın anası oğlunun xatirəsinə göstərilən ehtirama görə ölkə rəhbərliyinə, qədirbilən 

xalqımıza minnətdarlığını bildirib. 

Polkovnik Abdulla Qurbani üzərində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Polad Həşimovla birlikdə 

portreti olan və digər fotoxalçaları şəhidin anasına hədiyyə edib. 

 

AZƏRTAC 
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Malayziyadakı iş adamları Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində bərpa işlərində iştiraka dəvət 

olunub 

 

09.12.2020 [18:32] 

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Qaley 

Allahverdiyevin müsahibəsini yayıb. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, “Azərbaycan azadetmə mərhələsindən müharibədən 

sonrakı bərpa işləri dövrünə qədəm qoyub” adlı müsahibədə diplomat malayziyalı iş adamlarını ölkəmizdə 

işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılacaq bərpa işlərində fəal iştiraka dəvət edib. Bildirib ki, 30 ilə yaxın 

bir müddətdə Ermənistanın işğal altında saxladığı ərazilərdə bərpa işlərinin aparılmasında malayziyalı iş 

adamları da fəal şəkildə iştirak edə bilərlər. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının bir güllə 

atılmadan belə azad edilməsinə diqqət çəkən diplomat hazırda həmin ərazilərdə bərpa işlərinə 

başlanılmasının planlaşdırıldığını bildirib. Qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin bu ərazilərin sosial-

iqtisadi bərpası ilə əlaqədar çox dəqiq fikirləri var. 

Səfir Azərbaycan Prezidentinin birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş 

ərazilərə şəxsən səfər etdiyi və buradakı dağıntılarla yerində tanış olduğu barədə də məlumat verib. 

Vurğulayıb ki, dövlətimizin başçısı Ermənistanın işğalından azad edilmiş ərazilərin əsaslı bərpası və 

dirçəldilməsi üçün hökumətin ciddi plana sahib olduğunu bəyan edib. İşğal altında olmuş ərazilərdə 

dağıntıların səviyyəsi barədə təsəvvür yaratmaq üçün Q.Allahverdiyev son illər “Qafqazın Xirosiması” adı 

verilmiş Ağdam şəhəri barədə də danışıb. 

Səfir işğalın Azərbaycana iqtisadi ziyanla yanaşı, böyük ekoloji zərbə vurduğunu da müsahibəsində 

xüsusi qeyd edib. 

Müsahibədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi barədə də ətraflı məlumat verilib. Qeyd 

edilib ki, 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları 1991-ci ildə müharibəyə çevrilib 

və xarici havadarlarına arxalanan Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edib. Bir milyona yaxın 

azərbaycanlı öz ata-baba yurdlarından didərgin salınıb. 

1994-cü ilin mayında imzalanan atəşkəs rejimi Ermənistan ordusunun təxribatları nəticəsində daim 

pozulub və cari il sentyabrın 27-də başlanan növbəti təxribat Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-

hücumuna səbəb olub. Altı həftə davam edən döyüşlər nəticəsində işğal altında olan Azərbaycan torpaqları 

tam azad edilib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
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Almaniyanın “ZDF” kanalında işğaldan azad olunmuş Ağdam və Füzuli rayonlarından reportaj 

yayımlanıb  

 

[17:50] 09.12.2020  

 

Almaniyanın “ZDF” telekanalında Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Ağdam və Füzuli 

rayonlarından reportaj yayımlanıb. 

Kanalın Qarabağ bölgəsinə ezam olunmuş müxbiri Yörq Braze Azərbaycanın 1990-cı illərdə itirdiyi 

əraziləri bu yaxınlarda geri qaytardığını qeyd edir. Ağdam və Füzuli rayonlarında yerli sakinlərlə söhbət 

edən müxbir bildirir ki, getdikcə daha çox azərbaycanlı bu regiona qayıdır. Həmin sakinlərdən biri, hələ 

Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Hamlet İbrahimov ermənilərin bu ərazilərdə törətdiyi 

vəhşiliklərdən və Vətən müharibəsinin gedişindən bəhs edir. “Bu dəfə biz qələbə qazana bildik”, - deyən 

Hamlet qənimət götürülmüş iki erməni tankını fəxrlə göstərir. İyirmi səkkiz il bundan əvvəl Qarabağda 

ermənilərə qarşı döyüşən və həmin müharibəni uğursuzluqla başa vuran Hamletin indiki məmnuniyyəti göz 

qabağındadır. O deyir: “Baxın, mərmilər də içəridədir, biz tankları bütün sursatı ilə birgə ələ keçirmişik. 

Ermənilər nələri var idisə, atıb qaçıblar”. 

Reportajda Ağdam şəhərinin dağıntıları da göstərilir. Jurnalist qeyd edir ki, razılaşmaya əsasən 

Azərbaycanın döyüşsüz nəzarətə götürdüyü üç rayondan biri olan Ağdamın şəhər mərkəzi “ruhlar şəhəri” 

təəssüratını yaradır. Bura 1993-cü ildə Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş, yerli əhalisi tərk etdikdən sonra 

talan olunmuş və indiyədək kimsənin yaşamadığı bir ərazidir. Bu şəhəri, həmçinin “Qafqazın Xirosiması” 

adlandırırlar. 

Reportajda vurğulanır ki, 27 ildən sonra geri qayıdan şəhər sakini Məryəm İsmayılova da qürurludur. 

O, məscidin minbərindən öz yaşadığı məhəlləsini göstərir və evlərinin tamamilə dağıdıldığını söyləyir. 

Bildirir ki, şəhərdə yeganə salamat qalan tikili məsciddir. M.İsmayılova göz yaşları içində deyir ki, vaxtilə 

Ağdam çox gözəl şəhər olub, lakin indi həmin gözəllikdən əsər-əlamət qalmayıb. O qeyd edir ki, ermənilər 

şəhərə hücum edəndə evlərindən heç nə götürə bilməyib, bütün əşyalarını orada qoyaraq canlarını xilas 

etməyə çalışıblar. Qardaşı və həyat yoldaşı həmin vaxt yaralanaraq itkin düşüblər, onlardan indiyədək heç 

bir xəbər yoxdur. Onlar minlərlə itkin düşəndən yalnız ikisidir: “O vaxt bizi niyə öldürürdülər, mənim həyat 

yoldaşımın günahı nə idi? Oğlum mənə ermənilərin əsirləri qətlə yetirdikləri videoları göstərir. Haradan 

bilim, bəlkə mənim də həyat yoldaşımı o cür işgəncələrə məruz qoyub və qətlə yetiriblər?”. 

Reportajda deyilir ki, 1990-cı illərə aid digər bir “ruhlar şəhəri” olan Füzulidə Hamlet dağıdılmış 

məscidin xarabalığı arasında gəzişir. O, alman jurnalistə vaxtilə Ağdam məscidi böyüklükdə olan Füzuli 

məscidinin yerini və həmin məsciddən qalan minarənin qalığını göstərir: “Bu, məscidin minarəsi də Ağdam 

məscidinin minarəsi kimi hündür olub. Lakin ermənilər onu məhv ediblər. Füzuli məscidi böyük olub, lakin 

ona qarşı edilənlərin nəticəsi budur, daş-daş üstündə qalmayıb”. 

Hamlet onu da bildirdi ki, Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, ermənilər bizimlə bizim ölkəmizdə 

bizim dövlətin vətəndaşı kimi bizim bayrağımızın altında və bizim pasportla yaşaya bilərlər. 

Sonda müxbir hələ müharibənin acısının təzə olduğunu və ətrafda dağıntıların çox olduğunu qeyd 

edir. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vyana 
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Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb 

 

[17:42] 09.12.2020  

 

Dekabrın 9-da İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Ceyhun 

Bayramovun İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşü keçirilib. 

Prezident Həsən Ruhani Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə səmimi salamlarını 

və xoş arzularını çatdırdı. Prezident Həsən Ruhani Azərbaycanın ərazilərinin işğaldan azad olunmasını 

məmnunluqla qeyd etdi. İranın hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyi 

vurğulandı. 

Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd 

olundu. Qonşu və dost ölkələrimizin həyata keçirməyə çalışdığı beynəlxalq əhəmiyyətli iqtisadi layihə olan 

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsi olan Rəşt-Astara dəmir yolunun inşasının 

sürətləndirilməsinin zəruriliyi vurğulandı. 

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin səmimi salamlarını 

İran İslam Respublikasının Prezidentinin diqqətinə çatdırdı. Nazir dost və qonşu İranın Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünə verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. 

Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması və sərhədin bərpa olunmasının ölkələrimiz arasında 

əməkdaşlıq layihələri üçün yeni imkanlar açdığı qeyd olundu. Azərbaycan və İran arasındakı sərhəd dostluq 

və iqtisadi inkişaf sərhədi adlandırıldı. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib 

 

[17:17] 09.12.2020  

 

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dekabrın 9-da Azərbaycan 

Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı hava limanında Azərbaycan 

Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Ramiz Həsənov 

və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. 
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İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi Ağdama səfəri ilə 

bağlı təəssüratlarını bölüşüb 

 

[16:54] 09.12.2020  

 

İtaliya Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi, 

Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası 

Komissiyanın həmsədri Manlio Di Stefano işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfəri ilə bağlı 

təəssüratlarını özünün “Facebook” səhifəsində paylaşıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlət katibi vaxtilə Azərbaycanın ən inkişaf etmiş şəhərlərindən biri olan 

Ağdamın indi “ruhlar şəhəri” kimi tanındığını yazır. O, bir zamanlar on milərlə insanın yaşadığı bir şəhərdə 

hazırda tənəzzülün müşahidə olunduğunu, qəbirlərin dağıdıldığını, məscidlərin tövləyə çevrildiyini diqqətə 

çatdırır. 

Manlio Di Stefano imzalanmış üçtərəfli Bəyanata əsasən bu torpaqların Azərbaycana geri 

qaytarılmasından bəhs edir. O, İtaliya hökumətinin bu ərazilərdə mədəni irsin qorunması və bərpası, 

infrastruktur işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycana əməkdaşlıq təklif etdiyini bildirir. 

Dövlət katibi Ağdam şəhərində çəkdiyi şəkilləri “Facebook” səhifəsində paylaşıb. 

  

Elgün Niftəli  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 
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Ombudsmanın beynəlxalq və regional təşkilatlara təqdim etdiyi hesabatlar Ermənistanın müharibə 

cinayətlərini faktlarla sübut edir 

 

[16:10] 09.12.2020  

 

2020-ci il 27 sentyabr tarixindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

Respublikası ərazisinə hərbi təcavüzü nəticəsində mülki əhali arasında çoxsaylı insan tələfatı baş verib, 

təhsil və səhiyyə müəssisələri, sosial, mədəni, tarixi, dini obyektlər ağır artilleriya qurğularından və 

qadağan olunmuş silahlardan istifadə edilməklə dağıdılıb, sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətlərinin 

qurbanı olub. 

Ombudsman Səbinə Əliyeva tərəfindən ilk gündən Naftalan, Tərtər, Gəncə, Bərdə şəhər və 

rayonlarında, ətraf kəndlərdə yerində faktaraşdırıcı missiyalar həyata keçirilib, beynəlxalq təşkilatlara 

ünvanlanan 7 hesabat, 8 bəyanat, 12 müraciət, 50 dən çox mətbuat açıqlaması faktlar əsasında 

hazırlanmaqla təqdim olunub, dünya ictimaiyyəti məlumatlandırılıb, çağırışlar edilib. Hesabatlar və 

müvafiq məlumatlar 2 dildə www.ombudsman.az rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib, mütəmadi olaraq 

məlumatlar Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində yayımlanıb. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, təqdim olunmuş 

hesabatlarda Ermənistanın aktiv döyüş əməliyyatları zonasından uzaq məsafədə yerləşən yaşayış 

məntəqələrini və hərbi əməliyyatların iştirakçısı olmayan mülki əhalini hədəf seçməklə çoxsaylı dinc 

sakinləri, o cümlədən uşaq və qadınları qətlə yetirməsi, tarixi, mədəni və dini abidələri, qəbiristanlıqları 

əməliyyat-taktiki ballistik raket kompleksindən və ağır artilleriya qurğularından istifadə etməklə atəşə 

tutması nəticəsində törətdiyi cinayətlər obyektiv və real faktlarla təqdim edilib. 

Əsassız mövqe nümayiş etdirən BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF) və digər təşkilatlara ünvanlanan 

etiraz bəyanatları da təsirli tədbirlərin görülməsinə imkan verib. 

Faktaraşdırıcı missiya və araşdırmaların həyata keçirilməsi prosesinə ombudsmanın dəvəti ilə 

beynəlxalq təşkilatların, xarici ölkələrin milli insan hüquqları və ombudsman təsisatlarının nümayəndələri, 

yerli və xarici televiziya kanalları və digər media nümayəndələri də cəlb olunub. 

S.Əliyevanın təşəbbüsü əsasında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Ombudsmanlar Assosiasiyasının 

prezidenti, Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin iştirakı ilə 

Gəncədə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirilib. Artıq bununla bağlı hesabat dərc olunaraq beynəlxalq 

ictimaiyyətə təqdim olunub. 

Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində tarixi-mədəni və dini abidələrin, o cümlədən 

ətraf mühitə, bioloji müxtəlifliyə, meşələrə, yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlara vurduğu ciddi ziyanı nəzərə 

almadan, ekoloji terror aktları törədərək həll yolu kimi meşələrin yandırılmasını öz hərbi məqsədləri üçün 

istifadə etməsi də faktlar əsasında beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunub, xüsusi prosedurların tətbiqi və 

hüquqi məsuliyyət müəyyən edən tədbirlərin görülməsi də bəyanat və çağırışlarda yer alıb. Ombudsman 

tərəfindən Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə əlaqədar 44 gün davam edən müharibə dövründə Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən ölkəmizin mülki əhalisinə qarşı fosfor tərkibli kimyəvi silahlardan dəfələrlə 

istifadə edilməsi ilə əlaqədar müraciət yayımlanıb. 

Ombudsman tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər əsasında Ermənistan tərəfindən əsir 

götürülmüş hərbi qulluqçularımızın məsələsi ilə bağlı sistemli işlər görülüb. 

Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarının 

kobud şəkildə pozulması ilə əhalinin sayını süni şəkildə artırmaq və həmin ərazilərdə demoqrafik vəziyyəti 

öz xeyrinə dəyişmək məqsədilə Livan, Suriya, İraq və digər ölkələrdən olan etnik ermənilərin həmin işğal 

olunmuş ərazilərə köçürülməsi ilə etnik təmizləmə və qeyri-qanuni məskunlaşma siyasəti aparması, 

muzdlular və terrorçu qruplaşmaların cəlb edilməsi də faktlar əsasında beynəlxalq təşkilatlar qarşısında 

qaldırılıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın cəbhə bölgəsindən uzaq məsafədə yerləşən, 

əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrinin qadağan olunmuş silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 

uşaqların qətlə yetirilməsi, o cümlədən Ermənistan tərəfindən uşaqların hərbi əməliyyatlara cəlb olunması, 

uşaq bağçalarından və məktəblərdən hərbi komandanlıq mərkəzləri, silah-sursat anbarları kimi istifadə 

edilməsi kimi müharibə cinayətlərinə beynəlxalq hüquqi qiymətin verilməsi ilə bağlı BMT-nin İnsan 

Hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, UNICEF-ə, BMT-nin Uşaq Hüquqları üzrə Komitəsinə, BMT Baş 
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Katibinin Uşaqlar və Hərbi Münaqişələr üzrə Xüsusi nümayəndəsinə və Beynəlxalq Qırmızı Xaç 

Komitəsinə ünvanlanan müraciətlər faktlar əsasında təsdiq olunur. 

Ombudsmanın təqdim etdiyi hesabatların hazırlanması prosesində aparılmış araşdırmalar 

Ermənistanın iştirakçısı olduğu Konvensiya və beynəlxalq müqavilələrin tələblərini kobud şəkildə 

pozduğunu faktlar əsasında təsdiqləyir. Belə ki, Ermənistanın 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları, xüsusən 

III və IV Cenevrə Konvensiyaları, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin 

hüquqları haqqında” Konvensiyası, “Uşaq hüquqları” haqqında BMT Konvensiyası və onun fakültativ 

protokolları, “Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” UNESCO-nun 1954-

cü il Haaqa Konvensiyası, “Dünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında” UNESCO-nun 1972-ci il 

Konvensiyası, “Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında” 1992-ci il Avropa Konvensiyasını və digər 

beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq normalarının kobud şəkildə pozması müəyyən 

olunub. 

Qeyd olunmalıdır ki, istər beynəlxalq hüquq normalarının, istərsə də milli qanunvericiliyin tələbləri 

baxımından toplanmış bu faktlar aparılan araşdırmalar və istintaq proseslərində əhəmiyyətli rol oynayacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Manlio Di Stefano: İtaliya üçtərəfli bəyanatdakı müddəaların icrasına yardım etməyə 

hazırdır 

 

[15:04] 09.12.2020  

 

Bu gün Azərbaycanda olmağımdan şərəf hissi duyuram. Səfərim cəmi 24 saatlıq olsa da, onu tam 

şəkildə təşkil etdiyinə görə sizin Hökumətə minnətdarlığımı bildirirəm. Dünən mən artıq xarici işlər naziri 

ilə görüşdüm. Biz bir çox sahələrə aid olan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Bu gün mənim 

digər nazirlərlə görüşmək imkanım olacaq. Bu, aramızda olan əməkdaşlığın real təzahürüdür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin 

dövlət katibi, Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə 

Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Manlio Di Stefano Prezident İlham Əliyevlə görüş zamanı 

bildirib. 

Azərbaycan Prezidentinə və xalqımıza müharibə qurbanları ilə əlaqədar başsağlığı verən italiyalı 

qonaq qeyd edib ki, İtaliyada bu müharibəni böyük narahatlıqla izləyirdilər. Çünki dünyanın bu bölgəsini 

istənilən mənada özümüzə çox yaxın hesab edirik. 

“Biz çox çalışdıq ki, hadisələrə hər hansı siyasi rəng qatmayaq. Biz, sadəcə, ölkəmizə nəyin baş 

verdiyi ilə əlaqədar həqiqəti söyləməyə çalışdıq. Məmnunam, Siz də siyasi mövqeyimizi müsbət 

dəyərləndirdiniz və o, BMT-nin qətnamələrinə, bir sözlə, sənədlərdə yazılanlara əsaslanır. Təbii ki, 

atəşkəsin imzalanması bizim hamımıza rahatlıq gətirdi. Hesab edirik ki, bu, birinci və ən vacib məsələ idi. 

Çünki bilirsiniz, qurbanların sayının artmaması hər kəs tərəfindən hər zaman müsbət qarşılanır. Hazırda biz 

üçtərəfli Bəyanatdakı müddəaların icrasına yardım etməkdə öz imkanlarımızı təmin etməyə hazır 

olduğumuzu bildiririk. Hesab edirik ki, bu, bundan sonra görəcəyimiz bütün işlər üçün yaxşı başlanğıc 

nöqtədir”, - deyə Manlio Di Stefano vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanda hakimiyyət çəkişmələri xarici siyasət haqqında nə deyir? 

 

[14:57] 09.12.2020  

 

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) eksperti Vasif Hüseynovun ABŞ-da 

yayımlanan “Eurasia Review” nəşrində “Ermənistanda hakimiyyət çəkişmələri xarici siyasət haqqında nə 

deyir?” başlıqlı məqaləsi yayımlanıb. 

BMTM-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, məqalədə İkinci Qarabağ müharibəsində ağır məğlubiyyətə 

düçar olmuş Ermənistanda dərin siyasi böhranın başladığı və bu böhran fonunda ölkənin son 30 il ərzindəki 

xarici siyasətinə aid bəzi nüansların ortaya çıxdığı qeyd olunur. 

V.Hüseynov bildirir ki, Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryan tərəfindən açıqlanmış bəzi 

məqamlar xüsusilə diqqət cəlb edir. Belə ki, Köçəryan bəyan edib ki, 2020-ci ilin iyul ayında Tovuzda 

törədilmiş qarşıdurma məhz Ermənistanın təxribatı nəticəsində baş verib. “Qeyd etmək lazımdır ki, 

Köçəryana qədər Ermənistan hakim dairələri bu faktı ardıcıl şəkildə inkar edib və Tovuz hadisələrində 

Azərbaycanı günahlandırırdılar. Köçəryan müharibə ilə bağlı da bəzi məqamlara aydınlıq gətirərək bildirir 

ki, Nikol Paşinyanın xarici siyasətdə etdiyi səhvlər və təxribatlar müharibənin baş verməsində xüsusi rol 

oynadı və onu qaçılmaz etdi”,- deyə müəllif yazır. 

V.Hüseynov bildirir ki, N.Paşinyanın R.Köçəryana cavablarında isə 2018-ci ildəki hakimiyyət 

dəyişikliyindən öncəki erməni liderlərinin səhvlərinə diqqət çəkilir: “O, xalqa müraciətində etiraf edib ki, 

beynəlxalq ictimaiyyət həmişə Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyıb. N.Paşinyan bu 

nəticənin hasil olmasında əvvəlki Ermənistan liderlərini günahlandırır”. 

Sonda Vasif Hüseynov bildirib ki, Ermənistanda hazırda aparılan siyasi debatlar bunu göstərir ki, 

məğlubiyyət şokuna baxmayaraq, ermənilərin əvvəlki səhvləri təkrarlamayacağına inam azdır. Məsələn, 

müxalifət tərəfindən baş nazirliyə namizəd kimi təqdim olunmuş Vazgen Manukyan hakimiyyətə gələcəyi 

təqdirdə istənilən anti-Türkiyə ittifaqında yer alacağını bəyan edir. “Ermənistanda bu siyasi təfəkkürün 

qaldığı müddətdə bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması çətindir”,- deyə V.Hüseynov əlavə 

edir. 
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Prezident İlham Əliyev: Biz işğaldan azad olunan ərazilərdə dost ölkələrdən olan şirkətlərlə 

çalışacağıq 

 

[14:38] 09.12.2020  

 

Biz ölkələrimiz arasında gözəl siyasi münasibətlərimizdən faydalanaraq iqtisadi əməkdaşlıq və daha 

çox İtaliya şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətə cəlb edilməsi məsələlərini nəzərdən keçirmək niyyətindəyik. 

Buraya ənənəvi əməkdaşlıq sahələri ilə yanaşı, Azərbaycanın dağıdılmış şəhərlərinin bərpasına dair böyük 

planlarımız da daxildir. Çünki bizim yeni infrastrukturun yaradılmasına - yeni yolların, dəmir yolu 

xətlərinin, hava limanlarının, məktəb və xəstəxanaların inşasına ehtiyacımız var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi, Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası arasında İqtisadi 

Əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Manlio Di Stefanonun rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti ilə görüşündə danışıb. 

Qarabağın kənd və şəhərlərinin ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə darmadağın edildiyini diqqətə 

çatdıran dövlətimizin başçısı deyib: “Biz yenidənqurma işləri ilə bağlı ilk addımlar atmışıq. İlk müqavilələr 

artıq bağlanıb və dediyim kimi, biz işğaldan azad olunan ərazilərdə dost ölkələrdən olan şirkətlərlə 

çalışacağıq. İlk müqavilələr türk şirkətləri ilə bağlanılıb və bu da təbiidir, çünki Türkiyə qardaş ölkədir”. 

Prezident ümidvar olduğunu bildirib ki, növbəti müqavilələr italyan şirkətləri ilə imzalanacaq. "Bu 

da təbiidir. Çünki İtaliya Azərbaycanın yaxın dostudur. Ölkələrimiz arasında çoxillik diplomatik 

münasibətlərin mövcudluğu dövründə və xüsusilə də müharibə zamanı biz sizin mövqeyinizin şahidi olduq. 

Ölkənizin parlament nümayəndələrinin müharibənin başa çatmasından bir aydan az vaxt keçməmiş 

Azərbaycana səfəri bizim güclü dostluq münasibətlərimizi nümayiş etdirir. Biz bu həmrəylik və dəstək 

jestini yüksək qiymətləndiririk”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 
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Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Can Azərbaycana dəstəyimiz bundan sonra da davam edəcək  

 

[14:25] 09.12.2020  

 

Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Ordusu Qarabağı işğaldan azad edib. Azərbaycan xalqı 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam edən bu mücadilədə böyük həmrəylik göstərib. Şükürlər 

olsun ki, bu gün ay ulduzlu bayraq Qarabağ səmasında qürurla dalğalanır. Can Azərbaycana dəstəyimiz 

bundan sonra da davam edəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycana səfərə gedən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan Ankarada Esenboğa Hava Limanında keçirdiyi brifinqdə ifadə edib. 

Səfərin tarixi əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdıran Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan şanlı 

Azərbaycan Ordusunun Bakıda keçirəcəyi Zəfər paradında iştirak edəcək. Azərbaycan-Türkiyə 

münasibətlərinə dair mühüm müzakirələr aparılacaq. 

Dövlət başçısı qeyd edib ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda yenidənqurma prosesləri ilə bağlı 

istər sərmayə, istərsə də quruculuq işlərində Azərbaycanla birlikdə olacağıq. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Prezident İlham Əliyev İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin nümayəndə 

heyətini qəbul edib 

 

[14:03] 09.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 9-da İtaliya Respublikasının Xarici 

İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi, Azərbaycan Respublikası və İtaliya 

Respublikası arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Manlio Di 

Stefanonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Sizin ölkənizə çox uğurlu səfərim xatirimdədir. Qonaqpərvərliyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. 

Səfər məndə olduqca müsbət təəssürat yaratmışdır. Səfər zamanı imzalanmış sənədlər, əlbəttə ki, bizim 

tərəfdaşlığımızı gücləndirəcəkdir. Mən ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlığın yeni formatı ilə bağlı 

imzalanmış sənədi xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. 

Ölkənizin Prezidenti, Baş naziri, parlamentin hər iki palatasının sədrləri və Romanın meri ilə 

keçirdiyim görüşlər çox müsbət olmuşdur. 

Manlio Di Stefano: Bir neçə gün öncə Siz İtaliyadan olan nümayəndə heyətini qəbul etmisiniz. 

Prezident İlham Əliyev: Bəli, mən İtaliya parlamentinin sədr müavininin başçılığı ilə müxtəlif 

siyasi qrupları təmsil edən nümayəndə heyətini qəbul etmişəm. Onlar Ağdamda və Gəncədə olmuşlar. 

Birinin işğal nəticəsində viran qoyulduğu, digərinin isə müharibə vaxtı ballistik raket hücumu nəticəsində 

çoxsaylı qurban verdiyi bu iki şəhərə səfər etməklə bağlı onların qərarı məni təsirləndirdi. 

Bizim münasibətlərimizə gəldikdə, hesab edirəm ki, bunun gözəl gələcəyi var. Bu günədək biz siyasi, 

iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi sahələrində böyük uğura nail olmuşuq. Biz Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu 

hissəsini tezliklə başa çatdıracağıq. Bununla da Azərbaycan və İtaliya gələcək onilliklər ərzində enerji 

sahəsində çox yaxın tərəfdaş olacaqdır. 

Bu, müxtəlif ölkələrdən ibarət geniş bir qrupun birgə səyləri nəticəsində ərsəyə gələn çox əhəmiyyətli 

nailiyyətdir. Bildiyiniz kimi, biz hər il Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının toplantısını təşkil 

edirik və İtaliya hər zaman burada yüksək səviyyədə təmsil olunur. Həmin toplantıların sayəsində biz 3500 

kilometr uzunluğunda boru kəmərini inşa etməyə müvəffəq olduq. Kəmərin başlanğıcı Bakıda, sonu isə 

İtaliyadadır. 

Əlbəttə, biz əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək arzusundayıq. Bilirəm ki, sizin səfərinizin gündəliyi 

olduqca genişdir. Biz ölkələrimiz arasında gözəl siyasi münasibətlərimizdən faydalanaraq iqtisadi 

əməkdaşlıq və daha çox İtaliya şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətə cəlb edilməsi məsələlərini nəzərdən 

keçirmək niyyətindəyik. Buraya ənənəvi əməkdaşlıq sahələri ilə yanaşı, Azərbaycanın dağıdılmış 

şəhərlərinin bərpasına dair böyük planlarımız da daxildir. Çünki bizim yeni infrastrukturun yaradılmasına 

- yeni yolların, dəmir yolu xətlərinin, hava limanlarının, məktəb və xəstəxanaların inşasına ehtiyacımız var. 

Bunun səbəbi ermənilər tərəfindən hər şeyin dağıdılması, yerlə-yeksan edilməsidir. Buna dair kifayət 

qədər videomaterial var. Onlar vəhşi kimi davranmış və şəhərlərimizi darmadağın etmişlər. Bu da 

Azərbaycana qarşı olan təcavüzkar siyasətin bariz nümunəsidir. 

Biz yenidənqurma işləri ilə bağlı ilk addımlar atmışıq. İlk müqavilələr artıq bağlanıb və dediyim 

kimi, biz işğaldan azad olunan ərazilərdə dost ölkələrdən olan şirkətlərlə çalışacağıq. 

İlk müqavilələr türk şirkətləri ilə bağlanılıb və bu da təbiidir, çünki Türkiyə qardaş ölkədir. 

Ümidvaram ki, növbəti müqavilələr italyan şirkətləri ilə imzalanacaq. Bu da təbiidir. Çünki İtaliya 

Azərbaycanın yaxın dostudur. Ölkələrimiz arasında çoxillik diplomatik münasibətlərin mövcudluğu 

dövründə və xüsusilə də müharibə zamanı biz sizin mövqeyinizin şahidi olduq. Ölkənizin parlament 

nümayəndələrinin müharibənin başa çatmasından bir aydan az vaxt keçməmiş Azərbaycana səfəri bizim 

güclü dostluq münasibətlərimizi nümayiş etdirir. Biz bu həmrəylik və dəstək jestini yüksək 

qiymətləndiririk. 

Bir neçə gün əvvəl görüşdüyüm nümayəndə heyəti Avropa İttifaqı məkanından olan və müharibədən 

sonra ölkəmizə gələn ilk qonaqlar idi. Əminəm ki, bu dostluq jestinin praktiki təzahürü olacaq, çünki bu 

gün biz təkcə enerji sektoru deyil, həmçinin qeyri-enerji sektoru haqqında danışırıq. Azad edilmiş 

torpaqlarda böyük potensial kənd təsərrüfatı, turizm, bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlıdır. Artıq 

söylədiyim kimi, böyük infrastruktur layihələri də olacaq. İndi biz həmin ərazilərin bərpa və yenidənqurma 

planlarını hazırlayırıq. Əminəm ki, biz çox uğurla işləyəcəyik. 
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Həmçinin bildirmək istərdim ki, İtaliya parlamentarilərinin səfəri Azərbaycan cəmiyyətində çox 

yüksək dəyərləndirildi. Çünki təsəvvür edin, insanlar bütün dəstək əlamətlərini çox böyük diqqətlə 

izləyirlər, ona həssaslıqla yanaşırlar. Bir sözlə, bütün cəmiyyət həmin səfəri dəstəyin təzahürü kimi qəbul 

etdi. Həmçinin insanlar qeyd edir və mən onların rəyi ilə razıyam ki, qonşularınızdan bəziləri parlamentdə 

Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı müəmmalı qətnamələr qəbul edirlər. İtaliyanın millət vəkilləri 

Azərbaycana hörmət və ehtiramını ifadə etmək, Azərbaycan xalqının əziyyətlərini bölüşdüyünü bildirmək 

üçün Ağdama getdilər, Gəncəyə səfər etdilər. 

Dağlıq Qarabağın tanınmasına gəldikdə isə, hamı bilir ki, hətta Ermənistan həmin qanunsuz strukturu 

tanımayıb. Buna görə, əgər hansısa ölkə Dağlıq Qarabağı tanımaq istəyirsə, onlar öz ölkəsinin daxilində 

müəyyən addımlar atsınlar. Onlar öz ölkəsində müəyyən ərazini ayıra bilər və Azərbaycanda yox, öz 

ölkəsində ikinci erməni dövlətini yarada bilər. 

Bir sözlə, bu, bir daha göstərir ki, ölkələrimiz arasında dostluq və xalqlarımız arasında qarşılıqlı 

müsbət yanaşma artıq reallığa çevrilib. Biz, həmçinin sizin səfərinizi bunun yaxşı əlaməti kimi 

dəyərləndiririk. Əminəm ki, səfərinizin çox müsbət nəticəsi olacaq və biz bütün sahələrdə güclü əməkdaşlıq 

məqsədilə növbəti 5–10 il üçün gündəliyimizi lazımi şəkildə tərtib edəcəyik. Bir daha, Azərbaycana xoş 

gəlmisiniz. 

Manlio Di Stefano: Sağ olun, cənab Prezident. Əvvəlcə, icazə verin bildirim ki, bu gün burada 

olmağımdan şərəf hissi duyuram. Səfərim cəmi 24 saatlıq olsa da, onu tam şəkildə təşkil etdiyinə görə sizin 

Hökumətə minnətdarlığımı bildirirəm. Dünən mən artıq xarici işlər naziri ilə görüşdüm. Məmnun qaldım 

və biz bir çox sahələrə aid olan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Bu gün mənim digər nazirlərlə 

görüşmək imkanım olacaq. Bu, aramızda olan əməkdaşlığın real təzahürüdür. İcazə verin, əvvəlcə Sizə və 

xalqınıza müharibə qurbanları ilə əlaqədar başsağlığımızı verim. Bu, həqiqətən şiddətli müharibə idi və biz 

İtaliyada bunu böyük narahatlıqla izlədik. Hətta təsəvvür etmək çətindir ki, bu müharibə İtaliyada nə 

dərəcədə hiss olunurdu, çünki dünyanın bu bölgəsini istənilən mənada özümüzə çox yaxın hesab edirik. 

Biz çox çalışdıq ki, hadisələrə hər hansı siyasi rəng qatmayaq. Biz, sadəcə, ölkəmizə nəyin baş 

verdiyi ilə əlaqədar həqiqəti söyləməyə çalışdıq. Məmnunam, Siz də siyasi mövqeyimizi müsbət 

dəyərləndirdiniz və o, BMT-nin qətnamələrinə, bir sözlə, sənədlərdə yazılanlara əsaslanır. Təbii ki, 

atəşkəsin imzalanması bizim hamımıza rahatlıq gətirdi. Hesab edirik ki, bu, birinci və ən vacib məsələ idi. 

Çünki bilirsiniz, qurbanların sayının artmaması hər kəs tərəfindən hər zaman müsbət qarşılanır. Hazırda biz 

üçtərəfli Bəyanatdakı müddəaların icrasına yardım etməkdə öz imkanlarımızı təmin etməyə hazır 

olduğumuzu bildiririk. Hesab edirik ki, bu, bundan sonra görəcəyimiz bütün işlər üçün yaxşı başlanğıc 

nöqtədir. 

 

AZƏRTAC 
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Soydaşlarımızın Kanada-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri ilə görüşü olub 

 

[12:46] 09.12.2020  

 

Kanadalı Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin (KAŞ) İdarə Heyətinin üzvləri Kanada-Azərbaycan 

parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Filip Lorenslə görüşüb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. 

KAŞ nümayəndələri F.Lorensi Kanada-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupuna sədr 

seçilməsi münasibətilə təbrik ediblər. Azərbaycanlı icmasının qrupun fəaliyyətinə əməli dəstək göstərməyə 

hazır olduğu, ölkələrimiz arasında elmi, mədəni, iqtisadi və siyasi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsini 

arzuladığı deputatın diqqətinə çatdırılıb. 

Soydaşlarımız, həmçinin Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində sentyabrın 27-də başlanan və 

noyabrın 10-da Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatan 44 günlük müharibə barədə ətraflı məlumat 

verərək, 27 ildən sonra Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin azad edildiyini və ərazi bütövlüyünün bərpa 

olunduğunu vurğulayıblar. 

Azərbaycanın, Cənubi Qafqaz bölgəsinin tarixi ilə maraqlandığını söyləyən F.Lorens ölkələrimiz 

arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə dair fikirlərini bölüşüb, azərbaycanlı icması ilə işləmək 

və KAŞ-ın tədbirlərinə qatılmaq arzusunu ifadə edib. 

Xatırladaq ki, KAŞ bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların ölkənin vətəndaş cəmiyyətində və ictimai-

siyasi həyatında təmsil edilməsi məqsədilə bir sıra icma təşkilatları və fərdlər tərəfindən yaradılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Yaponiya iş adamları Vətən müharibəsində Azərbaycanın Qələbəsini alqışlayıblar 

 

[12:24] 09.12.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Yaponiya şirkətlərinin nümayəndələri Vətən müharibəsində 

ölkəmizin qələbəsini alqışlayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində ölkəmizdə fəaliyyət 

göstərən yapon şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşdə bildirilib. 

Əvvəlcə Vətən müharibəsi zamanı həlak olmuş şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Görüşdə çıxış edən Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Gürsel İsmayılzadə sentyabrın 27-də 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq Ordumuzun cəbhə zonasında 

yerləşən mövqelərini və mülki əhalini atəşə tutması barədə danışıb. Vurğulayıb ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin mülki insanların sıx şəkildə yaşadığı yerləri və obyektləri intensiv şəkildə atəşə tutması 

nəticəsində çoxlu sayda insan həlak olub və yaralanıb, evlərə və digər mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün qarşısını almaq və təmas xətti 

boyunca sıx şəkildə yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə əks-hücuma keçib. Altı 

həftə davam edən döyüşlər işğal altında olan ərazilərin böyük bir hissəsinin azad edilməsi ilə başa çatıb. 

Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistan baş naziri və Rusiya Prezidenti tərəfindən 

imzalanmış razılaşma hazırda həyata keçirilməkdədir. Həmin sənədə əsasən, Azərbaycanın 30 ilə yaxın 

müddətdə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş digər əraziləri də dekabrın 1-dək azad edilib. Oradan 

qovulmuş insanların öz evlərinə qayıdacağı bildirilib. 

G.İsmayılzadə çıxışında Azərbaycan haqqında ümumi məlumat da verib, 1991-ci ildə müstəqilliyini 

bərpa edən Azərbaycanın ilk addımlarından bəhs edib. Bildirib ki, 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin Azərbaycan xalqının təkidi ilə hakimiyyətə qayıtması, ölkəmizin dərin böhrandan çıxmasına, 

inkişaf yoluna qədəm qoymasına və güclü dövlətə çevrilməsinə zəmin yaradıb. Həmçinin səfir müasir 

Azərbaycanın bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətçiliyin inkişafı yolunda inamla 

addımladığını, ölkədə davamlı sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirildiyini vurğulayıb. Prezident İlham 

Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkəmizin son illərdə qazandığı böyük uğurlar barədə 

ətraflı məlumat verib, o cümlədən iqtisadiyyat, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı həyata 

keçirilən və gələcəkdə nəzərdə tutulan müxtəlif layihələr barədə ətraflı danışıb. 

Qonaqlara ölkəmizdə açılmış yeni texnologiya və sənaye parkları, Yeni Bakı Limanı, Ələt İqtisadi 

Zonası barədə də məlumat verilib. Həmin obyektlərdə əlverişli biznes mühitinin və investisiya imkanlarının 

yaradılmasından bəhs olunub. 

Çıxışının sonunda Azərbaycan-Yaponiya ikitərəfli münasibətlərinə toxunun səfir qeyd edib ki, iki 

dost ölkə arasındakı əlaqələr ümumi maraqlar, qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanır 

və iqtisadi əməkdaşlıq davamlı inkişaf edir. İki ölkə enerji sektoru da daxil olmaqla, digər sahələrdə iqtisadi 

əməkdaşlıq edir, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı maraq kəsb edən və müxtəlif sahələri əhatə edən sıx əlaqələr 

mövcuddur. 

Səfir nəzərə çatdırıb ki, azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişaf və yeni biznes mühiti üçün yaxşı 

imkanlar yaradılacaq və gələcəkdə bu sahədə də Azərbaycan ilə Yaponiya arasında əməkdaşlıq hər iki tərəf 

üçün faydalı olacaq. 

Azərbaycanla əməkdaşlıq edən yaponiyalı iş adamları adından çıxış edən Taro Savada, ilk növbədə, 

Azərbaycan xalqını müharibənin Qələbə ilə sona çatması münasibətilə təbrik edib. Həlak olanların 

ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verərək, yaralıların tezliklə sağalmasını arzuladığını bildirib. Qeyd edib 

ki, xüsusən Gəncə şəhərinin atəşə tutulması nəticəsində həlak olmuş Azərbaycan vətəndaşlarının ailələrinə 

yardım etmək məqsədilə tədbirdə iştirak edən iş adamları və ölkəmizə rəğbət bəsləyən yapon dostları ilə 

bərabər maliyyə vəsaiti toplayıb. 

Noyabrın 24-də Azərbaycana səfər etdiyini bildirən T.Savada Gəncə şəhərinin atəşə tutulması 

nəticəsində zərər çəkmiş ailələrə 6 min ABŞ dolları məbləğində zəruri gündəlik mallar alaraq çatdırıb. 

Bundan əlavə, 600 min yapon yeni (5700 ABŞ dolları) məbləğində vəsaitin də çatdırılması ilə bağlı səfirlik 

tərəfindən ona istiqamət göstərilməsini xahiş edib. Həmin vəsait haqqında sertifikat səfir G.İsmayılzadəyə 

təqdim olunub. 

Artıq bir neçə müddətdir ki, Azərbaycanda tütün biznesi ilə məşğul olduğunu xatırladan T.Savada 

Oğuz və Tovuz rayonlarında yaratdığı müəssisələrdə 300 nəfər Azərbaycan vətəndaşının işlə təmin 
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edildiyini bildirib. Nəzərə çatdırıb ki, hazırda tədbirdə iştirak edən iş adamlarının əksər hissəsi Azərbaycana 

səfər edərək, ölkəmizdə orta və kiçik biznes sahəsində iş qururlar. Qeyd edib ki, tədbirdə, həmçinin 

Azərbaycana maraq göstərən və gələcəkdə bu və ya digər sahədə ölkəmizlə əməkdaşlıq yaratmaq 

niyyətində olan iş adamları da iştirak edirlər. 

T.Savada müharibə zamanı Tovuz rayonu, həmçinin Azərbaycanın cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən 

digər şəhər və rayonlarının ermənilər tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində çoxsaylı dinc əhalinin 

həlak olduğunu və yaralandığını da xatırladıb. Bildirib ki, şəhidlərin ailələrinə və yaralanmış insanlara 

yardım etmək məqsədİlə vəsait toplanması böyük şərəfdir. T.Savada nitqini “Qarabağ Azərbaycandır!” 

sözləri ilə yekunlaşdırıb. 

Səfir səmimi ürək sözlərinə, həmçinin təklif olunan yardım üçün yapon iş adamlarına təşəkkürünü 

bildirib. Döyüşlərdə yaralanmış əsgərlərə və şəhid ailələrinə yardımla bağlı vəsaitin, T.Savadanın 

Azərbaycana növbəti səfəri zamanı Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Silahlı Qüvvələr 

Fonduna köçürülməsini təklif edərək, bank rekvizitlərini ona təqdim edib. 

Dekabrın 16-da Azərbaycana növbəti səfərə hazırlaşdığını qeyd edən T.Savada toplanmış vəsaitin 

həmin hesaba köçürələcəyini bildirib. 

Tədbirdə iştirak edən məşhur kalliqrafiya ustası xanım Çoso Yabe Azərbaycan xalqını Qələbə 

münasibətilə təbrik edib. Azərbaycanın ədalətli qələbəsinin şərəfinə qədim Yaponiya adət-ənənələrinə 

uyğun olaraq, xüsusi perqament kağızı üzərində iki hiroqlifdən ibarət “Shoori” - “Qələbə” sözünü çəkib və 

onu səfirliyə hədiyyə edib. 

Onu da qeyd edək ki, qonaqların böyük əksəriyyəti tədbirə Yapon milli kimonosunda qatılıblar. 

Qədim adət-ənənələrə əsasən, bu cür geyim yalnız milli bayramlar və ya təntənəli tədbirlər zamanı istifadə 

edilir. 

  

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 
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Ali Radanın deputatı: Azərbaycan Ukrayna üçün etibarlı dost olub, indi də belədir, gələcəkdə də 

belə olacaq 

 

[11:48] 09.12.2020  

 

Azərbaycan Ukrayna üçün etibarlı dost olub, indi də belədir, gələcəkdə də belə olacaq. Mən əminəm 

ki, bu, bizim böyük dostluğumuzun hələ başlanğıcıdır. Hələ çoxlu planlarımız və layihələrimiz var. 

Bu barədə AZƏRTAC-a müsahibəsində Ukrayna Ali Radasının deputatı Lyudmila Marçenko 2020-

ci ilin yekunlarını şərh edərkən deyib. 

Deputat hesab edir ki, bizim ölkələr turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük 

potensiala və imkanlara malikdirlər. 

L.Marçenko deyib: “Ən başlıcası odur ki, Ukrayna Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü həmişə və qeyd-şərtsiz dəstəkləyir. Bu, 

Ukrayna üçün başlıca prinsipdir. 

Ukrayna və Azərbaycan regional və qlobal səviyyələrdə bir çox məsələlərdə yaxın mövqelər nümayiş 

etdirir. Biz artıq qaz tədarükü, biznesin idarə edilməsi şərtləri, beynəlxalq daşımalar sahəsində, məlumatın 

qorunması barədə bir sıra razılaşmalar əldə etmişik”. 

  

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 
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“YAŞAT” Fondunun Himayəçilik Şurasının ilk iclası keçirilib 

 

[11:28] 09.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid 

ailələrinin təminatına dəstək verəcək “YAŞAT” Fondunun Himayəçilik Şurasının onlayn formada ilk iclası 

keçirilib. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, agentliyin sədri Ülvi 

Mehdiyev Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə yaradılmış “YAŞAT” Fondunun fəaliyyət 

istiqamətləri barədə məlumat verib. Həmçinin Fondun gələcək hədəflərindən söz açılıb. 

Himayəçilik Şurasının üzvləri də öz növbəsində cari məsələlər və təkliflərini diqqətə çatdırıblar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi Fondun vəsaitinin sərəncamçısı müəyyən edilib. 

Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin yaratdığı Himayəçilik Şurası həyata keçirir. 

Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə “YAŞAT” Fondunun Himayəçilik Şurasının 

aşağıdakı tərkibi təsdiq edilib: 

  

Abdullayev Çingiz Akif oğlu 

Alızadə Sevinc Əsgərxan qızı 

Aslanov Novruzəli Davud oğlu 

Aşina Məsud 

İbrahimov Mənsum İsrafil oğlu 

İsgəndərov Anar Camal oğlu 

Qasımov Balakişi Ələkbər oğlu 

Novruzov Cahangir Mütəllib oğlu 

Ramaldanov Şair Ramaldan oğlu 

Səfərəliyeva Rəna Teymur qızı 

Zəkiyev İlham Əzizağa oğlu. 
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Kəlbəcər rayonuna komendant təyin olunub, rayonda polis postları qurulub 

 

[10:42] 09.12.2020  

 

Silahlı Qüvvələrimizin sentyabrın 27-də başlanan əks-hücum əməliyyatları zəfərlə başa çatdı, 

xalqımız tarixi Qələbəyə qovuşdu. Otuz ilə yaxın işğalda qalan torpaqlarımızda artıq müvafiq təhlükəsizlik 

tədbirləri görülür. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, noyabrın 25-də işğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonunda Ali Baş Komandanın Fərmanına 

uyğun olaraq komendant rejimi elan edilib və daxili işlər nazirinin əmri ilə rayon polis şöbəsinin rəisi, polis 

polkovnik-leytenantı Haxverdi Əkbərov rayonun komendantı təyin olunub. 

Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları rayonun giriş-

çıxışlarında, o cümlədən rayon daxilində polis postları quraraq komendant rejiminin tələblərinin yerinə 

yetirilməsinə nəzarət edirlər. 
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Prezidentə yazırlar: Sizin sayənizdə biz təkcə döyüş meydanında deyil, informasiya müharibəsində 

də qalib gəldik 

 

[10:43] 09.12.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşlarından, xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan, eləcə də qardaş Türkiyənin 

vətəndaşlarından Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə məktublar gəlməkdə davam edir. 

Onlar Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi Zəfərə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını 

bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

ABŞ-ın Hyuston şəhərindən Samir Novruzov yazır: “Hörmətli və əziz Prezident, Müzəffər Ali Baş 

Komandan cənab İlham Əliyev, Laçının azad olunması münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Siz Azərbaycan 

xalqını zirvələrə ucaltdınız. Müharibə dövründə biz hamımız bir olduq və sonda ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünü təmin etdik. Siz Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan yeni şanlı və qürurlu səhifə 

yazdınız, “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarını həyata keçirdiniz. Cənab Prezident, biz Sizinlə fəxr edirik. 

Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan dövləti!”. 

Türkiyənin İstanbul şəhərindən İsmail Çağlıyan: “Müzəffər Ali Baş Komandan, cənab Prezident, 

bütün türk xalqlarına yaşatdığınız bu mübarək Zəfərinizə görə Sizi və qardaş Azərbaycan xalqını təbrik 

edirik. Allah-Təala Sizi qorusun! Yaşasın əbədi Azərbaycan! Qəlbimiz daim Sizlərlə döyünür. Hörmət və 

minnətdarlığımla əllərinizdən öpürəm”. 

Ağsu rayonundan Elçin Zeynalov: “Hörmətli cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi 

Laçın rayonunun bütün sakinləri, o cümlədən ailəmizin üzvləri adından şanlı Ordumuzun qazandığı 

qələbələr, doğma torpaqların yağı düşməndən azad edilməsi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

Siz eyni vaxtda iki düşmənlə - gözəgörünməz koronavirus pandemiyası və gözəgörünən ermənilərlə 

mübarizə apardınız. Əminəm ki, erməni işğalçıları üzərində qazandığınız parlaq qələbəni pandemiya ilə 

mübarizədə də qazanacaqsınız. Siz öz şücaətinizlə, qətiyyətinizlə, iradənizlə, uzaqgörənliyinizlə və 

qeyrətinizlə bizim 28 illik həsrətimizə son qoydunuz və Azərbaycan xalqının Milli Qəhrəmanı oldunuz. 

Döyüş meydanında qazandığınız bu fəxri ad hər bir azərbaycanlının ürəyindən xəbər verir. Siz Azərbaycan 

xalqının qüdrətini təkcə Ermənistana deyil, bütün dünyaya göstərdiniz. Sizin sayənizdə biz təkcə döyüş 

meydanında deyil, informasiya müharibəsində də qalib gəldik. Müharibə getdiyi bir vaxtda dünyanın 

aparıcı kanallarına mətin, əsaslı cavablarınızla haqq səsimizi çatdırdınız. Azərbaycan xalqı bütün varlığı ilə 

Sizə inanır. Siz bu xalqın xilaskarısınız. Allah Sizi qorusun! Sizin əsl qalib Sərkərdə olmağınızı tək biz yox, 

bütün dünya gördü. Siz öz adınızı tarix səhifələrinə qızıl hərflərlə yazdınız. Siz mənim 80 yaşlı atamın, 70 

yaşlı anamın həsrətinə son qoydunuz. İnanıram ki, rayonumuzun bütün sakinləri mənim kimi doğma 

Laçınımızda Sizin qızıldan büstünüzü görmək istəyirlər. Ömrümüz boyu Sizə minnətdarıq. Sizin şərəfinizə 

nə qədər xoş sözlər deyilsə də, nə qədər kitablar yazılsa da, yenə azdır. Bir daha Sizi səmimi qəlbdən təbrik 

edir, gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Dünya durduqca durasınız! Allah yar və yardımçınız 

olsun! Amin!”. 

Şəmkir rayonundan Əziz Aslanovun məktubunda deyilir: “Cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş 

Komandan, biz Aslanovlar ailəsi olaraq Sizi daim dəstəkləmişik və bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Bizim 

Sizi dəstəkləməyimizin səbəbi xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması üçün yürütdüyünüz ardıcıl siyasətdir. 

Bunu yalnız Vətən xainləri görməyə bilərlər. Haqqa, ədalətə, beynəlxalq hüquqa əsaslanan uğurlu 

siyasətiniz, qətiyyətli iradəniz sayəsində və Müzəffər Ordumuzun qəhrəmanlığı ilə torpaqlarımızın işğaldan 

azad edilməsi, eyni zamanda, qızıl hərflərlə yazılan bu parlaq hərbi və siyasi Qələbə münasibətilə Sizi 

Aslanovlar ailəsi adından ürəkdən təbrik edir, dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycan xalqı Sizinlə 

qürur duyur. Fəxr edirik ki, Sizin kimi əvəzolunmaz bir liderimiz var. Allah Sizi və yenilməz Ordumuzu 

qorusun! Sizə sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Bu qürurverici və sevinc hisslərini bizlərə yaşatdığınız 

üçün Sizə minnətdarıq. Torpaqlarımızı özümüzə qaytardınız. Xalqımızın həsrətinə son qoydunuz. Siz bir 

daha bütün dünyaya sübut etdiniz ki, bu torpaqlar Azərbaycanındır. Dünya liderlərinin Sizdən öyrənəcəyi 

çox şey var. Azərbaycanın gələcəyi isə düşünürəm ki, çox parlaqdır. Çünki bu ölkənin Sizin kimi 

əvəzolunmaz Prezidenti, Ali Baş Komandanı var”. 

Samux rayonundan Natiq Allahverdiyev: “Əziz və hörmətli Prezidentim, mən bir sadə kəndli kimi 

möhtəşəm Qarabağ Qələbəsi münasibətilə Sizi üzbəüz təbrik etmək, bir ağsaqqal kimi Sizi bağrıma basmaq 

istərdim. Çünki Siz uzun illər ərzində millətin qəlbində olan nisgilə son qoydunuz, xalqımızı torpaqlarımız 
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üçün ayağa qaldırdınız, xalqımızın qürur hissini bərpa etdiniz, azərbaycançılığın nə demək olduğunu 

balalarımıza əyani göstərdiniz, Qarabağımızı Azərbaycanımıza qaytardınız. Sizə ömrümün sonuna kimi 

minnətdaram, cənab Ali Baş Komandanım. Uca Allahdan arzu edirəm ki, Sizə uzun ömür, cansağlığı 

versin. Allah-Təala Sizi çəkdiyiniz əziyyətlərin bəhrəsi olaraq dövlətimizi arzuladığınız bir dövlət kimi 

görmək xoşbəxtliyi qismət eləsin. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, mən fəxr edirəm ki, 

azərbaycanlıyam, mən fəxr edirəm ki, Sizin kimi Prezidenti olan ölkənin vətəndaşıyam. Allah Sizi və 

xalqımızı qorusun!”. 

Gəncə şəhər sakini Mürsəl Əliyevin məktubunda deyilir: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş 

Komandan, torpaqlarımızın erməni işğalçılarından təmizlənməsi uğrunda gedən Vətən müharibəsində 

qazandığımız Qələbə münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm, Sizi bağrıma basıram. Bütün xalqımız kimi 

Sizinlə fəxr edirəm, Ordumuzla qürur duyuram. Döyüşdə qazandığımız Qələbəyə görə dövlətimizə, 

Ordumuza, ən başlıcası isə Sizə, Ali Baş Komandanımıza minnətdarıq. Allah Azərbaycan xalqını, 

Azərbaycan əsgərini qorusun, hörmətli Prezidentimizin kölgəsini Azərbaycan xalqının başı üzərindən əskik 

etməsin. Cənab Prezident, bu yolda Sizinləyik, Sizi ürəkdən dəstəkləyir, Sizinlə fəxr edir, Sizi sevirik. Allah 

Sizi qorusun, eşq olsun Sizə. Siz dünyaya sübut etdiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır! Siz bizim əbədi 

Prezidentimizsiniz. Mən arzu edirəm ki, Siz Azərbaycan xalqının Milli Qəhrəmanı adına layiq görüləsiniz, 

çünki Siz həqiqətən də bizim Milli Qəhrəmanımızsınız. Bir çox ölkələrin təsir və təzyiqlərinə baxmayaraq, 

həm hərb cəbhəsində, həm də informasiya cəbhəsində böyük nailiyyətlər qazandığınız bütün dünyaya 

məlumdur. Bütün xalqımız kimi mən də Sizin zəkanıza, Sizin hazırcavablığınıza heyranam. Bizi sevməyən 

jurnalistlərin dilini qurudanda Sizi bağrıma basmaq istəyirdim. Sizinlə fəxr edir, qürur duyuram. Bu gün 

bütün xalqımız da mənim kimi Sizinlə fəxr edir. Bütün xalqımızın arzusudur ki, Sizi Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı kimi görsünlər. Biz bunu ürəkdən arzu edirik. Mənim ən böyük arzum budur ki, Qələbə 

münasibətilə keçiriləcək hərbi paradda mənim də iştirak etməyim üçün icazəm olsun. Azərbaycan 

torpaqlarının işğaldan azad olunması uğrunda gedən Vətən müharibəsində şəhid olmuş balalarımıza 

Allahdan rəhmət diləyir, onların ruhu qarşısında baş əyirik. Allah şəhidlərimizin valideynlərinə, bütün 

xalqımıza səbir versin. Müzəffər Ali Baş Komandan, mən Gəncə əhalisi adından, ailəmiz adından, yuxarıda 

göstərilənləri Sizə bildirməklə bu gün apardığınız dönməz siyasəti dəstəkləyir, hər zaman Sizin yanınızda 

olduğumuzu bildirir və Vətən yolunda, dövlətimiz uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canımdan 

keçməyə hazır olduğumu, hər an döyüşə getməyə canla-başla hazır olduğumu bildirmək istəyirəm”. 

Zərdab sakini Rəşid Mahmudov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi və xalqımızı təbrik edirəm. Bu 

Qələbəmiz bütün dünyaya Azərbaycan Ordusunun gücünü göstərdi. Sizin sayənizdə bu xoş günləri biz 

yaşadıq. Bir gənc olaraq mən Sizinlə eyni bir əsrdə yaşadığım üçün, gözəl günlərin şahidi olduğum üçün 

çox sevinirəm. Cənab Prezident, mənim qardaşım da könüllü döyüşlərdə iştirak edib hazırda Qarabağ 

ərazisindədir. Cənab Prezident, Azərbaycan xalqı nə qədər mövcuddursa bizə başqa lider lazım deyil. Siz 

bizim əvəzolunmaz sərkərdəmizsiniz. 

Uca Allah Sizi, ailənizi və xalqımızı qorusun. Daim Sizin arxanızdayıq, Sizinləyik. Dövlətimizi Sizə, 

Sizi isə Uca Allaha əmanət edirəm”. 

Qusardan Tahirə Nurəhmədova dövlətimizin başçısına yazır: “Müzəffər Ali Baş Komandan, bu 

məktubu Qələbə müjdəli xoş xəbərlərdən ruhlanaraq yazıram. Düşmən Ağdam, Kəlbəcər və Laçın 

rayonlarını da tərk etməyə məcbur oldu. Sizin uzaqgörən siyasətinizin uğurlu nəticəsidir ki, işğalda olan 

torpaqlarımız itkisiz geri alındı. Bu münaqişənin siyasi, diplomatik həll yoludur və buna Sizin sayənizdə 

nail olduq. Cənab Prezident, mən şəhid anasıyam, oğlum oktyabr ayında Vətən müharibəsində şəhid olub. 

Ana üçün bala itkisi böyük dərddir. Amma təskinliyi onda tapıram ki, işğal altında olan torpaqlarımız azad 

olundu, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Təki Vətən sağ olsun! Allah Sizləri qorusun! Müzəffər 

Ordumuza eşq olsun!”. 

Qəbələdən Zahir Seyidov: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi və bütün Azərbaycan xalqını bu tarixi 

Qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, gələcək yorulmaz 

fəaliyyətinizdə böyük uğurlar arzulayırıq. Siz, 27 ildən artıq sürən həsrətə 44 günlük Vətən müharibəsi ilə 

birdəfəlik son qoydunuz. Qarabağı, eləcə də ətraf rayon və şəhərlərimizi işğaldan azad etməklə tariximizin 

ən müqəddəs səhifəsini qızıl hərflərlə yazdınız. Biz Sizə güvəndik və inandıq, yenə də inanırıq və həmişə 

inanacağıq. Siz bütün dünyaya sübut etdiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır! Allah Sizi, Ordumuzu və xalqımızı 

qorusun!”. 

Sabirabad rayonundan Ramiz Nifbalayev: “Müzəffər Ali Baş Komandan, bizə yaşatdığınız 

möhtəşəm Qələbə sevincinə görə Sizə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Erməni işğalçıları ilə cəbhədə 
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qəhrəman əsgərlərimiz, Ermənistan və ermənipərəst ölkələr qarşısında isə Siz vuruşdunuz. Qarabağın 

Azərbaycan olduğunu bütün dünyaya sübut etdiniz. Biz bütün Azərbaycan xalqı olaraq hazırda böyük bir 

tarixə şahidlik edirik. Sizin zəngin dünyagörüşünüz, uzaqgörən və müdrik siyasətiniz, dərin tarixi və 

diplomatik bilikləriniz ölkəmizin dünya arenasında layiqli təmsil olunmasında əsas rol oynadı. Bu qürurlu 

tarixə şahid olduğumuz üçün Sizə sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür 

arzulayıram. Dualarımız hər zaman Sizinlədir”. 

İmişli rayonundan Tural Əhmədov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 2003-cü il 

oktyabrın 15-də Siz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilərkən hər bir gənc kimi mənim də 

sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Aprel döyüşlərində məhz Sizin uzaqgörən siyasətinizin nəticəsində 

qalibiyyət əldə edərək, Lələtəpədə üçrəngli bayrağımızı dalğalandırmaqla sevinc üstünə sevinc bəxş 

etdiniz. Rəşadətli Ordumuzun şücaəti və Sizin uğurlu siyasətiniz nəticəsində doğma torpaqlarımızı 

bütünlüklə düşməndən azad etdiyiniz üçün, bizə bütöv Azərbaycanı bəxş etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu 

günləri bizə yaşatdığınız üçün Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Siz hər zaman demisiniz ki, mən hər 

bir azərbaycanlının Prezidentiyəm və bunu sübut etmisiniz. Allah Sizi xalqımızın başının üstündən əskik 

etməsin! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Neftçaladan Eldar Əhmədov: “Hörmətli cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən bir 

Azərbaycan vətəndaşı kimi Qələbə qazandığımız üçün çox sevinirəm və Sizi ailəmiz adından, şəxsən öz 

adımdan ürəkdən təbrik edirəm. Sizin müdrik rəhbərliyiniz sayəsində ölkəmiz öz ərazi bütövlüyünü bərpa 

etdi. Dövlətimiz və xalqımız üçün etdiklərinizə görə Sizə çox minnətdarıq. Siz Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı adına layiqsiniz. Əziz Prezidentimiz, əminik ki, Sizin rəhbərliyinizlə bütün çətinliklərin 

öhdəsindən uğurla gələcəyik. Allah Sizi qorusun”. 

İmişli sakini Novruz Hüseynov: “Hörmətli, cənab Prezident, Zati-aliləri, Müzəffər Ali Baş 

Komandan, müqəddəs müharibə olan Vətən müharibəsində Ordumuzun qazandığı möhtəşəm Qələbəyə 

görə, ən əsası, 30 ilə yaxın xain Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi münasibətilə 

Sizi səmimi qəlbdən təbrik edir, müstəqil və ərazi bütövlüyü bərpa edilmiş Azərbaycanın inkişafı naminə 

görəcəyiniz işlərdə Sizə uğurlar arzulayıram. Ulu Tanrı Sizi, ailənizi və Azərbaycan xalqını qorusun!”. 

Qax rayon sakini Nemət Məmmədov: “Salam olsun Müzəffər Ali Baş Komandanımız cənab İlham 

Əliyevə, Qarabağın tam azad olunması münasibətilə Sizi və Azərbaycan Xalqını, Azərbaycan Ordusunu 

ürəkdən təbrik edirəm. Allahdan Sizə və ailənizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. Siz bu möhtəşəm 

Qarabağ qələbəsi ilə Azərbaycan xalqını çox sevindirdiniz. Allah Sizi Azərbaycan xalqının başı üstündən 

əskik eləməsin. Mən bir vətəndaş olaraq Sizinlə qürur duyuram. Sizin yürütdyünüz siyasəti dəstəkləyirəm”. 

Bakı sakini Azər Sadıqov: “Allahımın xoş xasiyyətli və mərd bəndəsi, xalqımın Prezidenti, Ordumun 

Müzəffər Ali Baş Komandanı və qədim Şuşamın igid Fatehi möhtərəm İlham Əliyev, Azərbaycanda hər il 

Anım və Qələbə günlərinin qeyd olunması barədə imzaladığınız Sərəncamla sanki biz Qarabağ müharibəsi 

veteranlarına bir nəfəs vermiş oldunuz. Sevincimdən göz yaşlarımı gizlədə bilmədim və sevincimi Sizinlə 

paylaşmağı qərara aldım. Üç il bir tankçı zabit kimi səngər həyatını yaşadım. Öz-özümə deyirdim ki, 

görəsən Allah bizlərə Qələbə gününü qismət edəcəkmi?! Çox şükür Allaha. Allahın nəzəri üstünüzdən əskik 

olmasın! Amin!”. 

Lerik sakini Naib Quliyev: “Cənab İlham Əliyev, bu gün Ulu Öndərin şah əsəri olan müstəqil 

Azərbaycan dövləti, cənab Prezident, Sizin qətiyyətli, yenilməz sərkərdə cəsarətiniz və diplomatik 

məharətiniz sayəsində tarixin şanlı günlərini yaşayır. Düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız Sizin 

rəhbərliyiniz və müzəffər Ordumuzun qüdrəti ilə azad edilmiş və ərazi bütövlüyümüz bərpa olunmuşdur. 

Sizin dəmirdən möhkəm yumruğunuz düşmənin başını əzdi. Cənab Prezident, Siz 44 gün ərzində 

ermənipərəst dövlətləri layiqincə dəf etdiniz. İnanmaq olmur ki, 27 il ermənilərin işğalında olan 

Qarabağımız 44 günə azad edildi. Siz bir daha bütün dünyaya sübut etdiniz ki, heç bir qüvvə Azərbaycanı 

haqq yolundan döndərə bilməz. Bu gün xalqımız böyük sevinc və qürur hissi keçirir. 74 yaşlı bir insan, 46 

ilin müəllimi kimi ailəmizlə bərabər Sizi və xanımınızı ürəkdən təbrik edirik. Biz Sizinlə fəxr edirik, cənab 

Prezident. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Yaşasın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev! Eşq olsun rəşadətli, şanlı və 

məğlubedilməz Azərbaycan Ordusuna! Gözün aydın, Azərbaycan xalqı! Qarabağ bizimdir, Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Fəxri Balakişizadə: “Cənab Prezident, mən Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Yaxşı ki, 

varsınız, cənab Prezident. Həqiqətən Siz həm xarici qüvvələrlə müharibədə qalib gəldiniz, həm də Ali Baş 

Komandan kimi Ordumuzla, millətimizlə birlikdə düşmənin belini qırıb, məğlub etdiniz. Təbii ki, bunu 
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Sizin rəhbərliyinizlə və Ordumuzun şücaəti ilə bacardıq. Mən Sizinlə fəxr edirəm, Allah Sizə uzun ömür, 

cansağlığı versin. Cənab Prezident, inanın ki, bizlər həmişə Sizin yanınızdayıq və Sizi ömürboyu 

Azərbaycanın Prezidenti görmək istəyirik. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Biz birlikdə 

güclüyük! Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, yaralılarımıza şəfa versin. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Naftalan sakini Gülnar Quliyeva: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, əziz 

Sərkərdəmiz, doğma Qarabağımızı böyük zəfərlə bizə qaytardığınıza görə ailə üzvlərim və öz adımdan Sizə 

və çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox xoşbəxtik ki, dünya 

diplomatiyasında sözünü deyən, hərbidə əsl sərkərdə, həyatda humanist insan, uzaqgörən Prezidentimiz 

var. Biz naftalanlılar ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı kimi hər zaman Sizinlə bir olmuşuq. 

Bundan sonra da bu yolla daim sədaqət və fədakarlıqla gedəcəyik. Sizin səhiyyə işçilərinə olan qayğınız 

məni bir tibb işçisi olaraq hər zaman daha əzmlə çalışmağa, əhalinin sağlamlığının keşiyində daha həvəslə 

durmağa ruhlandırır. Bu qayğıya və verdiyiniz dəyərə görə Sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Uca Allah 

Sizə yar olsun!”. 

Zaqatala sakini Zahid Ramazanov: “Hörmətli cənab İlham Əliyev, mən sadə bir kənd sakiniyəm və 

Sizə öz səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hörmətli İlham Əliyev, Siz bu gün sadəcə Prezident 

deyilsiniz, ondan da qat-qat yüksəkdəsiniz. Siz bütün Azərbaycan xalqını xoşbəxt edən, bütün xalqımızı 

qürurlandıran bir Sərkərdəsiniz. Mən yaxşı bilirəm ki, bütün insanlar belə düşünür, bu gün qazanılan Qələbə 

uzun illər görülmüş işlərin nəticəsidir. Bu işləri Siz görmüsünüz. Cəbhədə qazanılan Qələbədə əlbəttə ki, 

əsgərlərimizin əməyi və qorxmazlığı böyük rol oynayıb, bu, danılmazdır. Amma nə qədər qorxmaz və 

cəsarətli əsgərlər olsa da, onlara səhv rəhbərlik edilsə, onlar qalib gələ bilməzlər. Ona görə də hər şeydən 

əvvəl hesab edirəm ki, Sizin düzgün və hesablanmış siyasətiniz bizim Qələbəmiz üçün ən vacib amil idi. 

Bütün xalqımız kimi, mən də fəxr edirəm ki, biz qalib xalqıq və bu Qələbənin başında İlham Əliyev dayanır. 

Allah Sizi və Azərbaycanımızı qorusun!”. 
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Meksikanın “El Mundo” jurnalı erməni təcavüzünün tarixi, ölkəmizə qarşı terror siyasəti və əldə 

olunmuş atəşkəs bəyanatı haqqında yazıb 

 

[08:51] 09.12.2020  

 

Meksikanın “El Mundo” jurnalında Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Məmməd Talıbovun 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün tarixi, ölkəmizə yönəlik terror siyasəti və 10 noyabr 

tarixində imzalanmış atəşkəs bəyanatı haqda geniş müsahibəsi dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibədə səfir ermənilərin XIX əsrdə Qafqaza və Azərbaycan 

xanlıqları ərazisinə kütləvi köçürülməsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxındır davam edən hərbi 

təcavüzü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, BMT Təhlükəsizlik Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların 

münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələr, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılmış danışıqlar və 

Ermənistanın destruktiv yanaşması nəticəsində bu prosesin pozulması, eləcə də işğalçı dövlətin hərbi-siyasi 

rəhbərliyinin son iki il ərzindəki təxribat xarakterli bəyanat və addımları, bu xüsusda N.Paşinyanın 

danışıqlar formatından və Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin qaytarılmasından imtina edilməsinə 

yönəlik açıqlamaları və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tovuz rayonu ərazisində törətdiyi hərbi təxribat 

barədə məlumat verib. 

Bildirib ki, Ermənistanın qeyd olunan təcavüzünün qarşısını almaq, mülki vətəndaşlarımızın 

təhlükəsizliyini təmin etmək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

özünümüdafiə hüququ çərçivəsində və beynəlxalq humanitar hüquqa, eləcə də BMT TŞ-nin sənədlərinə 

uyğun şəkildə əks-hücum tədbirləri həyata keçirməyə başlayıb, bu çərçivədə Fizuli, Cəbrayıl, Qubadlı, 

Zəngilan və Şuşa şəhərlərini, 300-dən çox kənd və qəsəbəni və bir sıra strateji yüksəklikləri işğaldan azad 

edib. 

44 günlük müharibə dövründə dəfələrlə əldə olunmuş humanitar atəşkəsin ardından Tərtər, 

Mingəçevir, Gəncə, Bərdə və digər şəhərlərimizə Ermənistan tərəfindən artilleriya və ballistik raket 

zərbələri endirilməsi nəticəsində çoxlu sayda mülki vətəndaşımızın həlak olması və yaralanması və hərbi 

əməliyyatların gedişində Ermənistanın törətdiyi digər müharibə cinayətlərindən danışan diplomat, qeyd 

olunan addımların beynəlxalq humanitar hüququn kəskin şəkildə pozulması və Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı dövlət səviyyəsində terror siyasəti yürütdüyünün sübutu olduğunu vurğulayıb. 

Hərbi əməliyyatlara Yaxın Şərqdən döyüşçülərin cəlb edilməsinə dair suala münasibətdə bunun 

erməni təbliğat maşının növbəti saxta məlumatı olduğunu və münaqişəyə üçüncü tərəfləri cəlb etmək 

məqsədi güdüldüyünü yazan səfir, Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətin sayı, qabaqcıl texnologiya ilə 

təchizat, silahlanma və hazırlıq səviyyəsi baxımından dünyanın ən güclü orduları sırasında yer aldığını, 

anti-terrorizm əməliyyatlarında iştirakının beynəlxalq koalisiyalar tərəfindən daim təqdir edildiyini, bu 

səbəbdən də hansısa qeyri-nizami silahlı qruplaşmalara ehtiyac duyduğu iddiasının anlamsız olduğunu 

bildirib. Bununla yanaşı, səfir Ermənistanın özünün döyüşlərə Suriya, Livan, İraq kimi ölkələrdən radikal 

terrorçu qruplaşmaları cəlb etdiyinə dair həm erməni mətbuatında, həm də beynəlxalq qaynaqlarda xeyli 

sayda məlumat yer aldığını, habelə Ermənistanın ASALA, Daşnaksütyun kimi 20-yə yaxın terrorçu 

təşkilata malik azsaylı ölkələrdən biri olduğunu qeyd edib. 

Noyabrın 10-da əldə olunmuş atəşkəs razılaşması barədə danışan təmsilçimiz, Azərbaycan və Rusiya 

prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanan bu sənədin tələblərinə əsasən, Ermənistan 

ordusunun Azərbaycanın işğal edilmiş digər rayonlarından da çıxarıldığını, bölgədə atəşkəsə nəzarət 

məqsədilə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirildiyini, razılaşmanın şərtlərin əməl edilməsinə 

nəzarət prosesində Türkiyənin də yaxından iştirak edəcəyini, habelə Ermənistan tərəfindən etnik 

təmizləməyə məruz qalaraq öz torpaqlarından qovulmuş 1 milyona yaxın soydaşımızın irəlidəki vaxtlarda 

öz yurdlarına qayıdacağını bildirib. 

Sonda regionun gələcəyi və barışıq imkanları ilə bağlı suala münasibətdə Azərbaycanın 

çoxmədəniyyətli və 40-a yaxın müxtəlif millət və inanclardan olan insanların, o cümlədən ermənilərin birgə 

sülh şəraitində yaşadığı yer olduğunu, bu xüsusda Roma Papası Fransisk tərəfindən tolerantlıq modeli 

adlandırıldığını deyən səfir, azərbaycanlı əhalinin öz evlərinə ləyaqətli şəkildə qayıdışının təmin 

edilməsindən sonra Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni icmasının da azərbaycanlılarla birgə 

dinc yaşaya biləcəyini bildirib. 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 
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Ağdam rayonunun Mirəşelli kəndindəki Şəmsi kəhrizində bərpa-təmir işlərinə başlanıb 

 

[07:20] 09.12.2020  

 

Müharibə bitdikdən sonra Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) Azərbaycan 

nümayəndəliyinin kankanları (kəhriz ustaları) Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOICA) 

maliyyə dəstəyi ilə təşkilatın həyata keçirdiyi “Azərbaycanda kəhriz su sistemlərinin bərpası vasitəsilə 

məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə kənd yerlərinin kompleks inkişafı” layihəsi çərçivəsində 

Ağdam rayonunun Mirəşelli kəndinin ərazisindəki Şəmsi kəhrizində yarımçıq qalmış bərpa-təmir işlərinə 

başlayıb. 

Nümayəndəlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, dörd illik layihə ənənəvi və dayanıqlı su təchizatı 

sistemi olan 40 kəhrizin bərpası vasitəsilə təxminən 8 mindən çox ailəyə təhlükəsiz və davamlı su təminatı 

məqsədini daşıyır. 

Layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı icmalarının enerjisiz su təchizatını təmin 

etməklə kənd təsərrüfatı məhsuldarlığını və yaşayış imkanlarını artırmaqla məcburi iqtisadi miqrasiyanın 

qarşısının alınmasına töhfə verməkdir. Kəhrizlərin bərpası ilə yanaşı, layihə gender, idarəetmə və ətraf 

mühitin davamlılığı kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirərək icma tərəfindən idarə olunan bir yanaşmanı 

tətbiq etməyə davam edir. 

Bu layihə üç fərqli, lakin sıx əlaqəli yanaşma çərçivəsində həyata keçirilir. Bunlar kəhrizlərin bərpası 

və icmaların və kankanların bacarıqlarının artırılmasıdır. 

 

AZƏRTAC 
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8 dekabr 

 

Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları arasında telefon danışığı olub 

 

[22:54] 08.12.2020  

 

Dekabrın 8-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiyanın xarici işlər naziri 

Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər noyabrın 

10-da imzalanan üçtərəfli bəyanatdan irəli gələn məsələlərin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Tərəflər, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Ömər Çelik: Fransa parlamentinin Dağlıq Qarabağla bağlı qərarı təsirsizdir 

 

[22:37] 08.12.2020  

 

Fransa parlamentinin Dağlıq Qarabağla bağlı qərarı hüquqi baxımdan təsirsizdir. Fransa bununla 

tərəfsiz olduğunu itirdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) 

sözçüsü Ömər Çelik AKP-nin İdarə Heyətinin iclasından sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. 

Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını geri aldığını və Fransanın fəaliyyətinin hüquq çərçivəsində 

olmasının vacibliyini ifadə edən AKP sözçüsü söyləyib: “Fransadan bu günə qədər Ermənistanın işğal 

altındakı bölgələrdən çəkilməsinə dair açıqlama eşitmədik”. 

Fransa prezidentinin bəzi dövlətləri Türkiyəyə qarşı qaldırmağa çalışdığını diqqətə çatdıran Ədalət 

və İnkişaf Partiyasının rəsmisi deyib ki, belə radikal yanaşma tarixi ənənələri olan dövlətə yaraşan deyil. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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İngiltərə portalı Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandalizm aktları barədə 

məqalə yayıb 

 

[19:04] 08.12.2020  

 

İngiltərənin http://www.t-vine.com saytında Ermənistanın Qarabağda törətdiyi cinayətlər, ekoloji 

terror və digər vandalizm aktları ilə bağlı məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədqiqatçı ekspert Elnur Eltürk və jurnalist Əli Zülfüqaroğlunun 

həmmüəllifliyi ilə dərc edilən məqalədə Ermənistanın Vətən müharibəsi dönəmində mülki azərbaycanlı 

əhaliyə qarşı törətdiyi terror aktlarından bəhs edilir. Ermənistanın Azərbaycanın Gəncə, Bərdə, Tərtər və 

digər şəhərlərinə raket zərbələri endirməsi nəticəsində uşaqlar və qadınlar daxil olmaqla mülki əhalinin 

qətlə yetirilməsi, evlərin və digər obyektlərin dağıdılması qeyd olunur. Həmçinin müharibə bitdikdən sonra 

mənfur Ermənistanın kapitulyasiyaya imza atmasından sonrakı dönəmdə onların boşaltdıqları rayonlarda 

evləri yandırması, heyvanları vəhşicəsinə öldürməsi, meşələrə od vurub talan etməsi ilə bağlı faktlara geniş 

yer verilir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlarda dünya və 

yerli əhəmiyyətli tarixi abidələrin, muzeylərin soyğuna məruz qalması, həmçinin infrastruktura ciddi zərər 

verilməsi, məktəblərin, xəstəxanaların yerlə yeksan edilməsi, yaşayış evlərinin sökülərək Ermənistana 

daşınması diqqətə çatdırılır. Eyni zamanda, qeyd olunur ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində dəyən maddi 

ziyan ilkin hesablamalara görə, 800 milyarddan çoxdur, bu rəqəm getdikcə artır və Ermənistanın təzminat 

ödəməli olduğu vurğulanır. 

Yazıda, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının 

xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Ermənistanın Azərbaycana vurduğu maddi 

zərər və digər məsələlər barədə fikirlərinə yer verilir. Vurğulanır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

törətdiyi cinayət əməllərinin qiymətləndirilməsi prosesinə yerli qiymətləndirmə şirkətləri cəlb edilib. Bu 

işlər özəl sektorla dövlət qurumları arasında əməkdaşlıq prinsipi çərçivəsində həyata keçirilir. Özəl 

sektorun da malik olduğu təcrübə var və ondan da yararlanmaq nəzərdə tutulub. Eyni zamanda, beynəlxalq 

təşkilatlar və müstəqil beynəlxalq təsisatlar da bu prosesə cəlb ediləcəklər. Prezident İlham Əliyevin 

Sərəncamında da Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə prosesə bu qəbildən olan beynəlxalq təsisatların cəlb 

olunması nəzərdə tutulub. Həmçinin bu zərərin ümumi qiymətləndirilməsi və ümumi nəticəyə gəlinəcək 

rəqəmlər də Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Çünki bu 

məqamların hər biri hərbi cinayətdir. 

Həmçinin diqqətə çatdırılır ki, bunlar təkcə Azərbaycana qarşı deyil, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş 

terror aktıdır. Ermənistanın mülki əhaliyə və ekoloji mühitə qarşı törətdiyi bu terror aktının çox təhlükəli 

tendensiya olması vurğulanır. Bundan əlavə, belə vəhşiliklərin davam etməməsi, digər yerlərdə də 

presedent yaratmaması üçün beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə xarici medianın məsələyə diqqətlə 

yanaşmasının zəruriliyi qeyd olunur. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə və Rusiya xarici işlər nazirləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

 

[18:40] 08.12.2020  

 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov 

arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, nazirlər Qarabağ məsələsi, Ukraynadakı vəziyyət, eləcə də bir neçə gün 

əvvəl İstanbulda qanunsuz çəkiliş etdikləri üçün saxlanılıb sonra sərbəst buraxılan rusiyalı jurnalistlər 

ətrafında müzakirə aparıblar. 

  

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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“İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında gənclərin rolu” mövzusunda videokonfrans keçirilib 

 

[18:02] 08.12.2020  

 

Dekabrın 8-də Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə “İşğaldan azad 

olunmuş ərazilərin bərpasında gənclərin rolu” mövzusunda videokonfrans keçirilib. 

YAP-ın mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, videokonfransın moderatoru, 

Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının katibi Hüseyn Hüseynov çıxış edərək bildirib ki, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi ölkəmizin tarixində yeni bir dövrün başlanğıcıdır. Bu Qələbə 

yeni geosiyasi, iqtisadi reallıqlar yaratmaqla yanaşı, həm də mühüm tarixi proseslərin əsasını qoyur. 

Vurğulanıb ki, hazırda qarşıda dayanan ən mühüm vəzifələrdən biri işğaldan azad olunmuş 

ərazilərimizin bərpasıdır. Artıq dövlətimizin bu istiqamətdə fəaliyyətə başladığını deyən H.Hüseynov qeyd 

edib ki, prosesdə Azərbaycan gəncliyi də fəal iştirak etməlidir. 

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Anar Kərimov tədbirdə çıxış edərək 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini tarixi hadisə kimi səciyyələndirib. Məlumat verilib ki, növbəti 

mərhələlərdə insanların doğma yurdlarına qayıtması prosesi başlayacaq. Məcburi köçkünlərin işğaldan 

azad olunmuş ərazilərə qayıtması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayacaq. Bu 

rayonların zəngin təbii sərvətləri, yaradılacaq yeni iqtisadi infrastruktur, yeni kommunikasiya xətləri nəinki 

o ərazilərdə yaşayan insanların, eləcə də bütün ölkə əhalisinin sosial rifahına öz müsbət təsirini göstərəcək. 

Gənclər və idman nazirinin müavini İntiqam Babayev bildirib ki, Azərbaycan gəncliyi bütün 

platformalarda ölkəmizi layiqincə təmsil edir. Gənclərimiz cəmiyyətimizin aparıcı qüvvəsi olaraq işğaldan 

azad edilmiş ərazilərimizin bərpasında da fəal iştirak edəcəklər. 

Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov çıxışında diqqətə çatdırıb ki, hazırda 

işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda müəyyən ekoloji layihələr həyata keçirilir. İşğalçı Ermənistanın 

həmin ərazilərimizin flora və faunasına ciddi ziyan vurduğunu deyən nazir müavini söyləyib ki, ərazilərin 

bərpası yönündə sistemli tədbirlər davam etdiriləcək. O, yaşıllaşdırma işlərində gənclərin yaxından iştirak 

etdiyini diqqətə çatdırıb. 

Videokonfransda Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən Sübhi Kazımov da 

çıxış edərək qarşıda duran vəzifələrdən danışıb və bu vəzifələrin həyata keçirilməsində gənclərin iştirakının 

əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Qeyd edək ki, tədbirdə bütün çıxışlarda Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı möhtəşəm qələbə 

xüsusi vurğulanıb, Qələbənin qazanılmasında gənclərimizin rolundan danışılıb. 

Sonda videokonfrans iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların siyahısı 

 

[17:39] 08.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi 

qulluqçuların siyahısını açıqlayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadla xəbər verir ki, Silahlı Qüvvələrimizin Vətən 

müharibəsində şəhid olmuş 2783 hərbi qulluqçusundan bu günədək 2723-ü dəfn edilib. 

Dəfn edilmiş şəhidlərimizin fotoşəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbələri və doğum tarixləri 

haqqında məlumatlar təqdim olunur. 

İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və şəxsiyyəti müəyyən olunmayan şəxslərin 

identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. 

Ölkə ictimaiyyətinə bu barədə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik! 

Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların siyahısı 

 

AZƏRTAC 
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Strateji əhəmiyyətli Şuşanın işğaldan azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə həlledici təsir 

göstərərək Zəfər günü kimi tarixə yazıldı 

 

[16:15] 08.12.2020  

 

“Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, 

Vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, 

əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir” 

  

Heydər Əliyev 

Ümummilli lider 

  

“Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 

Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! 

Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Müzəffər Ali Baş Komandan 

 

Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki hərbi-diplomatik uğurları 

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq işğal altında olan torpaqlarımızı 

azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirməklə yanaşı, xalqımız bütünlüklə 

dövlətimizin başçısının ətrafında səfərbər oldu. Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi 

uğrunda gedən döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı tarix yazaraq düşmən üzərindəki sarsıdıcı zərbələri, 

eləcə də bir sıra mühüm əhəmiyyətli şəhərlərimizin, yaşayış məntəqələrimizin, həmçinin müxtəlif 

istiqamətlərdə strateji yüksəkliklərin işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda böyük inam və ruh yüksəkliyi 

yaratdı. 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 

sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı genişmiqyaslı və uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 

noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. 44 gün ərzində Cəbrayıl şəhəri və 

rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz 

qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, 

Qubadlı şəhəri və 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin 

Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz 

yüksəklikləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olundu. 

2020-ci il noyabrın 8-i isə tariximizə ən şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın baş 

tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum 

əməliyyatlarının sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi Qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-

diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsi müharibənin sonrakı 

gedişinə və taleyinə ciddi təsir göstərdi. 

AZƏRTAC Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun “Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin 

işğaldan azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə həlledici təsir göstərərək Zəfər günü kimi tarixə 

yazıldı” sərlövhəli məqaləsini təqdim edir. 

İyirmi yeddi il ərzində təcavüzkara qarşı nəinki heç bir təzyiq edilməyib, hətta dünya birliyi 

Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, dövlət terrorizmi və 

işğalçılıq siyasətinə, bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu qanlı terror hadisələrinə seyrçi mövqedən 

yanaşaraq, xüsusilə onu sülhə məcbur etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874, 
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884 saylı qətnamələr əsasında qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını birmənalı şəkildə tələb 

etməyib. 

44 gün ərzində dövlətimiz, beynəlxalq hüquq prinsiplərini, xüsusilə BMT Nizamnaməsinin 51-ci 

maddəsini rəhbər tutub öz ərazilərini azad etmək hüququndan istifadə edərək uğurlu və genişmiqyaslı əks-

hücum əməliyyatları həyata keçirdi. Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

qətiyyətli və prinsipial mövqeyi hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya meydanında da uğurlarımızı 

şərtləndirdi. Azərbaycan dövləti oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərini, 17-də Füzuli şəhərini, 22-də Zəngilan 

şəhərinin işğalçılardan azad olunması ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il 

yerinə yetirilməmiş qalan 874 və 884 saylı qətnaməni özü icra etdi. 

Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticəsində noyabrın 20-də Ağdamın və 25-də isə 

Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın müvafiq maddəsinin 

yerinə yetirilməsini, eləcə də münaqişənin hərbi-siyasi həllini müəyyənləşdirdi. Bununla yanaşı, Prezident, 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial mövqeyi nəticəsində BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş qalan, eləcə də işğalçı qüvvələrin 

Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər və Ağdam rayonlarından çıxmasını nəzərdə tutan 822 və 853 saylı 

qətnamələr də məhz Azərbaycanın şərtləri ilə icra edildi. Bunun davamı olaraq üçtərəfli bəyanatın müvafiq 

maddəsinə əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2020-ci il dekabrın 1-dən Laçın rayonundan çıxması 

Azərbaycan hərbi-diplomatik uğurlarının nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

Qeyd etmək vacibdir ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi 

təcavüzünə cavab olaraq, 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı 

əks-hücum əməliyyatları həyata keçirilməklə yanaşı, düşmənin bu illər ərzində yaratdığı “yenilməzlik” 

mifologiyasını darmadağın etdi. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya 

vasitələrinə verdiyi çoxsaylı müsahibələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, davam edən 

hərbi əməliyyatlarla bağlı tarixə, beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanaraq tutarlı arqumentlər üzərində 

qurulan aydın, məntiqli fikirləri, ölkəmizin haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

müstəsna rol oynadı. Həmçinin bu müsahibələr informasiya məkanında da düşmənin yalan üzərində 

qurulmuş təbliğat maşınına ağır zərbə vurdu və Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin, eləcə də onun 

himayədarlarının ifşa olunması ilə nəticələndi. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti hər zaman hücum diplomatiyasına və milli maraqlara 

əsaslanan siyasət həyata keçirərək Ermənistanın 30 ildən artıqdır ki, yürütdüyü işğalçılıq siyasəti və bunun 

bütün region üçün yaratdığı ciddi təhdidləri məntiqi arqumentlərlə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. 

Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyev Ermənistanın təcavüzkar siyasətini, habelə müharibə cinayətlərinin 

mahiyyətini açmaqla Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün konkret faktlarla təcavüzkarı ifşa 

etdi. 

Dövlət başçısı hər zaman mühüm beynəlxalq tədbirlərdə dəfələrlə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini 

ifşa edərək təcavüzkarın faşist ideologiyası yürütdüyünü və terrorizmin dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyini 

bütün dünyaya bəyan edib. Xüsusilə, son 17 ildə Azərbaycan diplomatiyasının səyləri nəticəsində 

münaqişənin həlli ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa İttifaqı, Avropa 

Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və s. beynəlxalq təşkilatların 

sənədləri buna müvafiq hüquqi baza yaratdı. Nəticədə, bu, informasiya müharibəsində də Azərbaycanın 

haqlı mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirdi, uzun illər Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, 

xalqımıza qarşı etnik təmizləmə, soyqırımı, dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə də erməni 

yalanlarının dünya miqyasında ifşası istiqamətində əhəmiyyətli rol oynadı, tarixi ədalətin zəfər çaldığını 

şərtləndirdi. Xüsusilə, Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il oktyabrın 3-də “Valday” Beynəlxalq Diskussiya 

Klubunun XVI illik toplantısı kimi mühüm beynəlxalq platformada qətiyyətlə söylədiyi “Qarabağ 

Azərbaycandır və nida işarəsi” devizi bir ildən sonra, xüsusilə 44 günün ərzində reallığa çevrildi xalqımıza 

böyük sevinc yaşatdı. 

Şuşanın hərbi-strateji və tarixi mədəniyyət mərkəzi kimi əhəmiyyətli 

Əcdadlarımızdan bizə miras qalmış müqəddəs və qədim Şuşa şəhərinin 28 il, 6 aydan sonra rəşadətli 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən işğaldan azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə və taleyinə həlledici 

təsir göstərərək Zəfər günü kimi tariximizə yazıldı. 

Tarixə nəzər salsaq qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa şəhəri zəngin və şanlı tarixi keçmişə malikdir. 

Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinin simvolu olan Şuşa qədim Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin (e.ə 

ikinci minilliyin II yarısı – birinci minilliyin əvvəlləri) əhatə dairəsinə daxil olan ən qədim yaşayış 
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yerlərindən birində yaranıb və daimi insan məskəninə çevrilib. Şuşa ətrafındakı qədim yaşayış yerləri, o 

cümlədən məşhur Cıdır düzündəki Şuşa mağarası (Üçmıx dağında) bu ərazinin Azərbaycanda ən qədim 

insan düşərgələrindən biri olduğunu sübut edir. 

Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Şuşa qalasının 

salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Tarixi mənbələrə görə, 1750-ci ildə hündür, sıldırım dağ 

üstündə qalanın inşasına başlandı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Qarabağ xanı Pənahəli xan 

Şuşanı paytaxt elan edib oranı möhkəmləndirmiş, Qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın 

şərəfinə “Pənahabad”, sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. İngilis səyyah və alimləri 

C.Morye və R.Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı dəyərli mülahizələr söyləmişlər. C.Moryenin fikrincə, 

Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni olmuşdur. R.Burter isə yazır ki, “Şuşada Qafqazın başqa yerlərində 

olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, daş döşəməli geniş küçələr, qədim Roma hamamlarını 

xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır”. Bütün bunlar Şuşanın hələ çox qədimdən mövcud olması 

haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Tarixi mənbələrdə Şuşanın hətta XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur 

şəhərlərindən biri olması haqqında faktlar vardır. 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın 

mühüm, strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük 

tikinti işləri aparılmış, sonra İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə isə Qarabağ xanlığı daha da 

gücləndi. Xanlığın ərazisində Əskəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının divarları və s. diqqətəlayiq, strateji 

əhəmiyyətli qalalar tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və 

möhtəşəm qala divarları ilə diqqəti cəlb etmişdi. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın tarixi, mədəni 

və strateji əhəmiyyətə malik şəhəri sayılan Şuşa özünün xalçası, ipəyi, parçası və çini qabları ilə dünya 

bazarları miqyasına çıxmış və bununla da böyük şöhrət qazanmışdı. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin 

dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkilib başa çatdırıldı. Bu dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri 

yaranır, ticarət daha sürətlə inkişaf edirdi. Şuşalı tacirlər Təbriz, Tehran, İsfahan, İstanbul, Bağdad, 

Səmərqənd, Moskva, Marsel və başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. Şəhərdə “Pənahabadi” adlı 

gümüş sikkələr zərb edilirdi. 

Şuşa Azərbaycanın qədim tarixə malik olan şəhər mədəniyyətinin nadir və təkrarsız incilərindən 

biridir. Şuşada “Bazarbaşı” deyilən yerdən “Şeytanbazara” qədər uzanan üstüörtülü ticarət mərkəzi və 

şəhərin əsas küçəsi “Rastabazar” adlandırılırdı. “Rastabazar”ın sıra ilə düzülən və daşları bir-birinə 

qurğuşunla bərkidilən sütunlardan, tağlardan ibarət olan və qalereyanı xatırladan səkiləri başdan-başa örtülü 

olduğundan bütün fəsillərdə quru və təmiz qalırdı. Küçənin ortası ilə nəqliyyat vasitələri hərəkət edirdi. 

Orta əsr Şərq üslubunda zövqlə tikilən bu bazar həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verirdi. Şuşanın ticarət 

mərkəzinin bənzərsiz görkəmi onun magistralına bitişik iri bazar meydanı ilə tamamlanırdı. Şəhərin 

“Meydan” deyilən əsas meydanı “Rastabazar” küçəsi boyunca tikilmiş ibadətgah və ticarət təyinatlı 

tikililərdən, birmərtəbəli dükanlardan, ikimərtəbəli karvansaradan və qoşa minarəli yaraşıqlı Cümə 

məscidindən ibarət idi. XX əsrin əvvəllərində şəhərdə 1464 dükan qeydə alınmışdı ki, bunların da bazarlarla 

birlikdə illik ticarət dövriyyəsi 6 milyon rubla çatmışdı. 

Qeyd etmək vacibdir ki, tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada 

çoxlu sayda manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. 1809-cu ilin 

məlumatına görə, o dövrdə Şuşada 1500 toxucu dəzgahı fəaliyyət göstərirdi. Bu da ən azı 1500 sənətkar 

demək idi. Tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu sayda 

manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. XIX əsrin 60-cı illərində Şuşada 

illik ticarət gücü 78 milyon rubla bərabər olan ipəksarıma fabrikləri fəaliyyət göstərirdi ki, çox keçmədən 

həmin müəssisələrin illik istehsal gücü 117 milyon rubla çatmışdı. Şəhərdə 17 məhəllə var idi ki, onların 

hər birinin məscidi, bulağı və hamamı mövcud olmuşdur. 1854-cü ildə şəhərdən cənubda, 18 kilometr aralı 

“Turşsu” deyilən səfalı guşədə mədən suyunun çıxması da alimlərin mülahizəsini doğrultdu. Şuşa havasının 

təmizliyi, saflığı və müalicə əhəmiyyəti baxımından kurort şəhəri kimi tanınmışdır. Bu baxımdan, nəinki 

Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da Şuşa öz səfalı yerləri, istirahət guşələrinə görə məşhur idi. 

Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi ilə seçilən və dünyanın heç bir yerində bitməyən “Xarı bülbül” gülü bitir. 

Bu endemik gül həm gözəl, həm də müalicəvidir. 

Artıq XIX əsrin ikinci yarısında şəhər əhalisinin sayı tanınmış alim və sənətkarlar da daxil olmaqla 

25 minə çatmışdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məlumatına görə, təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 

şair, 22 musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 
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42-yə qədər müəllim və s. olmuşdur. Bu böyük ziyalı təbəqəsi, Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə 

çevirməkdə, burada elmi və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə çox böyük rol oynamışlar. 

Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə köçürülmüş ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-də sovet Rusiyasının 

himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycan tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) 

adlı status verilmiş və nəticədə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü kobudcasına pozulmuşdu. 1923-cü ildə 

qəbul edilən bir qərarla Şuşa, Cavanşir və Qubadlı qəzalarının əraziləri bölünüb DQMV yaradıldı. Bu 

hadisə təkcə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün pozulması deyil, həm də ermənilərin ölkəmizə qarşı 

gələcək ərazi iddiaları üçün bir vasitə olmuş və elə o vaxtdan da Dağlıq Qarabağ termini meydana çıxmışdır. 

Muxtariyyətin yaradılması haqqında qəbul edilən dekretdə vilayət mərkəzinin Xankəndi olması göstərilsə 

də, az sonra 1923-cü il sentyabrın 18-də Dağlıq Qarabağ vilayət partiya komitəsinin qərarı ilə Xankəndinin 

adı dəyişdirilərək bolşevik maskası geyinmiş, 1918-ci il martında azərbaycanlılara qarşı soyqırımın rəhbəri 

olan S.Şaumyanın şərəfinə “Stepanakert” adlandırıldı. Bununla da, Qarabağda Azərbaycanın tarixi 

yerlərinin, mahal, rayon və kənd adlarının dəyişdirilməsinin təməli qoyuldu. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Şuşaya zəngin tarixi abidə kimi qayğısı 

Sovet dövründə ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zamanda (1969-1982) 

Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə də erməni iddiaları hər zaman iflasa uğramışdı. 

Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri məhz Dağlıq Qarabağda 

milli ruhun oyadılması olmuşdur. Ümummilli Lider bu istiqamətdə sistemli və məqsədyönlü şəkildə 

fəaliyyət göstərirdi. Hər şeydən əvvəl Qarabağ tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, iqtisadi inkişafını 

mükəmməl bilən Heydər Əliyev bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşmışdır. Azərbaycanın qədim mədəniyyət 

mərkəzi kimi Şuşanın tarixi keçmişini yaxşı bilən Heydər Əliyev bu şəhərin inkişafına çox böyük qayğı 

göstərirdi. 

Ümummilli Lider Şuşaya zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. 

Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1970-ci 

illərin ikinci yarısında bir neçə xüsusi qərar qəbul edildi. Həmin il qərarlara uyğun olaraq şəhərin keçmişdə 

tikilmiş binaları, tarixi abidələri bərpa edildi, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük mehmanxana 

kompleksləri, ayrı-ayrı inzibati binalar tikildi. Bununla yanaşı, Şuşanın statusu qaldırılaraq ümumittifaq 

səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi. Həmin qərarların yerinə yetirilməsinin böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. 

Şəhərdə azərbaycanlılar üçün əlavə iş yerləri açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır, Azərbaycanlıların milli ruhu 

güclənirdi. Ölkənin müxtəlif yerlərindən Şuşaya istirahətə gələnlər, eyni zamanda, Azərbaycanın tarixi, 

mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış olurdular. 

Ümummilli Lider 1923-cü ildə məqsədyönlü şəkildə dağlıq və aran hissələrinə bölünmüş Qarabağın 

təsərrüfat, iqtisadi cəhətdən daha sıx birləşdirilməsinə çalışırdı. Bu, səbəbsiz deyildi. Erməni millətçiləri 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın digər rayonları ilə guya iqtisadi və təsərrüfat əlaqələrinin olmadığını, 

əhalinin ümumi sayında ermənilərin çoxluğunu əsas gətirərək vilayətin Ermənistana birləşdirilməsini tələb 

edirdilər. Onların bu niyyətlərinin qarşısını almaqda, Yuxarı Qarabağın Aran Qarabağla və digər rayonlarla 

əlaqəsini daha da sıxlaşdırmaq, strateji əhəmiyyətli kommunikasiyaların sayını artırmaq böyük rol oynaya 

bilərdi. Ağdam-Xankəndi dəmir yolu çəkildi. 1979-cu il yanvarın 12-də həmin yol Ümummilli Liderin 

iştirakı ilə istifadəyə verildi. Həmin dəmir yolu xətti ilə muxtar vilayətin respublikanın digər rayonları ilə 

daha sıx iqtisadi əlaqəsi yaradıldı. Bu, Heydər Əliyevin Qarabağın dağlıq və aran hissələrinin, 

Azərbaycanın digər rayonlarının təsərrüfat və iqtisadi cəhətdən daha çox birləşdirilməsi sahəsində strateji 

addımı və böyük tarixi xidməti idi. 

Dəmir yolu xəttinin açıldığı gün Şuşaya gedən Ümummilli Lider şəhərdə Azərbaycan xalqının tarixi 

abidələrinin qorunmasına xüsusi qayğı göstərilməsi barədə xüsusi göstəriş verdi. Ulu Öndər, eyni zamanda, 

Şuşada aparılan tikinti-quruculuq işləri ilə də yaxından maraqlanmış, Azərbaycan poeziyasının klassikləri 

M.P.Vaqifin və Xurşidbanu Natəvanın yaşayıb yaratdığı yerlərlə tanış olmuşdu. Şuşa rayonunun rəhbərləri 

ilə keçirdiyi görüşdə Ümummilli Lider tövsiyə edərək demişdi: “Şuşa abidələr şəhəridir. Diyarın zəngin 

tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. Heydər Əliyevin bilavasitə 

səyləri nəticəsində, az sonra Şuşa şəhərini tarix-memarlıq qoruğu elan edən qərar qəbul olundu. 

Həmin illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa göstərdiyi diqqət və qayğı daha da 

artmış və geniş quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 

məzarı üstündə 1980-1981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın 

altında Ümummilli Lider Şuşada şairin məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə bu 

münasibəti bir tərəfdən, milli ədəbiyyata sevgisindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən, diyarın tarixini, 
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əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha göstərməklə bağlı idi. Əslində, bu məqbərə, eyni zamanda, gözəl 

memarlıq abidəsi idi. Heydər Əliyev abidənin tikintisini böyük, əlamətdar hadisə hesab edirdi. Ona görə də 

açılışa gedərkən ailəsi ilə birlikdə yanında elm, mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu da 

aparmışdı. Bu addımı ilə Ümummilli Lider ziyalıları Dağlıq Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə 

istiqamətləndirir, vilayətə tez-tez səfərə gəlmələrini tövsiyə edirdi. 

Ümummilli Liderin M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışında söylədiyi nitq, onun Dağlıq Qarabağa 

qayğısının göstəricisi idi. Bununla yanaşı, səfər zamanı Heydər Əliyev Şuşada “Poeziya evi”ni açaraq, 

Vaqif poeziya günlərində iştirak etdi. Bununla yanaşı, Ulu Öndər Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün 

Şuşadakı ev-muzeylərindəki eksponatlarla tanış olmuş və onların qorunmasına dair tövsiyələrini vermişdi. 

Bu tarixi səfər zamanı Şuşadakı abidələrin bərpa işləri ilə maraqlanan Heydər Əliyev müvafiq göstərişlər 

verərək işlərin davam etdirilməsinə dair bir sıra təkliflərini də söyləmişdi. Ümummilli Liderin, eyni 

zamanda, Şuşa məscidinə getməsi bir tərəfdən, onun dini dəyərlərə olan ehtiramının və dərin bağlılığının 

göstəricisi idisə, digər tərəfdən azərbaycanlı əhalinin milli və dini dəyərlərə sahib çıxmalarının vacibliyinə 

olan nümunə idi. Ulu Öndər erməni millətçilərinin ona müxtəlif böhtanlar atdığı bir zamanda məscidə 

getməklə yerli əhaliyə dini inanclarını qorumağı da tövsiyə etmişdi. Ümummilli Liderin həmin gün Şuşada 

şəhər ictimaiyyəti ilə keçirilən görüşləri hər bir şuşalının yaddaşında unudulmaz iz qoymuş və bu gün də 

xatirələrdə yaşayır. 1982-ci il iyulun 29-dan - avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər 

edən Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə Şuşada şairə Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. 

Ümummilli Liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə Şuşa şəhərinin və Dağlıq Qarabağın 

azərbaycanlılar yaşayan digər məntəqələrinin siması xeyli dəyişdi. Heydər Əliyevin göstərişi ilə 

Xankəndidə Pedaqoji İnstitut açıldı və orada Azərbaycan bölməsi yaradıldı. Bu, azərbaycanlı ziyalıların 

daimi iş yeri ilə təmin olunmasına, Qarabağda yeni elmi-mədəni mühitin formalaşmasına, azərbaycanlı 

əhalinin ali təhsil almasına və doğma yerlərə daha sıx bağlanmasına əlverişli şərait yaratmışdı. 

1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 

birinci müavini Heydər Əliyev Sov.İKP plenumunda vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra 

Sov.İKP MK-nın baş katibi Mixail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə 

“İnterkontinental” hotelində müsahibəsində DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən 

daha sərfəli olmasını və bu məsələ üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini bəyan edərək Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşdirilməsi ideyasını irəli sürdü. Bunun ardınca noyabrın 18-də A.Aqanbekyanın Parisdə 

verdiyi müsahibə “L'Humanite” qəzetində çap olundu. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi 

iddialarının başlanması üçün bir siqnal rolunu oynadı. 

XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə 

himayədarlığı sayəsində hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan 

ərazilərinə hərbi qüvvə göndərərək açıq təcavüzə başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan 

silahlı qüvvələri bir-birinin ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış 

məntəqələrini də işğal etdi. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri bir-birinin 

ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 1992-ci il 

mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ keçirməklə 

Ermənistan ordusu tərəfindən bütün yuxarı Qarabağ zəbt olundu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü 

nəticəsində Şuşanın 25 məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 

7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, 

Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi 

alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, yandırılmış və 

dağıdılmışdır. 

Bununla yanaşı, işğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-

dək mədəniyyət və tarixi abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa 

və Şuşakənd daş qutusu qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa 

qalasının divarları, Gəncə qapısı, Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan 

sarayı və karvansaray, M.P.Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların 

malikanəsi, İkimərtəbəli karvansaray, Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca 

Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, 

Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin 

evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən 

Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, Tarzən Sadıqcanın 
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evləri, Realni məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su hamamı, Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi 

mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş, dağıdılmış və məhv edilmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Şuşanın Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu 

bildirərək deyib: “...Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa 

şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan 

torpağının daim qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, 

əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. Bu şəhərdə, onun 

ətrafında Azərbaycan xalqının bir neçə əsrlik tarixə malik böyük mədəniyyəti, mədəni irsi, qəhrəmanlıq 

nümunələri yaranıbdır. Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən 

hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir”. 

Şuşanın abidələr şəhəri olduğunu söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev onun Azərbaycan üçün 

müstəsna əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək bildirmişdir ki, “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə 

Azərbaycan yoxdur”. Bir vaxtlar “Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” 

və “Şərqin konservatoriyası” adlandırılan, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm xidmətləri olan 

bir sıra görkəmli xadimlərin vətəni, eləcə də tarixi mədəniyyət mərkəzi və Qarabağın baş tacı olan Şuşa 

şəhəri artıq işğaldan azad edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial mövqeyi Şuşa Zəfərini şərtləndirdi 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı 

dəlillər və əsaslı fikirlər döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi qələbələr diplomatiya 

meydanında da uğurlara çevrildi və ölkəmizin İkinci Qarabağ müharibəsindəki hərbi-diplomatik Qələbəsini 

şərtləndirdi. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın böyük hərbi-diplomatik uğuru və beynəlxalq 

birliyin Azərbaycana olan inamının, etimadının təzahürü, ölkəmizin, xüsusilə dövlət başçısının qlobal 

miqyasda olan nüfuzunun göstəricisidir.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər zaman bəyan edib ki, Azərbaycanın mövqeyində hər hansı 

bir dəyişiklik yoxdur, ola da bilməz, çünki biz həm tarixi ədalətə, eyni zamanda, beynəlxalq hüquqa 

əsaslanırıq. “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə 

malikdir” fikrini bütün dünyaya bəyan edən Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, heç vaxt 

Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına icazə verilməyəcək, işğal edilmiş bütün 

torpaqlar işğalçılardan azad olunmalı, Azərbaycan vətəndaşları öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

Azərbaycan Prezidenti deyib: “Əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə 

məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə, - necə ki, Xocalı soyqırımına görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb 

etməyib, - biz özümüz onları məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, özümüz 

onları cəzalandıracağıq və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər. 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır və biz bu cinayətkarları cəzalandıracağıq”. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək Azərbaycanın milli və 

dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutan Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 8-

də Şuşa şəhərinin azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində demişdir: “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 günüdür!” 

Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yerinin olduğunu vurğulayan Azərbaycan Prezidenti 

bildirmişdir: “Bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir. Əsrlərboyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, 

yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir. Ancaq 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 edəcəyik”. 

Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamında vurğulanır ki, Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə 

Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması müharibənin taleyində həlledici rol oynadı, Ermənistanın öz 

məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası ilə nəticələndi, Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın 

rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, 

müasir ordu quruculuğu və xalq-iqtidar birliyi ölkəmizin qələbəsini təmin edən mühüm amillər oldu. Ulu 

əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı 

qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün qalib xalq olduğunu bütün dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində 

tarixi zəfər çaldı. 
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Azərbaycan Prezidentinin dekabrın 3-də imzaladığı Sərəncama əsasən hər il noyabrın 8-i ölkəmizdə 

Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd ediləcək və həmin gün bayram günləri sırasına daxil ediləcək. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
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“YAŞAT” Fondunun vəsaiti necə formalaşır və hansı istiqamətlərdə xərclənir? 

 

[14:45] 08.12.2020  

 

Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 8 dekabr tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun 

(“YAŞAT” Fondu) vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə QAYDASI” 

təsdiqlənib. AZƏRTAC xəbər verir ki, sənədə əsasən, Fondun vəsaiti fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü 

olaraq maliyyə vəsaiti şəklində etdiyi yardımlar (ianələr) və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr 

hesabına formalaşdırılır. Yardımlar Fondun rəsmi internet səhifəsi və elektron ödəniş sistemləri üzərindən, 

habelə Fondun qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, yaxud bank köçürməsi və ödəmə terminalları vasitəsilə 

edilir. 

“YAŞAT” Fondunun vəsaitindən şəhid ailəsi statusu alan və ya əlilliyi müəyyən edilənədək 

götürülən istehlak kreditlərinin və digər borc öhdəliklərinin qarşılanması, müalicə və psixoloji dəstək 

xərclərinin ödənilməsi, təhsil və yaradıcı potensialının inkişafına kömək edilməsi ilə bağlı xərclərin 

ödənilməsi, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətlərində istifadə olunur. 

Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin yaratdığı Himayəçilik Şurası həyata keçirir. 

Fond tərəfindən şəxsə əlavə dəstək onun müraciəti əsasında göstərilir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondunun yaradılması haqqında Fərman 

imzalayıb 

 

[14:25] 08.12.2020  

 

Dekabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Ordusuna Yardım 

Fondunun yaradılması və “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə yardım Fondunun yaradılması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli Fərmanının ləğv edilməsi 

barədə Fərman imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Fərmana əsasən, Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu yaradılıb və 

Fondun Əsasnaməsi təsdiq edilib. 

Bundan başqa, “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə yardım Fondunun yaradılması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli Fərmanı ləğv 

olunub. 

Fərmanda Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fondu ləğv 

olunduğu gündən onun balansında qalan vəsaitin Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondunun xüsusi xəzinə 

hesabına köçürülməsini təmin etmək tapşırılıb. 

Bu Fərmanla təsdiqlənən Əsasnamədə qeyd olunub ki, Əsasnamə Azərbaycan Ordusuna Yardım 

Fondunun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə edilməsi və həmin vəsaitdən istifadə ilə bağlı münasibətləri 

tənzimləyir. 

Fondun məqsədi Azərbaycan Ordusunun müasir tələblərə uyğun inkişafını təmin etməkdən, onun 

maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməkdən və hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsini daha da 

gücləndirməkdən ibarətdir. 

Fondun vəsaitinin sərəncamçısı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyidir. 

Fondun vəsaiti fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri və qanunla qadağan olunmayan digər 

mənbələr hesabına Azərbaycan manatı və xarici valyutalar ilə formalaşdırılır. 

Fondun vəsaitindən Azərbaycan Ordusunun maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi, hərbi 

texnika, silah və sursatın alınması, hərbi təyinatlı məmulatların hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi, 

istehsalı, təmiri və modernləşdirilməsi, hərbi elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılmasının 

təşkili, hərbi qulluqçuların sosial və məişət problemlərinin həll edilməsi, peşəkar hərbi kadrların 

hazırlanması və onların əlavə təhsili üçün istifadə edilir. Fondun vəsaitindən bu Əsasnamədə nəzərdə 

tutulmayan məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz. 

Fondun vəsaitinin toplanması və ondan təyinatı üzrə istifadə olunması məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin xüsusi xəzinə hesabı açılır. 

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi isə Azərbaycan manatı ilə və xarici valyutalarda kredit təşkilatlarında bank 

hesabları açır. 

Fondun vəsaitindən istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı əsasında həyata 

keçirilir. 

Müdafiə Nazirliyinin Fondun vəsaitindən bu Əsasnamənin 3-cü hissəsi ilə müəyyən edilmiş xərc 

istiqamətlərinə uyğun istifadə edilməsi üzrə təklifi (vəsatəti) razılıq verilmək üçün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim edilir və həmin vəsatətə razılıq verildiyi təqdirdə Fonddan vəsaitin 

ayrılması Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin əmri ilə rəsmiləşdirilir. 

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Müdafiə Nazirliyinin əmri və ödənişlər üzrə sifarişləri əsasında 

maliyyələşməni həyata keçirir. 

Müdafiə Nazirliyi Fondun vəsaiti hesabına satınalmaları “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun həyata keçirir. 

Əsasnamədə, həmçinin vurğulanıb ki, Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Fondun vəsaitindən istifadəyə 

və Fondun hesablarında qalan xərclənməmiş vəsaitə dair hesabatları ayda bir dəfə Müdafiə Nazirliyinə 

təqdim edir. 

Müdafiə Nazirliyi Fondun vəsaitindən istifadəyə dair yarımillik və illik hesabatları Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondunun yaradılması və “Azərbaycan Respublikasının Silahlı 

Qüvvələrinə yardım Fondunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

[14:00] 08.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu yaradılsın. 

2. “Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

3. “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə yardım Fondunun yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 8, maddə 475) ləğv edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

4.1. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə yardım Fondu ləğv edildiyi gündən onun 

balansında qalan vəsaitin Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondunun xüsusi xəzinə hesabına köçürülməsini 

təmin etsin; 

4.2. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 8 dekabr 2020-ci il. 

 

Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu haqqında Əsasnamə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2020-ci il 8 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondunun (bundan sonra – Fond) vəsaitinin 

formalaşdırılması, idarə olunması və həmin vəsaitdən istifadə ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. 

1.2. Fondun məqsədi Azərbaycan Ordusunun müasir tələblərə uyğun inkişafını təmin etməkdən, 

onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməkdən və hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsini daha da 

gücləndirməkdən ibarətdir. 

1.3. Fondun vəsaitinin sərəncamçısı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyidir (bundan 

sonra – Müdafiə Nazirliyi). 

2. Fondun maliyyə mənbəyi 

2.1. Fondun vəsaiti fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri və qanunla qadağan olunmayan digər 

mənbələr hesabına formalaşır. 

2.2. Fondun vəsaiti Azərbaycan manatı ilə və xarici valyutalarla formalaşdırılır. 

3. Fondun vəsaitindən istifadə istiqamətləri 

3.1. Fondun vəsaiti aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilir: 

3.1.1. Azərbaycan Ordusunun maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi; 

3.1.2. hərbi texnika, silah və sursatın alınması; 

3.1.3. hərbi təyinatlı məmulatların hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi, istehsalı, təmiri və 

modernləşdirilməsi; 

3.1.4. hərbi elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılmasının təşkili; 

3.1.5. hərbi qulluqçuların sosial və məişət problemlərinin həll edilməsi; 

3.1.6. peşəkar hərbi kadrların hazırlanması və onların əlavə təhsili. 

3.2. Fondun vəsaitindən bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz. 

https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Ordusuna_Yardim_Fondu_haqqinda_Asasname-1660933
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4. Fondun vəsaitinin toplanması və istifadəsi 

4.1. Fondun vəsaitinin toplanması və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin (bundan sonra – Dövlət 

Xəzinədarlıq Agentliyi) xüsusi xəzinə hesabı açılır, Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi isə Azərbaycan manatı 

ilə və xarici valyutalarda kredit təşkilatlarında bank hesabları açır. 

4.2. Fondun vəsaitindən bu Əsasnamənin 3-cü hissəsi ilə müəyyən edilmiş xərc istiqamətlərinə 

uyğun istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı əsasında həyata keçirilir. 

4.3. Müdafiə Nazirliyinin Fondun vəsaitindən bu Əsasnamənin 3-cü hissəsi ilə müəyyən edilmiş xərc 

istiqamətlərinə uyğun istifadə edilməsi üzrə təklifi (vəsatəti) razılıq verilmək üçün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim edilir və həmin təklifə (vəsatətə) razılıq verildiyi təqdirdə Fonddan 

vəsaitin ayrılması Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin əmri ilə rəsmiləşdirilir. 

4.4. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Müdafiə Nazirliyinin bu Əsasnamənin 4.3-cü bəndində nəzərdə 

tutulmuş əmri və ödənişlər üzrə sifarişləri əsasında maliyyələşməni həyata keçirir. 

4.5. Müdafiə Nazirliyi Fondun vəsaiti hesabına satınalmaları “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq həyata keçirir. 

5. Yekun müddəalar 

5.1. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Fondun vəsaitindən istifadəyə və Fondun hesablarında qalan 

xərclənməmiş vəsaitə dair hesabatları ayda bir dəfə Müdafiə Nazirliyinə təqdim edir. 

5.2. Müdafiə Nazirliyi Fondun vəsaitindən istifadəyə dair yarımillik və illik hesabatları Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim edir. 
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Andorranın xarici işlər naziri Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[13:17] 08.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İspaniya Krallığında, eyni zamanda, Andorra Knyazlığındakı səfiri 

Anar Məhərrəmov Andorranın xarici işlər naziri Maria Ubaç Font ilə görüşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 

Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə cari ilin 27 sentyabr tarixindən etibarən özünümüdafiə 

hüququ çərçivəsində və beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət etməklə əks-hücum və cavab tədbirlərini 

həyata keçirmiş müzəffər Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən döyüşlərdə şanlı Qələbə qazanaraq, 

işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdiyi qeyd olunub. 

Bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını 

özündə şərtləndirən, Azərbaycanın və Rusiyanın prezidentləri, Ermənistanın baş naziri tərəfindən 2020-ci 

il 10 noyabr tarixində imzalanmış birgə Bəyanata uyğun olaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1 dekabr 

tarixinədək Azərbaycanın Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından çıxarılması təmin edilib, beləliklə, 

bütün Azərbaycan ərazisində ölkəmizin suverenliyi bərpa olunub. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycan ərazilərini tərk edən Ermənistan qoşunları və əhalisi bu zaman 

vandalizm aktları həyata keçiriblər. Yaşayış məskənlərinin, habelə ağ fosfordan istifadə edilməklə 

meşələrin yandırılması, fauna və floranın məhv edilməsi ilə Ermənistanın növbəti dəfə Azərbaycana qarşı 

ekoloji cinayətlər törətməsi, qanunsuz arxeoloji qazıntılar apararaq aşkar olunmuş nadir nümunələrin 

Ermənistana daşınılması, işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın maddi-mədəni irsinin talan edilməsi 

barədə faktlar müqabil tərəfin diqqətinə çatdırılaraq, vandalizm əməllərini özündə əks etdirən çap 

materialları və fotoşəkillər əyani qaydada Andorranın xarici işlər nazirinə təqdim edilib. 

Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Ermənistan 

tərəfindən sosial-iqtisadi infrastruktura, tarixi-mədəniyyət və dini abidələrinə, ətraf mühitə, fərdi və 

çoxmənzilli yaşayış evlərinə külli miqdarda vurulmuş maddi zərər beynəlxalq ekspertlər tərəfindən 

qiymətləndiriləcək və Ermənistanın məsuliyyətə cəlb olunaraq, Azərbaycan tərəfinə təzminatın 

ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədilə beynəlxalq tribunala müraciət ediləcəkdir. 

Diqqətə çatdırılıb ki, 28 ildir Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan torpaqlarının azad 

olunması ilə regionda sülh və sabitlik bərqərar olunmuş, düşmən tərəfindən vandalizmə məruz qalmış 

ərazilərimiz yeni quruculuq və inkişaf dövrünə qədəm qoymuşdur. 

Görüşdə ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivləri, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, 

müqavilə-hüquq bazasının genişləndirilməsi və bir sıra beynəlxalq məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. 

Andorranın qış turizmi sahəsində böyük təcrübəyə malik olduğunu, ölkəmizdə “Şahdağ” qış turizm 

kompleksinin qurulmasında bu ölkə ilə həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlığı nəzərə alaraq, işğaldan azad 

olunmuş ərazilərimizin də zəngin turizm potensialına malik olması baxımından, bu səpkidə əlaqələrin 

genişləndirilməsi imkanlarının mövcud olduğu qeyd olunub. 

Görüş zamanı, həmçinin qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi 

aparılıb. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid  

 

AZƏRTAC 
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Mehriban Əliyeva: "Heydər Əliyev Fondu qədim Qarabağ torpağında dini abidələrimizin, 

məscidlərimizin bərpası üzrə layihəyə başlayır" 

 

[13:06] 08.12.2020  

 

Heydər Əliyev Fondu qədim Qarabağ torpağında dini abidələrimizin, məscidlərimizin bərpası üzrə 

layihəyə başlayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın rəsmi “Instagram” səhifəsindəki paylaşımında bildirilir. 

Paylaşımda deyilir: 

“Əziz həmvətənlər! 

Bu günlər biz hamımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının qürurunu və sevincini 

yaşayırıq. 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımız Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qəhrəman əsgər və 

zabitlərimizin şücaəti sayəsində azad edilmişdir. 

Əlbəttə, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızdakı hazırkı mənzərəni hər birimiz ürək ağrısı ilə seyr 

edirik. Erməni təcavüzkarları bu illər ərzində şəhər və rayonlarımızı, oradakı yaşayış və inzibati binaları, 

bütün infrastrukturu dağıtmış, təbii sərvətlərimizi talan etmiş, bu ərazilərdəki dini, tarixi, mədəni 

abidələrimizi vandalizm aktlarına məruz qoymuşdur. Bir vaxtlar Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Qarabağ 

bölgəsindəki abadlıqdan əsər-əlamət qalmamışdır. 

Amma əminliklə bildirmək istəyirəm ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün Qarabağ 

bölgəsini Azərbaycanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevirəcəyik. Burada yenidən həyat canlanacaq, bütün 

rayonlarımız bərpa olunacaq, vətəndaşlarımız öz doğma yurd-yuvalarında yaşayıb, yaradacaqlar. 

Əziz həmvətənlər, 

Heydər Əliyev Fondu fəaliyyət göstərdiyi ilk gündən Azərbaycanda müxtəlif sahələri əhatə edən 

layihə və proqramlar həyata keçirir. Fondun tarixi, mədəniyyət və dini abidələrin qorunub saxlanılması və 

bərpası istiqamətindəki fəaliyyəti hər kəsə məlumdur. Bu gün isə qürur hissi ilə sizə Heydər Əliyev 

Fondunun qədim Qarabağ torpağında Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan dini abidələrimizin, 

məscidlərimizin bərpası üzrə layihəyə başladığını bildirmək istəyirəm. Layihə çərçivəsində yerli və xarici 

mütəxəssislərin iştirakı ilə bölgədəki ziyarətgahlarımızın bərpası, konservasiyası və yenidən qurulması 

həyata keçiriləcəkdir. İşğal illəri ərzində Şuşa şəhərində və Ağdam rayonunda dağıntılara məruz qalmış 

dini ibadət yerlərinin bərpası üzrə müvafiq işlərə artıq başlanılmışdır. 

Bir zamanlar ermənilərin vəhşicəsinə dağıtdığı, tövləyə çevirdiyi müqəddəs dini məkanlarımız 

yenidən dirçələcək və bütün Qarabağ ərazisindəki məscidlərimizdə azan səsləri eşidiləcək, dualar 

oxunacaqdır! 

Dərin hörmət və sevgilərlə, 

Sizin MEHRİBAN”. 

 

AZƏRTAC 
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AZƏRTAC-ın Xudavəng məbəd kompleksi ilə bağlı məqaləsi Rumıniyanın “News24hours” 

portalında dərc edilib 

 

[12:39] 08.12.2020  

 

AZƏRTAC-ın “Daşlarda elə informasiyalar var ki, onları silmək mümkün deyil - Xudavəng monastır 

kompleksi” sərlövhəli məqaləsi Rumıniyanın “News24hours” portalında dərc edilib. 

Xatırladaq ki, məqalədə Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xudavəng məbəd kompleksinin tarixindən, 

onun erməniləşdirilməsi cəhdlərindən bəhs olunur. Qeyd edilir ki, ermənilər Azərbaycan xalqına məxsus 

dini, tarixi abidələri saxtalaşdıraraq öz adlarına çıxmağa çalışırlar. Kəlbəcərdəki Xudavəng monastırı da bu 

qəbildəndir. 

Azərbaycan Alban-udi dini icmasının sədri Robert Mobiliyə istinadla bildirilir ki, Xudavəng məbədi 

həm tarixən, həm də memarlıq üslubu baxımından tamamilə Alban Apostol Kilsəsinə məxsusdur. 

Ermənilərin burada etdiyi saxtakarlıqlar monastıra süni şəkildə əlavə olunmuş erməni xaçkarlarından və bir 

çox müasir xaç elementlərindən aydın şəkildə görünür. 

Məqalədə Azərbaycanda tolerantlıq ənənələrindən, dini abidələrə dövlət qayğısından, eləcə də 

Alban-udi dini icmasının nümayəndələrinin işğaldan azad olunmuş Kəlbəcərə gələrək bu monastır 

kompleksində dini ayinlər icra etmələrindən də bəhs edilir. 

 

İqbal Hacıyev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Buxarest 

 

AZƏRTAC 
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“The Washıngton Times”: Azərbaycanda bütün xristian məbədləri bərpa edilib 

 

[12:21] 08.12.2020  

 

 “The Washıngton Times” qəzetində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin 

“Azərbaycanda bütün xristian məbədləri bərpa edilib” sərlövhəli məqaləsi dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllifin sözlərinə görə, altı həftəlik müharibə başa çatandan sonra 

Azərbaycan ərazilərini otuz ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlamış Ermənistan silahlı qüvvələri öz 

ölkələrinə qayıdıblar. İndi barışmaq və dağıdılanları bərpa etmək vaxtıdır, lakin bəzi beynəlxalq KİV-lər 

əsassız olaraq belə ittihamlar irəli sürürlər ki, guya Azərbaycan bu ölkədəki xristian abidələrinə və xristian 

irsinə qarşı “mədəni soyqırım” törətməyi planlaşdırır. 

Belə iddiaları “sübut etmək” üçün dini abidələrin sovet dövründə dağıdılmasına əsaslanan fərziyyələr 

irəli sürülür. Keçmiş SSRİ-nin bütün ərazisində dini binalar dağıdılırdı. Bütün sovet məkanında dini 

abidələrin bilərəkdən dağıdılması dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olub. Stalin rejimi dövründə Moskvada 

pravoslav kilsələri, Azərbaycanın paytaxtı Bakıdakı Aleksandr Nevski kilsəsi sökülüb, 25 mindən çox 

məscid dağıdılıb. 

Müasir Azərbaycanda bunun tam əksi olan siyasət həyata keçirilir. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini 

bərpa etmiş Azərbaycan çoxkonfessiyalı irsin bərpa edilməsinə tərəfdar olduğunu bütün dünyaya nümayiş 

etdirib. Bakıdakı erməni kilsəsi 1990-cı ildə hərc-mərclik dövründə zədələnəndən sonra tam bərpa olunub. 

Hikmət Hacıyev vurğulayır ki, hazırda bu kilsədə yerləşən kitabxanada beş minə yaxın qiymətli erməni 

əlyazması saxlanılır. Bir neçə il bundan əvvəl Erməni Kilsəsinin başçısı Bakıdakı kilsənin fəxri qonağı 

olub. Azərbaycan hökuməti tərəfindən Bakıda ayrılmış ərazidə yeni katolik kilsəsi tikilib, bu kilsənin 

açılışında Roma Papası şəxsən iştirak edib. Köhnə sinaqoqlar bərpa edilib, yeniləri açılıb, yeni yəhudi 

məktəbləri tikilib. 

Azərbaycan hökuməti respublika hüdudlarından kənarda - Vatikan katakombaları, Fransada roman 

kilsələri, Strasburq kilsəsinin vitrajları kimi dini abidələrin bərpası layihələrinə maliyyə yardımı göstərib. 

Ona görə də dünya Azərbaycan rəhbərliyinə inana bilər və inanmalıdır, çünki ölkə rəhbərliyi bizim bu 

sözlərimizi öz əməli fəaliyyəti ilə təsdiq edir. Azərbaycan rəhbərliyi açıq elan edib ki, işğal nəticəsində 

dağıdılmış Qarabağ regionunda xristian və müsəlman irsini bərpa edəcək. UNESCO-nun da həmin layihədə 

iştirak edəcəyini bildirməsi alqışa layiqdir. 

Prezidentin köməkçisi daha sonra yazır ki, Azərbaycan tərəfi 1990-cı illərin əvvəlində 700 minə 

yaxın azərbaycanlının qovulduğu ərazilərdə ermənilər tərəfindən dağıntılar törədilməsini bilirdi. 

Dağıdılmış evlərin və dini binaların şəkillərini “Google” axtarış sisteminin xəritələrində görmək olardı. 

İndi isə bütün bunları əyani şəkildə görmək mümkündür. İşğal nəticəsində 700–dən çox tarix və mədəniyyət 

abidəsi, 927 kitabxana, 808 mədəniyyət mərkəzi, 85 musiqi və rəssamlıq məktəbi, 100 mindən çox 

artefaktın saxlandığı 22 muzey, 4 rəsm qalereyası, 4 teatr, 2 konsert zalı zədələnib və ya məhv edilib. 

Ermənistanın bu dağıdıcı siyasəti hələ də davam edir: BBC teleşirkətinin noyabr ayında nümayiş 

etdirdiyi kadrlarda işğal altında olan əraziləri üçtərəfli Bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq tərk edən 

ermənilər tərəfindən “azərbaycanlıların oraya gələ bilməmələri üçün” evlərin yandırılması aşkar görünür. 

Hikmət Hacıyev yazır: “Biz hesab edirik ki, Azərbaycanın müxtəlif mədəniyyətlərə və dinlərə həssas 

münasibəti ibrət götürülməli nümunədir. Bu gün bizim ölkədə azərbaycanlılarla birgə yaşayan minlərlə 

yəhudi və xristian müsəlman qonşuları ilə birlikdə öz dininə açıq etiqad edir, öz mədəniyyətini təbliğ edir. 

2016-cı ildə Papa Fransisk Bakıda səfərdə olarkən müsəlman, yəhudi və xristian dini liderləri ilə 

görüşdə xüsusi qeyd edib ki, bu ölkədə “dinlərin qarşılıqlı münasibətləri və xoş niyyətləri əsasında 

harmoniya qurula bilməsi” təqdirəlayiqdir. 

Biz bəzi şəxslərin uydurma ittihamlarını qəbul edə bilmərik ki, guya Azərbaycan xristian irsinə qarşı 

təhlükə mənbəyidir. Azərbaycanı işğaldan bu yaxınlarda azad edilmiş ərazilərdə xristian irsinə təhdid 

yaratmaqda ittiham edənlər nəzərə almalıdırlar ki, Azərbaycan ölkənin qalan ərazisində dini binaları bərpa 

edib və dini etiqad mərasimlərini təşviq edib”. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşınqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə metronun yeni stansiyası “8 Noyabr” adlanacaq 

 

[12:05] 08.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Bakı 

Metropoliteninin yeni stansiyasına Zəfər günü münasibətilə “8 Noyabr” adının verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış 

edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı Qərarında 

deyilir: 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 

təşəbbüsünə əsasən, Bakı Metropoliteninin Nəsimi rayonu, Ceyhun Səlimov küçəsi, 1065-ci məhəllə 

ünvanında yerləşən yeni stansiyası “8 Noyabr” adlandırılsın”. 

 

AZƏRTAC 
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Zəfər paradında iştirak edəcək Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarə və helikopterləri hazırlıq 

məqsədilə uçuşlar keçirir 

 

[11:38] 08.12.2020  

 

Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunan hərbi paradda iştirak edəcək Hərbi Hava Qüvvələrinin 

döyüş təyyarə və helikopterləri hazırlıq məqsədilə uçuşlar keçirir. 

Bu barədə AZƏRTAC-ın sorğusuna cavab olaraq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

204 
 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin 

təminatına dəstək fondu (“YAŞAT” Fondu) yaradılır 

 

[11:08] 08.12.2020  

 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar 

yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) yaradılması haqqında 

Fərman imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Fond aşağıdakı şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən 

həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi (maliyyə yardımlarının göstərilməsi və digər dəstək 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi) üçün şəffaf, effektiv və əlçatan platformanın formalaşdırılması məqsədilə 

yaradılır: 

• Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş 

hərbi qulluqçulara və şəhid olmuş şəxslərin ailələrinin üzvlərinə; 

• İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə hərbi əməliyyatlar 

bitdikdən sonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən 

olunmuş dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarına və ya həlak olmuş əməkdaşların ailə üzvlərinə; 

Fondun vəsaiti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın, 

digər fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımlar (ianələr), habelə 

qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşdırılır. 

Fondun vəsaitinin sərəncamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyidir. 

Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin yaratdığı Himayəçilik Şurası həyata keçirir. 

Fərmana əsasən Fondun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə Qaydası 

təsdiq edilir. 

Nazirlər Kabinetinə bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etmək tapşırılır. 

Dövlət başçısının imzaladığı Sərəncama əsasən isə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün 

müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun Himayəçilik 

Şurasının tərkibi təsdiq edilir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid 

ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) Himayəçilik Şurasının tərkibinin təsdiq 

edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[11:09] 08.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid 

ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) Himayəçilik Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq 

edilsin: 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu 

Alızadə Sevinc Əsgərxan qızı 

Aslanov Novruzəli Davud oğlu 

Aşina Məsud 

İbrahimov Mənsum İsrafil oğlu 

İsgəndərov Anar Camal oğlu 

Qasımov Balakişi Ələkbər oğlu 

Novruzov Cahangir Mütəllib oğlu 

Ramaldanov Şair Ramaldan oğlu 

Səfərəliyeva Rəna Teymur qızı 

Zəkiyev İlham Əzizağa oğlu. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 8 dekabr 2020-ci il. 
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Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid 

ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) yaradılması haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

[11:05] 08.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, 

Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə əsl 

qəhrəmanlıq nümunəsi, misilsiz şücaət və rəşadət göstərmişlər. Xalqımızın bir sıra igid övladları işğalçı 

düşmənə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı şəhid olmuş, sağlamlığını itirmişlər.  

Azərbaycan Respublikasında hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi və onların 

rifahının yaxşılaşdırılması daim dövlət siyasətinin əsas tərkib hissəsi olmuşdur. Bu istiqamətdə geniş dövlət 

dəstəyi mexanizmləri formalaşdırılmış, onlar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. 

Bununla yanaşı, şəhid ailələrinin və Vətənin müdafiəsində iştirak edən şəxslərin maddi-sosial 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması daim vətəndaş cəmiyyətinin də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan xalqı 

xeyirxahlıq, fədakarlıq və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq, təmənnasız kömək ənənələrini davam 

etdirir, vətəndaşlarımız, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, sahibkarlar, humanitar və digər təşkilatlar 

şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyat iştirakçılarının zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsinə, maddi, tibbi və 

digər sosial xərclərinin ödənilməsinə yardım sahəsində həmrəylik nümayiş etdirirlər. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, şəhid 

ailələrinin və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində 

dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti 

təşəbbüslərinin reallaşdırılması üçün müvafiq platformanın yaradılması, bu sahədə şəffaflığın, 

hesabatlılığın və ictimai nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid 

ailələrinin təminatına dəstək fondu – “YAŞAT” Fondu (bundan sonra – Fond) yaradılsın. 

2. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə Qaydası” təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

3. Müəyyən edilsin ki: 

3.1. Fond aşağıdakı şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə 

əlavə dəstək verilməsi (maliyyə yardımlarının göstərilməsi və digər dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi) 

üçün şəffaf, effektiv və əlçatan platformanın formalaşdırılması məqsədilə yaradılır: 

3.1.1. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən 

olunmuş hərbi qulluqçulara və şəhid olmuş şəxslərin ailələrinin üzvlərinə; 

3.1.2. işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə hərbi 

əməliyyatlar bitdikdən sonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində əlilliyi 

müəyyən olunmuş dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarına və ya həlak olmuş əməkdaşların ailə 

üzvlərinə; 

3.2. Fondun vəsaiti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, xarici ölkələrdə yaşayan 

soydaşlarımızın, digər fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımlar 

(ianələr), habelə qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşdırılır; 

3.3. Fondun vəsaitinin sərəncamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyidir (bundan sonra – Dövlət Agentliyi); 

3.4. Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin yaratdığı Himayəçilik Şurası həyata keçirir. 

4. Himayəçilik Şurası: 

4.1. Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və xərclənməsinə nəzarəti həyata keçirir; 

4.2. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması və xərclənməsi istiqamətlərinə dair müzakirələr aparır, 

habelə daxil olan vəsaitin məbləği nəzərə alınmaqla, onun xərc istiqamətlərini müəyyən edir; 

4.3. Fondun vəsaitinin idarə edilməsi ilə bağlı kənar auditor yoxlamalarının keçirilməsinə dair 

tədbirlər görür; 

4.4. Fondun vəsaitinin idarə edilməsi ilə bağlı digər məsələləri həll edir. 

https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Respublikasinin_erazi_butovluyunun_mudafiesi_ile_elaqedar_yaralananlarin_ve_sehid_ailelerinin_teminatina_destek_fondunun_YASAT_Fondu_vesaitinin_formalasdirilmasi_idare_olunmasi_ve_ondan_istifade_QAYDASI-1660691
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5. Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsinin təmini üçün Dövlət Agentliyinin işçilərinin say həddi 20 

ştat vahidi artırılsın. 

6. Dövlət Agentliyi: 

6.1. bu Fərmanın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş şəxslərin müraciətlərinin qəbulunu və onlara 

baxılmanı təmin etsin; 

6.2. fiziki və hüquqi şəxslərin Fonduna könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımların 

(ianələrin) bank və ya poçt vasitəsilə, eləcə də elektron qaydada qəbulunu təşkil etsin; 

6.3. Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsini və əlavə dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin 

edən informasiya sistemini formalaşdırsın; 

6.4. Fondun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı elektron hesabatlılığı, habelə daxil olan və 

xərclənən vəsaitin məbləği və istiqamətləri ilə bağlı məlumatların Fondun rəsmi internet səhifəsində 

yerləşdirilməsini və daim yenilənməsini təmin etsin; 

6.5. Fond vasitəsilə həyata keçirilən tədbirlərə könüllüləri cəlb etsin; 

6.6. Fondun vəsaitindən istifadəyə dair Himayəçilik Şurasına təkliflər versin; 

6.7. Fondun vəsaitinin idarə edilməsinə dair yarımillik və illik hesabatları, habelə digər zəruri 

məlumatları Himayəçilik Şurasına təqdim etsin. 

7. Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu 

Fərmanın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş şəxslərə Fond vasitəsilə göstərilən dəstək tədbirlərinin həmin 

şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə uzlaşdırılmasını, habelə 

bu sahədə informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün müvafiq informasiya sistemlərinin inteqrasiyasını 

təşkil etsinlər. 

8. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 

etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 8 dekabr 2020-ci il. 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid 

ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) vəsaitinin formalaşdırılması, idarə 

olunması və ondan istifadə 

QAYDASI 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 

8 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların 

və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) (bundan sonra – Fond) vəsaitinin 

formalaşdırılması, idarə olunması və həmin vəsaitdən istifadə ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. 

1.2. Fondun məqsədi “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar 

yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli Fərmanının 3.1-ci bəndində qeyd olunan 

şəxslərin (bundan sonra – şəxs) sosial müdafiəsi sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə əlavə dəstək 

verilməsidir. 

1.3. Fondun vəsaitinin sərəncamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyidir (bundan sonra – Dövlət Agentliyi). 

2. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması və ondan istifadə 

2.1. Fondun vəsaiti aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır: 

2.1.1. fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımlar (ianələr); 

2.1.2. qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr. 
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2.2. Fondun vəsaitinin toplanması və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi məqsədilə bank hesabı 

açılır. 

2.3. Fondun vəsaiti Azərbaycan manatı ilə və xarici valyutalarla formalaşdırılır. 

2.4. Maliyyə vəsaiti şəklində verilən yardımların (ianələrin) Fond tərəfindən toplanılması aşağıdakı 

üsullarla həyata keçirilir: 

2.4.1. onlayn qaydada – fiziki və hüquqi şəxslərin Fondun rəsmi internet səhifəsi və elektron ödəniş 

sistemləri üzərindən etdikləri ödənişlər; 

2.4.2. SMS vasitəsilə – fiziki və hüquqi şəxslərin Fondun qısa nömrəsinə SMS göndərməklə etdikləri 

ödənişlər; 

2.4.3. bank köçürməsi vasitəsilə – Fondun bank hesabına fiziki və hüquqi şəxslərin banklar və 

pulköçürmə sistemləri vasitəsilə etdikləri ödənişlər; 

2.4.4. terminal vasitəsilə – fiziki və hüquqi şəxslərin xüsusi ödəmə terminalları vasitəsilə etdikləri 

ödənişlər; 

2.4.5. qanunla qadağan olunmayan digər ödəniş vasitələrindən istifadə etməklə edilən ödənişlər. 

2.5. Fondun vəsaitindən aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə olunur: 

2.5.1. şəhid ailəsi statusu alana və ya əlilliyi müəyyən edilənədək götürülən istehlak kreditlərinin və 

digər borc öhdəliklərinin qarşılanması; 

2.5.2. müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi; 

2.5.3. təhsil almasına, habelə əlavə təhsilinə, peşə hazırlığının artırılmasına, eləcə də yaradıcı 

potensialının inkişafına kömək edilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi; 

2.5.4. məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması; 

2.5.5. Himayəçilik Şurasının müəyyən etdiyi digər istiqamətlər. 

2.6. Fondun vəsaiti bu Qaydanın 2.5-ci bəndində nəzərdə tutulmayan istiqamətlərdə istifadə edilə 

bilməz. 

3. Müraciətlərin qəbulu və ehtiyacların prioritetləşdirilməsi 

3.1. Fond tərəfindən şəxsə əlavə dəstək onun müraciəti əsasında göstərilir.  

3.2. Şəxsin müraciəti elektron qaydada Fondun rəsmi internet səhifəsi üzərindən qəbul edilir. 

Müraciətlərin elektron qaydada formalaşdırılması ilə bağlı könüllülər müraciət edən şəxsə yardım 

göstərirlər. 

3.3. Fonda edilən müraciətlər, ehtiyacların prioritetliyi nəzərə alınmaqla, Dövlət Agentliyinin bu 

məqsədlə yaratdığı informasiya sistemində növbəlilik prinsipi ilə sıralanır. Ehtiyacların prioritetliyi 

müvafiq dövlət orqanlarından (qurumlarından) və müraciət edən şəxsdən əldə edilmiş məlumatlar nəzərə 

alınmaqla, aşağıdakı meyarlar əsasında Dövlət Agentliyinin müəyyən etdiyi əmsallara uyğun olaraq 

qiymətləndirilir: 

3.3.1. bu Qaydanın 2.5-ci bəndinə müvafiq ehtiyac istiqaməti; 

3.3.2. müraciətin ilkin və ya təkrar olması; 

3.3.3. müraciət edən şəxsin maddi vəziyyəti, orta aylıq gəliri; 

3.3.4. himayəsində azyaşlı uşağın olması; 

3.3.5. ailədə əmək qabiliyyətli şəxslərin sayı; 

3.3.6. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar dövlət təltiflərinin 

olması; 

3.3.7. dövlət tərəfindən digər dəstək tədbirlərinin göstərilməsi. 

4. Müraciətlərə baxılma qaydası və dəstək göstərilməsi müddəti 

4.1. Dövlət Agentliyi daxil olan müraciətlərə “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq baxır və nəticəsi barədə müraciət edən şəxsə bildiriş göndərir. 

4.2. Şəxsə dəstək göstərilməsi barədə qərar qəbul edildikdən sonra 10 iş günü müddətində maliyyə 

yardımı müraciət edən şəxsə bank vasitəsilə təqdim olunur. 

4.3. Eyni müraciətlə bağlı Fondun vəsaiti hesabına və ya müvafiq dövlət orqanının (qurumunun) 

əvvəllər yardım etdiyi, habelə müraciətdə göstərilən dəstəyin verilməsi üçün Fondun balansında kifayət 

qədər vəsait olmadığı hallarda, müraciət edən şəxsin razılığı ilə alternativ maliyyələşdirmə üsulu tətbiq 

olunur. Alternativ maliyyələşdirmə üçün şəxsin müraciəti Fondun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir 

və onun fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən maliyyələşdirilməsinə imkan yaradılır. 

5. Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və ondan istifadəyə nəzarət 
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5.1. Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin yaratdığı Himayəçilik Şurası həyata keçirir. Himayəçilik Şurası Dövlət 

Agentliyinin təklifləri əsasında Fondun xərc istiqamətlərini müəyyən edir; 

5.2. Dövlət Agentliyi: 

5.2.1. Fonda daxil olan vəsaitin xərclənməsi istiqamətlərinə dair təkliflərini Himayəçilik Şurasına 

təqdim edir. 

5.2.2. Himayəçilik Şurasının qərarına əsasən Fondun vəsaitinin idarə edilməsi ilə bağlı cəlb edilmiş 

kənar auditor yoxlamalarının keçirilməsinə lazımi şərait yaradır; 

5.2.3. Fondun vəsaitinin idarə edilməsinə dair yarımillik və illik hesabatları, eləcə də digər zəruri 

məlumatları Himayəçilik Şurasına təqdim edir. 
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7 dekabr 

 

Azərbaycanın və İsrailin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[20:31] 07.12.2020  

 

Dekabrın 7-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə İsrailin xarici işlər naziri Qabi 

Aşkenazi arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər bölgədəki 

vəziyyət, 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn məsələlər barədə fikir mübadiləsi 

aparıblar və bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin və rifahın təmin edilməsi üçün birgə Bəyanatın icra edilməsinin 

vacibliyini vurğulayıblar. 

Tərəflər, həmçinin müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən layihələr də daxil olmaqla ikitərəfli 

əməkdaşlığı və qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Martin Şüepp: Azərbaycan ilə BQXK arasında ötən illər ərzində formalaşmış əməkdaşlıq yüksək 

qiymətə layiqdir 

 

[19:49] 07.12.2020  

 

Dekabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə 

olan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK) Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Regional direktoru 

Martin Şüepp ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə nazir 

Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, həmçinin Ermənistanın baş nazirinin 

10 noyabr tarixində imzaladığı birgə Bəyanatdan sonra regionda vəziyyətin sabitləşdirilməsi istiqamətində 

atılan addımlar barəsində məlumat verərək, birgə bəyanat ilə atəşkəsin təmin edildiyini, hərbi fəaliyyətlərin 

dayandırıldığını və bununla əlaqəli şəkildə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş Ağdam, Kəlbəcər və 

Laçın rayonlarının sülh yolu ilə Azərbaycanın nəzarətinə qaytarıldığını diqqətə çatdırıb. Birgə bəyanatın 

icra edilməsi ilə regionda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açıldığı vurğulanıb. 

Bölgədə yaranmış yeni şərait nəzərə alınmaqla, BQXK-nın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

təsirinə məruz qalmış ərazilərimizdə bütün insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və dinc 

birgəyaşayışın təmin edilməsi işinə özünün müsbət töhfəsini verəcəyinə ümid ifadə edilib. 

Öz növbəsində, Martin Şüepp Azərbaycan ilə BQXK arasında ötən illər ərzində formalaşmış 

əməkdaşlığın, o cümlədən təşkilatın mandatının əsasını təşkil edən beynəlxalq humanitar hüquqa əməl 

edilməsi istiqamətində Azərbaycan tərəfindən atılmış addımların BQXK tərəfindən yüksək 

qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb. O, həmçinin 10 noyabr tarixli birgə Bəyanatdan irəli gələn, BQXK-

nın mandatına aid müvafiq məsələlərin həlli istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib. 

Görüşdə, habelə Azərbaycan ilə BQXK arasında əməkdaşlığın perspektivlərinə dair geniş fikir 

mübadiləsi aparılıb, BQXK-nın ölkəmizdəki fəaliyyətinin səmərəliliyi və effektivliyinin daha da artırılması 

yolları müzakirə edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Bu şanlı Qələbə Sizin iradəniz, qətiyyətiniz, müdrik və uzaqgörən siyasətiniz 

sayəsində əldə edildi 

 

[19:23] 07.12.2020  

 

Rəşadətli Ordumuzun Vətən müharibəsində qazandığı tarixi Zəfərlə əlaqədar Azərbaycan 

vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə də digər ölkələrin azərbaycansevər vətəndaşları 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubları göndərməkdə davam 

edirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Almaniyanın Verl şəhərindən Əli Göktürk yazır: “Möhtərəm Prezident, şanlı Azərbaycan Ordusunun 

Müzəffər Ali Baş Komandanı, Sizin rəhbərliyinizlə işğal altındakı ərazilərin azad edilməsində qazanılan 

zəfərinizə “Mübarək olsun!” deyir, Sizə hörmət və minnətdarlığımı bildirirəm. İnanıram ki, işğaldan azad 

edilmiş bütün ərazilərdə ən qısa zamanda quruculuq işləri başlayacaq və bu böyük zəfəriniz türk dünyasının 

birləşməsinə, bir olmasına imkan yaradacaq. Sizin timsalınızda şanlı Azərbaycan Ordusunun bütün igid 

əsgərlərinə minnətdaram və ehtiramla sonsuz salamlarımı çatdırıram. Tanrı türk ümmətini qorusun!”. 

Rusiyanın Moskva şəhərindən Ramil Əliyevin məktubunda deyilir: “Möhtərəm Prezident İlham 

Əliyev, 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixinə Zəfər Günü kimi düşdü. Rusiya Federasiyası Moskva 

Vilayətinin İstra rayonunda azərbaycanlılar bu şanlı Qələbəni və Azərbaycanın tarixi torpaqlarının azad 

edilməsini bu günə kimi qeyd edirlər. Bu şanlı Qələbə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı 

olaraq Sizin müdrik, uzaqgörən siyasətiniz, böyük əməyiniz, iradəniz və qətiyyətiniz sayəsində əldə edildi. 

Sizin komandanlığınız altında Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri 44 gün ərzində torpaqlarımızın azad 

edilməsinə nail oldu. “Moskva Vilayətinin İstra şəhər dairəsinin Azərbaycan İcması” yerli ictimai təşkilatı 

parlaq Qələbəyə, eləcə də Azərbaycanın dövlət başçısı kimi apardığınız uğurlu xarici və daxili siyasətə görə 

Sizə səmimi qəlbdən minnətdarlığını bildirir”. 

Goranboy rayonundan Nəzrin Kərimli: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mənim 

19 yaşım var, Goranboy rayonunda, müharibə veteranının ailə üzvüyəm. Müharibənin hər dəqiqəsini 

həyəcanla yaşayan biri kimi Sizə minnətdarlıq etməyi özümə borc bilirəm. Arxa cəbhədən ön cəbhəyə 

əlimizdən gələn köməyi edib, onları ruhlandırmağa, ilhamlandırmağa çalışdıq. Arxa cəbhədə olan 

insanların ilham mənbəyi isə Siz idiniz, cənab Prezident! Müsahibələriniz zamanı verdiyiniz səlis 

cavablarınız bizə güc verdi. Yüksək səslə bütün dünyaya haqq yolunda olduğumuzu bəyan etməyiniz, 

rəhbərliyinizlə şanlı ordumuzun zəfər çalması bizi bir yumruq olan Azərbaycana çevirdi. Biz 44 günlük 

müharibədən sonra başqa bir Azərbaycan olduq! Sizin yüksək hərbi şücaətiniz və diplomatik qalibiyyətiniz 

nəticəsində bizim müqəddəs Laçınımız işğaldan azad olundu. Bundan əvvəl Ağdam və Kəlbəcər rayonları 

da bir güllə belə atılmadan geri qaytarıldı. Uğrunda minlərlə şəhid verdiyimiz torpaqları şəhid vermədən 

azad etdiyiniz üçün Sizə minnətdaram. Biz güclü bir liderlə, cəsur Ali Baş Komandanla Azərbaycanı bütün 

dünyaya yenidən tanıtdıq. Siz Azərbaycanın qara bəxtli Qarabağına günəş kimi doğdunuz! Siz 

Qarabağımızın fatehi, igid sərkərdəsisiniz! Sizin sayənizdə bu gün mən qalib, düşmən tapdağında torpağı 

olmayan, başıdik, alnı açıq Azərbaycan vətəndaşıyam. Azərbaycan xalqı bir daha əmin oldu ki, gələcəyə 

İlhamla irəliləyəcək. Ulu liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam”. 

Füzuli rayonunun sakini Telman Hüseynov: “Azərbaycan tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdıran 

Müzəffər Ali Baş Komandanım, 2020-ci il sentyabrın 27-dən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlayan 

döyüşlərdə qalib gələcəyimizə inanırdım. Çünki bizim güclü Ordumuz və Müzəffər Ali Baş Komandanımız 

var. Füzuli torpağında Azərbaycan bayrağı dalğalananda ömrümün 87-ci ilində ürəyimdə qalan arzularım 

yenidən oyandı. Qısa bir müddətdə işğal olunmuş torpaqlarda və nəhayət Qarabağın tacı olan Şuşamızda 

bayrağımızın dalğalanması ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olduğunuzu bir daha sübut etdi. 

Qarabağsız Azərbaycan tam deyildi, Siz Qarabağı yenidən bizə qaytardınız. Tarixi ədaləti bərpa etdiniz və 

sübut etdiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır! Hələ 1982-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyev Füzuli 

rayonuna səfər edərkən onu qarşılayanlar arasında mən də olmuşdum. İnanıram ki, tezliklə işğaldan azad 

olmuş torpaqlar çiçəklənəcək və mən Sizi doğma Füzulimdə qarşılayacağam. Allah Sizi qorusun mənim və 

xalqımın əbədi Prezidenti!”. 

Ağdam sakini Yelmar Kərimov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən 1972-ci il 

sentyabrın 5-dən Azərbaycanın qurucusu, yaradıcısı, müstəqilliyinin banisi ulu öndər Heydər Əliyevin 

dostu, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzvü olaraq Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Siz Ulu 
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Öndərin vəsiyyətini yerinə yetirərək Qarabağımızı erməni faşistlərin tapdağından azad etdiniz, bizə böyük 

Qələbə sevinci yaşatdınız. Siz Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını qoruyursunuz. Sizin kimi Ali Baş 

Komandanı olan ölkə üçün heç bir qorxu, təhlükə yoxdur. Allah da Sizi və ailə üzvlərinizi qorusun!”. 

Bakı sakini Sənan İsrəfilov: “Əziz Prezidentim, Müzəffər Ali Baş Komandanım, 30 ilə yaxındır ki, 

işğal altında olan torpaqları müdrik siyasətinizlə, qəhrəman Azərbaycan əsgərinin hünəri ilə azad etdiyiniz 

üçün Sizə öz adımdan və bütün yaşıdlarım adından sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu müharibədə öz 

canını qurban vermiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyərək, Sizə Azərbaycan naminə 

bütün işlərinizdə böyük uğurlar arzu edirəm. Xalqımızın tarixində və millətimizin ürəyində əbədi 

yaşayacaqsınız!”. 

Laçın sakini İlqar Nadirov: “Möhtərəm cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 28 il öncə 

məcburi şəkildə köçürüldüyümüz Laçına qayıdışımızı təmin etdiyiniz üçün Sizə şəxsim və ailəm adından 

dərin təşəkkürümü bildirirəm. Rəşadətli Ordumuz Sizin rəhbərliyinizlə 2020-ci ilin bütün ağırlıqlarını bizə 

unutdurdu. Artıq Bakıda Laçın küləyi əsir. İllər öncə bu cümləni dilə gətirəndə, ürəyimiz əsirdi. Sanki yuxu 

kimi gəlir bütün yaşananlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, onlar, aslan kimi 

vuruşdular. Bütün gücü isə Sizdən aldı hərbçilərim, cənab Prezident! Azərbaycan vətəndaşı olmaqdan qürur 

duyuram! Laçın Azərbaycandır! Qarabağ bizimdir!”. 

Kəlbəcər sakini Əlizamin Qarayev: “Möhtərəm cənab Prezident, müzəffər sərkərdəlik məharətinizlə 

şanlı Ordumuzun Qarabağ cəbhəsində qazandığı möhtəşəm hərbi zəfər münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik 

edirik. Müzəffər Ali Baş Komandan, Vətən müharibəsinin zəfərləri silsiləsində Kəlbəcər rayonunun da 

olması bütün Azərbaycan xalqında hədsiz sevinc yaratdı. Biz kəlbəcərlilərin hisslərini sözlə ifadə etmək 

mümkün deyil. 27 illik həsrətdən sonra Kəlbəcərin döyüşsüz işğaldan azad edilməsi xalqımıza ən xoşbəxt, 

qürurlu günləri yaşatdı. Cənab Prezident, doğma yurdumuzu bizə qaytardığınıza görə Kəlbəcər rayonunun 

sakinləri adından Sizə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. Kəlbəcər ziyalıları hər zaman bir olaraq Sizin 

ətrafınızda birləşiblər”. 

Yevlax rayonunun sakini Lyudmila Bağırovanın məktubunda deyilir: “Müzəffər Ali Baş 

Komandanımız, əzizimiz, qalib Sərkərdəmiz, çox hörmətli, əziz Mehriban xanım, gözləriniz aydın olsun! 

Qartallar oylağı Laçınımız da mənfur düşmən işğalından azad oldu. Dövlətimiz Sizin güclü siyasətiniz və 

Ordumuzun qüdrəti sayəsində öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Çox şükürlər olsun. Vətənimizin azad olmuş 

hər guşəsinə şükür. Üçrəngli şanlı bayrağımızın Qarabağımızda dalğalandığını hər dəfə gördükdə gözlərim 

dolur. Mən bir şuşalı kimi 1992-ci ildə Şuşanın işğalı günü iki qardaşını şəhid vermiş bacı kimi Sizə qəlbən 

minnətdaram. Şuşam azad olundu, qardaşlarımın və onlar kimi çoxsaylı şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. 

İndi o şəhidlərin ruhu şaddır. Çox sağ olun, əziz Prezidentimiz. Zəfərimiz mübarək! Yaşasın qalib 

Azərbaycan Ordusu! Yaşasın İlham Əliyev! Yaşasın Azərbaycan!”. 

Naftalan sakini Aişə Əsədzadə: “Əziz Prezidentimiz, adım Aişədir, 7 yaşım var. Babam Hüseynov 

Rafiq polis mayoru kimi 1988-ci ildə Xankəndidə müharibədə iştirak edib. Nənəm hər zaman babamın 

Birinci Qarabağ müharibəsində çəkdirdiyi şəkilləri görəndə ağlayırdı. Mən indi başa düşürəm ki, nənəm 

niyə ağlayırdı. Çünki babam müharibə iştirakçısı və veteranı olub. Əziz Prezidentimiz, biz Sizi çox sevirik. 

Siz televiziyada çıxış edərkən nənəm hər dəfə deyir: Əsl rəhbərdir bizim Prezidentimiz. Hörmətli 

Prezidentimiz, mən inanıram ki, biz uşaqların gələcək xoşbəxtliyini ancaq Siz təmin edə bilərsiniz. Allah 

Sizi qorusun!”. 

Kəlbəcər sakini Məzahir Əhmədov: “Çox hörmətli cənab Prezident, bu gün bütün kəlbəcərlilər kimi 

mənim və ailə üzvlərimin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Siz 27 illik Kəlbəcər həsrətinə son qoydunuz. 

Yenilməz Ali Baş Komandan olaraq işğalçını məğlub edərək, doğma yurdumuzu bizə yenidən bəxş etdiniz. 

Mən ailəm adından və şəxsən öz adımdan Sizə dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Allah Sizi, rəşadətli 

müzəffər Ordumuzu qorusun! Cənab Prezident, biz Sizinlə fəxr edirik. Sizin qəhrəmanlığınızla xalqımızın 

yeni şanlı tarixi yazıldı. Zəfərimiz mübarək olsun!”. 

Neftçaladan Pərvin Səfərov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, möhtərəm cənab Prezident, Siz bizim 

Qələbəmizin tarixi şəxsiyyətisiniz. Qələbə tarixini bizə yaşatdığınız üçün Sizinlə qürur duyuruq. Hər bir 

Azərbaycan vətəndaşı kimi qalib millətin nümayəndəsi olduğum üçün Sizə minnətdaram. “Qarabağ 

Azərbaycandır!” ifadəsi mənim həyatımın əsas yaradıcı hissəsinə çevrildi. Musiqiçi olaraq “Qarabağ 

Azərbaycandır!” yaradıcılığı bütün ifalarımın ideyasıdır. Biz də öz yaradıcılığımızla müqəddəs tariximizi 

əbədi yaşadacağıq. Sizin gücünüz bizə güc verir. Mənim hər zaman arzum olub ki, Azərbaycanın əbədi və 

əzəli torpaqlarında incəsənətin bütün incəliklərini yaşayım. Sizin sayənizdə arzularım reallığa çevrildi. 

Tezliklə bizim səsimiz Qarabağdan, mədəniyyətimizin beşiyi olan Şuşadan və digər müqəddəs torpaqlardan 
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gələcək. İncəsənətin ürəyi hesab olunan müqəddəs torpaqlarda firavan Azərbaycan dövləti əbədi yaşayacaq. 

Sizə sonsuz inamı olan bir yaradıcı insan kimi hər zaman Sizin xidmətinizdəyəm. Yaşasın Azərbaycan 

Ordusu, yaşasın Ali Baş Komandan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Gəncə sakini Nicat Sadıqov: “Möhtərəm cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi bu 

Qələbə münasibətilə ailəm və kəlbəcərlilər adından təbrik edirəm. Sizin müdrik siyasətiniz, Ordumuzun 

fədakarlığı sayəsində Azərbaycanın necə qeyrətli xalq olduğunu bütün dünya bildi. Azərbaycan Ordusunun 

Müzəffər Ali Baş Komandanı, Siz xalqımıza sonsuz sevinc anları bəxş etdiniz, millətimizi qalib xalq 

zirvəsinə yüksəltdiniz. Biz fəxr edirik ki, Sizin kimi Müzəffər Ali Baş Komandanımız var və şükür edirik 

ki, tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq Qələbəni görmək bizə də nəsib oldu. Siz Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanısınız. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Müzəffər Ali Baş Komandan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Laçın sakini Anar Həsənov: “Çox hörmətli cənab Prezident, Laçın rayonundan artıq keçmiş məcburi 

köçkün olaraq Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin dövlət başçısı, Ali Baş Komandan olaraq 

rəhbərliyiniz altında, qəhrəman Ordumuzun Laçın da daxil olmaqla işğal altında olan torpaqlarımızı azad 

etməsi bütün Azərbaycan xalqı kimi mənə və ailəmə də çox böyük sevinc yaşatdı. 28 il Vətəndən ayrı 

düşmək dərdi, el-oba həsrəti məhz Sizin uğurlu siyasətiniz, qəti addımlarınız nəticəsində sona çatdı. 

Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının, Laçının qaytarılması kimi böyük hərbi-siyasi qələbə 

rəhbərliyinizlə xalqımızın tarixinə çox böyük, əlamətdar nailiyyət kimi yazıldı. Bizə Vətənə qayıtmaq kimi 

uzun illərdir ki, ürəyimizdə yaşatdığımız arzuya çatmaq imkanı yaratdığınıza görə bir daha Sizə dərin 

minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə daim cansağlığı, dövlət xadimi kimi xalqımızın rifahı, mənafeləri uğrunda 

fəaliyyətinizdə uğurlar, qələbələr arzulayıram”. 

Xızı sakini İman Ağayev: “Möhtərəm cənab Prezident, Sizə deyiləsi o qədər xoş sözlər var ki, qədəri 

kainata belə sığmaz. Minnətdarlıq hisslərinin ən alisinə layiqsiniz. Bizi öz əzəli yurd yerlərimizə 

qovuşdurdunuz. Qələbə sevincini, qürurunu öz yurdu ilə, Sizinlə döyünən bütün ürəklərdə alovlandırdınız. 

Bizə zəfər yaşatdınız. Eşq olsun Sizə! Siz mərd oğlu mərdsiniz! Bizim Heydər babamızın oğlu, nə yaxşı 

ana yurdumuz Azərbaycanımızın, bizim Prezidentimizsiniz! Yaşa, Müzəffər Ali Baş Komandan!”. 
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Müharibənin nəticəsinə təsir edən faktorlar (İkinci Qarabağ müharibəsinin nümunəsində) 

 

[19:00] 07.12.2020  

 

“Müharibənin başa çatması” (War termination) nəzəriyyəsinə görə, müharibənin müddəti və nəticəsi 

məqsədlərdə güzəştə getmək istəyi ilə sıx bağlıdır. Bu istəyin özünü də müharibənin gedişi 

müəyyənləşdirir. Liderlər qarşı tərəfin güzəştə getməsinə təsir edən amilləri – gücü, qətiyyəti və maliyyə 

resurslarını dəyərləndirməklə öz tələblərini dəyişdirə, hərbi nəticələr barədə gözləntilərin döyüş 

meydanında özünü doğruldub-doğrultmamasından asılı olaraq müharibə məqsədlərini yenidən nəzərdən 

keçirə bilərlər. Azərbaycan dövləti İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan rəhbərliyini kapitulyasiya 

müqaviləsinə imza atmağa vadar etməklə qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə çatıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər milli təhlükəsizlik üzrə ekspert, Silahlı Qüvvələrin Hərbi 

Akademiyasının zabiti mayor Xəyal İsgəndərovun “Müharibənin nəticəsinə təsir edən faktorlar (İkinci 

Qarabağ müharibəsinin nümunəsində)” sərlövhəli məqaləsində yer alıb. Məqaləni təqdim edirik. 

Əslində müharibələrin bitmə müddəti ilə bağlı hər hansı bir mülahizə irəli sürmək üçün əsaslı bir 

elmi tədqiqatın aparılması, müxtəlif faktorların qiymətləndirilməsi vacibdir ki, bu da ciddi riyazi 

hesablamalarla müşayiət olunmalıdır. Bu tip problemlə bağlı aparılan tədqiqat işlərinin sayı demək olar ki, 

məhduddur. Yalnız B.L.Slantçev 1816-1991-ci illər ərzində aparılan dövlətlərarası müharibələri təhlil 

etməklə onların müddətləri və sülh şərtləri barədə müəyyən mülahizələr irəli sürüb. A.A.Stein və 

B.M.Russettin də tədqiqat işi müharibələrin nəticələrinin qiymətləndirilməsi məsələlərinə həsr edilib. 

XX əsrin əvvəllərinə qədər müharibənin başa çatması və sülh şərtləri ilə bağlı təxminlər, əsasən, 

şəxsi heyət itkisinə görə formalaşdırılırdı. Belə bir hipotez var idi ki, müharibədəki şəxsi heyət itkisi ilə 

müharibənin nəticəsi arasında çox ciddi asılılıq mövcuddur. Bu yanaşma XX əsrin 60-70-ci illərində 

aparılan tədqiqat işlərində özünü büruzə verib. Levis Riçardson qeyd edir ki, əhalisinin sayı daha az olan 

tərəf ümumi əhalisinin 0,05-5 faizini itirərsə, onda onun məğlubiyyəti qaçılmazdır. Klinqberqə görə, öz 

əhalisinin təxminən 3-4 faizini itirən tərəf təslim olmağa meyil edir. Lakin ötən əsrin 80-ci illərindən 

etibarən tədqiqatçılar bu yanaşmanın düzgün olmadığını iddia etməyə başladılar. Məsələn, Riçardsonun 

fikri ilə razılaşmayan Steven Rosen qeyd edib ki, “təxminən iki əsr müddətində baş vermiş 77 müharibədən 

yalnız 2-də ümumi əhalisinin 5 faizdən çoxunu itirmiş ölkələr məğlub olub. 77 müharibədən 23-də məğlub 

olan tərəf ümumi əhalisinin 0,05 faizindən az itki verib”. Nəticə etibarilə, həmin dövrün tədqiqatçıları 

yalnız şəxsi heyət sayını deyil, ümumi hərbi gücü diqqət mərkəzinə gətirməyə başladılar. Məlumdur ki, 

hərbi güc üç əsas faktordan asılıdır: şəxsi heyət, silah və texnika, təşkilati struktur. Bununla yanaşı, Rosen 

əsgərin fədakarlığını da xüsusi olaraq vurğulayıb. 

Beləliklə, XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq, aparılan tədqiqatlarda müharibədə qazanılan 

müvəffəqiyyət bilavasitə hərb məharəti və texnologiya ilə əlaqələndirildi. Ötən əsrin sonlarından etibarən 

tədqiqatçılar, əsasən, müharibənin mənşəyini, müharibə müddətindəki və müharibədən bilavasitə sonrakı 

diplomatiyanı öyrənməyə başladılar. Bu məqalədə ümumiləşdirilmiş məlumatlar əsasında İkinci Qarabağ 

müharibəsinin bitməsi və sülh şərtləri barədə təhlillərin nəticələri təqdim edilir. Müharibənin müddəti onun 

rəsmən elan edilməsindən sülh və ya atəşkəs müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi və bununla da həlledici 

döyüşlərin dayandığı ana qədər götürülür. Tərəflərinin hər biri üçün müharibənin aşağıdakı dörd nəticəsi 

ola bilər: məğlubiyyət, kompromis, mənfəət əldəetmə, qələbə. 

Bəzi mənbələrdə çox nadir hallarda baş versə də müharibənin nəticəsi kimi heç-heçə (stalemate) də 

göstərilir. Azərbaycan bu nəticələrdən ən yüksəyinə – qələbəyə nail oldu. Çünki Müzəffər Ali Baş 

Komandanın qətiyyəti, Silahlı Qüvvələrimizin imkan və qabiliyyətləri, xalqımızın birliyi bizim bu nəticəni 

əldə etməyimizə tam imkan verdi. Beləliklə, 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyası Prezidentinin müharibənin 

bitməsi ilə bağlı birgə bəyanatı imzalandı. Bu bəyanatla Azərbaycanın qələbəsi və Ermənistanın 

kapitulyasiyası birmənalı elan olundu. Müharibə başlamazdan öncə Ermənistanın münaqişədən mənfəət 

əldə etmə imkanı var idisə (Dağlıq Qarabağa muxtariyyətin verilməsi), İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk 

mərhələsində (əks-hücum əməliyyatlarının başladılması və düşmənin müdafiə xəttinin yarılması) İrəvanın 

son iki nəticədən tamamilə məhrum olması məlum idi. Müharibənin ilk günlərindən şərtləri diktə edən tərəf 

Azərbaycan idi. Qeyd edək ki, rəsmi mənbələrdə Ermənistan ordusunun şəxsi heyət itkisi 2500-3000 nəfər 

göstərilir. Lakin bu, faktdır ki, Ermənistan rəhbərliyi itkilərin sayını xalqdan gizlədir, döyüş meydanında 

qalmış yüzlərlə cəsədi götürməkdən imtina edir, həlak olanları itkin düşmüş və ya fərarilik etmiş kimi 
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qələmə verir. Hələ oktyabrın ortalarında türk və rus mətbuatında Ermənistan ordusunun təxminən 8 min, 

noyabrın əvvəllərində isə 13 min nəfərə qədər itki verməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Riçardsonun 

yanaşması ilə təxminən 2,5 milyon nəfər əhalisi olan Ermənistan noyabrın əvvəllərində ümumi əhalisinin 

0,05 faizindən çoxunu itirmişdi ki, bu da məğlubiyyətə aparan ən əsas səbəblərdən biri idi. Çoxsaylı şəxsi 

heyət və hərbi texnika itkisinə məruz qalan Ermənistan həmin vaxt Azərbaycan tərəfinin şərtlərini qəbul 

etməklə sonradan verdiyi itkinin qarşısını ala bilərdi. Lakin Ermənistanın səbatsız siyasi rəhbərliyi şəxsi 

imicini düşündüyündən vəziyyəti real qiymətləndirə bilmədi. 

Beləliklə, Ermənistanı müharibənin ən ağır nəticələri (kompromis və məğlubiyyət) ilə üz-üzə qoydu. 

Bu müharibədə Azərbaycan qəti qələbə qazandı. Lakin belə iddia edənlər də var ki, Azərbaycan Ordusu 

hücumu davam etdirməklə kapitulyasiya müqaviləsinə qədər Ermənistanın işğalında olan digər əraziləri də 

döyüşlə azad edə bilərdi. Fikrimizcə, bu çox qeyri-peşəkar bir yanaşmadır. Kəlbəcərin və Laçının coğrafi 

relyefi, Ağdərə-Ağdam istiqamətindəki istehkam qurğuları ən azından peşəkar hərbçilərə məlumdur. 

Şübhəsiz ki, müzəffər Azərbaycan əsgəri döyüşərək bu əraziləri də işğaldan azad etmək iqtidarında idi. 

Lakin bu da aydındır ki, həmin əməliyyatlar itkisiz mümkün deyildi və hava şəraiti ordunun irəliləməsinə 

öz mənfi təsirini göstərəcəkdi. Burada artıq Prezident İlham Əliyev siyasi uzaqgörənliyi və diplomatiyası 

öz sözünü dedi, əlavə itkilərə imkan vermədən digər torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad edilməsinə 

nail olundu. 10 noyabr müqaviləsi tamamilə Azərbaycanın xeyrinə və vaxtında imzalanmış bir sənəddir. 

Digər ən çox müzakirə olunan məsələ isə Rusiya sülhməramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. 

“Əgər işğal olunmuş ərazilərdən son erməni əsgəri çıxarılana qədər müharibə davam etsəydi, rus 

sülhməramlılarını yerləşdirməyə ehtiyac qalmayacaqdı” deyə fikirlər səsləndirilir. Bu da düzgün yanaşma 

deyil. Siyasi və hərbi rəhbərliyin məqsədi erməni işğalçılarını, erməni əsgərini qovmaq idi ki, Ordu bu işi 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdi. Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onları 

yaşadıqları yerdən qovmaq heç bir zaman Azərbaycan siyasi kursunda nəzərdə tutulmayıb. Prezident İlham 

Əliyevin də dəfələrlə vurğuladığı kimi Dağlıq Qarabağda döyüşən hərbi qüvvələrin şəxsi heyətinin 90 faizi 

Ermənistan vətəndaşları idi. Ona görə də Qarabağın ermənilər yaşayan hissəsində sülhməramlı missiyanın 

yerləşdirilməsi bütövlükdə Azərbaycanın məqsədinə xidmət edir. Çünki orada sülhməramlı əsgərlər 

olmasaydı, heç kim təminat vermir ki, Ermənistandan olan təxribatçılar keçmişdə etdikləri kimi, Qarabağ 

ermənilərindən bir neçəsini öldürüb “Azərbaycanlılar əliyalın erməniləri qətl edir” imici yaratmağa 

çalışmayacaqdı. Bundan əlavə, Rusiyanın ən ali səviyyədə Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi 

dəfələrlə vurğulaması ərazi bütövlüyümüzə və beynəlxalq hüquq normalarına olan hörmətin göstəricisidir. 

Noyabrın 10-dakı razılaşmasına əsasən, Dağlıq Qarabağda 1960 rus əsgərinin yerləşdirilməsi qərara alınıb. 

Bunu “Qarabağda rus ordusu yerləşdirilib” kimi təqdim etmək düzgün deyil. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağda rus sülhməramlıları ilə yanaşı, qardaş Türkiyə 

Respublikasından gələcək əsgərlər də xidmət göstərəcəklər və Rusiya-Türkiyə Birgə Müşahidə Mərkəzi 

yaradılacaq. Həmin mərkəzin yeri isə Azərbaycan tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Bu baxımdan 

Azərbaycanın hərbi və diplomatik qələbəsinə kölgə salınmasına qəti yol verilməməlidir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

217 
 

Tarixi ədaləti bərpa edənlər əbədi yaşayacaqlar 

 

[18:34] 07.12.2020  

 

Vətən müharibəsində xalqımızın qazandığı şanlı qələbə Ulu Öndərin yolunun Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir. 30 il 

işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması, ərazi bütövlüyümüzün bərpası müstəqilliyimizin əbədi 

olduğunu bir daha təsdiq etdi. Bu mənada Vətən müharibəsi Azərbaycan tarixinin şanlı zəfər salnaməsidir. 

Bu salnaməni xalqımızın igid və mərd oğulları qanları ilə yazdı, xalqımız yüzlərlə şəhid verdi. Nəsillərdən-

nəsillərə örnək olacaq bu salnamə həm də gənclərə vətənpərvərlik, torpaq sevgisi, birlik, həmrəylik 

örnəyidir. Tarixi ədalətin bərpa olunmasında Naxçıvan oğulları da əsl qəhrəmanlıq göstərdilər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 

dekabrın 7-də Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında şəhidlərimizin qarşılanma mərasimi olub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov tədbirdə iştirak edib. 

Dövlət və hökumət nümayəndələri, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasındakı 

hərbi attaşe aparatının Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı nümayəndəliyinin zabitləri və şəhidlərin ailə 

üzvləri tədbirdə iştirak ediblər. 

Şəhid olan hərbi qulluqçularımız Əliyev İbrahim Mustafa oğlunun və Məmmədov Sahil Rasim 

oğlunun üçrəngli bayrağımıza bükülmüş cənazələri hərbçilərin müşayiəti ilə mərasim yerinə gətirildi. 

Şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. 

Ali Məclisin sədri şəhidlərin xatirəsinə ehtiramını bildirdi. 

Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun əsgərləri tərəfindən yaylım atəşi açıldı. 

Sonra “Qurani-Kərim”dən ayələr oxundu, şəhid cənazələrinin önündən keçildi. 

Şəhidlərin cənazələri doğulduqları kəndlərə yola salındı. 

Ali Məclisin sədri şəhidlərin ailə üzvləri ilə görüşərək onlara başsağlığı verdi. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Prezidenti ilə AFR kansleri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər 

 

[17:54] 07.12.2020  

 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə AFR kansleri Angela Merkel arasında telefon danışığı olub. 

Tərəflər Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. 

AZƏRTAC Kremlin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, tərəflər Azərbaycan, Rusiya və 

Ermənistan liderlərinin imzaladığı üçtərəfli Bəyanatda nəzərdə tutulan razılaşmanın ardıcıl icrasının 

regionda ümumi sabitliyə şərait yaradacağını vurğulayıblar. 

Məlumatda deyilir: “Hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkən əhalinin ümdə problemlərinin 

həllinin vacibliyi xüsusi qeyd edilib. Bununla bağlı ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq strukturların Rusiya 

tərəfindən yaradılan Humanitar Müşahidə Mərkəzinin məşğul olduğu işə cəlb edilməsinin zəruriliyi 

vurğulanıb. Hər iki tərəf ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində bundan sonrakı əməkdaşlığa hazır olduğunu 

bildirib”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Misirli professor: Prezident İlham Əliyev İslam tarixində müzəffər sərkərdə kimi qalacaq 

 

[17:41] 07.12.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam tarixində müzəffər sərkərdə kimi qalacaq. Mən onu İslam 

aləminin xilaskarı olmuş Səlahəddin Əyyubi kimi tarixi şəxsiyyətlərlə müqayisə edərdim. Azərbaycan 

Prezidenti torpaqları işğaldan azad etməklə yanaşı, həm də İslam mədəni irsinin bir hissəsini tamamilə 

məhv olmaqdan xilas etdi və bütün dünyanın qarşısında onların tezliklə bərpa ediləcəyi bəyanatını 

səsləndirdi. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirinə müsahibəsində Misir-Azərbaycan Dostluq 

Cəmiyyətinin baş katibi, Benha Universitetinin professoru Əbdülrəhman Saad söyləyib. O əlavə edib: “Mən 

və Dostluq Cəmiyyətinin digər üzvləri Azərbaycan xalqını və şəxsən Prezident İlham Əliyevi böyük Qələbə 

münasibətilə təbrik etmişik. Biz 30 ilə yaxın işğal altında qalmış Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsinə 

sevinirik. Azərbaycanın dostu kimi, hər tədbirdə, hər forumda ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə 

aparılan danışıqların nəticə verməməsindən narahatlığımızı ifadə edirdik. Bu münaqişənin nizama 

salınmasına ən böyük maneə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan torpaqlarının dərhal və qeyd-şərtsiz 

olaraq azad edilməsi haqqında qətnaməsinə məhəl qoymayan Ermənistan rəhbərliyi idi. Lakin son illər 

hərbi təxribatları daha da artıran, üstəlik qızışdırıcı bəyanatlarla çıxış edən Ermənistanın baş naziri vəziyyəti 

müharibə həddinə gətirib çıxardı. Bilirəm ki, Azərbaycan Prezidenti problemin sülh yolu ilə həlli üçün 

bütün səyləri göstərib. Amma səbrin də bir həddi var. Qısa müddət ərzində torpaqlarını işğaldan azad edən 

Azərbaycan Ordusunun rəşadətinə heyran qaldım. Bu, tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq bir Zəfərdir. Bir daha 

Azərbaycan xalqını və onun lideri İlham Əliyevi təbrik edirəm. Misirlilər dost və qardaş azərbaycanlıların 

Qələbə sevincini bölüşürlər. 

Misirli professor vurğulayıb ki, Azərbaycan ərazisində olan İslam mədəni irs abidələrinin, 

məbədlərin ermənilər tərəfindən təhqir olunması videokadrları Misir ziyalılarını da məyus edib. “Misirlilər 

də azərbaycanlılar kimi tolerant xalqdır. Biz Misirdə İslam abidələri, məscidlərlə yanaşı, yəhudi 

sinaqoqları, xristian kilsələri, xüsusən qədim qibti xristianların məbədlərini qoruyur, onları bərpa edirik. 

Azərbaycan da öz məscidlərini, həmçinin sinaqoq və kilsələri dövlət səviyyəsində qoruyur. Lakin 

ermənilərin məscidləri təhqir etməsi heç bir insanlıq meyarına sığmır. Mən Səlahəddin Əyyubini niyə misal 

çəkdim? Çünki bu tarixi şəxsiyyət də məscidləri dağıdan səlib yürüşü iştirakçılarına qarşı döyüşüb və onlara 

qalib gəlib. O da humanistlik nümayiş etdirərək xristian abidələrinə, kilsələrə toxunmayıb, onları mühafizə 

edib”, - deyə Əbdülrəhman Saad vurğulayıb. 

  

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 
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“TRT Haber”: Azərbaycan qazandığı zəfərlə bölgədə yeni əməkdaşlıq mühiti yaradıb 

 

[17:13] 07.12.2020  

 

Türkiyənin “TRT Haber” telekanalı Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə dair növbəti veriliş 

yayımlayıb. Verilişdə qeyd edilib ki, Azərbaycan Ordusunun cəbhədə qazandığı zəfərlə bölgədə yeni bir 

əməkdaşlıq mühiti yaranıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, verilişdə professorlar Oqtay Tanrısevər, Çağrı Erhan və Saynur Dərman 

teleaparıcı Bətul Soysal Bozdağanın qonağı olublar. 

Verilişdə Azərbaycan Ordusunun işğalçı Ermənistan üzərində qazandığı Qələbənin bölgədə yaratdığı 

yeni geosiyasi situasiya əsasında formalaşan hazırkı münasibətlər təhlil edilib. Azərbaycan-Türkiyə 

münasibətlərinin uca zirvələri fəth etdiyini diqqətə çatdıran ekspertlər əsaslandırıblar ki, iki qardaş ölkə 

arasındakı mövcud əlaqələr və görülən işlər, eləcə də perspektivdə olan layihələr və planlar bölgəyə sülh, 

sabitlik və inkişaf vəd edir. Hazırda Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı düşmənçilik sərgiləyən ölkələr 

birliyimizdən narahat olduqları üçün proseslərə ikili standartlardan yanaşırlar. Lakin hər iki ölkə rəhbərliyi 

bütün bu təzyiqlərə qarşı polad siyasi iradə nümayiş etdirir. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıya 

nəzərdə tutulan səfəri çərçivəsində əməkdaşlıq və müttəfiqlik istiqamətində atılacaq növbəti addımlar 

Azərbaycan-Türkiyə biliyini bir daha bütün dünyaya göstərəcək. 

  

Sabir Şahtaxtı  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Sergey Markov: Ermənistan ərazisindən dəhliz çox böyük hərbi-siyasi və iqtisadi əhəmiyyət kəsb 

edə bilər 

 

[17:05] 07.12.2020  

 

Ermənistan ərazisindən Naxçıvan dəhlizi iqtisadiyyat üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov bu fikrini “İnformasiya müharibələri. 

“Qarabağ uğrunda mübarizə” rusiyalıların kütləvi şüurunda” mövzusunda keçirilən dəyirmi 

masada AZƏRTAC-ın sualını cavablandırarkən bildirib. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı 

Bəyanatın 9-cu bəndində bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edildiyi bildirilir. 

Ermənistan Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz 

hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. 

Ekspertin qeyd etdiyi kimi, Ermənistan ərazisindən dəhliz Azərbaycanı və Türkiyəni quru yolla 

əlaqələndirir. Bu dəhliz çox böyük hərbi-siyasi və iqtisadi əhəmiyyət kəsb edə bilər. O deyib: 

“Azərbaycanın əldə etdiyi bu hissə Laçın dəhlizinə balans qismində ayrılıb. Əgər Ermənistan bu dəhlizin 

tikintisinə razılıq verməzsə, o halda Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan ərazisini bağlayan Laçın 

dəhlizini bloklayacaq”. 

S.Markov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya kanallarına paralel müsahibə zamanı “Nikol 

Paşinyanı tam məğlub etməsi”ni vurğulayan ekspertlərlə eyni fikirdə olduğunu qeyd edib. Politoloq deyib: 

“Multikulturalizm Azərbaycanda əsas dövlət ideologiyasıdır. Erməniləri Azərbaycan cəmiyyətinə real 

şəkildə daxil etmək lazımdır. Bu nöqteyi-nəzərdən Prezident İlham Əliyevə münaqişə xətlərinin “donunu 

açmaq” gərəkdir. Bundan ötrü Ermənistanın da iştirak edə biləcəyi Naxçıvan nəqliyyat dəhlizini qurmaq 

və bunun vasitəsilə barışıq yolu ilə getmək lazımdır. Daha sonra bir hissəsi hərbi yolla qaytarılmış Dağlıq 

Qarabağın qalan hissəsini dinc yolla Azərbaycana qaytarmaq lazımdır”. 

Markovun sözlərinə görə, əsas məqsəd məhz budur. “Mənə elə gəlir ki, nəqliyyat 

kommunikasiyalarının beynəlmiləlləşdirilməsi, qloballaşdırılması müasir tendensiyalara cavab verən 

düzgün addımdır. Məntiq belədir ki, Dağlıq Qarabağı “fəth etməyə”, Dağlıq Qarabağda hər hansı etnik 

təmizləmə aparmağa ehtiyac yoxdur. Kommunikasiyaları elə açmaq lazımdır ki, Dağlıq Qarabağdan olan 

iş adamları biznes qurmaq üçün Yerevana deyil, Bakıya getsinlər. Naxçıvana dəhliz layihəsinin 

reallaşdırılması uzun illər tələb edir. Buraya yolların tikilməsi, bu yolların ətrafında infrastrukturun 

qurulması daxildir. Buradan xeyli insan gəlir əldə edə bilər, bu, uzun illəri əhatə edəcək və perspektivli 

layihədir”, - deyə Markov sonda bildirib. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlər nəticəsində 

həlak olanların sayı 100-ə çatıb 

 

[17:00] 07.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu sentyabrın 27-dən dekabrın 7-dək olan müddətdə 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlərin yeni 

statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 100 nəfər həlak olub, 416 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistan ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 4186 ev, 135 çoxmənzilli yaşayış binası və 548 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

 

AZƏRTAC 
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Vətən müharibəsi dövründə QHT-lərin fəaliyyətinə dair 2 hesabat toplusunun təqdimatı keçirilib 

 

[16:37] 07.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

Şurası “Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın törətdiyi beynəlxalq cinayətlərə dair yerli və xarici QHT-

lərin hesabatları” və “Vətən müharibəsi dövründə QHT sektorunun fəaliyyətinə dair ilkin hesabat” 

toplusundan ibarət 2 nəşr hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu gün Şuranın ofisində həmin hesabatların təqdimatı keçirilib. Şura sədri, 

Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev bildirib ki, “Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın törətdiyi 

beynəlxalq cinayətlərə dair yerli və xarici QHT-lərin hesabatları” adlı nəşrdə 9-u yerli, 3-ü xarici QHT 

olmaqla 12 təşkilatın hesabatı toplanıb. 

Azərbaycan QHT-lərinin hazırladığı hesabatlar: 

1. “Vətən müharibəsi: başlanma səbəbləri, yaratdığı fəsadlar və törədilən cinayətlərə dair”, 

2. “Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qadağan olunmuş 

silahlardan istifadəyə dair”, 

3. “Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində qadınların, uşaqların qəsdən öldürülməsi, 

yaralanması və hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə bağlı” 

4. “Azərbaycan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitorinq Qrupunun Qarabağ uğrunda gedən Vətən 

müharibəsi zamanı dinc əhalinin hədəfə alınması ilə bağlı” 

5. “Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda silahlı münaqişə zamanı Azərbaycanın mülki 

şəxslərinə qəsdən hücumlarının faktiki və hüquqi aspektləri ilə bağlı”, 

6. “Ermənistan və erməni lobbisinin azad sözü boğmaq məqsədilə Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsini obyektiv işıqlandıran beynəlxalq media orqanlarına və jurnalistlərə qarşı təhdid və təzyiqləri 

haqqında” 

7. “Azərbaycanın dini, tarixi və mədəni abidələrinin Ermənistan tərəfindən dağıdılması və təhqir 

olunması faktlarına dair”, 

8. “Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi ekoloji terror və beynəlxalq neft-qaz xətlərinin 

qəsdən hədəfə alınması haqqında”, 

9. “Ermənistan tərəfindən xarici ölkələrdən gətirilən muzdluların və terrorçu təşkilat üzvlərinin 

Azərbaycana qarşı döyüşlərdə istifadəsi haqqında” 

Xarici QHT-lərin hazırladığı hesabatlar: 

1. “New military clashes between Armenia and Azerbaijan”, “COJEP İnternational”, Fransa; 

2. “Civilians are under attack!”, "NO Collective”, Böyük Britaniya; 

3. “Nauji kariniai susirėmimai tarp Armėnijos ir Azerbaidžano ATASKAITA”, Litva. 

Şura sədri bildirib ki, bu hesabatlarda Ermənistanın ölkəmizə qarşı törətdiyi müxtəlif cinayətlər, 

mülki əhalinin sıx yaşadığı bir sıra şəhər və rayonlarımızın ballistik raketlərdən və qadağan olunmuş 

bombalardan istifadə etməklə hədəfə alması, xalqımıza qarşı təşkil etdiyi soyqırımı və terror aktları, 

muzdlulardan və terrorçulardan döyüş əməliyyatları zamanı istifadə etməsi, beynəlxalq neft-qaz xətlərinin 

sıradan çıxarılmasına etdiyi cəhdlər, dini, mədəni və tarixi abidələrimizi dağıtması, ekologiya və ətraf 

mühitə vurduğu ziyan, söz və mətbuat azadlığına etdiyi basqılar və onlarla digər cinayətləri haqqında 

konkret faktlar və sübutlar əksini tapıb. Hesabatların toplu halında da dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

üçün onlar ingilis, rus və fransız dillərində tərcümə olunur. 

Azay Quliyev onu da bildirdi ki, Azərbaycana və mülki əhalimizə qarşı müharibə cinayətləri törətmiş 

insanların, xüsusilə Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin yerli və beynəlxalq məhkəmələr tərəfindən 

cəzalandırılması zamanı digər dəlillərlə yanaşı, QHT-lərin hazırladığı 335 səhifəlik bu hesabatlardan ətraflı 

istifadə olunacaq. 

“Vətən müharibəsi dövründə QHT sektorunun fəaliyyətinə dair ilkin hesabat”da isə qeyri-hökumət 

təşkilatlarının Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək tarixi qələbəmizə 

verdiyi töhfə, ordumuza və cəbhəyanı ərazidə yaşayan soydaşlarımıza göstərdiyi dəstək, Ermənistanın 

törətdiyi cinayətlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkələrin rəhbərlərinə operativ şəkildə 

ünvanladığı müraciətlər və sosial media platformalarındakı fəaliyyəti işıqlandırılıb. 

107 səhifədən ibarət olan ilkin hesabatda 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan QHT-

lərinin çoxprofilli fəaliyyəti, o cümlədən Ali Baş Komandana, xalqa müraciətləri, Ermənistanın ölkəmizə 
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hərbi təcavüzü, müharibə cinayətləri və digər əməlləri ilə bağlı müvafiq beynəlxalq təşkilatlara və bir sıra 

dövlətlərin rəhbərlərinə fərdi və kollektiv müraciətləri, işğalçıya qarşı adekvat addımların atılması üçün 

çağırışları əks olunub. 

Azay Quliyev qeyd etdi ki, bu müddət ərzində QHT-lər 39 beynəlxalq təşkilata, 5 ölkənin 

prezidentinə, parlamentinə və xarici işlər nazirlərinə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, törətdiyi beynəlxalq 

cinayətlər və digər hüquq pozuntuları ilə əlaqədar 22 kollektiv və 16 fərdi olmaqla 38 müraciət göndərib. 

Vətən müharibəsi dövründə qeyri-hökumət təşkilatlarının əsgər, gizir və zabitlərimizi, həmçinin 

şəhidlərimizin və hərbiçilərin ailələrini daim diqqət mərkəzində saxlaması, onlara maddi və mənəvi dəstək 

göstərməsi ilə bağlı faktlarla da hesabatda tanış olmaq mümkündür. 

İlkin hesabatda diqqət yetirilən məqamlardan biri də QHT-lərin informasiya müharibəsində 

üstünlüyümüzü təmin etmək, düşmən və onun havadarlarının ölkəmizə qarşı apardığı yalan və böhtan 

kampaniyasını zərərsizləşdirmək və Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi və soyqırımı 

cinayətlərini ifşa edərək dünya ictimaiyyətini operativ və geniş şəkildə məlumatlandırması istiqamətində 

fəaliyyətidir. 

Sonda Azay Quliyev Vətən müharibəsi dövründə QHT-lərin gördüyü işləri yüksək qiymətləndirdi, 

siyasi dünyagörüşündən asılı olmayaraq bütün QHT-lərin Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham 

Əliyevin ətrafında sıx birləşərək tarixi qələbəmizə və informasiya müharibəsinə verdikləri sanballı töhfəyə 

görə onların hamısına dərin təşəkkürünü bildirdi. 

Hər iki hesabatla aşağıdakı linkdən tanış ola bilərsiniz: 

http://cssn.gov.az/news.php?id=3929&lang=az 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Hazırda regionda baş verən normallaşma prosesi Ermənistanın da xeyrinə 

olacaq  

 

[16:49] 07.12.2020  

 

Qafqazda sabitlik və iqtisadi layihələrdən faydalanmaq əvəzinə Azərbaycan torpaqlarının işğalını 

davam etdirməyə üstünlük verən Ermənistanın və problemin siyasi həllində maraqlı olmayan dairələrin 

məqsədyönlü siyasəti səbəbindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 30 ilə yaxın davam edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Antalyanın 

Akdeniz Universitetində Şərqi Aralıq dənizi ilə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransda bildirib. 

Nazir deyib: “Bizim Ermənistan ərazisi ilə bağlı heç bir iddiamız yoxdur. Hazırda regionda baş verən 

normallaşma prosesi Ermənistan və erməni xalqının da xeyrinə olacaq. Belə ki, biz ədalətli paylaşımın 

tərəfdarıyıq. İstər mənəvi, istərsə də hüquqi baxımdan güclüyük və bu gücümüzün önümüzdəki dövrdə hər 

kəsin xeyrinə istifadə edilməsinə kömək göstərəcəyik”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul  
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Ettore Rosato: Biz İtaliya-Azərbaycan dostluğunu daha da gücləndirmək, münasibətlərimizi daha 

da şaxələndirmək istəyirik 

 

[16:33] 07.12.2020  

 

Azərbaycan üçün olduqca xüsusi əhəmiyyət kəsb edən belə bir dövrdə burada olmaqdan məmnunluq 

hissi duyuruq. Sizə olan dostluq hisslərimizi ifadə etmək üçün əslində, bu səfərə çoxdan hazırlaşırdıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İtaliya Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore Rosato bu fikirləri 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüş zamanı söyləyib. 

“Dedik ki, belə bir əhəmiyyətli dövrdə biz mütləq Sizin ölkənizə gəlməliyik. Zati-aliləri, Sizin də 

söylədiyiniz kimi, bizim aramızdakı dostluq, onun əlamətləri son illərdə xüsusi olaraq öz təzahürünü tapıb. 

Əslində, ölkələrimiz arasındakı səfərlərə gəldikdə, bu səfərlər çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. 

İtaliya Respublikası Prezidentinin Sizin ölkənizə rəsmi səfəri münasibətlərimizin inkişafında çox mühüm 

bir addıma çevrildi. Sizin də Romaya etdiyiniz dövlət səfəri də bizim tərəfimizdən strateji əhəmiyyət kəsb 

edən bir hadisə kimi qəbul olunur. Biz də Sizə dost olaraq bilirik ki, səfər çərçivəsində bir çox razılaşmalar 

və xüsusən də, strateji tərəfdaşlıq haqqında mühüm sənəd imzalanıb. Əslində, bunlar elə sazişlərdir ki, 

onlarda çox konkret öhdəliklər və olduqca vacib mahiyyət əks olunub”, - deyə italiyalı qonaq vurğulayıb. 

Azərbaycanın İtaliya üçün enerji daşıyıcılarının ilk ixracatçısı olduğunu bildirən Ettore Rosato deyib: 

“Belə bir keşməkeşli vaxtlarda enerji təhlükəsizliyini etimad göstərib o ölkəyə həvalə edə bilirik ki, o ölkə 

ilə həqiqətən dostluq münasibətləri olsun. Biz bu dostluğu daha da gücləndirmək istəyirik və 

münasibətlərimizi daha da şaxələndirmək fikrindəyik. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında iştirakla bağlı İtaliya tərəfinə 

təkliflər verilib  

 

[16:15] 07.12.2020  

 

İndi ölkəmizin yeni dövrü başlayır, biz bütün o bölgələri yenidən quracağıq. Artıq ilkin addımlar 

atılır, ilkin infrastruktur layihələrinə start verilib. Sizin Ağdamda gördüyünüz mənzərə azad edilmiş bütün 

torpaqlarda müşahidə olunur. Füzuli şəhərində də bir dənə salamat bina qalmayıb. Cəbrayıl, Zəngilan, 

Qubadlı eyni vəziyyətdədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə İtaliya Deputatlar Palatasının sədr 

müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə danışıb. 

Gəncəyə və Ağdama səfər etdiklərinə görə qonaqlara minnətdarlığını bildirən dövlətimizin başçısı 

deyib: “İndi bərpa dövrü başlayır, genişmiqyaslı quruculuq işləri aparılacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan 

şirkətləri, ilk növbədə, bu işlərdə iştirak edəcək və bizim üçün dost olan ölkələrin şirkətlərini də biz dəvət 

edəcəyik, daha doğrusu, artıq dəvət etmişik. Mən çox istərdim ki, İtaliya şirkətləri bu işlərdə, yəni, bərpa, 

yenidənqurma işlərində fəal iştirak etsinlər. İtaliya tərəfinə artıq bu təkliflər verildi. Yaxın günlərdə 

videokonfrans vasitəsilə ilkin təmaslar olacaq”. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, əsl dostluq özünü çətin anlarda göstərir. “Bizim üçün də bu 

müharibə, eyni zamanda, onu göstərdi ki, Azərbaycanın əsl dostları kimlərdir, hansı ölkələrdir. Biz dostluğu 

qiymətləndirən xalqıq. Sizin Azərbaycana səfəriniz bir daha onu göstərir ki, İtaliya doğrudan da 

Azərbaycanın əsl dostudur”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Milli Məclisin növbəti plenar iclasında Azərbaycanda hərbi vəziyyətin ləğv olunması məsələsinə 

baxılacaq 

 

[16:05] 07.12.2020  

 

Dekabrın 11-də Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, plenar iclasda 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 12-də saat 00.00-dan Hərbi 

vəziyyətin ləğv olunması haqqında Fərmanının təsdiq edilməsi barədə Milli Məclisin Qərarına baxılacaq. 

İclasda Hesablama Palatasının sədrinin təyin edilməsi barədə məsələ də müzakirə olunacaq. 

Deputatlar, həmçinin Azərbaycan Respublikasının “Mülki Məcəlləsində”, “Əmanətlərin tam 

sığortalanması haqqında”, “Əmanətlərin sığortalanması haqqında”, “Əmək Məcəlləsində”, “Təhsil 

haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Peşə təhsili haqqında” və “Ümumi təhsil haqqında” 

qanunlarda, “Gömrük Məcəlləsində”, “Vergi Məcəlləsində” və Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 

may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili 

Nizamnaməsi”ndə, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanunlarının layihələrini 

birinci oxunuşda müzakirə edəcəklər. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev İtaliya Deputatlar Palatasının sədr müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib  

 

[15:37] 07.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-də İtaliya Deputatlar Palatasının 

sədr müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Xoş gəlmisiniz. Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Şadam ki, siz Azərbaycana səfər edirsiniz. 

Müharibədən sonra Azərbaycana səfər edən ilk Avropa nümayəndə heyətisiniz. Yəqin ki, bu, təsadüfi deyil, 

çünki İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr çox sürətlə inkişaf edir və bu gün ən yüksək səviyyədədir. 

Hesab edirəm ki, siyasi əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Mənim bu ilin əvvəlində İtaliyaya etdiyim dövlət 

səfəri bunun bariz nümunəsidir. Səfər zamanı bir çox önəmli sənədlər imzalanmışdır. Onların arasında 

Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlıq haqqında sənəd xüsusi yer tutur. Bu sənəd bizim strateji tərəfdaşlığımızı bir 

daha təsdiqlədi. Səfər zamanı həm Prezident, həm Baş nazirlə görüşlərim əsnasında bir çox önəmli 

məsələlər müzakirə olundu. Eyni zamanda, Senatın və Nümayəndələr Palatasının rəhbərləri ilə mənim 

görüşlərim də çox gözəl keçdi. 

Bildiyiniz kimi, iki il bundan əvvəl İtaliya Prezidenti cənab Mattarella Azərbaycanda rəsmi səfərdə 

idi. Bu səfərlər ikitərəfli əlaqələrimizin çox möhkəm zəmində olmasını göstərir. Bu gün İtaliya-Azərbaycan 

əlaqələri həm siyasi, həm iqtisadi, həm bütün başqa sahələrdə çox uğurla inkişaf edir. Siz də bilirsiniz ki, 

İtaliya Azərbaycanın birinci ticarət tərəfdaşıdır. Keçən il ticarət dövriyyəmiz 6 milyard dollara çatmışdır. 

Bunun böyük hissəsi enerji resurslarına aiddir. Amma mən hesab edirəm ki, gələcək illərdə qeyri-neft 

sektoru da bizim aramızda xüsusi çəkiyə malik olacaq. Energetika sektoruna gəldikdə, bildiyiniz kimi, 

yaxın gələcəkdə TAP layihəsi istismara veriləcək və şübhəsiz ki, bu, İtaliya-Azərbaycan əlaqələrini daha 

da möhkəmləndirəcək. 

Bizim humanitar sahə ilə bağlı da böyük planlarımız var və artıq bir çox reallaşan layihələrimiz var. 

İtaliyaya dövlət səfərim çərçivəsində, eyni zamanda, təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu. İtaliya-

Azərbaycan Universitetinin yaradılması ilə bağlı razılığa gəlmişik. Bakıya qayıdandan sonra mənim 

tərəfimdən bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə universitet 

üçün bina da inşa ediləcək. Mən bu məsələni diqqətimdə saxlayıram və mənə müntəzəm olaraq bu məsələ 

ilə bağlı məlumatlar verilir. Onu da bildirməliyəm ki, mənə verilən məlumat əsasında orada bir neçə fakültə 

fəaliyyət göstərəcək. O siyahıya baxanda gördüm ki, orada memarlıq fakültəsi yoxdur və təklif etdim ki, 

bu da əlavə olunsun. Çünki İtaliya memarlığı ümumbəşəri dəyərdir və ölkəmizdə geniş vüsət almış tikinti 

sektorunun əlbəttə ki, müasir görkəmi olmalıdır. Əlbəttə, İtaliya-Azərbaycan Universitetində təhsil alacaq 

gənclər iki ölkə arasındakı əlaqələrə xüsusi töhfə verəcəklər. 

Mən, eyni zamanda, sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, siz həm Gəncəyə, həm Ağdama səfər 

etmisiniz, Ermənistan dövlətinin törətdiyi hərbi cinayətləri görmüsünüz. Ermənistan tərəfindən törədilmiş 

hərbi cinayətlər göz qabağındadır. Döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən Ermənistan mülki 

vətəndaşları atəşə tutub. Gəncəni Ermənistan ərazisindən ballistik raketlərlə atəşə tutmuşdur. Bu, hərbi 

cinayətdir və bu cinayətə görə Ermənistan rəhbərliyi cavab verəcək. Müharibə zamanı 94 mülki şəxs həlak 

olmuşdur, 400-dən çox yaralanmışdır. Ballistik raketlərlə bu zərbə təsadüfi xarakter daşımırdı, 

məqsədyönlü şəkildə məhz mülki vətəndaşların yaşadığı məkana gecə vaxtı istiqamətləndirilmişdir ki, daha 

çox qurbanlar olsun. Ağdam şəhərini də gördünüz. Daha doğrusu, artıq şəhərdən bir şey qalmayıb, orada 

bütün binalar dağıdılıb. Bu, Ermənistan faşizminin eybəcər sifətini göstərən cinayətdir. Onlar hesab 

edirdilər ki, azərbaycanlılar bu torpaqlara heç vaxt qayıtmayacaqlar. Amma biz qayıtmışıq, döyüşə-döyüşə 

onları torpaqlarımızdan qovduq. Onlar bizim qabağımızda diz çökdülər. 

İndi ölkəmizin yeni dövrü başlayır, biz bütün o bölgələri yenidən quracağıq. Artıq ilkin addımlar 

atılır, ilkin infrastruktur layihələrinə start verilib. Amma demək olar ki, Ağdamda gördüyünüz mənzərə 

azad edilmiş bütün torpaqlarda müşahidə olunur. Füzuli şəhərində də bir dənə salamat bina qalmayıb, 

Cəbrayıl şəhərində də. Zəngilan, Qubadlı eyni vəziyyətdədir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında Ermənistan 

dövləti qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmışdır. Bu da hərbi cinayət sayılır, Cenevrə Konvensiyalarına 

zidd olan bir addımdır. Ona görə bu rayonlarda bəzi yaşayış məntəqələrində bəzi evlər qalıb. Orada 

ermənilər yaşayırdılar. Ancaq noyabrın 10-dan dekabrın 1-nə qədər - o vaxt çərçivəsində onlar bu bölgələri 

tərk etməli idilər - onlar orada da vəhşilik törətdilər, evləri yandırdılar, sökdülər. Halbuki o evləri onlar yox, 
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o vaxta qədər - 30 il bundan əvvəl orada yaşamış azərbaycanlılar tikmişdilər. Meşələri yandırdılar, ağacları 

kəsdilər, yəni, dünyanın gözü qarşısında vəhşilik törətdilər. Beynəlxalq media qurumları da bu barədə 

reportajlar hazırlayıb mətbuata vermişlər. Bütün dünya indi gördü ki, Azərbaycan hansı vandallarla üz-üzə 

qalmışdır və bu vandallara qarşı təkbaşına müharibə apararaq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. 

İndi bərpa dövrü başlayır, genişmiqyaslı quruculuq işləri aparılacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan 

şirkətləri, ilk növbədə, bu işlərdə iştirak edəcək və bizim üçün dost olan ölkələrin şirkətlərini də biz dəvət 

edəcəyik, daha doğrusu, artıq dəvət etmişik. Mən çox istərdim ki, İtaliya şirkətləri bu işlərdə, yəni, bərpa, 

yenidənqurma işlərində fəal iştirak etsinlər. İtaliya tərəfinə artıq bu təkliflər verildi. Yaxın günlərdə 

videokonfrans vasitəsilə ilkin təmaslar olacaq. Əlbəttə, bir daha demək istəyirəm ki, dost ölkələrin şirkətləri 

bu işlərdə iştirak edəcəklər. Əsl dostluq isə özünü çətin anlarda büruzə verir. Bizim üçün də bu müharibə, 

eyni zamanda, onu göstərdi ki, Azərbaycanın əsl dostları kimlərdir, hansı ölkələrdir. Biz dostluğu 

qiymətləndirən xalqıq. Sizin Azərbaycana səfəriniz bir daha onu göstərir ki, İtaliya doğrudan da 

Azərbaycanın əsl dostudur. Bir daha xoş gəlmisiniz. 

İtaliya Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore Rosato dedi: 

- Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə sağ olun. Sizin ölkəniz üçün olduqca xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edən belə bir dövrdə burada olmaqdan məmnunluq hissi duyuruq. Buna görə də Sizə olan dostluq 

hisslərimizi ifadə etmək üçün əslində, bu səfərə çoxdan hazırlaşırdıq. Dedik ki, belə bir əhəmiyyətli dövrdə 

biz mütləq Sizin ölkənizə gəlməliyik. Zati-aliləri, Sizin də söylədiyiniz kimi, bizim aramızdakı dostluq, 

onun əlamətləri son illərdə xüsusi olaraq öz təzahürünü tapıb. Əslində, ölkələrimiz arasındakı səfərlərə 

gəldikdə, bu səfərlər çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. İtaliya Respublikası Prezidentinin Sizin 

ölkənizə rəsmi səfəri münasibətlərimizin inkişafında çox mühüm bir addıma çevrildi. Sizin də Romaya 

etdiyiniz dövlət səfəri də bizim tərəfimizdən strateji əhəmiyyət kəsb edən bir hadisə kimi qəbul olunur. Biz 

də Sizə dost olaraq bilirik ki, səfər çərçivəsində bir çox razılaşmalar və xüsusən də, strateji tərəfdaşlıq 

haqqında mühüm sənəd imzalanıb. Əslində, bunlar elə sazişlərdir ki, onlarda çox konkret öhdəliklər və 

olduqca vacib mahiyyət əks olunubdur. 

Azərbaycan İtaliya üçün enerji daşıyıcılarının ilk ixracatçısıdır. Belə bir keşməkeşli vaxtlarda enerji 

təhlükəsizliyini etimad göstərib o ölkəyə həvalə edə bilirik ki, o ölkə ilə həqiqətən dostluq münasibətləri 

olsun. Biz bu dostluğu daha da gücləndirmək istəyirik və münasibətlərimizi daha da şaxələndirmək 

fikrindəyik. 

 

X X X 

 

İtaliya parlamentinin Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore Rosato Azərbaycanın münaqişədə 

həyatını itirən mülki şəxslərinə görə başsağlığı verdi, Gəncə və Ağdama səfərlərinə toxundu. O qeyd etdi 

ki, 30 illik işğal dövründə Ağdamda törədilmiş viranəliyin şahidi olublar. “Hətta inanmaq belə çətin idi ki, 

burada nə zamansa insanlar yaşayıb”, - deyə vurğuladı. 

Ettore Rosato Prezident İlham Əliyevə İtaliya Deputatlar Palatası və İtaliya Senatı sədrlərinin 

salamlarını çatdırdı. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyinin dörd hərbi qulluqçusu “general-mayor” ali hərbi rütbəsi ilə təltif edilib 

 

[15:07] 07.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin dörd hərbi 

qulluqçusunun “general-mayor” ali hərbi rütbəsi ilə təltif edilməsinə dair Sərəncam imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sərəncama əsasən polkovniklər Ağamir Sultanova, Anar Kərimova, 

Namiq İslamzadəyə və Zaur Məmmədova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına “general-mayor” ali 

hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[15:05] 07.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına “general-mayor” ali 

hərbi rütbəsi verilsin: 

polkovnik Ağamir Əzizxan oğlu Sultanova 

polkovnik Anar Təvəkkül oğlu Kərimova 

polkovnik Namiq Sərəfruz oğlu İslamzadəyə 

polkovnik Zaur Sabir oğlu Məmmədova. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 7 dekabr 2020-ci il. 
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İsrailin “Jerusalem online.com” saytı: Ermənistan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 

sistematik olaraq əsl ekoloji terror törədib 

 

[14:28] 07.12.2020  

 

Ulu Tanrı, ilk növbədə, Cənnət bağında ağaclar əkdiyi kimi, sionizm hərəkatının da ilk əməllərindən 

biri İsrail torpağında ağac əkmək olub. İudaizm dinində ağaclar üçün Yeni il var. Hər yeddi ildə bir dəfə 

biz meyvə ağaclarına bir il istirahət veririk ki, onlar çiçək açsın, bərpa olunsun. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, israilli məşhur jurnalist qadın Sivan Qamliel İsrailin ingilisdilli populyar 

“Jerusalem online.com” saytında dərc olunmuş “Ekoloji terrorizmə yəhudi baxışı” sərlövhəli məqaləsini 

bu mövzuya həsr edib. Müəllif yazır ki, bu səbəbdən adi terrorizm kimi ekoloji terrorizm də bəşəriyyətə 

qarşı ciddi cinayətdir. 

Deniel Şvarts “The Journal of Peace Research” nəşrində yazır ki, aşağıdakı məzmunda terror aktı 

törədən hər kəs ekoloji terrorist hesab edilir: ekoloji terrorizmin vurduğu fiziki ziyan terror aktlarının 

birbaşa nəticələri ilə məhdudlaşmır. Ekoloji dağıntı baş verəndə ətraf mühit qarşılıqlı əlaqəli xarakter 

daşıdığı üçün bu ziyan həmin hərəkətlərin çərçivəsindən kənara çıxır”. 

Qamliel yazır: “Beləliklə, “HƏMAS” təşkilatı tərəfindən İsrailin cənubunda yerləşən meşələrə 

yandırıcı şarlar və hava çərpələngləri buraxılması, yaxud, ermənilərin məlum üçtərəfli bəyanat çərçivəsində 

Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərini tərk etməzdən əvvəl həmin rayonlardakı ağacları, evləri və mədəni 

irs obyektlərini məhv etməsi həqiqətən əsl ekoloji terror aktıdır. Hər iki halda cinayətkarlar öz əməllərinin 

qurbanlarının ətraf təbii mühitdən zövq almalarını istəmirlər”. 

Müəllif qeyd edir ki, ermənilər Kəlbəcərdə olduqları son günlərdə ekoloji soyqırımı törədiblər. 27 il 

bundan əvvəl öz yurdlarından qovulmuş Azərbaycan sakinləri indi öz evlərinə qayıdan vaxt ermənilər ətraf 

mühitə vəhşicəsinə ziyan vurublar. 

İsrailli jurnalist yazır: “Kəlbəcər rayonu 1993-cü ildə erməni qoşunları tərəfindən işğal edilib. Bu 

rayonun 128 kəndində yaşayan 60 minə yaxın azərbaycanlı öz evlərini tərk etməyə məcbur olub və 

Azərbaycanın başqa ərazilərində sığınacaq tapıblar. Sənədlərdə göstərilir ki, işğala qədər bu rayonda heç 

bir erməni olmayıb. Azərbaycanlılar öz torpaqlarından qovulandan sonra Ermənistan bu rayona erməniləri 

köçürüb və onları orada məskunlaşdırıb. 

Köçkün ermənilər Dağlıq Qarabağı və Azərbaycanın ona bitişik yeddi rayonunu tərk edərkən 

“HƏMAS” təşkilatının üzvləri kimi genişmiqyaslı ekoloji terror aktları törədib, azərbaycanlı məcburi 

köçkünlərin evlərini yandırıb, heyvanları öldürüb, ağacları kəsib, Azərbaycana məxsus olan Xudavəng 

Qafqaz alban monastır kompleksi kimi müqəddəs ziyarətgahları qarət edib, mədəniyyət xəzinələri yerləşən 

əraziləri talan ediblər”. 

Qamlielin fikrincə, bu hərəkətləri törədən ermənilərin məqsədi həmin regionu 1990-cı illərin 

əvvəlində oradan zorla qovulmuş və indi öz evlərinə qayıtmaq istəyən azərbaycanlı köçkünlərin yaşaması 

üçün yararsız vəziyyətə salmaq olub. 

Son 30 ildə Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə təbii ehtiyatları qarət edib, suları çirkləndirib, flora və 

faunanı məhv edib, narkotik bitkilər yetişdirib və narkotik maddələr alveri edir, nəticədə ətraf mühitə çox 

ciddi ziyan vurulub. 

İsrailli məşhur jurnalist qadın Sivan Qamliel İsrailin ingilisdilli populyar “Jerusalem online.com” 

saytında dərc edilmiş məqaləsinin sonunda yazır: “Ətraf mühit və ağaclar bütün bəşəriyyət üçün həlledici 

əhəmiyyət kəsb edir. Ağaclar bizim nəfəs almağımız üçün oksigen, istirahət etməyimiz üçün kölgə, yemək 

üçün meyvə verir, dünyamızı gözəlləşdirir. İudaizmə görə müharibə dövründə ağacların kəsilməsi 

qadağandır. Ağaclar düşmən deyil, deməli, bizim onları məhv etməyə və ya onlara əziyyət verməyə 

haqqımız yoxdur”. 

 

AZƏRTAC 
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İtaliya parlamentinin nümayəndələri Gəncəyə və Ağdama səfərləri barədə təəssüratlarını 

bölüşüblər 

 

[13:25] 07.12.2020  

 

Gəncədə erməni terroru nəticəsində böyük dağıntıların yarandığı əraziyə və Ermənistanın işğalından 

azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edən İtaliya parlamentinin nümayəndə heyətinin üzvləri öz 

təəssüratlarını sosial şəbəkələrdəki hesablarında paylaşıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, nümayəndə heyətinin rəhbəri, Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore 

Rosato Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə mülki əhalinin bombalanmasının dəhşətli nəticələri ilə 

tanış olduqlarını və bu dramatik mənzərəni heç zaman unutmayacağını yazıb. Qarabağda şəhər və kəndlərin 

talan olunduğunu və tamamilə yerlə-yeksan edildiyini bildirən E.Rosato Ağdam məscidinin minarəsindən 

videogörüntülər də paylaşıb. Qarabağa səfər edən ilk Avropa parlament nümayəndə heyətinin rəhbəri 

videoda Ağdam şəhərindəki dağıntıları nümayiş etdirib və tezliklə burada həyatın bərpa olunacağına ümid 

ifadə edib. 

İtaliya Senatının Xarici əlaqələr daimi komissiyasının üzvü, hakim “5 Ulduz Hərəkatı” partiyasından 

olan senator Canluka Ferrara “Qafqazın Xirosiması” adlanan Ağdama gedən yolun minalanmış ərazilərdən 

keçdiyini yazıb. 1993-cü ildə erməni qoşunları tərəfindən işğal edilən və dağıdılaraq “ruhlar şəhərinə“ 

çevrilən Ağdamda yeganə salamat binanın şəhər məscidi olduğunu qeyd edən C.Ferrara işğal illərində bu 

dini məbədin donuz tövləsi kimi istifadə edildiyini diqqətə çatdırıb. Bu dəhşəti, misli görünməmiş vəhşiliyi 

yaxından görə bilən ilk beynəlxalq missiyanın üzvü kimi o, səhraya dönmüş bu ərazilərə insanların tezliklə 

geri qayıdacaqlarına inam ifadə edib. 

İtaliya parlamentində “İtaliya qardaşları” partiyasından olan senator, Senatın xarici əlaqələr daimi 

komissiyasının üzvü Adolfo Urso öz qeydlərində Gəncədə onlarla qadın, uşaq və qocanın ölümünə səbəb 

olan raket hücumundan bəhs edib. O, məhv olan ailələr, qətlə yetirilmiş uşaqların oyuncaqları, evlərin 

dağıdılmış divarlarını sağalması çətin olan yaranın təzahürləri kimi təqdim edib. Həmin dramatik 

hadisələrin bir daha təkrarlanmaması üçün bu yaraların və acıların sağaldılmalı olduğu qeyd edilib. 

A.Urso Ağdamda məscidin donuz tövləsi kimi istifadəsini isə təhqir nümunəsi kimi dəyərləndirib və 

bu gördüklərinin təəssüf ki, ağrılı həqiqət olduğunu yazıb. 

İtalyan parlamentari Alessandro Alfieri Gəncə və Ağdamda gördüyü vəziyyəti ətraflı təsvir edib. Bir 

zamanlar Azərbaycanın çiçəklənən şəhərlərindən biri olan Ağdama gedən yolda bütün üzüm bağlarının 

məhv edildiyi, əkin sahələrinin səhraya çevrildiyi, ətraf ərazilərin minalandığı və yalnız xüsusi hərbi 

hissələrin həmin ərazidə təmizləmə işləri apardığı bildirilir. Qeyd edilir ki, müharibə başa çatsa da, mülki 

əhali bu ərazilərə geri dönə bilmək üçün səbir etməlidir. O, yaxın günlərdə qohumlarının məzarlarını ziyarət 

etmək istəyərkən minaya düşən bir ailənin faciəsini də diqqətə çatdırır. 

Parlamentari Ağdam haqqında təəssüratlarını müsbət notlarla bitirir. O qeyd edir ki, dəfələrlə 

Azərbaycan çempionu olmuş və Çempionlar Liqasında mübarizə aparmış Ağdamın “Qarabağ” futbol klubu 

bir neçə gün öncə öz ev stadionuna baş çəkdi və həmin mənzərə insanlarda təsirli hisslər doğurdu. Bu, bir 

daha göstərdi ki, dağıdılmış şəhər yenidən həyata geri dönə bilər. 

Parlamentarilərin “Facebook“, “Twitter“ və “Instagram“ sosial şəbəkələrində birbaşa hadisə 

yerlərindən paylaşdıqları foto və videolar Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün ağır nəticələri 

barədə dolğun təsəvvürlər yaradıb. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma  

 

AZƏRTAC 
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Avstraliyanın “The Canberra Times” qəzeti Azərbaycanın tarixi Qələbəsindən yazır 

 

[10:35] 07.12.2020  

 

Avstraliyanın “The Canberra Times” qəzetində “Ermənistanda etirazçılar baş nazir Paşinyanın 

istefasını tələb edir” adlı məqalə dərc edilib. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, məqalədə on minlərlə müxalifət tərəfdarının Yerevan 

şəhərində keçirilən mitinqində Azərbaycanın möhtəşəm Qələbəsi ilə başa çatan hərbi əməliyyatlara görə 

baş nazir Nikol Paşinyanın istefasının tələb edildiyi qeyd olunur. Bildirilir ki, altı həftə davam edən 

müharibə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli sənədə əsasən Ermənistanın 

məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Azərbaycan Ermənistan ordusunun təqribən 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal 

altında saxladığı torpaqları azad edib. 

Məqalədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixindən də bəhs olunur. Qeyd edilir ki, ötən 

əsrin 90-cı illərində Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları nəticəsində başlanan döyüşlər Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ regionunun və yeddi rayonunun işğal edilməsi ilə başa çatmışdı. 

Son olaraq cari il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun mülki əhaliyə qarşı təxribatlarına cavab 

olaraq, Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatlarına başladığı qeyd edilir. Cəmi 44 gün davam edən 

müharibədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əldə etdiyi böyük uğur nəticəsində Ermənistanın 

məğlubiyyətlə bağlı sənədi imzalamağa məcbur edildiyi vurğulanır. 

Diqqətə çatdırılır ki, döyüş əməliyyatlarının başa çatması Azərbaycanda böyük qələbə kimi qeyd 

edilib və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yeni milli bayram - Qələbə Günü təsis edilib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kanberra 

 

AZƏRTAC 
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Peru qəzetində Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış 

Bəyanatdan bəhs edilib 

 

[10:07] 07.12.2020  

 

Perunun ən nüfuzlu mətbu orqanlarından olan “La República” qəzetində Azərbaycan, Rusiya 

prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış birgə Bəyanat haqqında bu ölkədəki 

səfirimiz Məmməd Talıbovun müsahibəsi dərc olunub. 

Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, müsahibədə 

razılaşmanın əldə olunmasında Rusiyanın vasitəçiliyi və Türkiyənin əhəmiyyətli rolunu qeyd edən səfir 

Bəyanatın tələblərinə əsasən Ermənistan ordusunun Azərbaycanın işğal altında qalmış ərazilərindən 

çıxarıldığını, razılaşmanın tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət məqsədilə bölgədə Rusiya sülhməramlı 

qüvvələrinin yerləşdirildiyini, habelə Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə birgə monitorinq mərkəzinin 

yaradılacağını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, Bəyanatın tələblərindən irəli gələrək, 1991-1994-cü illərdə 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və yeddi ətraf rayonunun, ümumilikdə ölkə ərazisinin beşdəbirinin 

Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı bu ərazilərdən qovulmuş bir milyona yaxın azərbaycanlı məcburi 

köçkünün qarşıdakı vaxtlarda öz torpaqlarına qaytarılması nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan tərəfinin itkilərinə dair sualla bağlı səfir hərbi əməliyyatlar dövründə münaqişə 

zonasından kənarda yerləşən, sıx məskunlaşmış şəhər və kəndlərimizin, o cümlədən ölkənin ikinci ən böyük 

şəhəri olan Gəncənin dəfələrlə Ermənistan tərəfindən ballistik raket zərbələrinə məruz qaldığını, bu 

hücumlar zamanı 94 nəfər mülki şəxsin həlak olduğunu, 400-dən çox insanın isə yaralandığını bildirib. 

Bölgənin gələcəyi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin gözləntilərinə dair suala münasibətdə səfir 

Ermənistanda təcavüzkar və qisasçı məqsədlər güdən, azərbaycanlılara qarşı nifrəti təbliğ edən deyil, 

barışıq tərəfdarı olan və bu düşmənçiliyə son qoyulmasını dəstəkləyən siyasətin üstünlük təşkil edəcəyinə 

ümidvar olduğumuzu bildirib. Azərbaycanda ermənilərə qarşı kin bəslənilmədiyini deyən diplomat bu gün 

ölkəmizdə on minlərlə erməninin yaşadığını, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin də Azərbaycan vətəndaşı 

olduğunu və bu insanların Azərbaycan qanunlarına hörmət etmək şərti ilə burada yaşamaqda davam edə 

biləcəyini söyləyib. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA son üç gün ərzində 102 mina zərərsizləşdirib 

 

[06:46] 07.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) 

03-06 dekabr tarixlərində Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı və Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin aşkar 

olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 33 və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzindən 2 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş 35 çağırış əsasında agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 30 

operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. 

Aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 178 ədəd partlamamış hərbi sursat, 13 ədəd tank 

əleyhinə mina, 25 ədəd piyada əleyhinə mina, 6700 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 12 ədəd partlamış mərmi 

qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 102 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib, 

Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 80141 nəfər mülkü şəxs arasında mina 

təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 
AZƏRTAC 
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6 dekabr 

 

Türkiyənin “A haber” telekanalında Xocalı soyqırımından kadrlar yayımlanıb 

 

[23:20] 06.12.2020  

 

Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini həyata keçirmək üçün soyqırımı və terror 

aktlarından istifadə etməklə dinc əhaliyə qarşı amansız cinayətlər törədib. Bu cinayətlərə göz yuman, baş 

verənləri sükutla qarşılayan tərəflər bu və ya digər formada Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə dəstək 

veriblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyənin “A haber” telekanalında yayımlanan “Qərbin 

törətdiyi soyqırımılar” sərlövhəli sənədli-tarixi reportajda ifadə olunub. 

İşğalçılıq siyasətləri, istismarçılıq, soyqırımı və deportasiyalar reportajda qitələr və bölgələr üzrə 

ayrı-ayrılıqda təhlil olunub. Reportajın Ermənistanın bəşəri cinayətlərinə aid olan hissəsində Xocalı 

soyqırımına xüsusi yer ayrılıb. Şahid ifadələri, Xocalı soyqırımı zamanı lentə köçürülən orijinal foto və 

videolar əsasında ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri bəşəri cinayətlər tamaşaçılara təqdim 

olunub. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan ilə müvafiq razılıq əsasında Rusiya tərəfindən Xankəndiyə göndərilən humanitar yük 

Gəncə beynəlxalq hava limanına çatdırılıb  

 

[17:11] 06.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası ilə müvafiq razılıq əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən Xankəndiyə 

çatdırılması məqsədilə göndərilən humanitar yük dekabrın 6-da Gəncə beynəlxalq hava limanına çatdırılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, humanitar yardım müəyyən edilmiş Gəncə-Bərdə-Ağdam-Xankəndi 

marşrutu üzrə avtomobil yolu ilə yola düşüb. 

 

AZƏRTAC 
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Vətən müharibəsi dövründə psixoloji sarsıntı keçirən ailələr diqqət mərkəzində saxlanılır 

 

[13:23] 06.12.2020  

 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi şəhid 

ailələri, müharibədə yaralanmış şəxslər və onların ailə üzvlərinə psixoloji dəstək tədbirlərini davam etdirir. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya 

şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, psixoloq və psixiatrlardan ibarət qruplar son günlərdə 712 ailə ilə 

görüşüblər. Psixoloji dəstək tədbirlərinə ehtiyacı olan ailələrə psixokorreksiya işləri üzrə seanslar keçirilir. 

Həmçinin ilkin diaqnostikadan sonra bir çox şəxslərə ehtiyaclarına uyğun ödənişsiz dərman preparatları 

verilib. 

Noyabrıın 19-dan fəaliyyətə başlayan “Onlayn psixoloji dəstək xidməti”nə (050 406 75 85) isə 200-

yə yaxın zəng daxil olub. Müraciətlərin məzmununa uyğun olaraq psixoloqlar vətəndaşlara dəstəkyönümlü 

xidmətlər göstəriblər. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 

Xatırladaq ki, 44 günlük müharibə dövründə də Agentlik erməni təxribat və terrorundan zərər çəkən 

şəxslərlə, ailələrlə görüşərək, onlara ehtiyac duyduqları psixoloji xidmətləri göstərib. Həmçinin ailələrin 

sosial vəziyyətləri qiymətləndirilib, ehtiyac duyduqları sosial dəstək tədbirləri müəyyənləşdirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndindən videogörüntülər yayılıb 

 

[12:07] 06.12.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndindən videogörüntülər yayıb. 

AZƏRTAC həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Şəhid və yaralanmış hərbçilərin 500-dən çox ailə üzvü özünüməşğulluq və ictimai işlərə cəlb edilib 

 

[11:21] 06.12.2020  

 

Bu tədbirlər erməni terrorundan zərər çəkən mülki şəxsləri də əhatə edir 

 

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələrinin və müharibə iştirakçılarının, erməni 

terrorundan zərər çəkən mülki şəxslərin və onların ailə üzvlərinin sosial dəstəklə təmin edilməsi tədbirlərini 

həyata keçirir. Bu tədbirlər çərçivəsində onların aktiv məşğulluqla əhatə olunmasına artıq başlanılıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr və 

kommunikasiya şöbəsindən məlumat verilib. 

Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən son günlərdə həmin kateqoriyalardan 

olan 500-dən çox şəxsin məşğulluğuna və özünüməşğulluğuna dəstək işləri aparılıb. 

Onlardan 305-i (o cümlədən 215 şəhid ailəsi üzvünün, 70 müharibə iştirakçısı və yaralanmış şəxsin 

və b.) özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib, bir hissəsi aktivlərlə artıq təmin olunub, qalanları da təmin 

olunmaqdadır. 

Həmçinin 200-dən çoxunun (o cümlədən 82 şəhid ailəsi üzvünün, 110 müharibə iştirakçısı və 

yaralanmış şəxsin, yaxud onların ailə üzvlərinin və b.) haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilməsi işləri 

görülür, 100-dən çoxu artıq cəlb edilib, digərləri də yaxın günlərdə cəlb ediləcək. 

Bu istiqamətlərdə işlər hazırda da davam etdirilir. 

 

AZƏRTAC 
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“Arabnews” qəzetində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın bərpasından bəhs edən məqalə dərc 

olunub 

 

[07:38] 06.12.2020  

 

Səudiyyə Ərəbistanının ingiliscə nəşr olunan “Arabnews” qəzetində Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri 

Şahin Abdullayevin “Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərini bərpa edir” sərlövhəli geniş məqaləsi 

dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Ermənistanın 44 gün davam edən müharibədə Azərbaycanın 

yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutduğu, mülki obyektləri, evləri dağıtdığı qeyd olunur. Diqqətə 

çatdırılır ki, münaqişənin həlli üzrə danışıqların davam etdiyi 30 ilə yaxın müddətdə ermənilər hərbi 

təxribatlarını davam etdirib. Nəhayət, sentyabrın 27-də törədilən növbəti təxribatdan sonra əks-hücum 

əməliyyatına başlayan Azərbaycan Ordusu işğal altında olan torpaqları azad edib, beləliklə, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirib. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın şərtlərinə 

uyğun olaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri daha üç rayonu qeyd-şərtsiz tərk edib. 

Müəllif qeyd edir ki, işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində ermənilər binaları, mülki 

obyektləri və məbədləri dağıdıb, təbii sərvətləri talan ediblər. Azıx və Tağlar mağaraları, “Qara köpək” və 

“Üzərlik” təpə-kurqanları kimi qədim tarixi irs nümunələri erməni vandalları tərəfindən hərbi məqsədlər 

üçün istifadə olunub. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş şəhərləri Xirosimanı xatırladır. Son məlumatlara 

görə, Qarabağda 67 məsciddən 63-ü vəhşicəsinə dağıdılıb, Ağdam isə kabuslar şəhərinə çevrilib. Bundan 

başqa, barbar ermənilər Kəlbəcər rayonunda tərk etdikləri evləri və meşələri yandırıb, mülki infrastruktura 

böyük zərər veriblər. 

Daha sonra məqalədə Qarabağın işğalı, münaqişənin tarixi barədə ətraflı məlumat verilib. Vurğulanıb 

ki, Azərbaycan Ordusunun möhtəşəm qələbəsindən sonra Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

ermənilərin dağıtdığı ərazilərin bərpa olunacağını bəyan edib. O bildirib ki, artıq Füzuli-Şuşa avtomobil və 

Bərdə-Ağdam dəmir yollarının tikintisinə başlanılıb. Azərbaycan Prezidenti qısa zaman ərzində 

infrastrukturun, mülki obyektlərin və yaşayış binalarının bərpa ediləcəyini, məcburi köçkünlərin doğma 

yurdlarına qayıdacağını vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı bəyan edib ki, Qarabağ əsl cənnət məkanına 

çevriləcək. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Vyana şəhərində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb 

 

[04:08] 06.12.2020  

 

Avstriyadakı Azərbaycan diasporunun təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyi önündə 

Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb, xatirə guşəsinə əklil qoyulub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, səfirlik önünə yığışan Azərbaycan və türk diasporlarının fəalları 

dövlətimizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan igid oğulların əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad 

ediblər. 

Sonra Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin sədri Yardım Günəş çıxış 

edərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son ilərdəki vəziyyət, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

törətdiyi təxribatlar, mülki əhali və infrastrukturun hədəfə alınması barədə danışıb. O bildirib ki, daim sülh 

və əmin-əmanlıq tərəfdarı olan Azərbaycan xalqı Ermənistanın işğalına sülh yolu ilə son qoyulmasına 

tərəfdar olsa da, havadarlarına arxalanan Ermənistan son dövrlərdə daha da azğınlaşaraq, təxribat və 

hücumlarla yeni ərazilər işğal etmək iddiasına düşmüşdülər. Azərbaycan xalqının səbir kasasını daşdıran 

belə hücumlardan biri bu ilin sentyabr ayında geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatları ilə nəticələndi. Qısa 

zamanda düşmənə sarsıdıcı zərbə vuran Azərbaycan Silahlı Qüvvələri həm torpaqları işğaldan azad etdi, 

həm də Ermənistanın hərbi potensialına ağır zərbə vurdu. Azərbaycan Ordusunun həmlələrinə tab 

gətirməyən Ermənistan tərəfi 10 noyabr tarixli bəyanatı imzalayaraq, Azərbaycan torpaqlarının işğalına son 

qoymağa vadar oldu. 

O, əzəli Azərbaycan torpaqlarının düşmən tapdağından azad edilməsində şəhid olan soydaşlarımızın 

əziz xatirəsinin yaddaşlarda əbədi yaşayacağını vurğulayaraq, Azərbaycan xalqının öz igid övladlarının 

misilsiz rəşadət və fədakarlığını unutmayacağını bildirib. 

Sonda Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasında canından keçən oğul və qızlarımızın 

xatirəsinə dualar oxunub. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vyana 
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5 dekabr 

 

BERNAMA agentliyi: Azərbaycan Qələbə Gününü noyabrın 8-də qeyd edəcək 

 

[22:03] 05.12.2020  

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hər il 

noyabrın 8-də ölkəmizdə Qələbə Gününün qeyd edəcəyi barədə bəyanatını yayıb. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Malayziya agentliyinin AZƏRTAC-a istinadla yaydığı 

məlumatda Prezident İlham Əliyevin Qarabağda altı həftə davam etmiş döyüşlərin noyabrın 10-da qələbə 

ilə başa çatdığını elan etdiyi bildirilir. Qeyd edilir ki, Türkiyədə Mustafa Kamal Atatürkün həmin gün vəfat 

etdiyi nəzərə alınaraq, Azərbaycan dövlətinin başçısı Qələbə Gününün noyabrın 8-də, Qarabağın incisi 

sayılan Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad edildiyi günə dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul edilib. 

Məqalədə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin sözləri də sitat gətirilib: “Mustafa 

Kamal Atatürk bütün türklər üçün əziz və hörmətli şəxsiyyətdir, onu azərbaycanlılar da yüksək 

qiymətləndirirlər və ona hörmətlə yanaşırlar”. 

Yazıda Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir” sözlərinin 

türk dünyasının tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığı vurğulanır. 

Bildirilir ki, Şuşanın azad edilməsi İkinci Qarabağ və ya Vətən müharibəsində həlledici əhəmiyyətə 

malikdir və məhz bu şəhərin azad edilməsi Ermənistanın baş nazirini məğlub olmaq barədə bəyanatı 

imzalamağa vadar edib, Bakı ilə Yerevan arasında müharibəyə son qoyub. 

Məqalədə Azərbaycan Prezidentinin Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 

barədə Sərəncamı barədə də məlumat verilib. 

Qeyd edilib ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə dekabrın 4-də saat12-də bütün ölkə ərazisində 

Vətən müharibəsində həyatlarını qurban verən şəhidlərin xatirəsinin anılması məqsədilə bir dəqiqəlik sükut 

elan edilib. 

Yazıda Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinə istinadla Qarabağ regionu, Ermənistan ordusu 

tərəfindən işğal edilmiş ərazilər uğrunda gedən döyüşlərdə 2783 əsgərimizin şəhidi olduğu da bildirilir. 

Qeyd edilir ki, Azərbaycan lideri sentyabrın 27-sini “Şəhidlərin Anım Günü” elan edib. 

Məqalədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi barədə də geniş məlumat 

verilir. Qeyd edilir ki, Qarabağ regionu və ətrafda yerləşən yeddi rayon beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan 

ərazisi kimi tanınır. Bu ərazilər ötən əsrin 90-cı illərində aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində xarici 

havadarlarına arxalanan Ermənistan tərəfindən işğal edilib. Sentyabrın 27-də Azərbaycan Ordusunun 

Ermənistanın təxribatlarına qarşı başladığı əks-hücum əməliyyatı 44 gün davam edib və bu əməliyyatlar 

nəticəsində dörd şəhər və təqribən 300-dək yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
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Hulusi Akar: Qəhrəman Azərbaycan Ordusu hərbi əməliyyatları uğurla həyata keçirərək Qarabağı 

xilas etdi 

 

[20:54] 05.12.2020  

 

Türk istehsalı olan silah sistemlərinin imkanları azərbaycanlı qardaşlarımızın öz torpaqlarını işğaldan 

azad etmək mücadiləsində də öz gücünü açıq şəkildə göstərdi. Qəhrəman Azərbaycan Ordusu Vətənin 

bütövlüyü uğrunda əməliyyatları böyük bir uğurla həyata keçirərək Qarabağı otuz il davam edən 

Ermənistan işğalından yerli və milli silah sistemlərimizin tətbiqi ilə 44 gündə xilas etdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar ölkəsinin müdafiə 

sənayesindəki uğurları barədə çıxışında söyləyib. 

Türkiyənin müdafiə sənayesində böyük nailiyyətlər qazandığını və bu istiqamətdə fəaliyyətin 

qərarlılıqla davam etdiyini vurğulayan nazir Hulusi Akar deyib: “Bu gün yerli və milli silah sistemlərimizin 

əməliyyatların gedişatındakı həlledici təsirləri bütün dünyada müzakirə olunur və diqqətlə izlənilir". 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Daşlarda elə informasiyalar var ki, onları silmək mümkün deyil - Xudavəng monastır kompleksi 

 

[18:02] 05.12.2020  

 

Kəlbəcərin Vəng kəndində yerləşən Xudavəng məbəd kompleksi Azərbaycan xalqının əcdadlarının 

dini etiqadından və əsrlərboyu məruz qaldığı istilalara rəğmən tolerant davranışından xəbər verir. Daş 

kitabələrdə yazılan Arzu xatun, Tursun, Həsən, Şəms, Altun, Qaragöz və bizim üçün doğma olan digər 

adlar bu abidə kompleksini ucaldanların etnik mənsubiyyətinin göstəricilərindən biridir. 

Azərbaycana 200 il əvvəl köçürülmüş ermənilər xalqımıza məxsus dini, tarixi-mədəniyyət 

abidələrini öz adlarına çıxmaq üçün hər cür saxtakarlığa əl atıb, buna bütün dövrlərdə aramsız cəhdlər 

göstəriblər. Kəlbəcərdəki Xudavəng monastırı da bu qəbildəndir. 

Dağlar qoynunda yerləşən məbədin tarixinə keçməzdən əvvəl Azərbaycan Alban-udi dini icmasının 

nümayəndələrinin bu monastır kompleksinə dekabrın 4-də tarixi ziyarətini xatırlatmaq istərdik. İcma 

nümayəndələri soyuq qış günündə Qəbələnin Nic kəndindən təxminən 400 kilometr məsafə qət edərək, 

Murovun qarlı dağ yollarını aşaraq tarixi bir gün yaşadılar. Doğma Qarabağımızı, eləcə də onun dilbər 

guşələrindən biri olan Kəlbəcəri düşmən tapdağından azad edən Vətən müharibəsi şəhidlərinin ruhuna 

burada dualar oxudular. Udi dilində liturgiya səsləndi, kilsədə şamlar yandırıldı. Bunun çox böyük rəmzi 

mənası var. 

Bu səfərdə AZƏRTAC-ın müxbirləri də iştirak edirdilər. Otuz ildən sonra Xudavəngin görüntülərini 

əks etdirən fotolar ilk dəfə olaraq AZƏRTAC-ın saytında yayımlandı - gözlər önündə möhtəşəm bir 

mənzərə canlandı. 

Azərbaycan Alban-udi dini icmasının sədri Robert Mobili ziyarət zamanı dedi ki, Xudavəng məbədi 

həm tarixən, həm də memarlıq üslubu baxımından tamamilə Alban Apostol Kilsəsinə məxsusdur. 

Ermənilərin burada etdiyi saxtakarlıqlar monastırın giriş qapısındakı erməni xaçkarlarından və daxildəki 

bir çox müasir xaç elementlərindən aydın şəkildə görünür. 

Vəng ziyarətinin ertəsi günü Robert Mobili ilə telefon əlaqəsi saxlayıb təəssüratları ilə maraqlandıq. 

Robert ixtisasca geoloqdur, ilahiyyatın incəliklərini də yaxşı bilir. Sovet dövründə geoloq işlədiyi illərdə 

Kəlbəcər dağlarını piyada gəzib-dolaşıb. Deyir ki, az qala bu dağlardakı hər daşa, ağaca bələddir. İndi isə 

bura gələndə sanki başqa dağlar gördü. Ermənilər hətta ağacları kəsib aparıblar. İmkanları olsa, daşları da 

daşıyıb aparardılar. 

“Bu, mənim gənclik illərimdə gördüyüm Kəlbəcər deyildi. Xudavəngə çatanadək yolumuzun 

üstündə dağılmış iki alban məbədi gördük. Kəlbəcərdə müharibə getməyib ki, desinlər mərmi düşüb. Bu 

mənzərə ermənilərin tarixi abidələrə münasibətinin əyani göstəricisidir. Xudavəng monastır kompleksində 

ilk dəfə idi olurdum. İndiyədək onu yalnız şəkillərdə görmüşdüm. Geoloq olduğumdan, ilk növbədə, 

diqqətimi daşlar cəlb etdi. Daşlarda elə informasiyalar var ki, nə qədər çalışsan da, onları silə bilməzsən. 

İndi elm elə inkişaf edib ki, daşın yaşını müəyyənləşdirmək, qumun tərkibini analiz edib onun hansı dövrə 

aid olduğunu, nəyin həqiqi, nəyin saxta olduğunu asanlıqla ayırd etmək mümkündür. Əminliklə deyə 

bilərəm ki, belə bir analiz aparılarsa, kilsəyə sonradan qoyulan daşların, xaçların tarixinin 200 ildən uzağa 

getmədiyi, bəlkə də elə 1993-cü ildən sonraya aid olduğu aşkarlanacaq. Halbuki Xudavəngin yaşı 1000 

ildən çoxdur. Kilsənin içərisində harada boş yer var erməni xaçı yapışdırıblar. Hətta onların yaxınlıqda 

sexləri var, deyəsən elə bir ucdan xaç düzəldirlər. Divarda böyük bir daşı çıxarıb yerinə xaç qoyublar. 

Bu torpağın, daşların, ağacların yaralarını sağaltmaq üçün vaxt lazımdır. Amma Prezidentimizin 

dediyi kimi, biz bunu edəcəyik. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda erməni vandallarının dağıtdığı 

bütün dini abidələrimiz də bərpa ediləcək, - deyə Robert Mobili əminliyini ifadə etdi. 

Xudavəng monastırının tarixi ilə bağlı bəzi araşdırmaları, tarixçi alimlərimizin maraqlı 

mülahizələrini nəzərdən keçirdik. XII əsrdə yaşamış tarixçi Mxitar Qoş bu məbədin əsasının eramızın ilk 

əsrlərində missionerlərin Qafqaz Albaniyasında təbliğatla məşğul olduqları dövrdə qoyulduğunu qeyd 

edirdi. Məlumatlara görə, kompleksin ən erkən tikilisi olan bazilika (dini əhəmiyyət daşımayan toplantı 

yeri) İsa Məsihin həvarisi müqəddəs Faddeyin göstərişi ilə xristianlığı təbliğ etmək üçün gəlmiş Dadinin 

məzarı üzərində VIII əsrdə inşa edilmişdi. Bu monastır Cənubi Qafqaz ərazisində ilk xristian məbədlərindən 

biri hesab olunur. 

1993-cü ildə Kəlbəcər rayonu Ermənistan tərəfindən işğal edildikdən sonra ölkəmizdə yaşayan 

qədim xristian etnik icmalar monastırı ziyarət etməkdən məhrum oldular. Ermənilər isə Xudavəngi dünyaya 
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öz məbədləri kimi təqdim edir, bunu tikiliyə sonradan əlavə etdikləri xaç elementlərlə əsaslandırmağa 

çalışırdılar. 

Xudavəngin memarlıq xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş professor Gülçöhrə Məmmədova onun 

Azərbaycan ərazisində ən böyük monastır kompleksi olduğunu bildirir. Kompleksə dini və dünyəvi 

xarakter daşıyan müxtəlif ölçülü və dizayna malik ondan çox tikili daxildir. Onların ən qədimi - bazilikanın 

maraqlı xüsusiyyətlərindən biri əsas altarın yanlarında yerləşən əlavə məkanlardır. Bu məkanlar Qafqaz 

Albaniyası memarlığında məbəd inşasının özünəməxsus ənənələrini yaşadır. 

Tarixçi-alim, professor İbrahim Zeynalov Kəlbəcərin işğaldan azad olunması 

ərəfəsində AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib ki, monastır kompleksində əsas yer tutan Arzu xatun kilsəsi 

alban memarlığının ən qiymətli nümunələrindən biridir. İki barelyefli kilsənin şərq divarında knyaz və 

müqəddəs adam, cənub divarında əllərində məbədin modelini saxlayan iki knyaz təsvir olunur. Kompleksə 

daxil olan digər tikilinin - İgid Həsən məbədinin divarında isə onun 1182-ci ildə inşa edildiyini təsdiqləyən 

kitabə var. 1224-cü ildə kompleksə əlavə edilmiş böyük tikilidə zadəgan nəslinin ailə üzvləri dəfn olunub. 

Alimlərin fikrincə, kompleksin tikintisi XIII əsrdə tamamlanıb. Çar Rusiyası dövründə, sovet hakimiyyəti 

illərində yaşanmış çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan ərazisindəki bütün dini abidələr, o cümlədən 

Xudavəng monastırı qorunub saxlanılırdı. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra isə 

müxtəlif dinlərə məxsus ibadət məkanlarına xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşılır. 

Qeydlərimizi Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar 

xalqa müraciətində alban kilsələri barədə dediyi bu fikirlərlə tamamlamaq istədik: “Tarixə baxmaq 

kifayətdir, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə çar Rusiyası alban kilsəsini ləğv etdi, alban kilsəsinin bütün 

mülkiyyətini erməni Qriqorian kilsəsinə verdi və erməni keşişləri, onların havadarları bu kilsələri 

mənimsəməyə başladılar. Qafqaz Albaniyasının tarixini silmək, unutdurmaq onların başlıca vəzifəsi idi. 

Amma biz imkan vermədik. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər böyük elmi baza var, əsərlər 

var. Bu əsərlər nəinki elm ictimaiyyətinə, bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə çatdırılır və çatdırılmalıdır. 

Qafqaz Albaniyası böyük dövlət olub. Onun paytaxtı Qəbələ şəhəri olub. Qafqaz Albaniyasına aid olan 

tarixi abidələr, kilsələr bizim tarixi-mədəni sərvətimizdir. Biz bu kilsələri qoruyuruq. Mən bu kilsələrdə 

dəfələrlə olmuşam, Şəki şəhərində, Qəbələ rayonunda, Udi kilsəsində. Bildiyiniz kimi, müharibə dövründə 

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Nic qəsəbəsində qədim Udi Qafqaz Albaniyası kilsəsinin təmir 

işləri yekunlaşdı və bu kilsənin açılışı oldu. Biz bu kilsələri mədəni sərvətimiz kimi qoruyuruq. Ona görə, 

heç kim narahat olmasın. Bu kilsələr bundan sonra da dövlət tərəfindən qorunacaq”. 

Xudavəng monastır kompleksi tarixin daşlaşmış yaddaşıdır. Robert Mobilinin dediyi kimi, daşlarda 

elə informasiyalar var ki, ermənilər və onların fransalı havadarları nə qədər çalışsalar da o informasiyaları 

silə bilməzlər. 

 

AZƏRTAC 
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Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş hərbi parada hazırlıq məşqləri keçirilir 

 

[17:48] 05.12.2020  

 

Dekabrın 10-da keçiriləcək Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş hərbi parada hazırlıq 

məşqləri davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azadlıq Meydanında 

keçiriləcək hərbi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət, 150-dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya 

yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, 

eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdiriləcək. 

Paradda, həmçinin Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən 

ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də nümayiş olunacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycan bayrağı Qarabağda qürurla dalğalanır 

 

[17:45] 05.12.2020  

 

Azərbaycanlı qardaşlarımızın mübarizəsi nəticəsində artıq bu gün Qarabağ səmalarını köhnə bir bez 

parça deyil, ay və ulduz bəzəyir. Azərbaycan bayrağı Qarabağda qürurla dalğalanır. Naxçıvan ilə 

Azərbaycan arasında dəhlizin açılması ilə artıq qardaşlarımızla birbaşa quru yolu bağlantısına da sahib 

olacağıq. Burada ən çox fayda görəcək yerlərin başında Qars durur. Qarabağda qazanılan qələbə həm 

beynəlxalq hüquq, həm siyasət, həm də hərbi baxımdan Azərbaycana ana südü kimi halaldır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarsdaki 

"Sarıqamış-Karakurt-Xorasan” yolunun açılış mərasimində videobağlantı vasitəsilə çıxışında bildirib. 

Türkiyə Prezidenti ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Fransanın parlamenti tərəfindən verilən 

qərara münasibət bildirərək qeyd edib ki, Fransa erməniləri bu qədər sevirsə öz torpaqlarından Marseli 

onlara verə bilər. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi: Qarabağda bir çox məscidlər təhqir olunub, donuz tövləsinə 

çevrilib 

 

[17:09] 05.12.2020  

 

Dağlıq Qarabağda təqribən 70 müsəlman məscidinin qayğıya və bərpaya ehtiyacı var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə RİA Novosti agentliyinə Rusiya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi 

sədrinin müavini Damir Muxetdinov bildirib. 

O deyib: “Qarabağda bir çox məscidlər təhqir olunub, donuz tövləsinə çevrilib. Kimlərsə divarlarda 

adlar və ədəbsiz sözlər yazıb”. 

D.Muxetdinov əminliyini bildirib ki, Azərbaycan hökuməti həm müsəlman, həm xristian 

ziyarətgahlarını bərpa edəcək. O vurğulayıb: “Mən Azərbaycanda müxtəlif konfessiyaların nümayəndələri 

ilə görüşmüşəm, onlar Azərbaycan hökumətinin dini siyasətini dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Ölkə 

Prezidenti bütün konfessiyaların məbədlərinə qayğı ilə yanaşır. Dövlət bu müqəddəs yerlərin bərpasına 

vəsait ayırır”. 

Rusiya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin nümayəndəsi müxtəlif ziyarətgahların hansı dinin 

nümayəndələrinə mənsub olmasından asılı olmayaraq, onların hamısını qoruyub saxlamağa çağırıb. O 

deyib: “Biz həmişə bu abidələrin qorunub saxlanmasına səslənəcəyik. Biz orada ibadət mərasimləri 

keçirilməsinin, Allaha dualar edilməsinin və quruculuğa çağırışların tərəfdarıyıq. Bu məbədlərin 

konfessional mənsubluğu qorunub saxlanmalıdır”. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Fəxrəddin Altun: Bəzi zehniyyət sahibləri Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə Bakıda küçələrə 

çıxan soydaşlarımızı anlamaqda acizdirlər 

 

[17:06] 05.12.2020  

 

 “Bizim oralarda nə işimiz var?” deyən zehniyyət Çanaqqalada uyuyan şəhidlərimizin mirasını, 

Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə Bakıda küçələrə çıxan soydaşlarımızı, həyata ay və ulduzla bağlanan 

uşaqlarımızı anlamaqda acizdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr 

idarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun Türkiyənin Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən “Yaxşılıq etmək kimə 

yaraşmaz ki?” mövzusunda təşkil edilən “Qızıl Aypara söhbətləri”nə video mesajında bildirib. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın güclü liderliyi ilə Türkiyənin humanitar sahədə dünyanın lider 

ölkələrindən biri olduğunu qeyd edən Fəxrəddin Altun Qızıl Aypara Cəmiyyəti başda olmaqla bütün 

əlaqədar qurum və təşkilatların bu proseslərə əhəmiyyətli töhfələr verdiyini bildirib. O, Prezident 

Ərdoğanın beynəlxalq əməkdaşlıq, həmrəylik, haqsızlıq və ədalətsizliklərə qarşı səssiz qalmamağı şüar 

edən təşəbbüsünün hər sahədə olduğu kimi, humanitar yardım sahəsindəki fəaliyyətlərində də liderlik 

etdiyini vurğulayıb. 

F.Altun Türkiyənin son illərdə humanitar yardım sahəsində dünya liderliyinə yüksələrək bir daha 

beynəlxalq cəmiyyətin hörmət və təqdirini qazandığını vurğulayıb: “Türkiyə olaraq yaradılanı Yaradandan 

ötrü sevərək irqçilik və faşizm kimi xəstəliklərdən uzaq olduq. Kökü xaricdə deyil, Anadolu coğrafiyasında 

olan bir insan sevgisi ilə Afrikadan Cənub-Şərqi Asiyaya və Cənubi Amerikaya qədər hər yerdə istismar 

etməyi yox, tale ortaqlığı və əlaqələri qurmağı hədəflədik. Bu gün müstəmləkəçiliyin zərbə vurduğu bu 

coğrafiyalarda bəzilərinin ölkəmizə göstərdiyi münasibətdən narahat olduğu sirr deyil. Türkiyənin tarixinə 

yaraşan bir şəkildə səssizlərin səsi olmasından daxildə və xaricdə narazı olanlar vardır. Hər fürsətdə "Bizim 

oralarda nə işimiz var deyən?" idxal zehniyyət Çanaqqalada uyuyan şəhidlərimizin mirasını, Bakıda 

Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə küçələrə çıxan soydaşlarımızı, həyata ay və ulduzla bağlanan 

uşaqlarımızı anlamaqda acizdir". 

Fəxrəddin Altun, Qızıl Aypara Cəmiyyəti könüllülərinin Türkiyənin hər yerində çox önəmli işlərə 

imza atdığını vurğulayaraq, "bu baxımdan xüsusilə bütün gənclərimizi Qızıl Aypara Cəmiyyəti könüllüsü 

olmağa dəvət edirəm", - deyə bildirib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[16:31] 05.12.2020  

 

Dekabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya 

Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər 

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin noyabrın 10-da imzaladıqları birgə Bəyanatdan irəli gələn 

məsələlərin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Tərəflər, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və 

beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Özbəkistan portalında dərc edilən məqalədə Ermənistanın Qarabağda törətdiyi ekoloji terrordan 

bəhs olunub 

 

[16:05] 05.12.2020  

 

Özbəkistanın “interpress.uz” portalında jurnalisti Əli Zülfüqaroğlu və tədqiqatçı ekspert Elnur 

Eltürkün həmmüəllifliyi ilə “Ermənistan təbiətə ciddi zərər vuran ekoloji terror hücumları ilə Qarabağda 

bəşəri cinayət törədir” sərlövhəli məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda Vətən müharibəsi dönəmində Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı 

törətdiyi terror aktlarından bəhs edilir. Ermənistanın Azərbaycanın Gəncə, Bərdə və digər şəhərlərinə raket 

zərbələri endirməsi nəticəsində uşaqlar və qadınlar da daxil olmaqla mülki əhalinin qətlə yetirilməsi, evlərin 

və digər obyektlərin dağıdılması özbəkistanlı oxucuların diqqətinə çatdırılır. Həmçinin imzalanan birgə 

Bəyanat əsasında ermənilərin təhvil verdikləri rayonlarda evləri yandırması, heyvanları vəhşicəsinə 

öldürməsi, meşələrə od vurması, ağacları kütləvi şəkildə kəsməsi ilə bağlı törədilən ekoloji terror faktlara 

geniş yer verilir. 

Yazıda Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlarda dünya və yerli 

əhəmiyyətli tarixi abidələrin, muzeylərin dağıdılması, həmçinin infrastruktura ciddi zərər vurulması, 

məktəblərin, xəstəxanaların yerlə-yeksan edilməsi, yaşayış evlərinin sökülərək materialların Ermənistana 

daşınması diqqətə çatdırılır. 

 

Qulu Kəngərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Daşkənd 

 

AZƏRTAC 
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“Israel Hayom” qəzeti: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dini müharibə kimi təqdim 

edilməsi vicdansız təbliğat taktikasıdır 

 

[15:44] 05.12.2020  

 

Yəhudilərə nifrət hissi Ermənistanın siyasi mədəniyyətində kök salıb və bu ölkədə dini müharibənin 

əsas dayağıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Antisemitizmə qarşı mübarizə üzrə Haym Salomon adına Mərkəzin 

prezidenti və icraçı direktoru Pol Millerin İsraildə çıxan nüfuzlu ivritdilli “Israel Hayom” qəzetində dərc 

edilmiş “Artan semitizmə qarşı mübarizə üçün onun əsas mənbələrinin kökünü kəsmək lazımdır” sərlövhəli 

məqaləsi bu mövzuya həsr edilib. 

Miller vurğulayır ki, Dağlıq Qarabağ müharibəsi dövründə ermənipərəst KİV-lərin şərhçiləri bu 

münaqişəni “islamçı təcavüzün və xristian torpaqlarına ekspansiyanın nəticəsi”, Azərbaycanın müttəfiqi 

olan Türkiyə tərəfindən ermənilərə qarşı ikinci “xristian soyqırımı” kimi təqdim edirdilər. 

Pol Miller yazır: “Əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan Azərbaycan müxtəlif konfessiyaların və 

müxtəlif etnosların dinc yanaşı yaşamasının mayakı kimi məşhurdur. Əsrlərboyu bu ölkədə yaşayan yəhudi 

icmasına səmimi münasibət buna əyani sübutdur. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

müsəlman dövləti Azərbaycan ilə xristian dövləti Ermənistan arasında dini müharibə kimi təqdim edilməsi 

vicdansız təbliğat taktikasıdır. 

Digər tərəfdən, bu yaxınlarda - Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə Paşinyan “The 

Jerusalem Post” qəzetinə müsahibəsində əsassız olaraq bəyan edirdi ki, “Türkiyə tərəfindən dəstəklənən 

suriyalı muzdlular, islam terrorçuları və İsrail indi bir tərəfdədirlər”. KİV-lərdə suriyalı muzdluların 

ermənilərə qarşı döyüşməsi barədə belə mif yayılır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında məqalələrlə 

bərabər, Liviyada vuruşan suriyalı döyüşçülərin fotoşəkilləri dərc edilirdi”. 

Millerin fikrincə, Ermənistanın riyakarlığı noyabr ayının əvvəlində də üzə çıxmışdı. O vaxt 

Vyanadakı yəhudi obyektlərinə hücumdan sonra Paşinyan öz “Twitter” səhifəsində yazmışdı: “Bir aydan 

çoxdur ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan-Türkiyə terrorçu tandeminə qarşı mübarizə aparır. Mən Avstriya 

xalqının dərdinə şərik olduğumu bildirir, həlak olanların ailələrinə səbir diləyir, yaralıların tezliklə 

sağalmasını arzu edirəm”. 

Amerikalı analitik vurğulayır: “Paşinyan öz şərhlərində Vyanada baş vermiş faciədən antisemitizmin 

xeyrinə kiçik bir siyasi arqument kimi istifadə edib, halbuki yəhudilərə nifrət hissi Ermənistanın siyasi 

mədəniyyətində kök salıb və bu ölkədə dini müharibənin əsas dayağıdır. 

Ermənistanda nasistlərin əlaltılarının təşviq edilməsi və qəhrəmanlar kimi qələmə verilməsi təzə 

məsələ deyil. Antidiffamasiya Liqasının məlumatına görə, antisemit stereotiplərlə razılaşan iranlılar 56 faiz 

təşkil etdiyi halda, bu mövqedə dayanan ermənilər 58 faizdir. Eyni zamanda, Ermənistan Azərbaycan ilə 

İsrail arasında yəhudi-müsəlman münasibətlərini pozmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxır, yəhudi dövlətini 

Azərbaycana silah satmaqda ittiham edir, lakin bütün bu cəhdlər uğursuzdur”. 

Müəllif vurğulayır ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə sıx əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq 

münasibətləri sayəsində bu iki ölkənin strateji əlaqələri inkişaf edib. 

Antisemitizmə qarşı mübarizə üzrə Haym Salomon adına Mərkəzin prezidenti və icraçı direktoru Pol 

Miller məqaləsinin sonunda yazır: “Vurğulamaq lazımdır ki, İsrail Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış ilk 

ölkələrdən biri olub. İsrail-Azərbaycan münasibətləri strateji xarakter daşıyır və ən yüksək səviyyədə - 

hökumətlərarası və dövlətlərarası etimad, daimi qarşılıqlı dialoq səviyyəsində dəstəklənir. Bu gün bu 

strateji tərəfdaşlıq iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında, o cümlədən kənd təsərrüfatı, yüksək 

texnologiyalar, səhiyyə və hərbi-texniki tərəfdaşlıq sahələrində həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

İsrail dünya bazarında Azərbaycan neftinin əsas strateji alıcılarından biridir”. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz qaynar telefon xətləri fəaliyyət göstərir 

 

[15:32] 05.12.2020  

 

Hərbi qulluqçuların valideynlərini və yaxınlarını narahat edən məsələlərlə bağlı müraciətləri qəbul 

etmək məqsədilə Müdafiə Nazirliyinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz qaynar telefon xətləri fəaliyyət 

göstərir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Nazirlik bir daha bildirir ki, vətəndaşlar (012) 912, (012) 538-61-31, (012) 404-76-34 nömrəli 

telefonlara zəng edərək onları maraqlandıran suallarla bağlı müraciət edə bilərlər. 

 

AZƏRTAC 
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“Bütövləşən Azərbaycan - 44 günlük Zəfər salnaməmiz” adlı videokonfrans keçirilib 

 

[13:30] 05.12.2020  

 

YAP Gəncə şəhər təşkilatının və “İslahatçı gənclər” İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 

“Bütövləşən Azərbaycan - 44 günlük Zəfər salnaməmiz” adlı videokonfrans keçirilib. 

YAP-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əvvəlcə Vətən müharibəsində şəhid olanların xatirəsi bir 

dəqiqəlik sükutla yad edilib. YAP Gəncə şəhər təşkilatının sədri, Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev 

videokonfransı açaraq Böyük Qələbəyə aparan əsas amilin güclü dövlət, güclü ordu strategiyası, milli birlik 

və döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi olduğunu qeyd edib: “Son 17 ildə Azərbaycan iqtisadi cəhətdən 

güclənib, beynəlxalq arenada mövqeyini möhkəmləndirib və bu müharibədə özünün hərbi və siyasi gücünü 

sübut edərək tarixi qələbə qazanıb”. 

Azərbaycan Gənclər Fondunun direktoru Fərid Cəfərov çıxışında erməni vandallarına qarşı 44 

günlük mübarizədə xalqımızın qəhrəmanlığının, vətənpərvər və cəsur gənclərə sahib olduğunun dünyaya 

bir daha göstərildiyini qeyd edib. 

YAP Gəncə şəhər təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Pərvin Kərimzadə 

çıxışında bildirib ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu 44 günlük Vətən 

müharibəsi zamanı düşməni diz çökdürüb, torpaqlarımızı işğalçılardan təmizləyib, ərazi bütövlüyümüzü, 

tarixi ədaləti bərpa edib. Bu haqlı mübarizədə Azərbaycan qalib xalq və məğlubedilməz dövlət kimi özünü 

təsdiq edib. 

Videokonfransda türkiyəli jurnalist Mövlud Yüksəl Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı 

Qələbənin nadir zəfərlərdən olduğunu qeyd edib. O, bunun bütün dünyaya çatdırılmasının vacibliyini 

vurğulayıb. 

Videokonfransda çıxış edənlər 44 günlük hərbi əməliyyatlar dövründə siyasi baxışından, 

düşüncəsindən, yaşadığı ölkədən, çalışdığı yerdən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının milli birlik 

nümayiş etdirdiyi diqqətə çatdırılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Belarus portalında Azərbaycanın Vətən müharibəsində Zəfər qazanması barədə məqalə dərc edilib 

 

[13:26] 05.12.2020  

 

Belarus portalında Vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi Zəfər qazanması ilə bağlı məqalə dərc 

edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Belarusdakı səfiri Lətif Qəndilovun müəllifi olduğu və 

“Belaruskaya prauda” portalında dərc edilən “Xalq və hakimiyyət birliyi olduqda ölkə yenilməzdir” 

sərlövhəli məqalədə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın igid əsgər və 

zabitlərinin addım-addım irəliləyərək Ermənistanın illər ərzində qurduğu istehkam sistemlərini aşdığı, 

torpaqlarımızın cəsur hərbçilərimizin canı və qanı bahasına azad edildiyi qeyd olunub. 

Müəllif vurğulayır ki, Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbə, xüsusən də Şuşa şəhərinin 

düşmən işğalından azad edilməsi xalqımızın tarixi yaddaşında əbədi qalacaq. Şuşanın azad edilməsi 

müharibənin gedişində dönüş nöqtəsi oldu və Ermənistan məğlubiyyətini etiraf etməyə, silahlı qüvvələrini 

Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər, Ağdam və Laçın bölgələrindən çıxarmağa məcbur oldu. Beləliklə, 

Azərbaycan həm hərbi, həm də siyasi sahədə qələbə qazandı. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. 

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciətində dediyi kimi, ölkəmiz üçün yeni bir dövr 

başlayır - inkişaf dövrü, azad edilmiş ərazilərimizin bərpası dövrü başlayır. Azərbaycanın qətiyyəti və 

iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu, xalq və hakimiyyət birliyi ölkəmizin qələbəsini təmin edən 

mühüm amillər idi. Zəngin dövlətçilik tarixindən və əcdadlarımızın hərbi tarixindən ilham alan qürurlu 

Azərbaycan xalqı, daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq düşmən üzərində tarixi qələbə qazandı”, - 

deyə Lətif Qəndilov məqaləsində yazıb. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Minsk  

 

AZƏRTAC 
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Səfir Hulusi Kılıç: Prezident İlham Əliyevin Zəfər Gününün tarixi ilə bağlı qərarı olduqca 

təqdirəlayiqdir 

 

[12:55] 05.12.2020  

 

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında” 

Sərəncamı Vətən müharibəsində misilsiz Qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Zəfər Gününü 

noyabrın 10-da qeyd etmək Azərbaycanın halal haqqıdır. Lakin Prezident İlham Əliyevin noyabrın 10-nun 

Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kamal Atatürkün anım günü olduğunu nəzərə alaraq Zəfər 

Gününün tarixini dəyişdirməsi olduqca təqdirəlayiq bir addımdır. 

Bu fikirləri Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç AZƏRTAC-a açıqlamasında 

bildirib. 

Atatürkün şəxsiyyətinə Azərbaycanda hər zaman ehtiram göstərildiyini söyləyən Hulusi Kılıç deyib 

ki, ulu öndərlər Heydər Əliyev və Mustafa Kamal Atatürk əbədi olaraq insanların qəlbində yaşayan böyük 

şəxsiyyətlər olub. Hər iki şəxsiyyət Azərbaycan və Türkiyə naminə tarixi missiyalar həyata keçiriblər. 

Atatürkün Azərbaycan haqqında, Heydər Əliyevin Atatürk barədə dediyi sözlər tarixi əhəmiyyət daşıyır. 

“Əminəm ki, Prezident İlham Əliyevin bu müdrik qərarı Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini araşdıran 

tədqiqatçılar üçün də çox yaxşı mövzu olacaq”, - deyə o qeyd edib. 

Səfir əminliklə bildirib ki, 8 noyabr - Zəfər Günü Azərbaycanda olduğu kimi, Türkiyədə də şanlı 

Qələbə tarixi kimi qeyd olunacaq. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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“The New York Times” qəzetində Ağdamın Çıraqlı kəndi barədə məqalə dərc edilib 

 

[12:39] 05.12.2020  

 

“The New York Times” qəzetində nəşrin İstanbul bürosunun rəhbəri Karlotta Qollun Azərbaycanın 

Ağdam rayonunun Çıraqlı kəndində müharibədən sonrakı vəziyyətə həsr olunan “Mən nə hiss edirəm? Ən 

əsası odur ki, biz salamatıq” adlı məqaləsi dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə qoşunların əvvəlki təmas xəttində yerləşən kəndin 20 ildən artıq 

müddətdən sonra yenidən bütün dünya üçün açıq olmasından bəhs edilir. 

Qoll yazır ki, 1994-cü ildə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs nəticəsində müharibə 

dayandırılandan sonra dünya sanki Çıraqlı kəndinin sakinlərinin taleyini unutmuşdu. Lakin münaqişə bu 

kəndin sakinləri üçün başa çatmadı. Atəşkəs nəticəsində iki ordu cəbhə xətti boyunca üzbəüz qaldı, onların 

arasındakı məsafə cəmi bir neçə yüz metr idi. İndi, altı həftəlik müharibədən sonra bərqərar olan sülh 

şəraitində kənd camaatı evlərinə qayıdır, mərmi qəlpələrini təmizləyir, gözəl gələcəyə böyük ümidlə 

evlərini bərpa edirlər. 

Ağdam rayonunun Azərbaycana qaytarılması dövründə Çıraqlı kəndində olan müəllif yazır ki, 

Çıraqlı sakinlərinin öz kəndlərini bərpa etdikləri bir zamanda uzaqda qara tüstü görünür, orada ermənilər 

öz əşyalarını toplayaraq tərk etdikləri evləri yandırırlar. Ermənistan atəşkəs barədə bəyanata uyğun olaraq 

qoşunların çıxarılması öhdəliyini üzərinə götürüb. Qoll kənd sakinləri ilə söhbət edib, onlar deyiblər ki, 

əvvəllər evlərin damına yaxud əkin sahələrinə çıxmaq mümkün deyildi, çünki erməni qoşunları ilə 

aralarındakı məsafə çox az idi. Erməni qoşunları mütəmadi olaraq kəndi atəşə tuturdular. 

Müəllif atışma və erməni hərbçiləri tərəfindən təcavüz aktları nəticəsində doğmalarını itirən kənd 

sakinlərinin faciəli talelərindən söhbət açır. 

Qoll yazır ki, 1994-cü ildə atəşkəslə başa çatan Birinci Qarabağ müharibəsində erməni qüvvələri 

hüquqi cəhətdən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı və ona bitişik yeddi rayonu işğal 

etmişdilər. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağa əsas zərbəni cənub 

istiqamətində endirdi. 

Kənd sakinlərinin əksəriyyəti fermerlərdir və onlar erməni qüvvələrinin çıxarılmasına çox sevinirlər. 

Çünki indiyədək ermənilərin atəşi altında olan öz əkin sahələrinə bundan sonra ayaq basa biləcəklər. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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Vətən Müharibəsi zamanı erməni terroru nəticəsində həlak olan mülki şəhidlərin ailə üzvlərinə 

sosial ödənişlər təyin olunub 

 

[11:58] 05.12.2020  

 

Vətən Müharibəsi zamanı erməni terroru nəticəsində həlak olan 94 mülki şəxsə şəhid statusu verilib. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

tərəfindən onların ailə üzvlərinin şəhid ailə üzvləri üçün nəzərdə tutulan hüquqları təmin olunub. 

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, erməni 

terroru nəticəsində şəhid olan mülki şəxslərin ailələrinin 206 üzvünə müvafiq sosial təminat növləri üzrə 

aylıq ödənişlər təyin olunub. Onların böyük əksəriyyətinə hüquqlarına uyğun olaraq həm Prezidentin 

təqaüdü, həm də pensiya (və ya müavinət) təyinatı aparılıb. Ümumilikdə, 206 nəfərdən 196 nəfərinə 

Prezidentin təqaüdü, 151 nəfərinə müavinət, 40 nəfərinə pensiya təyin edilib. 

 

AZƏRTAC 
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ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib 

 

[09:35] 05.12.2020  

 

Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyində Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın 

xatirəsinin anım mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin 

ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda döyüşlərdə öz həyatlarını qurban vermiş qəhrəman zabit və 

əsgərlərimiz, habelə soydaşlarımızın xatirəsinin daim yüksək fəxarətlə yad edilməsinin, onların ailələrinə 

dəstəyimizin əsirgənməməsinin vacibliyini bildirən səfir Elin Süleymanov şəhidlərimizin Vətən uğrunda 

canlarını fəda etməklə Azərbaycanın şanlı zəfər tarixini öz qanları ilə yazdıqlarını, bu gün hər birimizin 

onlara borclu olduğumuzu diqqətə çatdırıb. 

Həmçinin torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından sonra Azərbaycan həqiqətlərinin və 

ölkəmizin haqq səsinin ABŞ ictimai-siyasi dairələrində daha fəal şəkildə təbliğ olunmasının, bölgəmizin 

inkişafı naminə səylərin daha da genişləndirilməsinin vacibliyi bildirilib. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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Almaniyada Azərbaycanın Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib 

 

[04:47] 05.12.2020  

 

Dekabrın 4-də Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyində xalqımızın Vətən müharibəsi şəhidlərinin 

xatirəsi anılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, mərasim iştirakçıları uzun illər işğal altında olan Azərbaycan 

torpaqlarının azad edilməsi uğrunda canlarından keçən qəhrəmanların ruhu qarşısında baş əyiblər. 

Tədbirdə çıxış edənlər çoxdan gözlənilən bu məqsədə nail olunmasında hər bir döyüşçünün, arxa 

cəbhədəki hər bir vətəndaşın, bütün cəmiyyətin və Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun misilsiz rolunu vurğulayıblar. 

İştirakçılar yaralılılara tezliklə sağalmalarını arzulayıblar. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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Jerom Lamber: Milli Assambleya müxalif deputatlara söz verməyərək, söz azadlığının necə 

olduğunu nümayiş etdirdi! Yalnız yalanlar səsləndirildi! 

 

[03:21] 05.12.2020  

 

Debatlar zamanı Milli Assambleyada idim. Üç deputat səsə qoyulan qətnamə təklifinin əleyhinə səs 

verdi. Zalda cəmi 120 deputatdan və digər nümayəndələrdən ibarət 200 nəfər var idi. Deputatların yarısı 

yox idi. 

Debatlarda qətnamənin lehinə olan deputatlara söz verildi. Bununla da Assambleyada söz azadlığı 

pozuldu. 

Bu fikirləri Fransa Milli Assambleyasının deputatı, Fransa-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq 

qrupunun vitse-prezidenti Jerom Lamber Assambleyada “Avropada və Şərqdə erməni xalqının və xristian 

icmalarının müdafiəsinə dair qətnamə layihəsi” adlı sənədin müzakirəsi ilə bağlı AZƏRTAC-a 

müsahibəsində söyləyib. 

Bildirib ki, debatlarda yalnız ermənipərəst deputatlara çıxış üçün şərait yaradılıb. Digər deputatlar 

Assambleyanın bu toplantısından qəsdən uzaqlaşdırılıb. Milli Assambleyanın 577 deputatından yalnız 188-

i qətnamənin lehinə səs verib. Onların hamısı erməni mənşəli seçiciləri olanlardır. Əlbəttə biz Milli 

Assambleyada bu cür siyasi oyunları qətiyyətlə pisləyirik. Belə riyakarlıq Fransa ilə Azərbaycan arasında 

münasibətlərə mənfi təsir göstərir. Biz bundan təəssüf hissi keçiririk. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Fransa Milli Assambleyası ciddiliyini itirib 

 

[02:33] 05.12.2020  

 

Dövlət olaraq tanınmaq bu qədər asandırsa, dövlət olmağı itirmək də o qədər asan olmalıdır. Fransa 

Milli Assambleyası parlament olaraq ciddiliyini itirib. Bir dövlət və yaxud da bir qurum tarixi və hüquqi 

həqiqətlərdən qoparaq, sadəcə, əsassız hisslərlə qərar verirsə, deməli, o, proseslərdən kənarda qalır, sözü 

və qərarı ciddi qəbul edilmir. 

AZƏRTAC Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) rəsmi internet saytına istinadla xəbər verir 

ki, bu fikirlər TBMM-nin sədri Mustafa Şentopun açıqlamasında əksini tapıb. 

Açıqlamada, həmçinin deyilir: “Fransa çox səs-küy salsa da, beynəlxalq aləmdə getdikcə təsirsiz hala 

gəldi, çünki reallıqla əlaqəsini kəsdi. 

Ermənistan da daxil olmaqla dünyada heç bir dövlət tərəfindən tanınmayan və Ermənistan tərəfindən 

tanınması iddiası irəli sürülməyən Dağlıq Qarabağı bir “dövlət kimi” tanımağa qərar verən parlamentə 

yalnız fransız nağıllarında rast gəlmək olar. 

Beynəlxalq hüquqa əsasən, Fransa hökumətinin də Azərbaycana aid olduğunu təsdiq və qəbul etdiyi 

ərazini “müstəqil dövlət” olaraq tanımaq qərarı verən parlamentarilər, ancaq komediyaçı obrazında görünə 

bilərlər. 

Fransa hökumətini ciddiliyə dəvət edirik. Əminik ki, bu absurd qərar əhəmiyyətsiz hesab olunacaq”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Alban-udi dini icmasının nümayəndələri Kəlbəcərdəki Xudavəng monastır 

kompleksini ziyarət ediblər 

 

[00:13] 05.12.2020  

 

Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi dağlar qoynunda yerləşən monastırda ehtiramla 

yad olunub 

 

Dekabrın 4-də Alban (Qafqaz) Apostol Müstəqil Kilsəsinin varisi olan Azərbaycan Alban-udi dini 

icmasının nümayəndələri Ermənistanın işğalından azad olunan Kəlbəcər rayonundakı Xudavəng monastır 

kompleksini ziyarət ediblər. 

AZƏRTAC-ın müxbiri Azərbaycan Alban-udi dini icmasının nümayəndələri ilə birlikdə Kəlbəcərdə, 

Xudavəng monastır kompleksində olub. 

İllərdir bütün dinlərin nümayəndələri üçün bərabər şəraitin yaradıldığı Azərbaycanda firavan 

yaşayan udilər Alban Apostol Kilsəsinin mənəvi varisləri olaraq Qəbələ və Oğuzdakı alban məbədlərində 

olduğu kimi, işğal altındakı Alban kilsələrində, o cümlədən Kəlbəcərdəki Xudavəng monastır 

kompleksində də ibadət edəcəkləri günləri səbirsizliklə gözləyirdilər. 

Sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Ordusunun həyata 

keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı nəticəsində darmadağın edilən düşmən noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına 

imza atmağa məcbur oldu. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin imzaladıqları Birgə Bəyanata 

əsasən, Kəlbəcər, Ağdam və Laçın əsl sahiblərinə təhvil verildi. Bu gün isə tarixi abidələrimizdən olan bu 

məbəddə illərdir ibadət edəcəkləri günü gözləyən udilər işğala son qoyulduqdan sonra ilk ayinlərini icra 

etmək üçün Kəlbəcərə gəliblər. 

1993-cü il aprelin 2-də işğal edilən Kəlbəcər Azərbaycanın yüksək dağlıq rayonlarından biridir. 

Mineral sular, yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlar, tarixi abidələr ilə zəngin olan bu rayon, həm də bənzərsiz 

təbiətə malikdir. 

Kəlbəcərə qədəm qoyarkən diqqətimizi çəkən, ilk növbədə, rayonun əsrarəngiz təbiəti oldu: başıqarlı 

dağlar, sıldırım qayalar, sıx meşələr, bolsulu çaylar... Lakin bu gözəlliyin fonunda hər addımda erməni 

vəhşiliyinin şahidi olurduq: dağıdılmış abidələr, infrastruktur obyektləri, yandırılmış evlər, kəsilmiş 

ağaclar... Bütün bunlar düşmənin vəhşi və faşist mahiyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirirdi. Bu gün işğaldan 

azad edilmiş digər rayonlarımız kimi, Kəlbəcər də artıq Ordumuzun nəzarətindədir. Dövlətimizin başçısının 

qeyd etdiyi kimi, bütün bu ərazilərimiz bərpa ediləcək və məcburi köçkünlərimiz doğma torpaqlarına 

qayıdaraq firavan yaşayacaqlar. 

Prezident İlham Əliyevin İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik 

sükutla yad edilməsi ilə bağlı Sərəncamına əsasən, canlarını Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda qurban 

verən qəhrəmanlarımızın xatirəsi işğaldan azad olunan Kəlbəcərdə dağların qoynunda ehtiramla anıldı. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı çıxış edərək Silahlı 

Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun 

44 gün davam edən Vətən müharibəsində göstərdiyi rəşadətdən, qazanılan uğurlardan danışdı, döyüşlərdə 

qəhrəmancasına şəhid olmuş Vətən övladlarına Allahdan rəhmət dilədi. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir 

dəqiqəlik sükutla yad edildi. 

Kəlbəcərin Vəng kəndindəki Xudavəng monastırı dünya əhəmiyyətli memarlıq abidələrindəndir. 

Monastırın əsası VI-VII əsrlərdə qoyulub. Kompleks Qafqaz Albaniyası dövlətinin süqutundan bir əsr sonra 

– IX əsrdə Qarabağın dağlıq hissəsində yaradılmış Alban Xaçın Knyazlığının dini mərkəzi olaraq qalıb. 

Kompleksdə alban yepiskopunun iqamətgahı və dini maarif mərkəzi fəaliyyət göstərib. XIII əsrdə 

Mehranilər sülaləsindən olan Xaçın knyazı Böyük Həsənin oğlu Bəhramın ailəsi tərəfindən monastır 

yenilənib və orada əlavə tikililər inşa edilib. 

Azərbaycan Alban-udi dini icmasının nümayəndələrinin tarixi Alban məbədinə gəlişi, burada dini 

ayinlərini icra etmələri böyük əhəmiyyətə malik hadisə oldu. İcma nümayəndələri məbəd kompleksə aid 

kilsədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının ruhuna dualar 

oxudular. Xristian dini ilə bağlı ayinlər icra olundu, udi dilində liturgiya səsləndi, kilsədə şamlar yandırıldı. 

Anım mərasimi başa çatdıqdan sonra jurnalistlərə açıqlama verən icmanın sədri Robert Mobili 

bildirdi ki, Xudavəng məbədi həm tarixən, həm də memarlıq üslubu baxımından tamamilə Alban Apostol 
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Kilsəsinə məxsusdur. Ermənilərin burada etdiyi saxtakarlıqlar açıq şəkildə görünür. Bu, monastırın giriş 

qapısındakı erməni xaçkarlarında və daxildəki bir çox müasir xaç elementlərində özünü büruzə verir. 

İcma sədri Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri üçün bərabər şəraitin yaradıldığını, 

ölkəmizdə bütün dini məbədlərin, o cümlədən kilsə, sinaqoq və məscidlərin əsaslı şəkildə təmir olunduğunu 

diqqətə çatdırdı. Vətən müharibəsi günlərində Qəbələnin Nic qəsəbəsində Müqəddəs Məryəm kilsəsinin 

bərpasını əks etdirən fotoların Kəlbəcərdəki Xudavəng monastırında göstərildiyini söylədi. Qeyd etdi ki, 

işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki dini məbədlərimiz də bərpa ediləcək və dindarların istifadəsinə 

veriləcək. 

Lakin Tarixi Qafqaz Albaniyasının məbəd və digər mədəni irs nümunələri erməni kitablarında hər 

zaman əsassız olaraq “qədim erməni” mədəni irsi, erməni kilsəsinin tərkib hissəsi kimi qələmə verilir. 

Kəlbəcər rayonu işğal edildikdən sonra Xudavəng monastırında da qanunsuz bərpa işləri aparılıb. Bərpa 

adı ilə pərdələnən saxtakarlaşdırma işləri Erməni Apostol Kilsəsinin nəzarəti altında 1997-2011-ci illərdə - 

14 il davam edib. 

Kəlbəcər rayonunda dövlət reyestrindən keçən 35 Alban məbədi var və onların demək olar hamısı 

Ermənistan tərəfindən saxtalaşdırılıb və ya dağıdılıb. Belə ki, alban kilsələrinin memarlıq üslubu, həmçinin 

onlara aid simvol və elementlər erməni saxtakarlığına məruz qalaraq dəyişdirilib. Qədim Şərq kilsələrindən 

olan Alban müstəqil kilsələri həm memarlıq üslubuna, həm də xaçın formasına, ibadət dilinə, liturgiyasına 

görə erməni kilsələrindən tamamilə fərqlənir. Bununla yanaşı, fərqli əlifba, fərqli dildə olan müqəddəs 

kitablar və apostol xətti də Alban kilsələri ilə erməni kilsələri arasındakı fərqləri açıq-aydın nümayiş etdirir. 

 

Əsəd Məmmədov 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 

 

AZƏRTAC 
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4 dekabr 

 

İqor Korotçenko Azərbaycanın öz əsgər və zabitlərinin həyatını qorumasına imkan verən amillər 

barədə danışıb 

 

[21:17] 04.12.2020  

 

Qarabağda bir nizami ordunun digər nizami orduya qarşı müharibəsi gedirdi. Suriyalı muzdluların 

hazırlıq səviyyəsi onların yalnız partizan əməliyyatlarında az-çox səmərəli iştirak etməsinə imkan verir. 

Buna görə də onlar Azərbaycana gərək deyildilər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Nasionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko bu 

sözləri “Vzqlyad” qəzetinə müsahibəsində deyib. 

Ekspert vurğulayıb ki, guya birinci olaraq hücuma keçən suriyalı döyüşçülərin özlərini güllə 

qabağına atması - erməni təbliğatının uydurmasıdır. 

İ.Korotçenko İkinci Qarabağ müharibəsindəki itkilər barədə Bakının məlumatına şübhə etmir. 

“Nasionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru deyib: “Müharibə başa çatıb və bu rəqəmləri gizlətmək 

Azərbaycana artıq gərək deyil. Əgər müharibənin xüsusiyyətini, istifadə olunan silah-sursatı nəzərə alsaq, 

itkilər çox aşağı olub. Təkcə mən yox, hərbi sahə üzrə olan başqa mütəxəssislər də təəccübləniblər ki, 

Azərbaycan tərəfi bu qədər az itkilər hesabına qələbəyə nail olub”. 

Onun fikrincə, Azərbaycanın öz əsgər və zabitlərinin həyatını qoruması bir neçə amil sayəsində 

mümkün olub. Birincisi, Bakı ən müasir silahlanma növlərindən, xüsusən zərbə pilotsuz uçuş 

aparatlarından fəal istifadə edib. Onların sayəsində Azərbaycan Ordusu əvvəlcə ermənilərin müdafiə xəttinə 

şiddətli və yüksəkdəqiqlikli artilleriya və hava zərbələri endirib, yalnız bundan sonra piyada bölmələri 

döyüşə qoşulub. İkinci, strateji amil isə əsas zərbənin istiqamətinin uğurla seçilməsidir. 

İ.Korotçenko deyib: “Ermənilər gözləyirdilər ki, əsas zərbə mərkəzdə, Ağdam şəhəri istiqamətində, 

yaxud da birbaşa bütün təmas xətti boyunca endiriləcək. Azərbaycan əsas zərbəni cənubda endirdi, orada 

müdafiə xəttini yardı və dayanmadan irəliyə - şimala doğru, Şuşa şəhərinə çatanadək hücuma keçdi. 

Şuşanın süqutundan sonra isə, məlum olduğu kimi, tərəflər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə döyüş əməliyyatlarının 

dayandırılması barədə razılığa gəldilər”. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna daxil olan vəsaitin məbləği açıqlanıb 

 

[21:05] 04.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna cari il dekabrın 1-dək 210.625.007,86 AZN, 11.171.613,65 

ABŞ dolları, 181.319,42 avro, 495.561,33 türk lirəsi, 1.844,72 ingilis funt sterlinqi və 5.398.550,00 rubl 

vəsait daxil olub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, noyabrın 1-dən dekabrın 1-dək Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 12.611.973,40 

AZN, 175.507,81 ABŞ dolları, 15.723,23 avro, 40 türk lirəsi, 550 ingilis funt sterlinqi və 336.000,00 rubl 

vəsait daxil olub. 

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəməyən hər kəsə öz minnətdarlığını 

bildirir. 

 

AZƏRTAC 
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Dmitri Peskov: Qarabağın Azərbaycana mənsubluğu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 

qətnamələri ilə müəyyən edilib 

 

[20:58] 04.12.2020  

 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycana mənsubluğu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri 

ilə müəyyən edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov 

bildirib. 

O, müharibədən və Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya liderlərinin imzaladığı razılaşmadan sonra 

Qarabağın statusu barədə məsələyə Rusiyanın münasibətinin dəyişib-dəyişməyəcəyinə dair sualı 

cavablandıraraq deyib: “Bu ərazilərin mənsubluğu Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri ilə kifayət 

qədər çoxdan müəyyən edilib. Bunların hamısı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində göstərilib. Rusiya və 

əslində heç bir ölkə heç nəyi dəyişməyib. Prezident Putin deyib ki, Qarabağın müstəqilliyi tanınmayıb, o, 

hətta Ermənistanın özü tərəfindən belə tanınmayıb, bu barədə Prezident Putin deyib”. 

Kremlin rəsmi nümayəndəsi əlavə edib ki, rusiyalı hərbçilər, həmçinin Qarabağda Rusiyanın 

humanitar missiyası öz fəaliyyətlərini həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər ilə əlaqələndirirlər. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Nyu-Yorkda Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb 

 

[19:35] 04.12.2020  

 

Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Vətən 

müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Bruklində yerləşən Sultan Eyyub 

məscidinə toplaşan soydaşlarımız torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və ölkəmizin ərazi bütövlüyü 

uğrunda qəhrəmancasına döyüşərək həlak olan şəhidlərin əziz xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad ediblər. 

Tədbirdə çıxış edən Assosiasiyanın rəhbəri Ercan Yerdələnli bildirib ki, sentyabrın 27-də 

Ermənistanın ölkəmizə qarşı xain hücumuna Azərbaycan Ordusu layiqli cavab verib. Ölkə vətəndaşlarının 

və ərazilərimizin təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə uğurlu əks-hücum əməliyyatına başlayan Silahlı 

Qüvvələrimiz işğal altındakı torpaqlarımızın böyük hissəsini azad edib. Qəhrəman oğullarımızın canı və 

qanı bahasına qazanılmış Qələbə işğalçını təslim olmağa məcbur edib və 10 noyabr tarixli bəyanatın 

imzalanması nəticəsində işğal altındakı digər ərazilərimiz Azərbaycana döyüşsüz təhvil verilib. 

E.Yerdələnli qeyd edib ki, xalqımız Vətən yolunda şəhid olmuş övladlarının fədakarlığını 

unutmayacaq və onların xatirəsini daim uca tutacaq. 

Tədbir şəhidlərin ruhuna duaların oxunması ilə başa çatıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi Gürcüstanda da ehtiramla anılıb 

 

[18:56] 04.12.2020  

 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz 

xatirəsi Gürcüstanda da ehtiramla yad edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dekabrın 4-də Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyində anım tədbiri 

keçirilib. 

Səfir Faiq Quliyev və səfirliyin əməkdaşları Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad 

edilməsi uğrunda aparılan Vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla 

yad ediblər. 

Anım tədbirindən sonra tarixdə ilk dəfə olaraq Gürcüstanda, səfirliyin ərazisində işğaldan azad 

edilmiş Qarabağ torpağında becərdilmiş və düşmən üzərində şanlı zəfərimizin rəmzlərindən biri olan Xarı 

bülbül gülü əkilib. 

Bununla da Qarabağın ətri, qələbə əzmi Gürcüstana da gətirilib. 

Qeyd edək ki, Xarı bülbül gülü Gürcüstana “AS Georgia” şirkətinin direktoru Emin Abbasovun 

dəstəyi ilə gətirilib. 

 

Xətayi Əzizov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi 

 

AZƏRTAC 
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TÜRKSOY-un kollektivi Azərbaycan Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə ehtiram 

göstərib 

 

[17:58] 04.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasında Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədilə dekabrın 

4-də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY) Ankaradakı baş qərargahında sükut dəqiqəsi 

olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, TÜRKSOY-un kollektivi Azərbaycanla həmrəylik məqsədilə qəhrəman 

şəhidlərimizə ehtiram göstərib. 

Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndinin videogörüntülərini 

paylaşıb 

 

[17:37] 04.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun Yanşaq 

kəndinin videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Fransaya nota verib 

 

[17:13] 04.12.2020  

 

Dekabrın 4-də Fransa Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Zakari Qros Xarici İşlər 

Nazirliyinə çağırılıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə səfirə 

dekabrın 3-də Fransa Milli Assambleyasında qəbul edilmiş “Avropa və Şərqin xristian icmaları və erməni 

xalqının qorunması” adlı qətnamə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz 

notası təqdim edilib. 

Fransa səfirinin diqqətinə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki 

Yekun Aktı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrinə zidd 

olan həmin sənədlə bağlı qəti etiraz çatdırılıb. 

Fransa səfiri Azərbaycan XİN-in mövqeyinin rəsmi Parisin diqqətinə çatdırılacağını bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Jan-Lük Reitzer: Milli Assambleyada qətnamənin əleyhinə olan deputatlara söz verilmədi, yalnız 

yalanlar səsləndirildi 

 

[16:56] 04.12.2020  

 

Bu, Assambleyada “söz azadlığı”nın təsdiqidir 

 

Fransa Milli Assambleyasında “Avropada və Şərqdə erməni xalqının və xristian icmalarının 

müdafiəsinə dair qətnamə layihəsi” üzrə debatlarda çıxış üçün yalnız bu sənədin lehinə olan deputatlara söz 

verildi. Qətnamənin əleyhinə olan deputatlara söz verilmədi. Heç bir dəyəri, heç bir hüquqi əhəmiyyəti 

olmayan, yalnız rəmzi xarakter daşıyan bu qətnamə layihəsinin əleyhinə səs verdim. 

Bu sözləri Fransa Milli Assambleyasının deputatı Jan-lük Reitzer Assambleyada “Avropada və 

Şərqdə erməni xalqının və xristian icmalarının müdafiəsinə dair qətnamə layihəsi” adlı sənədin debatları 

ilə bağlı AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib. 

Deputat bildirib ki, layihə ilə bağlı çıxışçılar siyasi qruplar tərəfindən təyin edilirdi. Mən çıxış üçün 

vaxt istədim, ancaq mənə söz verilmədi. Parisdən olan deputat Brijit Kulster qətnamənin mətni ilə bağlı 

izahat verdi, onun çox sayda erməni seçiciləri var. 

Mənə isə çıxış üçün söz vermədilər. Çünki, mən həmin sənədin əleyhinə olanlardan idim. Bu, böyük 

səhvdir. Fransa Minsk qrupunun həmsədridir, o, öhdəsinə götürdüyü vasitəçi roluna uyğun olaraq bitərəf 

olmalı idi, ancaq aydın şəkildə Ermənistana tərəfkeşlik etdi. İndi Fransanın hansısa rol oynayacağını 

görmürəm. 

Qeyd edib ki, xarici işlər naziri Jan-İv lö Dryan fikrini çox aydın ifadə etdi. O, açıq şəkildə mövqeyini 

bildirdi. Düzdür, o, “ermənilərin faciəsini bölüşürəm” dedi, ancaq deputatlara müqayisədə daha balanslı 

danışdı, Fransanın bitərəf qalmaq istəyini qeyd etdi. 

“Deputatlar təzyiq altındadırlar, onlar düz danışmadılar. Xarici işlər komissiyasının iclasında onlara 

Bakıda erməni kilsəsi olmasından, onun dövlət hesabına bərpa edilməsindən, oradakı kitabların qorunub 

saxlanmasından danışdım. Ancaq həqiqəti eşitməzliyə vurdular”, - deyə Jan-lük Reitzer diqqətə çatdırıb. 

Vurğulayıb ki, qətnamə layihəsi ilə bağlı debatlarda diqqət çəkən əsas məqam Türkiyə idi. 

Debatlarda çıxış edənlər yalnız Türkiyənin adını çəkirdilər, hamı Türkiyədən danışırdı. 

Mən həmkarlarımla danışanda dəfələrlə qeyd etmişəm ki, Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bu ölkədə 

dini münaqişə yoxdur. Bütün dinlərə hörmətlə yanaşılır. Həmkarlarıma deyirəm, mənimlə Azərbaycana 

gəlin və reallığı öz gözlərinizlə görün, söylənilənlərə inanmayın. İllərdir reallığın saxtalaşdırılması son 

günlərin faciəvi nəticələrinə səbəb olub. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Bundan sonra Fransa vasitəçi kimi etibarlılığını itirib 

 

[16:38] 04.12.2020  

 

ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçidir. Fransanın bu cür bitərəf olmayan yol tutması düşündürücüdür. 

Bundan sonra Fransa vasitəçi kimi etibarlılığını itirib. Makronun prezidentliyi dövründə Fransa çox 

təhlükəli dövr yaşayır. “Sarı jiletlilər” “Qırmızı jiletlilər”ə çevrilə bilər. İdarəçi olaraq hansı qərarı 

verəcəklərini görəcəyik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. 

R.T.Ərdoğan qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin fransızlara bir tövsiyəsi var idi. Dedi ki, 

erməniləri bu qədər sevirlərsə, Marseli onlara versinlər. Mən də eyni məsləhətləri verirəm. Bu münaqişəni 

azərbaycanlı qardaşlarım özləri həll etdilər və hazırkı vəziyyət yarandı. 

COVID-19 peyvəndi haqqında məlumat verən Türkiyə Prezidenti bu istiqamətdə Çinlə yanaşı, 

Rusiya ilə də danışıqların davam etdirildiyini bildirib. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsini şərtləndirən faktorlar 

 

[16:11] 04.12.2020  

 

İstənilən lider müharibədən nə qazanacağı ilə bağlı gözləntilər formalaşdırır və buna nail olmaq üçün 

əlindəki resursları dəyərləndirir. Nəzərə alsaq ki, əksər müharibələrə iki tərəf cəlb olunur, onda tərəflərdən 

biri dəyərləndirməni səhv apardığından məğlubiyyətə uğrayır. Müharibəni qazanan tərəfin nəticələrlə bağlı 

gözləntiləri özünü doğrultduqda müharibə bitmiş hesab olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının zabiti, milli 

təhlükəsizlik üzrə ekspert mayor Xəyal İsgəndərovun “İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın 

qələbəsini şərtləndirən faktorlar” sərlövhəli məqaləsində yer alıb. Məqaləni təqdim edirik. 

Müharibədən öncə dövlət rəhbərləri öz ordusunun imkan və qabiliyyətləri barədə xüsusi məlumatlara 

malik olurlar. Bundan qarşı tərəfin kəşfiyyat orqanlarının demək olar ki, məlumatı olmur. Lakin döyüşlər 

davam etdikcə bu gizli məlumatlar aşkara çıxır. Bununla yanaşı, xüsusi hazırlıqlı komanda tərəfindən qarşı 

tərəfin gündəlik fəaliyyətindən tutmuş siyasi elitasında baş verən dəyişikliklərə qədər davamlı təhlillər 

aparılır. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası ilə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin, 

eləcə də hərbi informasiya mərkəzlərinin müharibə dövründəki müştərək fəaliyyətini belə bir komandanın 

işinə uğurlu nümunə kimi göstərmək olar. İnformasiya cəbhəsində aparılan həmin təhlillərin nəticələri 

sonradan cərəyan edən hadisələrə təsirini mütləq şəkildə göstərir. Bu baxımdan Azərbaycanda yerli və 

xarici auditoriya üçün təqdim edilən məlumat və faktlar sayəsində informasiya müharibəsində boşluğun 

yaranmasına və bununla da ermənilərin əsas silahı olan saxta xəbərlərin (fake news) həmin boşluğu 

doldurmasına imkan verilmədi. Onu da qeyd edək ki, Ermənistan hakimiyyətinin uzun illər informasiya 

sahəsində apardığı qismən uğurlu mübarizə də bu müharibədə tam fiaskoya uğradı. Ermənistan rəhbərliyi 

kapitulyasiya müqaviləsini imzaladığı gün bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü xalqı aldatdığını və 

bunu bilavasitə nazirliyin istəyi ilə etdiyini bildirdi və vəzifəsindən istefa verdi. 

Hər döyüşün nəticəsindən, təklif edilən şərt və tələblərdən asılı olaraq dövlət rəhbərində qarşı tərəfin 

hansı gücə malik olması barədə fikir formalaşır. Bu fikir əsasında lider qarşı tərəfin hansı addımları atacağı 

barədə təxminlər edir. Məsələnin mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, bütün liderlər bu prosesi bilir və ondan 

strateji səviyyədə istifadə etməyə çalışırlar. Ermənistan hakimiyyəti də eyni strategiyanı tətbiq etməklə öz 

məqsədinə çatmağa çalışırdı. Belə ki, Ermənistan cəmiyyətində uzun illər idi ki, belə bir tendensiya 

yaranmışdı ki, azərbaycanlılar öz torpaqlarını müharibə yolu ilə azad etməyə iddialı deyil və danışıqlar 

prosesinin nəticəsini gözləməyə meyillidirlər. Elə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qeyri-adekvat 

davranışları, Azərbaycan rəhbərliyi və ictimaiyyətində qıcıq doğuran davranışları buna hesablanmışdı. 

Paşinyanda ifrat dərəcədə özündən razılıq var idi. Lakin bu o qədər də qeyri-adi deyil. Çünki o, liderlik 

keyfiyyətlərindən məhrum, siyasi-tarixi biliyi məhdud, küçədən gəlmiş bir “siyasətçi” idi və öz 

davranışlarının belə bir fəlakətlə nəticələnəcəyini düşünmək iqtidarında deyildi. 

Tərəflərin gücü haqqında müşahidə olunmayan faktorlar (hərbi qabiliyyət, effektivlik və 

müttəfiqlərin etibarlılığı) əsasında asimmetrik məlumatlar əldə edilə bilər. İnformasiya çatışmazlığı olan 

bir mühitdə inam (dövlətə, liderə) da dövlətin manevrlərini müəyyən etmək üçün çox vacibdir. İnamı riyazi 

ölçmək mümkün olmadığından tədqiqatçılar müxtəlif yerli qurumların hipotezləri və ya qarşı tərəfin 

müşahidə olunan qabiliyyətləri əsasında informasiya resurslarını artırmağa çalışırlar. 

“Qlobal Atəş Gücü-2020” (Global Firepower-2020) indeksində müşahidə olunan faktorlar əsasında 

tərəflərin silahlı qüvvələrinin müharibədən əvvəlki gücü cədvəldə aşağıdakı kimi göstərilib. 

 

Cədvəl. Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müqayisəsi 

Faktorlar Azərbaycan Ermənistan 

Aktiv şəxsi heyəti (nəfər) 126 000 (40/138) 45 000 (66/138) 

Aktiv ehtiyatı (nəfər) 300 000 200 000 

Xidmətə yararlı heyət (nəfər) 3 781 760 1 396 726 

Hərbi Hava Qüvvələri vasitələri (ədəd) 147 64 

Tank (ədəd) 570 110 

ZTR (ədəd) 1451 748 

Özüyeriyən artilleriya qurğusu (ədəd) 187 38 
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Yedəkli artilleriya (ədəd) 227 150 

Yaylım atəşli raket sistemi (ədəd) 162 68 

Cədvəldə göstərilmiş amillər əsasında tərəfləri müqayisə edərkən Azərbaycan Respublikasının 

nəzərəçarpacaq qədər güclü olduğu görünür. Lakin müşahidə olunan faktorlar əsasında aparılan 

dəyərləndirmə aldadıcı ola bilər. “ArmedForces.eu” saytında Ermənistan ordusunda 529 tank, 1000 zirehli 

texnika və 436 artilleriya qurğusunun olduğunu iddia olunur ki, düşmənin məhv edilmiş ümumi texnika 

sayını nəzərə alsaq, bu rəqəmlər daha real görünür. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə mütəxəssis Tomas 

Baranec və Beskid Juraj bildirir ki, Ermənistan ordusunun 170 tankı, 250 zirehli texnikası, 360-dan çox 

artilleriya qurğusu Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmişdi. 

Strateji Araşdırmalar üzrə Beynəlxalq İnstitutun 2020-ci il statistikasına görə, Ermənistan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin sayı 44 min 800 nəfər idi. Ehtimal olunur ki, Ermənistan Ordusunun 

təxminən 20-22 min nəfərlik şəxsi heyəti Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yerləşdirilmişdi. Qeyd 

edək ki, müharibə başlayandan bitənədək Azərbaycan Ordusu tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinə 

məxsus 400-dək tank və digər zirehli texnika, 1000-ə qədər artilleriya qurğusu, 80-ə qədər hava 

hücumundan müdafiə vasitəsi məhv edilib. Bu texnikaların böyük əksəriyyəti qeyri-qanuni yollarla 

Ermənistana gətirilmişdi. Ona görə də müşahidə olunmayan faktorların sayəsində müharibədə tərəflər 

arasında balansın pozulması ehtimalı yüksəkdir. Əslində, Ermənistanın da güvəndiyi bu idi, qeyri-qanuni 

arsenalın hesabına Azərbaycan üzərində qələbə qazanacağına inanırdı. Lakin Azərbaycan Ordusu 

ermənilərin gizli texnikalarından istifadə arzusunu ürəyində qoydu və onların döyüş meydanına çıxardığı 

texnikanın əksəriyyətini məhv etdi, bir hissəsini isə qənimət kimi götürdü. Hərbi güc baxımından tərəflər 

arasında elə də ciddi fərq yoxdursa, yüksək texnologiyaya malik tərəfin qələbə qazanması ehtimalı çox 

yüksəkdir. Bu baxımdan Azərbaycanın qələbə qazanmasında əsas səbəblərdən biri ordumuzun arsenalında 

yüksək texnologiyaya əsaslanan silah sistemlərinin olması idi ki, qarşı tərəf bunu düzgün 

qiymətləndirməmişdi. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan faktların hamısını nəzərə alsaq, istənilən müharibədə hərbi gücü çox 

olan ölkə mütləq qələbə qazanır. Hərbi gücləri təxminən eyni olan ölkələrdən yüksək texnologiyaya malik 

olan, texnoloji qabiliyyətləri baxımında aralarında asimmetriya olmayan ölkələrdən daha çox insan resursu 

səfərbər edən tərəf qələbə qazanır. Yalnız bəzi hallarda yüksək fədakarlıq və dözümlülük zəif hərbi gücü 

kompensasiya edib qələbəyə səbəb olur ki, Ermənistanın müharibə müddətində belə bir şansı ümumiyyətlə 

olmadı. Çoxillik istehkam və müdafiə qurğularını, ərazinin relyefini nəzərə alsaq, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin ikinci Qarabağ müharibəsindəki irəliləmə tempi son 120 il üzrə təhlilini apardığımız qırx 

müharibə arasından Birinci Körfəz müharibəsində (yanvar-fevral 1991-ci il) və İraq müharibəsinin birinci 

mərhələsində (mart-aprel 2003-cü il ) koalisiya qüvvələrinin hücum tempi ilə, effektivliyi isə “Altı günlük” 

müharibə (Üçüncü Ərəb-İsrail müharibəsi, 5-10 iyun 1967-ci il) ilə müqayisə edilə bilər. Bu baxımdan 44 

günlük ikinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan xalqının tarixə qızıl hərflərlə yazdığı Vətən Müharibəsi kimi 

hələ uzun illər tədqiq ediləcək və gələcək nəsillərə nümunə göstəriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Vətən müharibəsi dövründə tarixə qızıl hərflərlə həkk olunan qəhrəmanlıq dastanı 

yazdı 

 

[15:59] 04.12.2020  

 

Dekabrın 4-də Türkiyənin bir çox bölgəsində olduğu kimi, Manisa vilayətində də Vətən müharibəsi 

şəhidlərinin xatirəsi anılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Manisa Azərbaycan Dərnəyi tərəfindən təşkil olunan tədbir bu şəhərdəki 

Azərbaycan Qardaşlıq Parkında keçirilib. İki qardaş ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayan 

mərasimin iştirakçıları parkda ucaldılan, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını əks etdirən “Bir millət, iki 

dövlət” abidəsinin qarşısına əklil və tər güllər qoyub, Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik 

sükutla yad ediblər. 

Tədbirdə çıxış edən dərnəyin sədri Yalçın Taşdemir Azərbaycanın 44 gün davam edən Vətən 

müharibəsi dövründə tarixə qızıl hərflərlə həkk olunan qəhrəmanlıq dastanı yazdığını vurğulayıb. Qeyd 

edilib ki, Vətən müharibəsində Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin 2783 hərbi qulluqçusu həlak olub. 100-

dən çox hərbi qulluqçu itkin düşmüş hesab olunur. “Bu müqəddəs savaşda canından keçən bütün 

qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyir, şəhid ailələrinə, Azərbaycan xalqına və bütün 

türk dünyasına başsağlığı veririk”, - deyə dərnək sədri bildirib. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Heydər məscidində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə vəhdət namazı qılınıb 

 

[15:40] 04.12.2020  

 

Dekabrın 4-də Heydər məscidində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib, vəhdət namazı 

qılınıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, anım mərasimində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri 

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə iştirak edib. 

QMİ sədri deyib ki, Azərbaycan xalqına bu Qələbəni bəxş edən Müzəffər Ali Baş Komandanımız, 

Ordumuz, şəhidlərimizdir. 44 günlük Vətən müharibəsində başda Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

olmaqla, Azərbaycan Ordusu zəfər çalaraq tarixdə yeni səhifə açdı. Xalqımız xoşbəxt xalqlardan biridir. 

Bu Qələbənin memarı isə ulu öndər Heydər Əliyevdir. 1993-cü ildə xalqımız Ümummilli Liderə müraciət 

edərək onu Azərbaycana dəvət etdi. Ulu Öndər müstəqil Azərbaycanı yenidən qurdu. 

A.Paşazadə deyib ki, Vətən yolunda şəhid olanlar Allah yanında ən yüksək məqamdadırlar. Həm 

Birinci Vətən müharibəsi, həm də İkinci Vətən müharibəsi dövründə şəhidlərimiz oldu, Allah onlara rəhmət 

eləsin! Sünni və şiə məzhəbində olanlar bu gün şəhidlərimizin ruhuna birlikdə dualar etdilər. 

Şeyxülislam xatırladıb ki, ulu öndər Heydər Əliyev Kəbədə olarkən torpaqlarımızın işğaldan azad 

edilməsi üçün dualar edib. Sonrakı dövrlərdə Kəbədə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 

Əliyeva da Qarabağın azad olunması, şəhidlərimiz, Azərbaycan üçün dualar ediblər. Bu gün xalqımız İlham 

Əliyev kimi Prezidenti olduğuna görə Allaha şükür edir. Dövlətimizin başçısı tarixdə daim böyük fateh 

kimi qalacaq. Bu gün Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünyada özünü qalib xalq 

hesab edir və bundan qürur duyur. Biz qalibik. Bu qalibiyyəti bizə Müzəffər Ali Baş Komandanımız, 

rəşadətli Ordumuz bəxş edib. Buna görə Ali Baş Komandana, Ordumuza təşəkkür edirik, şəhidlərimizə 

Allahdan rəhmət diləyirik. 

Şeyxülislam vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin böyük vəsiyyətini 

yerinə yetirdi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bu gün xalqımız Prezidentimizin ətrafında sıx birləşib. 

QMİ sədrinin birinci müavini, müfti Salman Musayev qeyd edib ki, əldə etdiyimiz tarixi Zəfər 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, xalqımızın şücaətli oğullarının sayəsində mümkün 

oldu. Torpaqlarımız şəhid qanı bahasına azad olundu. Şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik. 

Mənfur düşmən Qarabağdakı məscidlərimizin, ziyarətgahlarımızın və türbələrimizin demək olar ki, 

hamısını məhv edib. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, o məscidlər, ziyarətgahlar, türbələr bərpa 

ediləcək. Allahdan arzumuz odur ki, qalibiyyətimiz daimi olsun, dövlətimiz daim inkişaf etsin. Bütün 

dünyada bizim qalibiyyətimiz öyrənilir. Allah bizə hər zaman böyük müjdələr qismət etsin!”. 

 

AZƏRTAC 
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Aleksandr İşein: İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsidir 

 

[15:31] 04.12.2020  

 

İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının 

arxiyepiskopu Aleksandr İşein bildirib. 

Arxiyepiskop deyib ki, bu gün Azərbaycan tarixində xüsusi gündür. Biz hamımız Qarabağın azad 

edilməsi ilə əlaqədar sevincliyik. Qarabağ Azərbaycandır! Bu, bizim üçün artıq bir növ salamlaşmaya 

çevrilib. Bu ifadə Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı və ədalətini, ölkə rəhbərinin istedadlı və dahi 

olduğunu göstərir. 

Aleksandr İşein qeyd edib ki, Qələbəni qeyd etməklə yanaşı, hər kəs Vətəni müdafiə edərkən şəhid 

olanları da xatırlayır. Bu müharibə Azərbaycan tarixinə təkcə İkinci Qarabağ müharibəsi kimi deyil, həm 

də Vətən müharibəsi kimi daxil olacaq. Bütün Azərbaycan üçün bu, xalq yaddaşının parlaq səhifəsidir. 

 

AZƏRTAC 
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Təzəpir məscidində şəhidlərimizin xatirəsi yad edilib 

 

[15:20] 04.12.2020  

 

Dekabrın 4-də Təzəpir məscidində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib. Şəhidlərin 

ruhuna dualar oxunub, namaz qılınıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini Fuad Nurullayev 

jurnalistlərə açıqlamasında bu gün Vətən uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsinin dərin 

ehtiramla yad edildiyini bildirib. O deyib ki, 30 il idi torpaqlarımız işğal altında idi. Azad edilmiş 

ərazilərimizdəki məscidlər bərpa olunacaq, həmin məscidlərdən azan səsləri eşidiləcək. Bu gün bir çox 

məscidlərdə, kilsələrdə, sinaqoqlarda şəhidlərimizin xatirəsi yad edilir. Müqəddəs Quranın buyurduğu kimi 

şəhidlər ölməzdir: “Allah-Təala onlara rəhmət eləsin, ruhları şad olsun! Müqəddəs Qurani-Kərimin “əl-

Bəqərə” surəsində buyurulur ki, şəhidlərə ölü deməyin. Onlar ölü deyil, onlar diridirlər. Siz onların 

məqamını dərk edə bilmirsiniz. Onlar Allah yanında ruzi yeyirlər. Həqiqətən də şəhidlərimiz ölməzliyə 

qovuşublar, xalqla, millətlə yaşayırlar və yaşayacaqlar. Biz onlardan şəfaət, ruhlarından dualar istəyirik. 

Vətən uğrunda döyüşlərdə yaralanan qazilərimizə Allahdan şəfa diləyir, tezliklə sağ-salamat öz ailələrinə 

qayıtmalarını arzulayırıq. Allah Vətən keşiyində duran oğulları, ordumuzu, əsgərlərimizi qorusun. Onlar 

bu müzəffərliyə, Qələbəyə nail olublar. Əlbəttə ki, bu Zəfərin başında Ali Baş Komandan, Prezident İlham 

Əliyev dayanır. Allah onu və ailəsini qorusun! Onun bu günlərdə apardığı siyasət bizə böyük qürur verdi. 

Bu Qələbənin əldə olunmasında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi danılmazdır. Şükürlər olsun ki, 

ordumuz, xalqımız, Ali Baş Komandanımız birlikdə Qələbə qazandı. Allah xalqımızı, millətimizi, 

dövlətimizi var eləsin!”. 
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Milix Yevdayev: Şəhidlərimiz daim qəlblərimizdə yaşayacaqlar 

 

[15:16] 04.12.2020  

 

Azərbaycan torpağı uğrunda şəhid olan insanların ruhu bu gün şaddır. Şəhidlik həyatın davamıdır, 

şəhid olan əsgər və zabitlərimiz daim qəlblərimizdə yaşayacaqlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Bakı Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının sədri Milix 

Yevdayev bildirib. 

Milix Yevdayev qeyd edib ki, şəhidlərin canı, qanı bahasına başa gələn bu şanlı Qələbə bizi bütün 

dünya xalqları qarşısında başıuca etdi. Bu gün 30 ildir həsrətində olduğumuz torpaqlarımızın vüsalına 

yetişmişik. 

“Bir gözümüz hüznlü, digər gözümüz sevincli ola-ola biz bu günü qeyd etməliyik ki, gələcək 

nəsillərə nümunə olsun”, - deyə o qeyd edib. 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Biz Vətən müharibəsi şəhidlərini heç vaxt 

unutmayacağıq 

 

[14:58] 04.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” 

səhifəsində Vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərlə bağlı paylaşım edib. AZƏRTAC paylaşımı təqdim 

edir: 

“Əziz qardaşlar və bacılar! 

Bu gün biz Vətən müharibəsi döyüşlərində həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad edirik. 

Azərbaycan xalqının igid oğulları Zəfər naminə, Azərbaycanın gələcəyi naminə canlarından keçib. 

Onların hər biri əsl qəhrəman, rəşadət və qorxmazlıq nümunəsidir. 

Bu gün mən şəhidlərimizin ailələri ilə birlikdə kədərlənir, Vətən naminə canından keçməyə hazır 

olan oğullar tərbiyə etmiş valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin qanı nahaq yerə tökülmədi – 

biz tarixi ədaləti bərpa etdik, müqəddəs Qələbə qazandıq. Bu Qələbə xalqımızın tarixinə əbədi həkk olundu! 

Hər birimiz bu Zəfərin nəyin bahasına qazanıldığını yadda saxlamağa borcluyuq! Biz Vətən 

müharibəsi şəhidlərini heç vaxt unutmayacağıq. Onlar bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq. 

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara tezliklə şəfa, onların ailələrinə və yaxınlarına güc və 

səbir versin! Uca Tanrı Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını qorusun!”. 
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Bakıda Avropa Yəhudiləri Sinaqoqunda Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib 

 

[14:38] 04.12.2020  

 

Dekabrın 4-də Bakıda Avropa Yəhudiləri Sinaqoqunda Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım 

mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, mərasimdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban 

vermiş qəhrəmanlarımızın ruhu anılıb. 

Azərbaycanın aşkenazi yəhudilərinin baş ravvini Şneor Seqalın iştirakı ilə dini ayinlər yerinə 

yetirilib, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. 

Şneor Seqal bildirib ki, biz şəhidlərimizin xatirəsi üçün bugünkü ibadətlə kifayətlənməməliyik. O 

deyib: “Onlar bizə Qələbə bəxş etdilər, torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər və biz oraya qayıda bilərik. 

Etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir şəhidin xatirəsi bizim üçün mühümdür”. 

Öz növbəsində, icmanın rəhbəri Aleksandr Şarovski deyib: “Bu gün biz torpaqlarımızın azadlığı 

uğrunda həyatını qurban verən əsgərlərimizin xatirəsi qarşısında ailələrimizlə, yəhudi qardaşlarımızla birgə 

baş əyirik. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bizim rəşadətli ordumuz işğalçıları torpaqlarımızdan 

qovdu. Bütün ölkə Vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçən övladlarımızın, oğullarımızın ruhu 

qarşısında baş əyir”. 
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Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Türk Şurası tərəfindən də yad edilib 

 

[14:30] 04.12.2020  

 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası tərəfindən Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb. 

Türk Şurasından AZƏRTAC-a bildirilib ki, canlarını Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda qurban 

vermiş şəhidlərin əziz xatirəsi qurumun İstanbuldakı ofisində bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Tədbirdə Türk Şurası katibliyinin əməkdaşları iştirak ediblər. 

Azərbaycana və bütün türk dünyasına başsağlığı verən tədbir iştirakçıları üzv dövlət, qardaş 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda haqq mübarizəsində öz Vətənini qorumaq üçün həyatını qurban 

verən 2783 şəhidə Allahdan rəhmət, bütün qazilərə şəfa diləyiblər. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 
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Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə şəhidlərə ithaf olunmuş "Əbədi zirvə" musiqi kompozisiyası 

hazırlanıb 

 

[14:21] 04.12.2020  

 

Canlarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş Vətən müharibəsi 

şəhidlərinin əziz xatirəsinə ithaf olunan musiqi kompozisiyası hazırlanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Əməkdar artist Aygün Bəylərin ifa etdiyi "Əbədi zirvə" adlı musiqi 

kompozisiyasının bəstəkarı Tural Məmmədlidir. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə reallaşan musiqi kompozisiyasının klipi tezliklə ictimaiyyətə 

təqdim olunacaq. Klipin çəkilişlərini Bakı Media Mərkəzi həyata keçirir. 

Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik! Bir ömür boyu onlara minnətdar olacaq, qəlbimizdə əbədi 

yaşadacağıq! 
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Şəhidlərimizin xatirəsi Bibiheybət məscidində yad olunub 

 

[14:07] 04.12.2020  

 

Vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsinə həsr edilən anım mərasimi Bibiheybət 

məscidində də keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İkinci Qarabağ müharibəsində canlarından keçmiş qəhrəman 

oğullarımızın xatirəsi ehtiramla yad edilib. Şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub, namaz qılınıb. 

Məscidin axundu Rahib Babayev şəhidlərimizin xatirəsinin qəlbimizdə əbədi yaşayacağını bildirib. 

O qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, uzaqgörən 

siyasəti nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bu müqəddəs amal uğrunda canını fəda etmiş 

şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralılarımıza şəfa diləyirik. İgid Vətən oğulları Müzəffər Ali Baş 

Komandanın rəhbərliyi altında xalqımızın 30 illik həsrətinə, nisgilinə son qoydular. Dövlətimiz şəhid 

ailələrinə və qazilərə hər zaman yüksək diqqət və qayğı göstərir. Vətən uğrunda canlarından keçən 

şəhidlərimizin ailələrinə və qazilərə yardım etmək, ehtiram göstərmək hər birimizin vətəndaşlıq 

borcumuzdur. Biz hamımız bu günləri yaşadığımız üçün çox qürurluyuq. Bu gün fəxr edirik ki, biz qalib 

xalqıq. Azərbaycan Prezidentimizin qətiyyəti, müdrik siyasəti, mərd və cəsur oğullarımızın qəhrəmanlığı 

sayəsində öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Tanrı Azərbaycanı və Prezidentimizi qorusun! 

Anım mərasiminin iştirakçısı Azad Heydərov deyib ki, şəhidlik zirvəsi ən uca və müqəddəs zirvədir. 

Vətənin azadlığı uğrunda şəhid olmaq hər kəsə nəsib olmur. İgid oğullarımızın ruhu qarşısında baş əyirik. 

Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz Qələbə ilə qürur duyuruq. Bu möhtəşəm Zəfərə görə Prezident, 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. 

 

AZƏRTAC 
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Bakıdakı Müqəddəs Məryəm Katolik Kilsəsində Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi 

keçirilib  

 

[14:06] 04.12.2020  

 

Vladimir Fekete: Müsəlmanlar, xristianlar, yəhudilər Vətən müharibəsində həlak olanların 

xatirəsini birgə yad edirlər 

Dekabrın 4-də Bakıdakı Müqəddəs Məryəm Katolik Kilsəsində Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım 

mərasimi keçirilib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qəhrəmanların xatirəsi yad 

edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanda Katolik kilsəsinin apostol prefekturasının ordinarisi 

Vladimir Feketenin iştirakı ilə keçirilən mərasimdə dini ayinlər icra edilib, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. 

Vladimir Fekete jurnalistlərə bildirib ki, bu kədərli, eyni zamanda, əlamətdar gündə müsəlmanlar, 

xristianlar, yəhudilər Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini birgə anırlar. 

“Biz Allahın xeyir-duası ilə əta olunmuş birlik və həmrəyliyimizi gələcək nəsillər üçün qoruyub 

saxlamağa borcluyuq. Katolik Kilsəsi Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarına, şəxsən Prezident İlham 

Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya, eləcə də bütün dini icmaların liderlərinə xalqın birliyinin 

qorunması və möhkəmləndirilməsində müstəsna roluna görə minnətdardır. Biz əminik ki, son söz ölümün 

deyil, həyatın olacaq”, - deyə Vladimir Fekete vurğulayıb. 

Katolik kilsəsinin apostol prefekturasının ordinarisi Azərbaycan xalqına sülh və rifah arzulayıb. 
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Sahibə Qafarova: Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, ehtiramla yad edirik 

 

[13:59] 04.12.2020  

 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün qazilərimizə şəfa versin. Şəhidlərimizin ruhu 

qarşısında baş əyir, ehtiramla yad edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova özünün “Twitter” səhifəsində 

şəhidlərimizlə bağlı paylaşımında yazıb. 
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Allahşükür Paşazadə: Bu gün şəhidlərimizin ruhuna birlikdə dualar edirik 

 

[13:40] 04.12.2020  

 

Allah, Vətən yolunda şəhid olanlar Ulu Tanrının yanında ən yüksək məqamdadırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür 

Paşazadə Heydər məscidində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş mərasimdən sonra 

bildirib. 

Şeyxülislam vurğulayıb ki, xalqımız İlham Əliyev kimi Prezidenti olduğuna görə Allaha dua edir. 

“Həm Birinci Vətən müharibəsi, həm də İkinci Vətən müharibəsi dövründə şəhidlərimiz oldu, Allah 

onlara rəhmət eləsin! Bu gün sünni və şiə məzhəbində olanlar şəhidlərimizin ruhuna birlikdə dualar edirlər”, 

- deyə Allahşükür Paşazadə qeyd edib. 
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Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi Ankarada ehtiramla yad olunub 

 

[13:23] 04.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasında Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədilə dekabrın 

4-də Ankara vaxtı ilə saat 11:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da) ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyi qarşısında 

sükut dəqiqəsi olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Ankaradakı diplomatik nümayəndəliyində Vətənimizin 

ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsinə ehtiram göstərilib. 

Bir dəqiqəlik sükutla Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi dərin hörmətlə yad edilib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Bakıdakı “Jen Mironosits” pravoslav kafedral kilsəsində də 

anılır 

 

[13:09] 04.12.2020  

 

Bakıdakı “Jen Mironosits” pravoslav kafedral kilsəsində Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım 

mərasimi keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, kilsədə şəhidlərin xatirəsi yad olunur, dualar oxunur. 

Dini ayinlər arxiyepiskop Aleksandr İşein və kilsənin baş keşişi Leonid Miltıxın iştirakı ilə keçirilir. 
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Niderlandda yaşayan soydaşlarımız Fransa Senatının və Belçika parlamentinin qəbul etdiyi 

qətnamələrə etiraz aksiyası keçiriblər 

 

[12:42] 04.12.2020  

 

Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları və bu ölkədə yaşayan 

azərbaycanlılar, eləcə də türk icmasının nümayəndələri Fransa Senatında və Belçika parlamentində 

qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınması istiqamətində qəbul edilmiş qətnamələrə etiraz 

olaraq aksiya keçiriblər. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, aksiya iştirakçıları “Qarabağ 

Azərbaycandır!” “Fransa, erməni terrorunu dəstəkləməyi dayandır!” kimi şüarlar səsləndiriblər. Etiraz 

aksiyasında Niderland Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyinin başqanı İlhan Aşkın, Benilüks 

Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Elsevər Məmmədov, Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya 

Şurasının əlaqələndiricisi Maisə Ağamirzəyeva, BAK-ın əlaqələndiricisi Lamiyə Babayeva çıxış edərək 

Fransa və Belçikanı haqlı mövqe sərgiləməyə, eləcə də terroru və separatçılığı dəstəkləməməyə çağırıblar. 

Sonda diaspor fəalı Şamil Mustafayev Azərbaycan diasporu tərəfindən hazırlanan etiraz məktubunun 

Fransa səfirliyinə təqdim ediləcəyini bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub 

 

[12:01] 04.12.2020  

 

Canlarını Azərbaycanın ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz 

xatirəsi dekabrın 4-də saat 12:00-da bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, insanlar şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyib, onların xatirəsinə hörmət 

və ehtiramlarını bir dəqiqəlik sükutla ifadə ediblər. Dövlət bayraqları endirilib, nəqliyyatın hərəkəti 

dayanıb, avtomobillərdən, gəmilərdən səs siqnalları verilib. 

Anım gününün ikonası Şuşanın rəmzi sayılan “Xarı Bülbül”dür. 

Qeyd edək ki, sükut dəqiqəsi Prezident İlham Əliyevin Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad 

edilməsi haqqında Sərəncamı ilə elan olunub. 

Bu gün Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarındakı məscidlərdə, kilsə və sinaqoqlarda Vətən 

müharibəsi şəhidlərinin anma mərasimləri keçiriləcək. 

Xatırladaq ki, Vətən müharibəsində Silahlı Qüvvələrimizin 2783 hərbi qulluqçusu həlak olub. Hərbi 

əməliyyatlar zamanı yaralanmış 1245 əsgər və zabitin tibb müəssisələrində müalicəsi davam etdirilir. 

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün yaralılara şəfa versin. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva şəhidlərimizin xatirəsini yad ediblər 

 

[11:55] 04.12.2020  

 

Dekabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 

Əliyeva Şəhidlər xiyabanında olub və şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil, birinci xanım 

Mehriban Əliyeva gül dəstəsi qoydular. 

Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş Vətən müharibəsinin 

qəhrəman şəhidlərinin əziz xatirəsi ölkəmizin hər yerində, məscidlərdə, kilsələrdə, sinaqoqlarda dərin 

ehtiram hissi ilə yad edilib. 

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

 

AZƏRTAC 
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Səfir Zakari Qross: Fransa hökuməti Qarabağın müstəqilliyini tanımır 

 

[11:22] 04.12.2020  

 

Fransa hökuməti Qarabağın müstəqilliyini tanımır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Qross “Twitter” hesabında 

bildirib. 

Səfir qeyd edib ki, bir şey hamıya çox aydın olmalıdır: Fransa hökuməti parlamentinin müstəqilliyini 

tanıyır, lakin Qarabağın müstəqilliyini tanımır. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Şəhidlərimizi ehtiramla yad edirik! 

 

[11:19] 04.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Vətən müharibəsində şəhid olan 

qəhrəmanlarımızla bağlı paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısının “Facebook” səhifəsindəki paylaşımında 

“Şəhidlərimizi ehtiramla yad edirik!” deyə qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hərbi-siyasi yollarla 

həll edilib 

 

[11:06] 04.12.2020  

 

Sentyabrın 27-də Ermənistan Azərbaycana qarşı irimiqyaslı hərbi təxribata başlayıb. Azərbaycanın 

döyüş bölgəsinə yaxın ərazilərdə yerləşən Tərtər və digər şəhərləri 44 gün ərzində Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən ağır artilleriya atəşinə məruz qalıb. Ermənistan döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən 

Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Qəbələ, Siyəzən və digər şəhərlərə qarşı ballistik raketlərdən istifadə edib. 

Ermənistan azərbaycanlı mülki əhali arasında böyük sayda insan itkisinə səbəb olmaq və onları didərgin 

salmaq məqsədilə ağır artilleriya, ballistik raketlər, ağ fosfor və kasetli sursatlardan istifadə etmişdir. 

Nəticədə 11 nəfəri uşaq olmaqla, 94 mülki şəxs qətlə yetirilmiş, 400-dən artıq insan yaralanmışdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının COVID-

19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilmiş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyasında 

çıxışı zamanı bildirib. 

Azərbaycan Ordusunun Ermənistanın hərbi təxribatına layiqli cavab verdiyini, uğurlu əks-hücum 

əməliyyatına başlayaraq işğal olunmuş ərazilərin böyük bir hissəsini azad etdiyini diqqətə çatdıran 

dövlətimizin başçısı deyib: “Hərbi əməliyyatlar zamanı qazanılmış Qələbə işğalçını təslim olmağa məcbur 

etmişdir. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən noyabrın 10-da üçtərəfli 

Bəyanatın imzalanması nəticəsində Azərbaycanın işğal altında olan digər əraziləri də azad edilmişdir. O 

vaxtdan etibarən, təqribən bir aydır ki, atəşkəsə əməl olunur. Atəşkəsə Nəzarət üzrə Birgə Monitorinq 

Mərkəzi vasitəsilə Türkiyə və Rusiya atəşkəsin təmin edilməsi işində vacib rol oynayır”. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi-siyasi yollarla həll olunduğunu 

vurğulayan Prezident qeyd edib ki, beynəlxalq hüquqa məhəl qoyulmadığı üçün BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinin güc yolu ilə icrası qaçılmaz idi. Nəticədə təcavüzkar dövlət sülhə məcbur edilib. 

 

AZƏRTAC 
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İsrailin kəşfiyyat üzrə naziri: Azərbaycan bizim mühüm geosiyasi və geostrateji tərəfdaşımızdır 

 

[10:47] 04.12.2020  

 

Azərbaycan həm geosiyasi, həm də strateji baxımdan İsrail Dövlətinin mühüm strateji tərəfdaşıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İsrail Dövlətinin kəşfiyyat üzrə naziri Eli Koen bu fikri İsraildə 

Azərbaycan diaspor təşkilatının - “İsraildə Azərbaycan Evi”nin nümayəndələri ilə Knessetdə görüşündə 

səsləndirib. 

İsrail nazirinin sözlərinə görə, İsrail Dövləti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və hörmət 

edir. O deyib: “Gələn il biz dövlətlərarası münasibətlərimizin 30 illiyini qeyd edəcəyik. Azərbaycan və 

İsrail arasında diplomatik münasibətlərin bu uğurlu illəri ərzində yəhudi dövləti ilə əhalisinin əksəriyyəti 

müsəlmanlar olan multikultural dövlət arasında strateji münasibətlərin mühümlüyü və böyük əhəmiyyəti 

sübut edilib. Bizim dost dövlətlər həqiqətən əsl və etibarlı strateji tərəfdaşlar kimi əməkdaşlıq edirlər və biz 

həmişə bir-birimizin yanında, çiyin-çiyinə olmuşuq. Avrasiyada heç bir ölkə İsraillə Azərbaycan qədər sıx 

və ya səmimi əlaqələrə malik deyil”. 

Görüşdə çıxış edən “İsraildə Azərbaycan Evi”nin və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 

İsrail nümayəndəliyinin icraçı direktoru Arye Qut vurğulayıb ki, Azərbaycan İsrailin Cənubi Qafqazda 

strateji tərəfdaşıdır və Azərbaycan İsrail ilə hərbi-strateji tərəfdaşlıqdan bütün mümkün texnoloji 

üstünlüklər qazanır ki, postsovet məkanında heç bir başqa ölkə bu üstünlükləri əldə etmir. 

A.Qut deyib: “Bu, bizim dostluq və tərəfdaşlığımızı heç cür gözü götürməyən qüvvələrə real və 

həqiqi cavabdır. Strateji xarakter daşıyan İsrail-Azərbaycan dövlətlərarası, siyasi və hərbi-texniki 

tərəfdaşlıq münasibətləri ən yüksək səviyyədə olub və olacaq. Bu gün, 44 günlük hərbi əməliyyatlardan, 

Dağlıq Qarabağ və ona bitişik yeddi rayon işğaldan azad ediləndən sonra Azərbaycanın dünyada hərbi-

siyasi və geosiyasi rolu artıb. Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti, diplomatik məharəti, uğurlu 

geosiyasi və geoiqtisadi təşəbbüsləri sayəsində Azərbaycan regionun ən güclü geosiyasi mərkəzinə və 

liderinə çevrilib ki, dünyanın Cənubi Qafqaz kimi strateji əhəmiyyətli regionunda Azərbaycanın iştirakı və 

razılığı olmadan heç bir siyasi, iqtisadi, nəqliyyat məsələsi həll edilə bilməz. İkinci Qarabağ 

müharibəsindən sonra Azərbaycan göstərdi ki, bu dövlət Cənubi Qafqazda texnoloji cəhətdən daha yaxşı 

təchiz edilmiş, hərbi baxımdan çəkisi olan ölkədir”. 

“İsraildə Azərbaycan Evi”nin rəhbəri Şirin Nexamiya Mixaeli Azərbaycan dövlətinin 

multikulturalizmindən və tolerantlığından danışıb. O deyib: “Mən tam əminəm ki, Azərbaycan və yəhudi 

xalqları arasında insani münasibətlər körpüsü İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında və 

möhkəmlənməsində xüsusi və həyati vacib rol oynayırlar. Bu münasibətlərin yaxın tarixinə nəzər salsaq, 

görərik ki, bizim bugünkü reallıq faktiki olaraq həmin münasibətləri əks etdirir. Bu gün azərbaycanlı 

köklərə malik israillilər artıq uzun illərdir ki, iki dövlət arasında dostluq və qardaşlığın, həmçinin 

Azərbaycan ilə İsrail arasında iqtisadi və geosiyasi tərəfdaşlığın formalaşmasına kömək edirlər. Yəhudi 

xalqı heç vaxt Azərbaycanda təqibə, təhqirə, alçaldılmağa, talana və antisemit hərəkətlərə məruz qalmayıb. 

Biz xatırlayırıq ki, İkinci Dünya müharibəsi illərində 20 min yəhudi məhz Azərbaycanda səmimi qəbul 

edilib, bu ölkədə ikinci evlərini taparaq xilas olublar. Yəhudilər qədirbilən xalqdır, biz Azərbaycanda 

yəhudilərə xoş və dost münasibəti xatırlayırıq. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində də, İkinci Qarabağ 

müharibəsində də, əgər həqiqətən zərurət yaransaydı, biz o halda Azərbaycanı müdafiə etməyə 

yollanardıq”. 

Nazir Eli Koen görüşə görə Azərbaycan diasporu nümayəndələrinə təşəkkür edərək bildirib ki, rəsmi 

Bakının İsraildə diplomatik nümayəndəliyinin hələ açılmamasına baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti 

müntəzəm olaraq İsrailə rəsmi nümayəndə heyətləri göndərir və öz növbəsində, Bakıda daha çox israilli 

qonaqları qəbul edir. İsrailli nazir deyib: “Pandemiyaya baxmayaraq, İsraillə iqtisadi əlaqələrin 

genişlənməsinin davam etməsini, Azərbaycan neftinin alınmasını və Azərbaycan iqtisadiyyatına və kənd 

təsərrüfatına İsrail investisiyasının yatırılmasını nəzərə alsaq, bu, əlamətdar haldır. 

Öz növbəsində, Azərbaycana kənd təsərrüfatında, hərbi sənayedə, telekommunikasiyalarda müasir 

yüksək texnologiyalar zəruridir. Bu siyahını davam etdirmək olar. Eyni zamanda, ölkələr təhsil, humanitar 

və mədəni layihələr irəli sürürlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dözümlülük və multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin özülü və 

təməlidir. Azərbaycan daim nümayiş etdirir ki, müxtəlif millətlərin və konfessiyaların birgə yaşayışı 

mümkündür və hər hansı problem zor və çəkişmə tətbiq edilmədən həll oluna bilər. Bir faktı da vurğulamaq 
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lazımdır ki, Prezident İlham Əliyev özünün dünyəvi dövlətə, multikulturalizmə və tolerantlığa bağlılığı, 

bütün dinlərə, Azərbaycanda yaşayan millətlərə və xalqlara səmimi münasibəti sayəsində həm İsrail 

cəmiyyətinin böyük əksəriyyətinin, həm də dünyada yəhudi icmasının hörmətini qazanıb”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Vətən müharibəsində şəhid olanlara görə başsağlığı 

verib 

 

[10:42] 04.12.2020  

 

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Vətən müharibəsində şəhid olanlara görə başsağlığı verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 

“Azərbaycan ərazisinin bütövlüyü uğrunda həyatını fəda edən 2783 qardaşımızı rəhmətlə yad edir, 

yaralı qardaşlarımıza tezliklə sağalmalarını diləyirik. “Bir millət, iki dövlət” anlayışı ilə hər zaman 

Azərbaycanın yanında olacağımızı bir daha bildiririk”, - deyə paylaşımda qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Fransa Milli Assambleyasının qətnaməsi ölkə parlamentinin növbəti təxribatçı fəaliyyətindən 

xəbər verir 

 

[10:27] 04.12.2020  

 

Fransa Milli Assambleyasının “Erməni xalqının və Avropa və Şərqin xristian icmalarının qorunması” 

adlı qətnaməni qəbul etməsi Fransa parlamentinin növbəti tamamilə əsassız, qeyri-dost və təxribatçı 

fəaliyyətidir. Senatın ardınca Aşağı Palatanın qərəzli qətnamə qəbul etməsi Azərbaycana qarşı aparılan 

davamlı kampaniyadan xəbər verir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir: “Qətnamənin adından da göründüyü kimi, reallıqla heç bir əlaqəsi olmayan, 

məsələyə dini çalarlar qatmaq istəyən Milli Assambleya üzvləri ermənipərəst mövqelərini süni 

əsaslandırma ilə təqdim etməyə çalışır. Azərbaycan müxtəlif dini etiqad və etnik mənsubiyyətə malik 

insanların harmoniya və sülh şəraitində bir ailə kimi yaşadığı çoxmillətli və çoxkonfessiyalı dövlətdir. Biz 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini dinlərarası və sivilizasiyalararası toqquşma kimi qələmə vermək 

cəhdlərini rədd edir, sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olan bu cür yanaşmanı qətiyyətlə pisləyirik. 

Bu qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Lakin Senatın halında olduğu kimi, Milli Assambleyanın 

sənədinin siyasi mənasını nəzərə alaraq, bu kökündən yanlış qətnamələrin beynəlxalq hüququn norma və 

prinsipləri, BMT Nizamnaməsi və Helsinki Yekun Aktı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 

qətnamələri, eləcə də Azərbaycan ilə Fransa arasında mövcud olan ikitərəfli sənədlər ilə ziddiyyət təşkil 

etdiyini vurğulamaq istərdik. 

Fransa qanunverici orqanının bu addımı ölkənin vasitəçi mandatına ciddi zərbə vurur, eləcə də 

ikitərəfli münasibətlərə kölgə salır. 

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, Fransa Milli Assambleyası bu günədək etnik təmizləməyə məruz 

qalan və fundamental insan hüquqları pozulan bir milyon azərbaycanlı haqqında bir dəfə də olsun dinləmə 

keçirməyib və hər hansı qətnamə qəbul etməyib. Bu isə Fransa qanunverici orqanının tam qərəzli mövqe 

tutduğunu açıq şəkildə nümayiş etdirir. 

Milli Assambleya tərəfindən Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il 

tarixli Bəyanatının müddəaları ilə tam ziddiyyət təşkil edən yanaşmanın sərgilənməsi həm bölgədə, həm də 

qlobal səviyyədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi səylərinə ciddi xələl gətirir. 

Qeyd etmək istətdik ki, Milli Assambleyanın əsassız və qərəzli qətnamə qəbul etməsi ilə bağlı 

Fransanın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılacaq və Azərbaycan tərəfinin qəti etirazı 

qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılacaq”. 

 

AZƏRTAC 
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Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilmiş dövlət və hökumət 

başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyası keçirilib 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sessiyada çıxış edib 

 

[10:02] 04.12.2020  

 

Dekabrın 3-də Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr 

edilmiş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sessiyada çıxış 

edib. 

 

Prezident İlham Əliyevin çıxışı 

 

- Hörmətli cənab Sədr. 

Hörmətli cənab Baş katib. 

Hörmətli dövlət və hökumət başçıları. 

BMT Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilmiş xüsusi sessiyasının 

təşkilində göstərdikləri səylərinə görə BMT-nin Baş katibi cənab Antonio Quterreşə və BMT Baş 

Assambleyasının Sədri cənab Volkan Bozkıra öz minnətdarlığımı ifadə edirəm. 

Xüsusi sessiyanın təşkil olunması təşəbbüsünü dəstəkləyən bütün üzv dövlətlərə də təşəkkürümü 

bildirirəm. 

Bu gün dünya üçün ən böyük təhlükə olan COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə beynəlxalq 

ictimaiyyətin birgə səylərinə çox böyük ehtiyac var. 

Milli və beynəlxalq səviyyədə məsuliyyət nümayiş etdirən Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının 

Sədri qismində 2020-ci il mayın 4-də Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupunun koronavirusla mübarizəyə 

həsr edilmiş Zirvə görüşünün keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Mən Zirvə görüşü çərçivəsində BMT 

Baş Assambleyasının koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində 

xüsusi sessiyasının keçirilməsini təklif etmişdim. Qoşulmama Hərəkatının bütün 120 üzvü həmin təklifi 

dəstəkləmişdir. Bu, onların “Bandunq Prinsipləri”, Hərəkatın dəyərləri, multilateralizm və beynəlxalq 

həmrəyliyə sadiqliyini bir daha vurğulamış oldu. Ümumilikdə, BMT-nin 150-dən artıq üzv dövləti həmin 

təşəbbüsü dəstəkləmişdir. 

Azərbaycan virusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə vaxtında zəruri tədbirlər həyata 

keçirmişdir. COVID-19 ilə bağlı yaranmış vəziyyətə müvafiq olaraq tərəfimizdən adekvat addımlar 

atılmışdır. 

Bu gün ölkə üzrə koronaviruslu xəstələr 46 dövlət xəstəxanasında müalicə olunur. Pandemiya 

başladığı zaman bizim 6 funksional laboratoriyamız var idi. Hazırda fəaliyyətdə olan laboratoriyalarımızın 

sayı 40-dan artıqdır. 

Pandemiyanın mənfi təsirinin qarşısının alınması məqsədilə hökumət tərəfindən 2.5 milyard ABŞ 

dolları həcmində iqtisadi-sosial yardım və maliyyə dəstəyi paketi təqdim edilmişdir. Sosial yardım 

tədbirləri 5 milyon insanı əhatə edir ki, bu da ölkə əhalisinin yarısı deməkdir. Koronavirusla mübarizə heç 

bir xarici maliyyə dəstəyi olmadan, yalnız daxili mənbələr hesabına maliyyələşdirilmişdir. 

Hazırda dünya pandemiyanın növbəti dalğası ilə üzləşib. 

Pandemiya başlayandan bəri Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə sıx təmasdadır. Biz 

pandemiyanın ilk vaxtlarında dəyərli tövsiyələrinə və öz mütəxəssislərini ölkəmizə ezam etdiyinə görə 

təşkilata minnətdarıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanı pandemiya ilə mübarizədə nümunəvi 

ölkə adlandırmışdır. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına toplam 10 milyon ABŞ dolları həcmində iki dəfə 

könüllü maliyyə töhfəsi etmişik. Bununla yanaşı, bu günədək Azərbaycan 30-dan artıq ölkəyə humanitar 

və maliyyə yardımı göstərmişdir. 

Cənab Sədr, Azərbaycan pandemiya dövründə qlobal atəşkəslə bağlı BMT Baş katibinin təşəbbüsünü 

dəstəkləmişdir. Lakin həmin çağırış 30 ildən artıq Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının işğal olunmuş bütün ərazilərimizdən qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən 

qətnamələrinə məhəl qoymayan Ermənistan tərəfindən eşidilməmişdir. 
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Son iki il ərzində Ermənistan danışıqlar prosesini məqsədyönlü şəkildə məhv etmişdir. Ermənistanın 

baş naziri “Qarabağ Ermənistandır” kimi bir sıra təxribatçı bəyanatları ilə danışıqlara son qoymuşdur. 

Ermənistanın müdafiə naziri “yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə”yə çağırış etmişdir. 

Cari ilin iyul ayında Ermənistan regionda yeni gərginlik mənbəyi yaratmaq, yeni əraziləri işğal etmək 

və Azərbaycanın strateji enerji infrastruktur layihələrinə zərbə vurmaq məqsədilə dövlət sərhədində hərbi 

təxribat törətmişdir. 

Daha sonra, avqust ayında Ermənistanın diversiya qrupu təmas xəttini keçməyə cəhd etmişdir. 

Sentyabrın 24-də BMT Baş Assambleyasının ümumi müzakirələri çərçivəsində çıxışım zamanı mən 

Ermənistanın yeni müharibəyə hazırlaşması ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdim. 

Sentyabrın 27-də Ermənistan Azərbaycana qarşı irimiqyaslı hərbi təxribata başlamışdır. 

Azərbaycanın döyüş bölgəsinə yaxın ərazilərdə yerləşən Tərtər və digər şəhərləri 44 gün ərzində 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ağır artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Ermənistan döyüş 

bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Qəbələ, Siyəzən və digər şəhərlərə qarşı ballistik 

raketlərdən istifadə etmişdir. Ermənistan azərbaycanlı mülki əhali arasında böyük sayda insan itkisinə 

səbəb olmaq və onları didərgin salmaq məqsədilə ağır artilleriya, ballistik raketlər, ağ fosfor və kasetli 

sursatlardan istifadə etmişdir. Nəticədə 11 nəfəri uşaq olmaqla, 94 mülki şəxs qətlə yetirilmiş, 400-dən artıq 

insan yaralanmışdır. 

Azərbaycan Ordusu bunun layiqli cavabını vermiş, ölkə vətəndaşlarını və ərazisini müdafiə edərək 

uğurlu əks-hücum əməliyyatı başlamış və işğal olunmuş ərazilərin böyük bir hissəsini azad etmişdir. Hərbi 

əməliyyatlar zamanı qazanılmış Qələbə işğalçını təslim olmağa məcbur etmişdir. Azərbaycan və Rusiya 

prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən noyabrın 10-da üçtərəfli Bəyanatın imzalanması 

nəticəsində Azərbaycanın işğal altında olan digər əraziləri də azad edilmişdir. 

O vaxtdan etibarən, təqribən bir aydır ki, atəşkəsə əməl olunur. Atəşkəsə Nəzarət üzrə Birgə 

Monitorinq Mərkəzi vasitəsilə Türkiyə və Rusiya atəşkəsin təmin edilməsi işində vacib rol oynayır. 

Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hərbi-siyasi yollarla həll edilmişdir. 

Beynəlxalq hüquqa məhəl qoyulmadığı üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin güc yolu ilə 

icrası qaçılmaz idi. Nəticədə təcavüzkar dövlət sülhə məcbur edilmişdir. 

Bu, Ermənistanın destruktiv yanaşmasının yeganə nümunəsi olmamışdır. Ermənistan BMT Baş 

Assambleyasının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilmiş xüsusi sessiyanın keçirilməsi 

təşəbbüsünün əleyhinə çıxış etmişdir. Ermənistan son dəqiqəyə qədər xüsusi sessiyanın keçirilməsi üçün 

hazırlıq prosesinə mane olmağa çalışmışdır. Ermənistanın bu təşəbbüsə etiraz etməsinin yeganə səbəbi 

onun Azərbaycan tərəfindən irəli sürülməsi olmuşdur. 

İnanıram ki, xüsusi sessiya pandemiya ilə qlobal mübarizəyə öz töhfəsini verəcək və bizi ümumi 

hədəflər ətrafında daha da sıx birləşdirəcəkdir. Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 
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Avstraliyanın nüfuzlu portalı Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın tarixi qələbəsi barədə məqalə yayıb 

 

[08:48] 04.12.2020  

 

Avstraliyanın nüfuzlu abc.net.au portalı Ermənistan ordusu tərəfindən 30 ilə yaxın müddətdə işğal 

altında saxlanılmış ərazilərin altı həftə davam edən müharibə nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən azad edilməsi barədə böyük məqalə yayıb. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, “Dağlıq Qarabağı və ətraf əraziləri azad edən 

Azərbaycan tarixi qələbəni qeyd edir” adlı məqalə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin sözləri ilə başlayır: “Bizim hamımızın bir arzusu var idi, onu həyata keçirdik”. 

Dövlətimizin başçısından gətirilən növbəti sitatda isə deyilir: “Biz həm döyüş meydanında, həm də 

siyasi arenada qəlbə qazandıq, bu qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu inkişaf, təhlükəsizlik və tərəqqi 

dövrü olacaq”. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi barədə məlumatında əks olunduğu məqalədə bildirilir ki, ötən 

əsrin 90-cı illərində keçmiş Sovet İttifaqının iki respublikası arasında baş verən döyüşlər 1994-cü ildə 

Dağlıq Qarabağ regionunun və ətraf rayonların Ermənistan tərəfindən işğalı ilə nəticələnib. 

Qeyd edilir ki, cari il sentyabrın 27-də başlanan və 44 gün davam edən müharibə nəticəsində isə 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ordusunu darmadağın edərək böyük əraziləri azad edib. Bu, 

Ermənistanı Rusiyanın vasitəçiliyi ilə təklif edilən sülh razılaşmasını qəbul etməyə vadar edib və həmin 

razılaşma noyabrın 10-dan qüvvəyə minib. 

Məqalədə vurğulanır ki, sülh razılaşması Azərbaycanda böyük qəlbə sevinci kimi qarşılansa da, 

Ermənistanda kütləvi iğtişaşlara səbəb olub. Küçələrə çıxan on minlərlə insan baş nazir Nikol Paşinyanın 

istefasını tələb edib. 

Yazıda Azərbaycanın tarixi ədaləti bərpa etdiyi və işğal altında olan əraziləri azad etdiyi xüsusi qeyd 

edilir. Bildirilir ki, sülh razılaşmasına uyğun olaraq, Ermənistan ordusu dekabrın 1-də Laçın rayonu 

ərazisindən də çıxıb. 

Həmin razılaşmaya uyğun olaraq rus hərbçilərinin sülhməramlı qüvvələr kimi bəzi ərazilərə 

yerlədirildiyi qeyd edilir. Bu sülhməramlıların, həmçinin Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən Laçın 

dəhlizinə nəzarət etdiyi, Azərbaycanın müttəfiqi olan Türkiyənin isə Rusiya ilə birlikdə sülh razılaşmasının 

icrasına nəzarət edən monitorinq mərkəzinə qatılacağı qeyd edilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xalqa müraciətindən gətirilmiş növbəti sitatda deyilir: 

“Azərbaycan xalqı dağıdılmış şəhərlərin və kəndlərin bərpa olunması üçün mümkün olan hər şeyi edəcək. 

Bundan sonra biz böyük və qürurlu xalq kimi yaşayacağıq”. 

Dövlətimizin başçısına istinadla bildirilir ki, döyüşlər nəticəsində Azərbaycan tərəfindən 94 mülki 

şəxs həlak olub, 400-dən çox isə yaralı var. 

Yazıda döyüş əməliyyatları başa çatdıqdan sonra məcburi köçkünlərin də doğma yurdlarına 

qayıtmasından bəhs olunur. 

Bildirilir ki, 26 il əvvəl Kəlbəcər və Ağdan rayonlarını tərk etməyə məcbur olmuş azərbaycanlılar 

artıq öz doğma yurdlarına qayıtmağa başlayıblar. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kanberra 

 

AZƏRTAC 
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3 dekabr 

 

"Euronews” Suqovuşandan reportaj hazırlayıb 

 

[23:03] 03.12.2020  

 

Bu günlərdə “Euronews” telekanalının çəkiliş qrupu erməni işğalından azad edilmiş Suqovuşanda 

olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məcburi köçkünlərdən biri, 27 il əvvəl kəndini tərk etməyə məcbur olmuş 

Xaliq Hümbətov çəkiliş qrupundan onu da özləri ilə aparmağı xahiş edib. X.Hümbətov Suqovuşanı tərk 

edərkən qarşılaşdıqları erməni vəhşiliyindən söz açıb və 27 il olmadığı doğma yerlərə qayıtdıqda sevinc 

göz yaşlarını güclə saxlayıb. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu oktyabrın 3-də Suqovuşan kəndini işğaldan azad edib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə kəndin tarixi adı özünə qaytarılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev şəhidlərlə bağlı paylaşım edib 

 

[22:40] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Tvitter” səhifəsində Vətən müharibəsindəki 

şəhidlərlə bağlı paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev şəhidlərimizlə bağlı başsağlığı verib. 

“Uca Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Şəhidlər ölməz!”, - Hikmət Hacıyev “Tvitter”dəki 

səhifəsində yazıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan XİN Ermənistan xarici işlər nazirinin “Armenpress” agentliyinə verdiyi müsahibəsini 

şərh edib 

 

[22:07] 03.12.2020  

 

Ermənistan rəhbərliyindən fərqli olaraq, Azərbaycan Prezidenti imzaladığı hər bir sənədin nəinki 

indiki mərhələdə, hətta uzaq perspektivdə nəyə xidmət etdiyini çox yaxşı bilir. Bunu dövlət başçımız yalnız 

sözləri ilə deyil, konkret əməlləri ilə nümayiş etdirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti 

İdarəsinin Ermənistan xarici işlər naziri Ara Ayvazyanın “Armenpress” agentliyinə verdiyi müsahibəsinə 

dair şərhində bildirilib. 

Qeyd edilir ki, Ermənistan xarici işlər naziri, xəyal dünyasından nə qədər acı olsa da reallığa 

dönməlidir: “Ermənistan tərəfinin uzun illər ərzində sərgilədiyi beynəlxalq hüquqa zidd və destruktiv 

mövqe bu ölkəni uçuruma sürükləyib. Ermənistan hökuməti son baş verən hadisələrdən nəticə çıxarmalı və 

bölgədə yaranmış yeni reallıqla barışmalıdır. 

Azərbaycan BMT TŞ-nin müvafiq qətnamələrinin icrasını təmin etdi və ərazi bütövlüyünü bərpa 

etdi. 10 noyabrda Ermənistan hökumət başçısının da imzaladığı birgə bəyanatla bölgədə yeni təhlükəsizlik 

və əməkdaşlıq formatı yarandı. 

Əsir və girovların, cəsədlərin dəyişdirilməsinə gəldikdə isə, Ermənistan xarici işlər nazirinə 

xatırladırıq ki, məhz Ermənistan tərəfi uzun illər ərzində Azərbaycanın “hamının hamıya” dəyişdirilməsi 

təşəbbüsünə qarşılıq vermirdi. İndi bu prinsipin Ermənistan tərəfindən qəbul edilməsi elə dəyişən reallığın 

bir hissəsidir. Azərbaycan isə hər zaman beynəlxalq humanitar hüquq prinsiplərinə ciddi riayət edib, 

humanizm prinsiplərindən çıxış edərək, hətta hərbi əməliyyatlar davam edən zaman birtərəfli qaydada 

erməni əsirlərini və cəsədləri qarşı tərəfə təhvil verib. 

Ermənistan tərəfinin 10 noyabr tarixli birgə bəyanatı yozmaq əvəzinə bu razılaşmadan irəli gələn 

məsələləri yerinə yetirməsi bölgədə uzun illərdir gözlənilən sülhün yaranmasına xidmət edəcəkdir”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə və İran prezidentləri arasında telefon danışığı olub 

 

[21:50] 03.12.2020  

 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə İran Prezidenti Həsən Ruhani arasında telefon danışığı 

olub. 

AZƏRTAC Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinə istinadla xəbər 

verir ki, prezidentlər ikitərəfli münasibətlər və regional prosesləri müzakirə ediblər. 

Türkiyə Prezidenti iranlı elm adamı Möhsün Fəxrizadənin sui-qəsd nəticəsində həyatını itirməsindən 

üzüntü duyduğunu ifadə edərək, İran xalqına və mərhumun ailəsinə başsağlığı verib. Bu sui-qəsdin bölgədə 

sülh və sabitliyi hədəf aldığını diqqətə çatdıran Türkiyənin dövlət başçısı bölgədə sabitliyi pozmağa çalışan 

qaranlıq dairələrin ümidlərinin boşa çıxacağına inamını ifadə edib. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq yeni bir mərhələyə qədəm 

qoyduğunu və bu dövrdə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə kölgə sala biləcək hər yönlü 

məqamlardan qaçmağın önəmli olduğunu, davamlı sülhün və sabitliyin təsis olunmasının yeni fürsətlər 

imkanı açacağını, yeni mühitin Ermənistan da daxil olmaqla bütün bölgə ölkələri üçün faydalı olacağını 

ifadə edib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Türk Şurası Azərbaycana başsağlığı verib 

 

[22:01] 03.12.2020  

 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası Azərbaycana başsağlığı verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın rəsmi "Twitter" hesabında qeyd olunub. 

"Türk Şurası üzv dövlət, qardaş Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda haqq mübarizəsində öz 

vətənini qorumaq üçün həyatını verən 2783 şəhidə Allahdan rəhmət diləyir. Bütün qazilərin tezliklə 

sağalmasını arzulayır. Azərbaycana və bütün türk dünyasına başsağlığı verir", - başsağlığında qeyd edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Moldova mətbuatında erməni vandalizmindən bəhs edən məqalə yayılıb 

 

[21:16] 03.12.2020  

 

Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qüdsi Osmanovun “Allahın evinə necə əl qaldırmaq olar?” 

sərlövhəli məqaləsi Moldovanın nüfuzlu “Tribuna”, “Noi”, “İPN” və “Deschide” xəbər agentlikləri 

tərəfindən yayılıb. 

Məqalədə ermənilərin müharibə başa çatdıqdan sonra xristian kilsələri və abidələri mövzusunda 

isterikaya başladıqları, bütün gücləri ilə müxtəlif ölkələri və beynəlxalq təşkilatları azad edilmiş 

Azərbaycan torpaqlarında xristian abidələrinin məhv edilməsi məsələsinə inandırmağa çalışdıqları 

bildirilir. 

Səfir məqaləsində ermənilərin bəhs etdikləri bütün tarixi və dini məbədlərin burada qədim 

zamanlardan bəri yaşamış albanlara məxsus olduğunu, ermənilərin bu ərazilərə 1828-ci ildən sonra Rusiya 

imperiyası tərəfindən köçürüldüyünü və Qafqazda tarixi kökləri olmayan ermənilərin burada yaşadıqlarına 

dair süni şəkildə izlər yaratmaq məqsədilə alban abidələrinin özününküləşdirilməsi və milli mənşəyinin 

dəyişdirilməsi yolunu seçdiklərini qeyd edir. O, tarixin saxtalaşdırılmasının əsl cinayət olduğunu 

vurğulayır. 

Eyni zamanda, məqalədə Q.Osmanov alban məbədlərinin bir qisminin ermənilərin özləri tərəfindən 

dağıdıldığını qeyd edir, Prezident İlham Əliyevin Ağdam rayonuna səfəri zamanı Qərb siyasətçilərini bu 

barədə narahat olmamağa dair çağırışını xatırladaraq Azərbaycanda müxtəlif konfessiyaların, millətlərin 

nümayəndələrinin həmişə sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşadıqlarını bildirir. O, ölkəmizin ən tolerant 

ölkə kimi tanındığını, habelə Azərbaycana müasir dünyanın ən mədəni və savadlı liderlərindən birinin 

rəhbərlik etdiyini diqqətə çatdırır. 

Məqaləsinin sonunda Q.Osmanov 30 il ərzində Azərbaycan rəhbərliyinin dəfələrlə dünya 

ictimaiyyətinə ermənilərin müsəlman məbədlərinə təcavüzünün dayandırılması çağırışı ilə müraciət 

etdiyini, bölgədəki 67 məsciddən 64-nün tamamilə dağıdılması və bunlardan üçündə donuz da daxil 

olmaqla mal-qaranın saxlanılmasına göz yumulduğunu, ermənilərin vandalizminin XXI əsrdə normal 

davranış olmadığını və beynəlxalq təşkilatların bu həqiqətə diqqət yetirmələrinin vacib olduğunu qeyd edir. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu  

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

314 
 

Azərbaycanlılar Haaqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qarşısında Fransanın mövqeyinə etiraz 

aksiyası keçiriblər  

 

[18:36] 03.12.2020  

 

Niderlandın Haaqa şəhərində yerləşən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qarşısında Fransa 

Senatında qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasına dair təklifin səsə qoyulmasına qarşı 

etiraz aksiyası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Niderlanda yaşayan Azərbaycan və türk icmalarının nümayəndələri 

Haaqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qarşısına toplaşaraq Avropa İttifaqının üzvü olan Fransanı 

ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırıblar. 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli 

Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı ərazilərimizi erməni qəsbkarlarından azad etdiyi vurğulanıb. 

“Fransa, Ermənistan terrorizmini dəstəkləməyi dayandır!”, “Qarabağ Azərbaycanındır!” yazılan 

plakatlar, Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qarşısına toplaşanlar 

“Ədalətsizliyə son!”, “Ədalət istəyirik!”, “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Biz sülh istəyirik!”, “Fransa, 

terrorizmi dəstəkləməyi dayandır!”, “Fransa, təcavüzkarı dəstəkləməyi dayandır!”, “Ermənistan 

təcavüzünə son!”, “Xocalıya ədalət!”, “Qarabağa ədalət!”, “Fransa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinə riayət et!” kimi şüarları səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları bir neçə dildə çıxış edərək 

Qarabağda baş vermiş son hadisələr, eləcə də Azərbaycanın Gəncə, Bərdə və digər şəhərlərində 

Ermənistanın ballistik raketlərlə mülki əhalini hədəfə aldığını deyiblər. Nümayişçilər Fransanın ədalətsiz 

mövqeyinə etirazlarını bildiriblər. 

  

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Haaqa 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında ATƏT-in daha fəal iştirak edəcəyini 

gözləyir 

 

[17:39] 03.12.2020  

 

Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 

Təşkilatının (ATƏT) üzvü olan ölkələrin daha fəal iştirak edəcəyini gözləyir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu fikri ATƏT üzvü olan 

dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iştirakçılarına video-müraciətində söyləyib. 

Rusiyalı nazir deyib: “Münaqişələrin nizamlanmasında bu təşkilatın potensialına ehtiyac qalır. 

ATƏT məkanında böhranların həllinə dair əldə edilmiş razılaşmalar iştirakçı dövlətlər tərəfindən daha artıq 

dərəcədə dəstəklənməlidir. Bu, həmin razılaşmaların reallaşmasına şərait yaradacaq. Biz Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizamlanmasına tətbiqən belə bir dəstək gözləyirik və buna hər vasitə ilə kömək edəcəyik. 

ATƏT-in Minsk qrupunun üç həmsədri arasında əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın və Türkiyənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[17:38] 03.12.2020  

 

Dekabrın 3-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyənin xarici işlər naziri 

Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı 

zamanı nazirlər ATƏT-in Nazirlər Şurasının 27-ci iclası ilə bağlı, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər 

regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Qarabağ razılaşması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə müsbət təsir edə 

bilər 

 

[16:22] 03.12.2020  

 

Qarabağ üzrə razılaşma Ankara və Yerevan arasında münasibətlərə müsbət təsir edə bilər. 

AZƏRTAC Türkiyə KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə xarici işlər naziri Mövlud 

Çavuşoğlu ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının videokonfrans formatında keçirilən 27-ci iclasında 

çıxış edərkən deyib. 

“Biz Qarabağda münaqişəyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmaqla, beynəlxalq prinsiplər 

əsasında son qoymağa yönəlmiş bütün cəhdləri dəstəkləyirik. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında 

imzalanan razılaşma 30 ildən sonra sülhün bərqərar olunması üçün real imkanlar yaradır. Bu, regional 

sabitliyə, həmçinin Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə müsbət təsir göstərə bilər”, - deyə Mövlud 

Çavuşoğlu bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Laçın və Kəlbəcər rayonlarına komendantlar təyin olunub 

 

[16:02] 03.12.2020  

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkilinə dair Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin imzaladığı Fərmana uyğun olaraq, Daxili İşlər Nazirliyi müvafiq ərazilərin 

müvəqqəti komendantlarını təyin edir və müvəqqəti komendantlıqların fəaliyyətini təşkil edir. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, daxili işlər naziri, general-

polkovnik Vilayət Eyvazovun müvafiq əmrlərinə əsasən Laçın Rayon Polis Şöbəsinin rəisi polis polkovniki 

Adil Əliyev Laçın rayonuna, Kəlbəcər Rayon Polis Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Haqverdi Əkbərov 

Kəlbəcər rayonuna komendant təyin olunublar. 

Şöbələrin şəxsi heyəti müvafiq rayon sakinlərinin sıx məskunlaşdıqları bölgələrdə fəaliyyətlərini 

davam etdirməklə yanaşı, işğaldan azad olunan rayonlarda xidmətə cəlb ediliblər. 

 

AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramov: Regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaradan münaqişələrin əsas 

səbəbləri beynəlxalq hüquqa və ATƏT-in prinsiplərinə uyğunsuzluqdur 

 

[15:33] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in Nazirlər Şurasının 27-ci 

iclasında iştirak edib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iclasda çıxış edən 

xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyib: “Bu il biz iştirakçı dövlətlər üçün ümumi təhlükəsizlik təməlini 

təşkil edən Helsinki Yekun Aktının 45-ci ildönümünü və Yeni Avropa üçün Paris Xartiyasının 30-cu 

ildönümünü qeyd edirik. Helsinki Yekun Aktında təsbit edilmiş və Paris Xartiyasında bir daha təsdiqlənmiş 

prinsiplər, xüsusi ilə suveren bərabərlik, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı ilə əlaqəli olan 

prinsiplər hər zamankı kimi qüvvədə qalır və münasibətlərimizin əsasını təşkil edir”. 

Regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaratmaqda davam edən zorakı münaqişələrin əsas 

səbəblərinin arxasında beynəlxalq hüquqa və ATƏT prinsiplərinə uyğunsuzluğun dayandığını söyləyən 

C.Bayramov bildirib: “Bu təntənəli tədbirdə iştirakçı dövlətlər hər hansı istisna, ikili standartlar, coğrafi və 

ya digər üstünlükləri olmadan Helsinki Yekun Aktının prinsiplərinə qeyd-şərtsiz hörməti və onların yerinə 

yetirilməsini təmin etmək üçün öhdəliklərini bir daha təsdiqləməlidirlər”. 

Nazir qeyd edib ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış üçtərəfli 

Bəyanat Ermənistanla Azərbaycan arasında təxminən 30 ildir davam edən silahlı münaqişəyə son qoymaq 

üçün zəmin yaratdı. Bu Sazişin həyata keçirilməsi bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasını, Ağdam, 

Kəlbəcər və Laçın rayonlarının Azərbaycana qaytarılmasını təmin etdi. 

Bu Bəyanat məcburi köçkünlərin və qaçqınların BMT QAK-ın nəzarəti altında evlərinə qayıtması ilə 

bağlı vacib müddəanı özündə ehtiva edir. 

Eyni zamanda, razılaşma bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrində olan maneələrin aradan 

qaldırılmasını nəzərdə tutur, Azərbaycanın əsas ərazisi ilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında 

əlaqə daxil olmaqla, Ermənistan və Azərbaycan arasında hər iki istiqamətdə insanların, nəqliyyat 

vasitələrinin və yüklərin təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. 

Üçtərəfli Bəyanata əsasən, Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşmaların həyata keçirilməsinə 

nəzarət etmək üçün Rusiya Federasiyası və Türkiyənin Birgə Monitorinq Mərkəzi yaradılacaq. 

Bu razılaşmanı reallığa çevirmək üçün verdikləri töhfələrə görə Rusiya Federasiyasına və Türkiyə 

Respublikasına təşəkkürünü bildirən C.Bayramov qeyd edib: “Bu qonşu dövlətlər Cənubi Qafqaz 

regionunda çoxdan gözlənilən sülh və sabitliyi təmin edəcək razılaşmanın zamini kimi mühüm rol 

oynayırlar. 

Sülh, bərpa və yenidənqurma fəaliyyətinin davam etdirilməsi, qayıdan məcburi köçkünlər və 

qaçqınlar daxil olmaqla, ehtiyacı olanlara humanitar yardımın göstərilməsi mütləq şəkildə prioritet vəzifə 

olmalıdır. Bu məqsədlə, Azərbaycan 1991-ci il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının humanitar yardım barədə 

rəhbər prinsiplərinə tam uyğun olaraq bölgədəki sülh və sabitliyə töhfə vermək niyyətində olan BQXK, 

BMT QAK və BMT-nin digər qurumları, habelə ayrı-ayrı dövlətlər də daxil olmaqla, aidiyyəti beynəlxalq 

tərəfdaşlarla işləməyə hazırdır”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında Sərəncam 

imzalayıb 

 

[15:10] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad 

edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, canlarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü 

yolunda qurban vermiş Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi dekabrın 4-də saat 12:00-da bir dəqiqəlik 

sükutla yad ediləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Bakı şəhərində Vətən müharibəsi memorial kompleksinin və Zəfər muzeyinin yaradılması 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[15:04] 03.12.2020  

 

Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm 

tarixi zəfərin nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər 

muzeyi yaradılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə Vətən 

müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər muzeyinin yeri və layihələndirilməsi ilə bağlı təkliflərini 

hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti üç ay müddətində: 

3.1. Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər muzeyinin layihələndirilməsi və tikintisinin 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

3.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 3 dekabr 2020-ci il. 
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Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[15:02] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

canlarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş Vətən müharibəsi 

şəhidlərinin əziz xatirəsini yad etmək məqsədilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasında Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədilə 2020-

ci il dekabrın 4-də saat 12:00-da bir dəqiqəlik sükut elan edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 3 dekabr 2020-ci il. 
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Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində həlak olan və yaralanan hərbi qulluqçular barədə məlumat 

yayıb 

 

[14:34] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində həlak olan və yaralanan hərbi 

qulluqçularla bağlı məlumat yayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda qeyd edilib ki, 

Ermənistanın 2020-ci il sentyabrın 27-də ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Silahlı Qüvvələri Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında torpaqlarımızın 

işğaldan azad edilməsi məqsədilə Vətən müharibəsinə başlayıb. 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti Vətən müharibəsində qəhrəmancasına və 

şücaətlə döyüşərək Ermənistan silahlı qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr endirib, illər ərzində Ermənistanın işğal 

altındakı torpaqlarımızda qurduğu mürəkkəb konstruksiyalı mühəndis-istehkam və bunker sistemlərini 

darmadağın edib, bir neçə eşelondan ibarət və sıx şəkildə minalanmış müdafiə xətlərini yararaq 

torpaqlarımızı işğaldan azad edib. 

Rəşadətli və qorxmaz əsgər və zabitlərimiz əksər strateji yüksəkliklərin, əlverişli döyüş mövqelərinin 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin əlində olması, Ermənistanın çoxsaylı artilleriya, yaylım atəşli reaktiv 

sistemləri və minaatan qurğularından ibarət sıx atəş zərbələri altında və çətin coğrafi relyef və iqlim 

şəraitində döyüş apararaq Ermənistanı məğlub etməyə müvəffəq olub. 

Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinin azad edilməsi dünya hərb tarixinə düşəcək unikal hərbi 

əməliyyatlardan biridir. 

Otuz ilə yaxın həsrətində olduğumuz torpaqlarımız şəhidlərimizin qanı və canı bahasına işğaldan 

azad edilib. Döyüş əməliyyatı planlarının yüksək peşəkarlıqla hazırlanması, yüksək texnologiyaların 

tətbiqi, müxtəlif qoşun növlərinin fəaliyyətinin səmərəli əlaqələndirilməsi, havada mütləq üstünlüyün əldə 

edilməsi, ordumuzun manevr qabiliyyəti, digər taktiki və strateji üstünlükləri şəxsi heyətin sıralarında 

itkilərimizi əsaslı dərəcədə azaldıb. Amma müharibə itkisiz olmur. 

Vətən müharibəsində Silahlı Qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olub. Onların 

sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analiz metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər 

davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb 

ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri təbdirlər görülür. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibb 

müəssisələrində müalicəsi davam edir. 

“Həlak olan hərbi qulluqçuların adları, təvəllüdü, rütbəsi və keçdiyi döyüş yolu barədə təfərrüatlı 

məlumatlar əlavə olaraq ölkə ictimaiyyətinə təqdim olunacaqdır. Aidiyyəti dövlət qurumlarının 

əməkdaşlarından ibarət komissiya bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik!”, - deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Sizin əzminiz, qətiyyətiniz, Ordumuzun yenilməzliyi sayəsində Qələbə sevinci 

yaşayırıq 

 

[14:11] 03.12.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşlarından, xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan, eləcə də digər ölkələrin 

azərbaycansevər vətəndaşlarından Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlıq 

məktubları gəlməkdə davam edir. Onlar İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığımız tarixi Zəfəri böyük 

sevinc və qürur hissləri ilə qarşıladıqlarını bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların daha bir neçəsini təqdim edir. 

Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərindən Aleksandr Oreşnikov yazır: “Hörmətli cənab Prezident İlham 

Heydər oğlu, mən əsgərliyimi Azərbaycanda başa vurmuşam. 1987-1989-cu illərdə indiki Gəncə, o vaxtkı 

Kirovabad şəhərində yerləşən 104-cü qvardiyanın hava-desant diviziyasında xidmət etmişəm. Dağlıq 

Qarabağda baş verən faciələrin birbaşa şahidi və iştirakçısı idim. O vaxt xalqınızın yaşadığı iztirabları 

böyük ürəkağrısı ilə qəbul edirdim. 1993-cü ildə Ağdamın işğalını bir faciə kimi qəbul etdim, çünki bu 

şəhərə çox bağlı idim və əziz xatirələrim var idi. Sizi və çoxmillətli xalqınızı Qələbə münasibətilə təbrik 

edirəm. Nəhayət, ədalət zəfər çaldı. Mən buna ürəkdən sevinirəm və səmimi qəlbdən Sizin fəaliyyətinizin 

Dağlıq Qarabağa bölgəsinə sülh və firavanlıq gətirəcəyini inanıram. Sizə və xalqınıza əmin-amanlıq, 

başınızın üstündə açıq səma arzulayıram”. 

Yaroslavl şəhərindən Asman Hüseynovun məktubunda deyilir: “Hörmətli cənab Prezident, Müzəffər 

Ali Baş Komandan, Sizi və Azərbaycan xalqını Qarabağın azad olunmasında qazandığınız möhtəşəm 

Qələbə münasibətilə Rusiyanın Yaroslavl vilayətindəki Azərbaycan icmasının üzvləri adından və öz 

adımdan təbrik edir, həmçinin Sizə və müzəffər Ordumuza təşəkkürlərimizi bildirirəm. Sizin, rəşadətli 

Ordumuzun və xalqımızın birliyi sayəsində yüz minlərlə məcburi köçkün öz doğma yurd-yuvasına 

qayıdacaq. “Yaroslavl Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyəti” regional ictimai təşkilatı 2011-ci il 

dekabrın 24-də “Azərbaycan mədəniyyət və təhsil mərkəzi” yaratdı. Bu mərkəzin nəzdində müxtəlif 

bölmələr (Heydər Əliyev Muzeyi, kitabxana, milli çay evi və s.) fəaliyyət göstərir. Mərkəzimiz öz fəaliyyəti 

ilə Azərbaycan həqiqətlərini yaymağa və milli-mədəni dəyərlərimizi nümayiş etdirməyə xidmət edir. Biz 

Sizin yürütdüyünüz xarici və daxili siyasəti dəstəkləyir və həmyerlilərimiz arasında geniş təbliğat işləri 

aparmaqla onları da bu siyasəti dəstəkləməyə sövq edirik. Bizim əsas fəaliyyətimiz ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin möhtəşəm irsinin və onun dönməz davamçısı İlham Əliyevin ideyalarının təbliği ilə 

bağlıdır. Cənab Prezident, biz Sizinlə fəxr edirik və əmin edirik ki, Yaroslavlda yaşayan azərbaycanlılar 

Sizi və siyasi kursunuzu daim dəstəkləyəcəklər”. 

Türkiyənin Antalya şəhərindən Üzeyir Tapdıqlı: “Hörmətli cənab Prezident, bu məktubu yazaraq 

Sizə hər şey üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Öncə ölkəmizi inkişaf etdirdiniz, kadr islahatları apardınız, 

sonra isə bütün xalqımızın həsrətində olduğu Qarabağı azad etdiniz. Mən Antalyada yaşayıram, ürək-damar 

cərrahlığı sahəsində həkim işləyirəm. İmkan olduqca, vaxt tapdıqca ölkəmizdə baş verənləri izləyirəm. 

Təbii ki, xalq üçün gördüyünüz işlər sadəcə bu günlər baş verənlərlə kifayətlənmir. Xalqın xeyrinə yüzlərlə 

önəmli işləriniz olub və yenə olacağına əminəm. Hər şey üçün Sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bütün 

Azərbaycan xalqı Sizin arxanızdadır, bundan əmin ola bilərsiniz. Sizi çox sevirik. Ürəyimdəki sözləri, 

hissləri bir məktuba yerləşdirmək mümkün deyil, İnşallah, nə vaxtsa Sizinlə görüşmək qismət olarsa, ən 

səmimi təşəkkürlərimi Sizə çatdıraram”. 

Ağdam sakini Kərim Yaqubov: “Hörmətli cənab Prezident, mən və ailəm 27 ildən artıqdır ki, öz 

doğma kəndimiz - İlxıçı kəndindən uzaq düşmüşük. Şükür Allaha ki, sayənizdə Qarabağ torpağımız, 

Ağdamımız Sizin komandanlığınız altında rəşadətli və müzəffər Ordumuz tərəfindən yağı düşməndən azad 

olundu. Aztəminatlı ailənin üzvü olduğum üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində dövlət tərəfindən 

mənə verilmiş xırdabuynuzlu heyvanları işğaldan azad olunmuş doğma kəndimizdə saxlayıb artıracağam. 

Torpaqlarımızın azad olunması münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah Sizi və ailənizi 

qorusun!”. 

Kəlbəcər sakini Rasim Əliyev: “Çox hörmətli cənab Prezident, çox çətin missiyanın öhdəsindən 

gələrək əzəli Qarabağ torpaqlarımızı erməni təcavüzkarlarından azad etdiniz, mənliyimizi, qürurumuzu 

özümüzə qaytardınız. Bununla düşmən bir daha qarşısında heç vaxt ərazilərinin işğalı ilə barışmayan güclü 

xalq gördü. Bu günün sevincini bizə yaşatdığınız üçün ailəm adından və şəxsən öz adımdan Sizə dərin 
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təşəkkürümü bildirirəm. Uca Tanrıdan Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-

yeni uğurlar arzulayırıq. Zəfərimiz mübarək olsun!”. 

Naxçıvandan Etibar Bababəyli yazır: “Cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan 

Ordusunun 2020-ci il sentyabrın 27-dən keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində ard-arda 

rayonlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı kimi Sizin 

müdrik rəhbərliyinizin nəticəsidir. Sizi və müzəffər Azərbaycan Ordusunu Qarabağın azad olunması 

münasibətilə təbrik edirəm. Mən Sizinlə və şanlı Ordumuzla fəxr edirəm və qürur duyuram. Ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevin siyasi kursuna sadiq qalaraq və onun vəsiyyətinə əməl edərək işğal altındakı 

torpaqlarımızı, xüsusilə də Şuşa şəhərini işğaldan azad etdiniz. Əziz Prezidentimiz, Siz Şuşanın azad 

edilməsi xəbərini Şəhidlər xiyabanından xalqa çatdırmaqla mənəvi dəyərlərimizə sadiq, vətənpərvər, 

qeyrətli Azərbaycan oğlu olduğunuzu bir daha təsdiq etdiniz. 1990-cı ildə Nehrəm kənd ağsaqqalarının ulu 

öndərimiz Heydər Əliyevə Qarabağın düzgün həll variantı haqqında verdikləri sualın cavabı onun 

vəsiyyətinə və arzusuna tam uyğundur. Son 200-ildə dəfələrlə basılan, qarış-qarış yonulan Azərbaycan 

torpaqlarının bütövləşməsi, türk dünyası ilə pozulmuş coğrafi ərazilərin bərpa olunması Sizin məqsədyönlü, 

doğru siyasətinizin nəticəsidir. Naxçıvanla Azərbaycan, Türkiyə ilə Azərbaycan və Azərbaycan üzərindən 

Türkiyə-Rusiya-dünya ölkələri quru yolunun açılmasını həmişə xəyal etmişik. Bu gün bu gerçəkdir, 

həqiqətdir, tarixi sənətdir. Güclü və iradəli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, bu möhtəşəm hadisə 

ilə bağlı Siz başda olmaqla bütün xalqımızı təbrik edir və 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü ərəfəsində 

xalqımıza bu sevinci yaşadıb şanlı Bayrağımızı Şuşada ucaltmaqla tarix yazdığınızı fəxarətlə vurğulayıram. 

Sizi və şanlı Ordumuzu möhtəşəm Qələbə münasibətilə şəxsən özüm və ailəm adından ürəkdən təbrik 

edirik, igid, qəhrəman tarix yazan əsgər və zabitlərimizə cansağlığı, uzun ömür və müvəffəqiyyətlər 

arzulayırıq. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, yaxınlarına səbir diləyirəm! Şəhidlərimizin ruhu 

şad olsun! Şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin! Eşq olsun Ali Baş Komandana! Eşq olsun Ordumuza! Ulu 

Tanrı Sizi, Azərbaycan Ordusunu, əsgər və zabitlərimizi qorusun! Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın 

Ordumuz! Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Lənkərandan Rüstəm Cəfərov yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi torpaqlarımızın işğaldan azad 

edilməsi və Qələbə qazanmağımız münasibətilə təbrik edirəm. Torpaqlarımızın azadlığı Sizin ölkəmiz 

naminə yorulmaz fəaliyyətinizin nəticəsidir. Bu yolda Sizə daim müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Eşq olsun 

Azərbaycan Ordusuna, yaşasın Azərbaycan xalqı! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Babək rayonundan Allahverdi Həsənov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz bu Vətən müharibəsində 

erməni faşistləri üzərində qazandığınız möhtəşəm Qələbə ilə eyni zamanda, onların yüz illərdən bəri 

Naxçıvana olan iddialarını puça çıxardınız. Çox hörmətli Prezidentimiz, Sizin komandanlığınızla yenilməz 

Ordumuz Qarabağı mənfur düşməndən azad etdi, möhtəşəm Qələbə qazandı. Bu Qələbə Azərbaycan 

tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Cənab Prezident, qazandığımız Qələbənin mahir təşkilatçısı, baş memarı 

Sizsiniz. Uca Tanrı Sizi qorusun! Zəfərimiz mübarək olsun!”. 

Gəncə şəhərindən Nailə Bağırova: “Cənab Prezident, misilsiz Qələbəmiz münasibətilə Sizi təbrik 

edirəm. Bu müharibə torpaq davası deyil, namus, qeyrət, mərdlik davasıdır. Bu davada qalib olduğunuz 

üçün xalq Sizə layiq olduğunuz adı verib "Tarix yazan Sərkərdə, xilaskar Prezident". Bütün çıxışlarınızı 

xalq əzbərləyib. Min illər keçsə də, Azərbaycan durduqca, dünya var olduqca, Sizin adınız tək Azərbaycan 

tarixində deyil, dünya tarixində qalacaq. Azərbaycan xalqının özünəinamını, mənəviyyatını, mərdlik, 

cəsarət, dostluq, səbir kimi keyfiyyətlərini qaytardığınız üçün Sizin qarşınızda baş əyirəm. Sağ olun, var 

olun. Allah Sizi və Sizin rəhbərliyiniz altında bu qələbəni bizə gətirən şanlı Ordumuzu qorusun, Haqq 

yolunda şəhid olanlara rəhmət eləsin!”. 

Beyləqandan Kənan Hümbətli: “Hörmətli cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz 

ümummilli lider Heydər Əliyevin başladığı böyük yolu layiqincə davam etdirirsiniz. Siz böyük siyasi Lider, 

strateq, əsl Komandan olmaqla bərabər layiqli övladsınız. Sizi və xalqımızı Qələbə münasibətilə təbrik 

edirəm. Bütün idman yarışlarında və digər istiqamətlərdə könüllü kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

vətəndaşları, xüsusilə gənclər bu günlər qazanılan qələbədə də könüllü kimi ilk sırada idi. Hər zaman 

fəaliyyətimizlə xalqımız, millətimiz və dövlətimiz üçün yararlı olmağa hazırıq. Sizin rəhbərliyinizlə 

könüllülərin Vətən uğrunda xidmətləri gələcəkdə də ölkəmizə rifah gətirəcək. Daim Sizin əmrinizlə irəli 

getməyə hazırıq”. 

Sabirabaddan Gülüstan Qəhrəmanova: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin rəhbərliyinizlə şücaətli 

Ordumuzun yazdığı, əsrlərlə unudulmayacaq şanlı tariximizlə fəxr edir və qürur duyuruq. Sizin 

rəhbərliyinizlə şanlı Ordumuzun tarixi zəfərləri uzun zaman keçsə də, yenidən doğma Qarabağ sevincini 
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yaşamağı bizlərə qismət etdi. Qarabağın azadlığı Vətən sevgimizi daha da nurlandırır. Mən fəxr edirəm ki, 

Azərbaycanımızın ayrılmaz hissəsi olan azad Qarabağ yurdunun sakiniyəm”. 

Biləsuvardan Rəfiqə Əliyeva: “Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev, Sizin möhkəm iradəniz 

sayəsində xalqımızın 30 ilə yaxın olan ağrılı, qanlı-qadalı günləri geridə qaldı. Sizi, xalqımızı, Ordumuzu 

möhtəşəm qələbə münasibətilə təbrik edir, ulu xalqımın əvəzsiz Liderinə ən səmimi arzularımı çatdırıram. 

Hamımız sevinirik, düşməndən şəhidlərimizin qisasını aldıq, torpaqlarımız azad olundu. Şəhidlərimizin 

ruhu qarşısında borcumuzu verdik. Bunlar müqəddəs hisslərdir. Keçirdiyimiz bu ifadəsiz sevinc hisslərini 

bizə bəxş etdiyiniz üçün Sizə, yenilməz Ordumuza sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. İnanırıq ki, qalib, 

yenilməz sərkərdəmiz kimi Sizin rəhbərliyiniz altında ölkəmiz gündən-günə çiçəklənəcək, xalqımızın rifahı 

daha da yüksələcək. Sizə, ailənizə cansağlığı, bundan sonrakı fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Var olsun 

Azərbaycan xalqı, yaşasın Ali Baş Komandan!”. 

İmişli sakini Cəbrayıl Şirəliyev: “Möhtərəm cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, işğal 

olunmuş ərazilərimizin müdrik rəhbərliyinizlə Müzəffər Ordumuz tərəfindən azad edilməsi münasibətilə 

Sizi ailəmiz adından səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı, Vətənimizin çiçəklənməsi, 

dövlətimizin və dövlətçiliyimizin daha da inkişafı naminə səmərəli fəaliyyətinizdə böyük nailiyyətlər, yeni-

yeni uğurlar arzulayırıq. Cənab Prezident, Sizin adınız şanlı Qələbə tariximizə qızıl hərflərlə əbədi həkk 

edilmişdir. İşğal altında olan müqəddəs torpaqlarımızı mənfur erməni tör-töküntülərindən, iblis xislətli 

erməni faşizmindən, insanlıqdan, humanizm və sivil düşüncə tərzindən uzaq cəlladlardan azad etdiyiniz 

üçün Sizə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. Döyüş meydanında və danışıqlar masası arxasında yenilməz 

iradə, siyasi müdriklik və əzm nümayiş etdirərək qazandığınız möhtəşəm Qələbə Azərbaycan xalqında 

özünə inam formalaşdırmış, hər bir azərbaycanlının qəlbində və vicdanında Ali Baş Komandanına olan 

ümid və güvəni daha da yüksəltmişdir. Biz Sizinlə fəxr edirik! Vətənimizin azadlığı uğrunda canlarından 

keçən şəhidlərimizə Uca Tanrıdan rəhmət diləyir, müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirik. Yaralı 

əsgərlərimizə şəfa diləyirik. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Abşeron rayon sakini Nağı Məmmədov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, bu 

məktubu həyəcansız yazmaq mümkün deyil. Hər bir qiymətli, dəyərli söz Sizin gördüyünüz işlər qarşısında 

acizdir. Uğurlu siyasətiniz, təmkininiz, uzaqgörənliyiniz 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayan bu Vətən 

müharibəsində bir daha özünü sübut etdi. Azərbaycan xalqı ilə ünsiyyətiniz, xalqı arxanızca aparmaq 

bacarığınız, xalqa müraciətiniz bunun bariz nümunəsidir. Lider ölkənin Lider Prezidenti, Azərbaycan xalqı 

lider kimi yalnız Sizi qəbul edir. Ölkə daxilində sabitliyin qorunub saxlanılması bu nailiyyətlər üçün 

əlverişli zəmin yaratmışdır. Respublikada sabitliyin pozulmasında maraqlı olan xarici və daxili qüvvələrə 

qarşı qətiyyətli mübarizəniz nəticəsində bir sıra ölkələrdə həyata keçirilən “rəngli inqilablar” ssenarisi 

Azərbaycanda iflasa uğradı, iqtisadi inkişaf üçün lazım olan dinc şərait təmin olundu. Əvvəlki illərdən 

fərqli olaraq inflyasiyanın səviyyəsinin azadılması, minimum əməkhaqqının daha da yüksəldilməsi, 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi, əhalinin sosial-iqtisadi 

vəziyyətinin yaxşılaşması, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində aparılan çoxcəhətli fəaliyyət, vətəndaş 

həmrəyliyinin daha da inkişafı və s. sahələrdə qazanılmış uğurlar xarici siyasətdə də müvəffəqiyyətlər 

qazanılmasına imkan yaratdı. Bütün bunlarla yanaşı, Qarabağ savaşında da atdığınız uğurlu addımlar 

möhtəşəm Qələbə ilə nəticələndi. Azərbaycanı bütün bəşəriyyətə tanıtdınız. Ali Baş Komandan kimi 

əzmkarlığınız, qətiyyətliliyiniz sayəsində Azərbaycan Ordusunun mükəmməl hazırlığı, hərbi kadrların 

düzgün seçimi hər bir kəsə bariz nümunədir. Biz Sizinlə fəxr edirik! Fəxr edirik ki, Sizin kimi Prezidentimiz 

var, Sərkərdəmiz var. Azərbaycan xalqı Sizi çox sevir, həmişə arxanızdadır. Gələcək işlərinizdə uğurlar 

arzulayırıq. Bəli, Ulu Öndərin təbirincə desək, “Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!”. Biz fəxr edirik ki, 

azərbaycanlıyıq. Azərbaycan artıq bütövləşdi, ərazisi tamamlandı. Azərbaycan tarixinə yeni tarix yazdınız. 

Bu tarix əbədi qalacaq. Bütün nehrəmlilər adından Sizə minnətdarıq. Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın 

Milli Ordumuz! Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Kəlbəcər sakini Tofiq Allahverdiyev: “Hörmətli cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən 

öz adımdan və bütün Kəlbəcər rayonunun sakinləri adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Siz bizim 27 illik Vətən həsrətimizə son qoydunuz. Biz artıq öz dədə-baba yurdumuza - Kəlbəcərimizə 

qayıdırıq və bu, Sizin yürütdüyünüz mükəmməl siyasətin nəticəsidir. Siz bizim gözümüzdə və qəlbimizdə 

bir Fateh olaraq yaşayacaqsınız. Siz bu dünyada bizə cənnəti bəxş etdiniz. Allah Sizi və ailənizi daim 

qorusun!”. 

Beyləqan sakini Nicat Quliyev: “Müzəffər Ali Baş Komandan, doğma Qarabağın azad olunması 

xəbərlərini xalqımıza çatdırdığınız bu xoş günlərdə Sizə təşəkkür məktubumu göndərərək bildirmək 
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istəyirəm ki, atam Quliyev Bəxşeyiş Maşallah oğlu 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edərək, Füzuli 

rayonunun Aşağı Veysəlli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə 1994-cü il martın 16-da qəhrəmancasına şəhid 

olmuşdur. Mən atamın qisasını alacağım günün həsrəti ilə yaşayırdım. Sizin güclü siyasətinizin və müzəffər 

Ordumuzun canı və qanı bahasına ard-arda qazanılan qələbələr məni çox sevindirdi, qürurlandırdı. Başda 

Siz olmaqla, qüdrətli Ordumuzun bütün igid əsgərlərinə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Şəhidlərimizin 

qanı yerdə qalmadı, ruhları şad oldu. Gözün aydın, Azərbaycan xalqı! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Şəmkirdən Anar Hacıyev: “Hörmətli cənab Prezident, bizə yaşatdığınız bu böyük Qələbə sevincinə 

görə şəxsən Sizə və müzəffər Azərbaycan Ordusuna təşəkkür edirəm. Düşmən üzərindəki zəfərimiz 

münasibətilə Sizi və Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Yazdığınız Qarabağ salnaməsinin sevinci 

hər kəsə qürur hissi bəxş edir. Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. Uca 

Allah Sizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Gəncə sakini Şəbnəm Yarəhmədova: “Cənab Prezident, çox hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizi erməni 

işğalçılarına qarşı İkinci Qarabağ müharibəsində Qələbə münasibətilə təbrik edim. Sizə minnətdarlığımızı 

bildirirəm ki, Siz və şanlı Azərbaycan Ordusu bizə, bizim hər birimizə Qələbə bəxş etdiniz. Azərbaycanda 

hər bir evə, kəndə, şəhərə Qələbə gəldi. Sizin əzminiz, qətiyyətiniz, Ordumuzun yenilməzliyi sayəsində 

Qələbə sevinci yaşayırıq. Sağ olun, var olun ki, 28 illik həsrətə son qoydunuz. Qarabağımız bizim oldu, hər 

zaman da bizim olacaq. Biz sonsuz qürur duyuruq ki, ölkəmizin Sizin kimi Prezidenti, Ordumuzun isə Sizin 

kimi Ali Baş Komandanı var. Allah Sizi və ailənizi qorusun! Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş 

Komandan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Qubadan Emin Məmmədov: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda 

apardığımız bu haqq savaşında erməni işğalçıları üzərində qazandığımız Qələbə münasibətilə ailəm və öz 

adımdan ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycanın xilaskarı Ali Baş Komandanımıza, müzəffər Azərbaycan 

Ordusunun bütün əsgər və zabit heyətinə uca Tanrıdan cansağlığı arzulayıram. Müzəffər Ali Baş 

Komandan, Siz hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzuladığı bir hissi, yəni qalib ölkənin vətəndaşı olmaq 

kimi şərəfli və qürurverici bir hissi bizlərə yaşatdınız. Biz tarixdə görünməyən bir prosesin, Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərinin xain düşməndən azad olunmasının şahidi olduq. Artıq başqa dövlətlərə səfər 

etdikdə də biz öz torpağının bir qarışının belə düşmən tapdağında qalmasına razı olmayan, son nəfəsinədək 

vuruşaraq torpağını yağı düşməndən azad edən qalib bir ölkənin qürurlu vətəndaşı kimi fəxarət hissi 

keçirəcəyik. Artıq məcburi köçkünlərimizin öz tarixi ata-baba yurdlarına qayıda bilməsi bizləri çox 

sevindirir. Bu şərəfli hissləri bizə yaşatdığınıza görə bir daha Sizə və rəşadətli Ordumuza təşəkkür edirəm. 

Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, valideynlərinə “Allah səbir versin” deyirəm, yaralı 

əsgərlərimizə isə tezliklə sağalmalarını arzu edirəm. Qarabağ Azərbaycandır! Yaşasın bütöv Azərbaycan!”. 

Göygöl rayonundan Raqif Tağıyev: “Hörmətli cənab Prezident, 200 illik tariximizdə işğal olunan 

torpaqlarımız geri alınmayıb. Kəlbəcər rayonunun alınması mənə yuxu kimi gəlirdi. Siz bu yuxunu reallığa 

çevirdiniz. Buna görə Sizə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. Bundan sonra ölkəmizin və xalqımızın 

tarixində yeni dövr başlayır. Artıq biz məcburi köçkün deyilik, tezliklə öz evimizə dönəcəyimiz günü 

səbirsizliklə gözləyirik. Qazandığınız zəfərlə Azərbaycan xalqının başını uca etdiniz, məğrur və yenilməz 

xalq olduğunu bütün dünyaya sübut etdiniz. Allah Sizi həmişə uca etsin! Var olun, cənab Prezident! Yaşasın 

Ali Baş Komandan! Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Azərbaycanda Zəfər Günü hər il noyabrın 8-də qeyd olunacaq 

 

[14:08] 03.12.2020  

 

Noyabrın 10-nun Türkiyədə Mustafa Kamal Atatürkün anım günü olduğunu nəzərə alaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zəfər Gününün tarixinin dəyişdirilməsi barədə qərar 

qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Zəfər Günü hər il noyabrın 8-də qeyd ediləcək. 

Qarabağın incisi Şuşa şəhərinin noyabrın 8-də iyirmi səkkiz illik əsarətdən qurtarılması müharibənin 

taleyində həlledici rol oynayıb, düşmənin siyasi-hərbi rəhbərliyinin məğlubiyyəti etiraf etməsinə və hərbi 

əməliyyatları dayandırmasına səbəb olub. 

Odur ki, Şuşa şəhərinin və onun işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, 

xalqımızın döyüş əzminin və qüdrətinin təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin gələcək inkişafı və nüfuzu 

baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbə - Zəfər Günü hər il noyabrın 8-də təntənəli 

şəkildə qeyd olunacaq. 
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Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[14:06] 03.12.2020  

 

XX əsrin 80-ci illərinin sonları-90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistan Azərbaycanın tarixi 

torpaqlarına açıq formada ərazi iddiaları ilə çıxış etmiş və ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzə başlamışdır. Həmin 

dövrdə Azərbaycanda hökm sürən hərc-mərclikdən istifadə edən Ermənistan torpaqlarımızın 20%-ni işğal 

etmiş, Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı 

öz doğma yurd-yuvasından didərgin düşmüşdür.  

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün nəticələrinin aradan qaldırılması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin həyata keçirilməsi üzrə 30 ilə yaxın davam edən danışıqlar 

prosesi Ermənistanın destruktiv mövqeyinə görə nəticə verməmişdir. 

2019-cu ildən etibarən isə Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin bir-birinin ardınca verdiyi təxribatçı 

bəyanatlar və atdığı addımlar danışıqlar prosesini məqsədyönlü şəkildə tamamilə pozmuşdur. Bununla 

Ermənistan bir daha özünün əsl məqsədinin mövcud status-kvonu möhkəmləndirməkdən və Azərbaycan 

ərazilərini ilhaq etməkdən ibarət olduğunu nümayiş etdirmişdir. 

Ermənistanın qəbul etdiyi təcavüzkar və hücum xarakterli milli təhlükəsizlik strategiyası və hərbi 

doktrina, işğal edilmiş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətini genişləndirməsi, “yeni ərazilər 

uğrunda yeni müharibə” çağırışı, mülki şəxslərdən ibarət “könüllü dəstələri” yaratmaq qərarı, 2020-ci il 

iyulun 12-də Ermənistan–Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində təxribat törətməsi, eyni 

zamanda, bütövlükdə qoşunların təmas xəttində gərginliyi artırması, cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə 

qoşunlarını cəmləşdirməsi, böyük həcmdə silah-sursat toplaması Ermənistanın genişmiqyaslı hücuma 

hazırlaşdığını göstərirdi. 

Azərbaycan dəfələrlə bəyan etmişdi ki, Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz 

mövcudluğu regionda sülh və təhlükəsizlik üçün əsas təhdiddir və hər zaman vəziyyətin gərginləşməsinə 

səbəb ola bilər. 

Ermənistanın təxribatına və növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı 

torpaqlarımızın işğaldan qurtarılması, Ermənistanın sülhə məcbur edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

məlum qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına 

qayıtması və ədalətin bərpası üçün Vətən müharibəsinə başladı. Bu müqəddəs amal uğrunda bütün 

Azərbaycan xalqı səfərbər və həmrəy oldu. 

44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, 

Qubadlı şəhərlərini, Azərbaycan xalqının tarixində, mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yeri olan, 

Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, 

Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı 

və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla, ümumilikdə, 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, 

həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad etdi. 

Rəşadətli Azərbaycan əsgər və zabitləri addım-addım irəliləyərək, Ermənistanın uzun illər ərzində 

qurduğu mühəndis-istehkam sistemlərini yarıb keçdilər, torpaqlarımız qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, 

şəhidlərimizin qanı və canı bahasına azad edildi. 

Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması 

müharibənin taleyində həlledici rol oynadı, Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası 

ilə nəticələndi, Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. 

Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalq-iqtidar birliyi 

ölkəmizin qələbəsini təmin edən mühüm amillər oldu. Ulu əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb 

tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün qalib xalq 

olduğunu bütün dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı 

baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədilə qərara 

alıram: 

1. Hər il noyabrın 8-i Azərbaycan Respublikasında Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilsin. 
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2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 3 dekabr 2020-ci il. 
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“Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2020-ci il 2 dekabr tarixli 2312 nömrəli Sərəncamının ləğv edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[14:05] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram:  

“Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2020-ci il 2 dekabr tarixli 2312 nömrəli Sərəncamı ləğv edilsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 3 dekabr 2020-ci il. 
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İşğaldan azad edilmiş Laçın rayonunun Hüsülü və Malıbəy kəndləri 

 

[13:00] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Laçın rayonunun Hüsülü və 

Malıbəy kəndlərinin videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

Xatırladaq ki, hər iki kənd 1992-ci ildə Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunmuşdu. Bu kəndlər 

işğaldan sonra vəhşicəsinə talan edilib. 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində şanlı qələbəsi nəticəsində noyabrın 10-da 

Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında imzalanan üçtərəfli bəyanata 

əsasən, Laçın rayonu dekabrın 1-də azad olunub 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Zəngilanda keçirilən növbəti ağacəkmə tədbiri zamanı 400-ə yaxın tut ağacı əkilib 

 

[12:44] 03.12.2020  

 

Növbəti ağacəkmə işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi ərazisində keçirilib. 

Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəis müavini Mehman Səfərov AZƏRTAC-a bildirib ki, Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər və Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən ağacəkmə tədbirində 

karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla 400-ə yaxın tut ağacı əkilib. 

M.Səfərovun sözlərinə görə bu, Zəngilan rayonu ərazisində keçirilən ikinci əkin-bərpa tədbiridir, 

bundan əvvəl rayon ərazisində Şərq çinarları əkilmişdi: “Xatırladım ki, payız ağacəkmə kampaniyası 

çərçivəsində işğaldan azad olunmuş Füzuli, Ağdam və Qubadlı rayonlarının ərazilərində də ağacəkmə 

tədbirləri keçirilib, yerli şəraitə uyğun müxtəlifcinsli ağaclar əkilib və meşəcinsli ağac toxumları səpilib. 

Respublikanın bütün bölgələrində əkin-bərpa işləri davam edir”. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Müdafiə naziri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı 

qüvvələrinin komandanı ilə görüşüb 

 

[12:12] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanı general-leytenant Rüstəm 

Muradov ilə görüşüb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə Azərbaycan, Rusiya 

prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin birgə Bəyanatının müddəalarının icrası məsələləri müzakirə 

olunub. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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ABŞ-ın daha bir şəhərində “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı yazılmış lövhə quraşdırılıb 

 

[12:00] 03.12.2020  

 

ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Roli şəhərində “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı yazılmış lövhə 

quraşdırılıb. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Diaspor Gənclərinin 

Yay Düşərgəsinin iştirakçısı Adika İqbalın bu təşəbbüsü əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və 

ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda aparılan İkinci Qarabağ savaşında qazanılan tarixi Qələbəyə 

həsr edilib. Soydaşımızın təşəbbüsü Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə gerçəkləşdirilib. 

Roli şəhərinin mərkəzi avtomobil magistralının kənarında yerləşdirilən lövhədə BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının Azərbaycan ərazilərinin işğaldan dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi 822, 

853, 874, 884 saylı qətnamələri də əks olunub. 

Lövhənin 1 ay müddətində nümayiş olunması nəzərdə tutulub. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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İşğaldan azad edilmiş Laçın şəhərinin videogörüntüləri 

 

[10:08] 03.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Laçın şəhərindən çəkilmiş 

videogörüntüləri paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

Xatırladaq ki, Laçın şəhəri 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 

edilib. Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində şanlı qələbəsi nəticəsində noyabrın 10-da 

Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında imzalanan Bəyannaməyə 

əsasən, Laçın rayonu dekabrın 1-də azad olunub. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Özbəkistan portalları Azərbaycan Prezidentinin Laçının işğaldan azad olunması ilə bağlı xalqa 

müraciəti haqqında materiallar verib 

 

[09:22] 03.12.2020  

 

Özbəkistanın “kun.uz”, “qalampir.uz” və ”tarjumon.uz” portalları Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin Laçın rayonunun azad olunması münasibətilə xalqa müraciəti haqqında özbək və rus dillərində 

şərh materialları çap edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalələrdə müraciətdən sitatlar gətirilir və buna münasibət bildirilir. 

“kun.uz” portalı Fransa Senatının “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasına dair qətnamə 

təklifi”nin səsə qoyulması və qəbul edilməsi haqqında məlumat verib və buna Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin müraciətdəki cavabını çap edib. 

Dövlət başçısı deyib: “Min kilometrlərlə məsafədə yerləşən ölkələr, indi qanunlar qəbul edirlər, 

parlamentlər bu məsələni müzakirə edirlər. Nə işi var Fransa parlamentinin bizim məsələ ilə əlaqədar? Neçə 

ildir Fransa Minsk qrupunun həmsədridir? Daşı daş üstə qoyub? Bir məsələnin həlli üçün praktiki addım 

atıb? İndi məsələ həll olunandan sonra görün nələr baş verir? Fransa Senatı qətnamə qəbul edir ki, Dağlıq 

Qarabağ tanınsın. Sizin onlardan xoşunuz gəlirsə, mən müharibə dövründə demişdim, verin Marsel 

şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradın”. 

“qalampir.uz” portalı da özbək dilində çap etdiyi məqalədə müraciətə istinadla yazır: “Əgər kimsə 

Ermənistana ikinci dövlət yaratmaq üçün ərazi vermək istəyirsə versinlər, orada ikinci erməni dövləti 

yaratsınlar, öz ərazisinin bir hissəsini onlara versinlər. Amma gəlib bizdən tələb etmək ki, tarixi, hüquqi 

Azərbaycan torpağında erməni dövləti yaradılsın, bu, hansı məntiqə sığır?”. 

“tarjumon.uz” portalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Ermənistanın baş naziri Nikol 

Paşinyanın və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin noyabrın 10-da imzaladıqları birgə 

Bəyanat haqqında da məlumat verir, məhz bu sənədə əsasən Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının 

işğaldan azad olunmasını yazır. Bildirilir ki, bu ərazilər bir güllə atmadan və bir şəhid vermədən 

Azərbaycana qaytarılıb. 

“sof.uz” saytında isə Qarabağın, ayrıca olaraq Şuşanın və Xankəndinin tarixi haqqında ətraflı 

danışılır. Bildirilir ki, Rusiya və İran arasında 1828-ci ildə bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən, 

ermənilər Dağlıq Qarabağa köçürülüb. 

Vurğulanır ki, 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşa şəhərinin əsasını qoyub, onun oğlu 

İbrahimxəlil xan isə Şuşa dağının ətəyində özünə yay iqamətgahı tikdirib və həmin ərazi Xankəndi 

adlandırılıb. 

 

Qulu Kəngərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Daşkənd 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Norveçin “Utrop” qəzetində Qarabağ haqqında geniş məzmunlu məqalə dərc olunub 

 

[07:38] 03.12.2020  

 

Norveçin “Utrop” qəzetində Qarabağ haqqında geniş məzmunlu məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Norveçdə fəaliyyət göstərən “CAN” Azərbaycan diaspor təşkilatının sədri 

Şervin Nəcəfpurun müəllifi olan məqalədə Qarabağda münaqişənin sona çatması və tarixi ədalətin 

bərpasından bəhs edilib. 

Yazıda diqqətə çatdırılır ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması ilə öz evlərini itirən yüz 

minlərlə insan üçün 30 illik həsrət bitmək ərəfəsindədir. Bildirilir ki, müharibənin sonunda imzalanan sülh 

müqaviləsi Qafqaz regionu üçün yeni bir dövr açır, lakin nifrət və qorxu hələ də mövcuddur. İşğal etdikləri 

torpaqları tərk edən ermənilər bu yerlərə hər cür ziyan vurmağa çalışırlar. Ən böyük zərər təbiətə vurulur - 

evlər, meşələr və ağaclar yandırılır, əraziyə təhlükəli növ minalar yerləşdirilir. 

“Bütün bunları nəzərə alaraq, baş verənlər haqda xəbərləri qorxu ilə izləyirəm, ürəyim böyük kədərlə 

və eyni zamanda, böyük sevinclə doludur, çünki tezliklə yurd-yuvasından didərgin düşmüş bir milyondan 

çox məcburi köçkün Qarabağdakı evlərinə dönəcəklər”, - deyə Şervin Nəcəfpurun bildirir. Onun sözlərinə 

görə, vaxtilə bu ərazilərdən qovulmuş insanlar öz torpaqlarına geri döndükdən sonra təhlükəsiz şəraitdə 

yaşayacaqlar. Lakin ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün böyük səy və vaxt tələb olunduğu üçün 

Norveç hökuməti də bu sahədə humanitar kömək göstərməlidir. Şervin Nəcəfpurun fikrincə, Norveç 

dünyanın aparıcı sülhsevər ölkələrindən biri hesab olunur və krallıq hər zaman sülhün bərqərar olmasına 

güclü bir töhfə verməsi ilə tanındığı üçün burada da müvafiq addımlar atılmalıdır. 

Məqalədə, habelə Şervin Nəcəfpur Norveçdə bəzi yerli KİV-lərin qeyri-obyektivlik nümayiş 

etdirməsindən təəssüf hissi ifadə edib və onları tənqid edib. Mətbuatda yer alan qeyri-dəqiq və əsassız 

xəbərlərin Norveçdə yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən məyusluqla qarşılandığı vurğulanıb. 

  

Rauf Əliyev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Stokholm 

 

AZƏRTAC 
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Suqovuşana çəkiləcək avtomobil yolunun minalardan təmizlənilməsi əməliyyatı başa çatıb 

 

[03:15] 03.12.2020  

 

Noyabrın 30-dan dekabrın 2-dək Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Goranboy, Füzuli, Goranboy, Xocavənd və 

Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng 

mərkəzi sistemindən 31 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 

3 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 34 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 55 operativ və 

təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 303 ədəd 

partlamamış hərbi sursat, 17 ədəd 9N235 bombacığı, 79 ədəd tank əleyhinə mina, 12 ədəd piyada əleyhinə 

mina, 29 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı, 3 274 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 5400 qr barıt və 112 

ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Tərtər rayonundan Suqovuşan kəndinə çəkiləcək avtomobil yolunun mina və partlamamış hərbi 

sursatlardan təmizlənilməsi əməliyyatı başa çatıb, 118 ədəd piyada əleyhinə mina, 99 ədəd tank əleyhinə 

mina, 4 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı və 7 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkar edilərək 

zərərsizləşdirilib. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 55 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib, 

Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəsisslər tərəfindən 80 141 nəfər mülkü şəxs arasında 

mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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2 dekabr 

 

Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

 

[22:40] 02.12.2020  

 

Dekabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya 

Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər 10 noyabr 

2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə 

ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənipərəst qüvvələr məğlubiyyətə uğrayıblar 

 

[21:14] 02.12.2020  

 

Belçika Federal Parlamentinin Xarici əlaqələr komitəsinin bu gün keçirilən iclasında erməni diasporu 

və ermənipərəst qüvvələrin anti-Azərbaycan səyləri puç olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ermənipərəst deputatların gündəmə gətirdiyi sabiq işğalçı rejimin 

tanınması, onunla “diplomatik əlaqələrin” qurulması və Azərbaycana qarşı tədbirlərin tətbiqi, Türkiyənin 

Avropa İttifaqı üzvlüyünə dair danışıqların dərhal dayandırılması və digər cəfəng çağırışları əks etdirən 

bütün təkliflər səsvermədə qəti şəkildə rədd edilib. Belçika Federal Parlamentinin Xarici əlaqələr komitəsi 

parlament çoxluğunun regionda gələcək barışığa və sülhə yönəlik ismarıcları olan qətnamə layihəsini təsdiq 

edib. Qətnamə layihəsinin yekun mətninin gələcək plenar iclasların birində səsverməyə qoyulması 

gözlənilir. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Brüssel 

 

AZƏRTAC 
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Niderlandlı tələbələr İkinci Qarabağ müharibəsini və onun nəticələrini öyrənirlər 

 

[19:24] 02.12.2020  

 

Niderland Krallığının Tilburq Universitetinin jurnalistika fakültəsinin 3-cü kurs tələbələri 

Azərbaycan–Ermənistan müharibəsi mövzusundan bəhs edəcək layihə çərçivəsində Azərbaycan 

diasporunun fikirlərini öyrəniblər. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Avropa 

Azərbaycanlıları Media Qrupunun rəhbəri, Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının 

əlaqələndiricisi Emil Əliyev bildirib ki, layihənin koordinatoru Niderlandda yaşayan Azərbaycan və 

Ermənistanın diaspor rəhbərlərinə müraciət edərək İkinci Qarabağ müharibəsi və 10 noyabr razılaşması 

haqqında ətraflı məlumat almaq istədiklərini bildirib. 

Azərbaycan–Türk Mədəniyyət Dərnəyinin binasında tələbələrlə keçirilən görüş zamanı müsahibə 

verən Emil Əliyev Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ona bitişik 

7 rayonun Azərbaycanın əzəli torpaqları olduğu, İkinci Qarabağ savaşı zamanı ölkəmizin qazandığı Qələbə 

nəticəsində Ermənistanın 10 noyabr tarixli razılaşmanı imzalamağa məcbur olması barədə ətraflı danışıb. 

Xəritədə Azərbaycan Ordusunun və Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin hazırda nəzarət etdikləri 

ərazilər göstərilib. İşğaldan azad olunmuş Qarabağ bölgəsində təhlükəsizliyin, infrastrukturun, 

kommunikasiyanın bərpası ilə bağlı həyata keçiriləcək müxtəlif layihələrdən danışılıb. 

Layihənin Tilburq Universitetinin müəllim-tələbə heyətinə təqdim olunması nəzərdə tutulur. 

 

AZƏRTAC 
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Anadolu agentliyi Azərbaycanın qazandığı zəfərin bölgədə yaratdığı yeni reallıqlardan yazır 

 

[18:55] 02.12.2020  

 

Türkiyənin Anadolu agentliyi “Azərbaycanın zəfərinin bölgədə yaratdığı yeni reallıqlar” sərlövhəli 

analitik məqalə dərc edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycan Ordusunun cəbhədə qazandığı qələbələrdən və 

Ermənistan ordusunun acınacaqlı məğlubiyyətdən, noyabrın 10-da imzalanan birgə Bəyanatdan bəhs edilir. 

Bildirilir ki, təcavüzkar Ermənistan 44 günlük müharibədən sonra götürdüyü öhdəlik əsasında qüvvələrini 

Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından çıxarmaq məcburiyyətində qalıb. 

Məqalədə hazırda bölgədəki hərbi-siyasi vəziyyət barədə məlumat verilir və Prezident İlham 

Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciətində səsləndirdiyi ifadələrdən sitatlar gətirilir. Oxuculara məlumat 

verilir ki, Bəyanata əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən 

yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək. Bu da regionda səmərəli əməkdaşlıq üçün geniş 

imkanlar açır. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Qarabağ - Azərbaycan xalqının milli ruhunun formalaşdığı müqəddəs yerdir 

 

[18:53] 02.12.2020  

 

Macarıstanın “Daily News Hungary” populyar ingilisdilli informasiya-analitik portalında 

Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Vilayət Quliyevin müsahibəsi çıxıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, nəşrin jurnalisti ilə V. Quliyevin söhbəti Azərbaycan xalqının işğal 

edilmiş torpaqların azad edilməsi uğrunda bu yaxınlarda zəfərlə başa çatan Vətən müharibəsinə həsr 

olunub. 

Jurnalist müsahibənin giriş hissəsində görüşün məqsədini ifadə edir: bir az keçmişdən, xeyli indiki 

zamandan və daha çox gələcəkdən danışmaq. 

Vilayət Quliyev münaqişənin başlanğıcı barədə sualı cavablandıraraq, 1917-ci ildə Rusiya 

imperiyasının süqutu anında Cənubi Qafqazın etnik xəritəsi barədə söhbət açıb. Gürcü və Azərbaycan 

xalqları keçmişdə bu ərazidə dövlətçiliyə sahib olublar, onlara öz sərhədlərini müəyyən etmək daha asan 

olub, həmin dövrdən 90 il əvvəl çar hökuməti tərəfindən buraya yerləşdirilən ermənilər haqqında isə bunu 

demək mümkün deyil. Narazılıqlar, iddialar və onlara heç vaxt mənsub olmayanı ələ keçirmək cəhdi məhz 

ermənilərdən gəlib. Qarabağda erməni və azərbaycanlı əhali qarışıq olub, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

(1918-1920) illərində o, AXC-nin tərkibinə daxil idi və bu, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransı tərəfindən 

tanınmışdı. 

İddialar Ermənistanın sovetləşdirilməsindən sonra da davam edib. Yeri gəlmişkən, bu gün 

Ermənistanın sovetləşməsindən (2 dekabr 1920-ci il) 100 il keçir. V.Quliyev xatırladıb ki, lakin həmin 

tarixdən 7 ay sonra Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının Qafqaz Bürosu Qarabağın 

AZƏRBAYCANIN TƏRKİBİNDƏ QALMASINA qərar verib. 

Səfir Qarabağın Azərbaycana guya “Stalin tərəfindən verilməsi” barədə Avropa dairələrində 

tirajlanan uydurmanı da tənqid edib. Ermənilərin iddiaları göz önündə zəifləyən Qorbaçov hakimiyyətinin 

sonunda yenidən irəli sürüldü, daha sonra tammiqyaslı təcavüz və BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 

dörd qətnaməsinin qəbul edilməsi ilə nəticələndi. 

Atəşkəs illərində (1994-2020) erməni tərəfi öz təxribatlarını davam etdirib. 2016-cı ilin aprelində 

erməni tərəfi Azərbaycanın əsəblərini sınağa çəkdi, lakin cavabında belə adlandırılan “Ohanyan xətti”nin 

yarılmasına və bəzi mühüm yüksəkliklərin itkisinə məruz qaldı. 

Səfir qeyd edir ki, lakin bu da ona az göründü. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin ovaxtkı rəhbəri 

David Tonoyan “Yeni müharibə - yeni ərazilər” şüarını irəli sürdü və bu ilin iyulunda dövlət sərhədinin 

Tovuz hissəsində yeni erməni provokasiyası baş verdi. Bu sahə isə strateji boru kəmərlərinin keçdiyi 

marşrutun çox yaxın hissəsində yerləşir. 

Səfir cari ilin avqustunda Ermənistan tərəfindən təxribat qrupunun göndərilməsini də xatırladıb. 

Lakin sentyabrın 27-də Azərbaycan mövqelərinin atəşə tutulmasına başlandı, Bakının səbri tükəndi və atəş 

nöqtələrini məhv etmək barədə qərar qəbul edildi. Əslində, Vətən müharibəsi bax belə başlandı. 

Səfir müharibə zamanı Azərbaycanın guya torpaqları işğal etməsi barədə jurnalistin fikri ilə 

razılaşmayıb. O qeyd edib ki, bütün hərbi əməliyyatlar Azərbaycan ərazilərində aparılıb və belə şəraitdə 

işğaldan danışmaq mümkün deyil. Əksinə, işğalçı qismində məhz Ermənistan çıxış edib. Bu ölkənin baş 

naziri ötən il “Qarabağ Azərbaycandır və nöqtə” deməklə Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi 

ətrafında danışıqlar prosesini faktiki olaraq pozmuşdu. 

V.Quliyev, həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan Ordusu ilk gündən yalnız hərbi obyektləri hədəfə 

alıb və onun guya mülki əhalini atəşə tutması barədə bütün abstrakt mühakimələr əsassızdır. Digər tərəfdən, 

məhz Ermənistan Gəncə, Bərdə, Tərtər, Beyləqan şəhərlərini qəsdən hədəfə alaraq strateji obyektləri, 

məsələn, Mingəçevir bəndini raketlə vurmağa çalışırdı, bu obyektlərin dağılması mülki vətəndaşlar 

arasında böyük itkilərlə nəticələnə bilərdi. 

Azərbaycan Ordusunun qalibiyyətli hücumu nəticəsində Yerevan öz ordusunun darmadağın 

edildiyini başa düşdü və kapitulyasiya elan etdi. 

Səfir bildirib ki, regiona sülh lazımdır. Özü də bu sülh məhz özünün dövlətçiliyini itirən Ermənistana 

daha çox lazımdır. Bakı isə regiona təhlükəsizlik, inkişaf və Qarabağda iki icmanın çoxmillətli Azərbaycan 

dövlətinin tərkibində dinc yanaşı yaşamasını təklif edir. İlk növbədə, Ermənistan özü dəyişməli, 

fobiyalardan, qonşularla ədavət kompleksindən xilas olmalıdır. 
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V.Quliyev, həmçinin münaqişənin dini xarakteri barədə bütün uydurmaları təkzib edərək xatırladıb 

ki, Azərbaycanda ermənilərin özü də daxil olmaqla, bir çox konfessiyaların nümayəndələri yaşayır və öz 

dini ayinlərini yerinə yetirirlər. O, eyni zamanda, Ağdamda, Zəngilanda və digər işğal olunmuş 

torpaqlardakı məscidlərin ermənilər tərəfindən təhqir olunması faktına jurnalistin diqqətini çəkib. Bakı işğal 

illəri ərzində Ermənistan tərəfindən vurulmuş ziyana görə təzminat ödənilməsi barədə mütləq iddia irəli 

sürəcək. 

Lakin bütün torpaqlar mütləq bərpa olunacaq. Səfir deyib: “Qarabağ - Azərbaycan xalqının milli 

ruhunun formalaşdığı müqəddəs yerdir. Ümidvaram ki, mənim yenidən Şuşaya getmək barədə çoxdankı 

arzum tez bir zamanda reallığa çevriləcək”. 

 

Pərvanə Qarayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Budapeşt 

 

AZƏRTAC 
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Sülhməramlı kontingent üçün gətirilən növbəti maddi-texniki təminat vasitələri təyinat 

məntəqəsinə çatdırılıb  

 

[18:43] 02.12.2020  

 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingenti üçün 

dekabrın 2-də növbəti maddi-texniki təminat vasitələri gətirilərək müəyyənləşdirilən marşrut üzrə təyinat 

məntəqəsinə çatdırılıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

347 
 

Mövlud Çavuşoğlu: Türkiyə münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi 

çərçivəsində danışıqlar yolu ilə həllini hər zaman dəstəkləyib 

 

[18:00] 02.12.2020  

 

Türkiyə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi 

çərçivəsində, beynəlxalq hüquqa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına əsaslanan danışıqlar yolu ilə 

həllini hər zaman dəstəkləyib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan birgə bəyanatı 

məmnunluqla qarşıladıq. Azərbaycanın istəyi ilə Türkiyə bölgədə atəşkəsə nəzarəti də həyata keçirəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “IV TRT 

World Forum 2020”də çıxışı zamanı səsləndirib. 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində münaqişənin yenidən şiddətləndiyini xatırladan 

M.Çavuşoğlu deyib: “1990-cı illərin əvvəllərindən bəri Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizinin qeyri-

qanuni işğalına “dondurulmuş münaqişə” kimi yanaşılıb. Son hadisələr bu məsələnin dondurulmuş 

münaqişə olmadığını göstərdi. Münaqişə elə münaqişədir və hər an gərginləşə bilər. Dondurulmuş olan 

münaqişə deyil, onun həllidir”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Misir qəzetində “Xalqının tarixi liderinə çevrilən Prezident” sərlövhəli məqalə dərc edilib 

 

[16:49] 02.12.2020  

 

Misirin “Əlməsr əl Youm” qəzetində Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 

İlham Əliyev haqqında “Xalqının tarixi liderinə çevrilən Prezident” sərlövhəli məqalə dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalənin müəllifi Xalid əs-Şəmi 44 günlük Vətən müharibəsində 

Müzəffər Ordunun qələbəsini təmin edən, böyük siyasi liderlik və hərbi sərkərdəlik məharəti nümayiş 

etdirən, xalqının və Azərbaycanın dostlarının rəğbətini daha da çox qazanan Prezident İlham Əliyevin atası, 

görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin davamçısı kimi, Azərbaycan tarixində güclü lider olaraq qalacağını 

yazıb. “30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında olan böyük ərazilər, tarixi şəhərlər, Şuşa kimi mədəniyyət 

incisi məhz İlham Əliyevin bu yüksək keyfiyyətləri nəticəsində azad edildi, bu torpaqlarda yenidən 

Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Sentyabrın 27-dən başlayan və rəşadətli Ordunun tam qələbəsi ilə noyabrın 

10-da başa çatan döyüşlər Ermənistanı təslim olmağa məcbur etdi”, - deyə müəllif vurğulayıb. 

Məqalədə qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqı dekabrın 1-də öz liderindən daha bir müjdə alıb. Otuz 

ilə yaxın düşmən tapdağı altında qalan və 1800 kvadratkilometr ərazisi, zəngin təbii sərvətləri olan Laçın 

rayonu da azad edilib. Sərkərdəlik fəaliyyətini diplomatik məharətlə birgə həyata keçirən Prezident İlham 

Əliyev özünün də vurğuladığı kimi, bir güllə belə atılmadan Ağdam, Kəlbəcər və Laçını işğaldan azad edib. 

Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, bundan sonra həmin ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri aparılacaq, 

insanlar uzun illər öncə tərk etdiyi doğma evlərinə qayıdacaq. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Hulusi Akar: Türkiyə və Rusiya zabitləri Qarabağda atəşkəsin davamlı olması üçün birlikdə 

xidmət aparacaqlar 

 

[16:20] 02.12.2020  

 

Türkiyə-Rusiya Birgə Müşahidə Mərkəzinin yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı razılıq əldə olundu. 

Müdafiə nazirlərinin müavinləri birgə fəaliyyətin texniki tərəflərinin müzakirəsini başa çatdırıblar. 

Müşahidə Mərkəzinin təşkili ilə bağlı rəsmi olaraq heç bir maneə qalmadı. İndi oranın inşası aparılır. Çox 

qısa vaxtda əməkdaşlarımız Birgə Müşahidə Mərkəzində xidmətə başlayacaqlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar rusiyalı həmkarı 

Sergey Şoyqu ilə noyabrın 11-də videoformatda imzaladığı anlaşma memorandumu əsasında başlanan 

danışıqlar barədə danışarkən deyib. 

Azərbaycanın döyüş meydanında və danışıqlar prosesində böyük uğur qazandığını diqqətə çatdıran 

nazir bildirib: “Türkiyə və Rusiya generalları birlikdə çalışacaqlar. Birgə Müşahidə Mərkəzində türk və rus 

zabitlər bərabər xidmət edəcək, atəşkəsə riayət olunmasını birgə müşahidə edəcək və atəşkəsin davamlı 

olmasına səy göstərəcəklər. Bununla yanaşı, bizim azərbaycanlı qardaşlarımızla təhsil və hərbi təlim 

sahələrində əməkdaşlığımız davam edir. İnşallah, bu məsələlərdə qardaşlarımız üçün əlimizdən gələni 

edəcəyik. Haqlı mübarizələrində sona qədər azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olacağıq. Buna heç 

kimin şübhəsi olmasın”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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İspaniyanın hakim “PSOE” partiyasının nümayəndəsi Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad 

edilməsi barədə məlumatlandırılıb 

 

[15:46] 02.12.2020  

 

Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Anar Məhərrəmov bu ölkənin hakim İspaniya Sosialist və İşçi 

Partiyasının parlamentdəki nümayəndəsi, Deputatlar Konqresinin Xarici işlər komitəsinin sədri Pau Mari 

Kloseni Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi barədə ətraflı məlumatlandırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 

Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabrın 27-dən başlayaraq özünümüdafiə 

hüququ çərçivəsində və beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət etməklə əks-hücum və cavab tədbirləri 

həyata keçirmiş şanlı Azərbaycan Ordusunun 44 günlük döyüşlərdə parlaq qələbə qazanaraq, işğal altındakı 

torpaqlarımızı azad etdiyi qeyd olunub. 

Bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını 

özündə şərtləndirən, Azərbaycan və Rusiyanın prezidentləri, Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış 

birgə bəyanata uyğun olaraq, Ermənistan qoşunları noyabrın 20-də Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, 

dekabrın 1-də isə Laçın rayonlarından çıxarılıb, beləliklə, Azərbaycan bütün ərazisində suverenliyini bərpa 

edib. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycan ərazilərini tərk edən Ermənistan qoşunları və əhalisi bu zaman 

vandalizm aktları həyata keçirib. Yaşayış məskənlərinin, habelə ağ fosfordan istifadə edilməklə meşələrin 

yandırılması, flora və faunanın məhv edilməsi ilə Ermənistanın növbəti dəfə Azərbaycana qarşı ekoloji 

cinayətlər törətməsi, qanunsuz arxeoloji qazıntılar apararaq aşkar olunmuş nadir nümunələrin Ermənistana 

daşınması, işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın maddi-mədəni irsinin talan edilməsi barədə faktlar qarşı 

tərəfin diqqətinə çatdırılıb. 

Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Ermənistan 

tərəfindən sosial-iqtisadi infrastruktura, tarixi-mədəniyyət və dini abidələrinə, ətraf mühitə, fərdi və 

çoxmənzilli yaşayış evlərinə vurulmuş külli miqdarda maddi zərər beynəlxalq ekspertlər tərəfindən 

qiymətləndiriləcək və Ermənistanın məsuliyyətə cəlb olunaraq Azərbaycan tərəfinə təzminatın 

ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədilə beynəlxalq tribunala müraciət ediləcək. 

Diqqətə çatdırılıb ki, 28 ildir Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi 

ilə regionda sülh və sabitlik bərqərar olub, düşmən tərəfindən vandalizmə məruz qalmış ərazilərimiz yeni 

quruculuq və inkişaf dövrünə qədəm qoyub. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri. Madrid  

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın və Özbəkistanın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[15:16] 02.12.2020  

 

Dekabrın 2-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanın xarici işlər naziri 

Əbdüləziz Kamilov ilə telefonla danışıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər bölgədəki 

son vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Noyabrın 10-da imzalanan birgə Bəyanatda nəzərdə 

tutulan məsələlərin icrasının vacibliyi, eləcə də bölgədə sülh, əmin-amanlıq və təhlükəsizliyin təmin 

olunması baxımından bu razılaşmanın həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. 

Tərəflər, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyinə daxil olan məsələləri, eləcə də qarşılıqlı maraq 

doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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“Arabnews” qəzeti Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsindən yazır 

 

[15:07] 02.12.2020  

 

Ərəb dünyasının ingiliscə nəşr olunan nüfuzlu “Arabnews” qəzetində Azərbaycan Ordusunun 

bölmələrinin Laçın rayonuna daxil olmasından və bu ərazidə bayrağımızın dalğalanmasından bəhs edən 

məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı 

bəyanata əsasən Qarabağın işğal altında olan sonuncu ərazisi – Laçın rayonunun Azərbaycana təhvil 

verildiyi qeyd olunub. Vurğulanıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Laçını, həmçinin Ağdam və 

Kəlbəcəri tərk etməsi 44 günlük müharibədə Azərbaycan Ordusunun qazandığı Qələbə ilə əlaqədardır. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələri müəyyən müddət ərzində Laçın dəhlizində keçidin 

təhlükəsizliyini təmin edəcək. 

Məqalədə separatçı ermənilərin işğal edilmiş Qarabağ ərazisini, xüsusən əsas şəhər olan Şuşanı tərk 

etməsindən, Kəlbəcər və Laçında qanunsuz məskunlaşan ermənilərin evləri və meşələri yandırmasından 

bəhs olunur. İşğal illərində Laçında məskunlaşmış 48 yaşlı Levon Gevorqyan adlı erməninin AFP 

informasiya agentliyinin müxbirinə söylədikləri buna misaldır: “Mən 22 ildir ki, burada yaşayıram, ev 

tikmişəm. Əgər evimi tərk etsəm, onu yandıracağam”. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 
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Türkiyə mediası: Azərbaycanın qazandığı qələbə bölgənin inkişafı üçün yeni perspektivlər 

açır 

 

[14:59] 02.12.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Laçın rayonunun Ermənistanın işğalından azad olunması 

münasibətilə xalqa müraciəti Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) tərəfindən geniş işıqlandırılıb. 

Türkiyə mediası dövlətimizin başçısına istinadla “Ermənistan ordusu artıq yoxdur!” ifadəsini mühüm 

sərlövhə kimi istifadə edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, təcavüzkar Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və fasiləsiz təxribatları 

səbəbindən Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də başladığı əks-hücum əməliyyatlarını fasiləsiz olaraq 

diqqətdə saxlayan Türkiyə KİV-ləri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya və ölkə ictimaiyyətinə çatdırmaqda 

davam edir. Prezident ilham Əliyevin dekabrın 1-də Azərbaycan xalqına müraciətində səsləndirdiyi fikirlər, 

çağırış və mesajlar media tərəfindən geniş işıqlandırılmaqla bərabər ekspertlər tərəfindən də geniş təhlil 

olunmaqdadır. 

Qeyd olunur ki, Azərbaycanın qazandığı qələbə bölgənin inkişafı üçün yeni perspektivləri açır və bu, 

regionda yeni geosiyasi və geoiqtisadi münasibətlər mühiti formalaşdırıb. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunun Qarıqışlaq kəndindən videogörüntülər yayıb  

 

[14:32] 02.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunun Qarıqışlaq kəndindən 

videogörüntülər yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Kəlbəcər rayonu Söyüdlü qızıl yatağı 

 

[13:59] 02.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonu ərazisindəki 

Söyüdlü (Zod) qızıl yatağından çəkilmiş videogörüntüləri paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanda Zəfər Günü təsis edilib 

 

[13:23] 02.12.2020  

 

Dekabrın 2-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi 

haqqında Sərəncam imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sərəncama əsasən hər il noyabrın 10-u Azərbaycanda Zəfər Günü kimi 

təntənəli şəkildə qeyd ediləcək. 

Sərəncamda qeyd olunur ki, XX əsrin 80-ci illərinin sonları-90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistan 

Azərbaycanın tarixi torpaqlarına açıq formada ərazi iddiaları ilə çıxış edib və ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzə 

başlayıb. Həmin dövrdə Azərbaycanda hökm sürən hərc-mərclikdən istifadə edən Ermənistan 

torpaqlarımızın 20 faizini işğal edib, Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 

milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma yurd-yuvasından didərgin düşüb. 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün nəticələrinin aradan qaldırılması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin həyata keçirilməsi üzrə 30 ilə yaxın davam edən danışıqlar 

prosesi Ermənistanın destruktiv mövqeyinə görə nəticə verməyib. 

Sənəddə 2019-cu ildən etibarən Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin bir-birinin ardınca verdiyi 

təxribatçı bəyanatların və atdığı addımların danışıqlar prosesini məqsədyönlü şəkildə tamamilə pozması, 

işğal edilmiş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətini genişləndirməsi, “yeni ərazilər uğrunda 

yeni müharibə” çağırışı, Ermənistan – Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində təxribat 

törətməsi, eyni zamanda bütövlükdə qoşunların təmas xəttində gərginliyi artırması qeyd edilir. 

Sərəncamda daha sonra deyilir: “Ermənistanın təxribatına və növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, 

Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan qurtarılması, Ermənistanın sülhə məcbur edilməsi, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi, məcburi köçkünlərin öz 

doğma torpaqlarına qayıtması və ədalətin bərpası üçün Vətən müharibəsinə başladı. Bu müqəddəs amal 

uğrunda bütün Azərbaycan xalqı səfərbər və həmrəy oldu. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində 

müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini, Azərbaycan xalqının 

tarixində, mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yeri olan, Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini, Zəngilan 

rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox 

kəndlərini, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil 

olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan 

istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad etdi. 

Rəşadətli Azərbaycan əsgər və zabitləri addım-addım irəliləyərək, Ermənistanın uzun illər ərzində 

qurduğu mühəndis-istehkam sistemlərini yarıb keçdilər, torpaqlarımız qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, 

şəhidlərimizin qanı və canı bahasına azad edildi. 

Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması 

müharibənin taleyində həlledici rol oynadı, Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası 

ilə nəticələndi, Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. 

Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalq-iqtidar birliyi 

ölkəmizin qələbəsini təmin edən mühüm amillər oldu. Ulu əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb 

tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün qalib xalq 

olduğunu bütün dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı”. 

Prezident İlham Əliyev xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, 

dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin 

əbədiləşdirilməsi məqsədilə hər il noyabrın 10-nun Azərbaycan Respublikasında Zəfər Günü kimi təntənəli 

şəkildə qeyd olunmasını qərara alıb. 

 

AZƏRTAC 
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Publisistik düşüncələr: Günəşli payızın qırx dörd anı 

 

[12:04] 02.12.2020  

 

Qüdrətli sərkərdə və müdrik Prezident İlham Əliyev bizi qalib xalqa çevirdi, bölgədə yeni 

reallıqlar yaratdı 

 

İlıq bir payız gecəsi başlayan Vətən müharibəmiz 44 gün çəkdi. Fikir verdinizsə, sanki təbiət də bizə 

tərəf idi – öz günəşi və isti nəfəsi ilə. Şəxsən mən havanın bu qədər uzun müddət sabit, küləksiz və 

yağmursuz keçdiyi başqa bir payız xatırlamıram. Əks-təqdirdə dağlarda döyüş çox çətin olardı. 

Bizi Qarabağımıza qovuşduran günəşli payız günlərinin hər birində, hər anında kitablara sığmayan 

qəhrəmanlıq dastanı yazılırdı. Bu dastanı Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev, düşmənin başına 

gecə-gündüz od ələyən Azərbaycan Əsgəri, yumruq kimi birləşərək bir ürək kimi vuran Azərbaycan Xalqı 

yazırdı. 

Bu 44 gün Qarabağın 30 illik qara taleyini dəyişdi, bir milyon insanın məcburi köçkün adını silib 

atdı. Bizi qalib xalqa çevirdi, bölgədə yeni reallıq yaratdı... 

Allah dərgahında qəbul olunan dualar 

Ağdam, 23 noyabr. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdam məscidinin 

divarını öpür, ayaqqabılarını çıxarıb içəri girirlər. Bu duyğusal mənzərəni əks etdirən videogörüntülərə 

təkrar-təkrar baxıram. Əziz oxucular, siz də baxın (video.azertag.az/site/video/107767). Məscidin hələ toz-

torpaqdan təmizlənməmiş döşəməsində ayaq izləri qalır. Mehriban xanım əlində tutduğu “Qurani-Kərim”i 

öpərək Prezidentə verir. İlham Əliyev də Quranı öpüb stolun üstünə qoyur. Hər ikisi üzünü Allah dərgahına 

tutaraq dualar edir.  

Sonradan məlum olacaq ki, Prezident həmin “Qurani-Kərim”i Məkkədən gətirib və onu Ağdam 

məscidinə bağışlayıb. Öz dilindən eşitdik ki, dörd dəfə Məkkə ziyarətində olub - bir dəfə rəhmətlik atası 

Ulu Öndərimizlə, üç dəfə isə Prezident kimi: “Xoşbəxtəm ki, mən ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs 

Kəbənin içində dualar etmişəm. Hər bir insanın ürəyində nə varsa, mənim ürəyimdə də eyni duyğulardır. 

Etdiyim duaların arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim, 

mənə güc versin ki, biz torpaqları işğalçılardan azad edək, o xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin, biz yenə də dədə-

baba torpağımıza qayıdaq. Bu gün burada, vandallar tərəfindən dağıdılmış məscidin önündə deyirəm ki, 

xoşbəxt adamam. Bir daha Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşidib, bu gücü mənə verib. Biz 

gücümüzü səfərbər edərək bax, bu tarixi günləri yaşayırıq. Bu, həqiqətən də tarixi günlərdir. Bəlkə də 

çoxəsrlik Azərbaycan tarixində buna bənzər şərəfli və qürurlu günlər olmayıb”. 

Prezidentimizin Ağdam məscidi önündəki bu tarixi çıxışını dinləyərkən Mehriban xanımın Vətən 

müharibəsinin ilk günlərində etdiyi duaları xatırlayıram: “Ulu Tanrı Azərbaycan xalqına onun müqəddəs 

mübarizəsində yar olsun! Qoy Uca Tanrı hər bir azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib 

etsin!”. 

Vaxtilə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Məkkəni ziyarət etməsi yadıma düşür. Jurnalistlər ondan 

nəyə dua etdiyini soruşanda demişdi: Qarabağ üçün, Azərbaycan və xalqımız üçün dualar etdim. 

Ötən 30 ildə bütün xalqımızın, dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir 

soydaşımızın dilində də eyni dualar səslənib. Şükürlər olsun, Qadir Allah bu duaları eşitdi. Göydə Uca 

Yaradanın köməyi, yerdə Prezidentimizin yenilməz iradəsi və rəşadətli Ordumuzun şücaəti sayəsində yağı 

düşməni diz çökdürdük. Müqəddəs Qarabağ torpağını öpmək bizə nəsib oldu... 

Ata vəsiyyətini yerinə yetirən qüdrətli sərkərdə 

Noyabrın 8-də Şuşa işğaldan azad olunan gün Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Fəxri 

xiyabana gedərək ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdi, Ümummilli Liderin ruhu qarşısında baş 

əydi. Həmin gün Şəhidlər xiyabanından xalqa etdiyi müraciətində qəlbləri riqqətə gətirən bu sözləri dedi: 

“...Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! 

Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun 

dünya azərbaycanlıları!”.  

Bu tarixi müraciəti dinləyərkən Ulu Öndərimizin Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün göstərdiyi 

aramsız səyləri, keçirdiyi gərgin günləri, əsəb sarsıntılarını xatırladım. Mən Heydər Əliyevin dövlətçilik 

fəaliyyətinin demək olar, bütün məqamlarını, eləcə də xarici səfərlərini, dövlət və hökumət başçıları ilə 

görüşlərini, münaqişənin həlli ilə bağlı apardığı çoxsaylı danışıqları işıqlandıran jurnalistlərdən biri kimi 

https://video.azertag.az/site/video/107767
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bütün bunların şəxsən şahidiyəm. İlk vaxtlar xaricə səfər edəndə özü ilə xəritə götürür, böyük 

auditoriyalarda görüşləri zamanı Qarabağın kimə məxsus olduğunu xəritə üzərində səbirlə izah edirdi. O 

vaxtlar dünyada bir çoxlarında, hətta siyasətçilərdə erməni lobbisinin təsiri altında yanlış təsəvvürlər 

formalaşmışdı və Ulu Öndər Qarabağ haqqında əsl həqiqəti çatdırmaq üçün hər bir mümkün vasitəyə əl 

atmalı olurdu. Həyatının sonlarına yaxın yaşına, səhhətindəki problemlərə baxmayaraq, bir təyyarədən 

düşüb digərinə minir, okeanlar aşırdı. Yadımdadır, 2001-ci il martın 5-də Fransaya səfər etdi. Bundan heç 

bir ay keçməmiş (aprelin 3-də) uzaq Amerikaya getdi. Parisdə, Ki-Uestdə günlərlə sürən çətin danışıqlar 

apardı. Hər dəfə münaqişənin həlli məsələsi yaxınlaşanda sanki hansısa gözəgörünməz qüvvə sülh prosesini 

pozurdu. 

Sülh, ya hərb? Bu sual Heydər Əliyevin də gündəmində idi. Arxivimi araşdıranda illər öncə böyük 

uzaqgörənliklə dediyi, bu günümüzlə səsləşən çıxışının lent yazısına rast gəldim. Həmin çıxışdan kiçik bir 

hissəni olduğu kimi təqdim edirəm: “... Həll edəcəyik. Zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Azərbaycan 

torpaqları heç vaxt onun əlindən gedə bilməz. Bizim işğal olunmuş torpaqlarımız mütləq qaytarılacaqdır. 

Nəyin bahasına olur-olsun”. 

Ulu Öndərimiz bu qəti inamını dilə gətirəndə Azərbaycan ayaq üstə yenicə dayanmağa başlamışdı. 

O vaxt işğalçı qoşunları torpaqlarımızdan güc yolu ilə çıxara biləcək ordumuz, yetərincə silahımız yox idi. 

Heydər Əliyevin dediyi zaman təxminən 20 il sonra yetişdi. Oğul İlham Əliyev 17 illik prezidentliyi 

dövründə qüdrətli bir Azərbaycan, güclü bir ordu qurdu. Elə bir ordu ki, bu gün dünyanın 50 ən güclü 

ordusu sırasında yer alır. Elə bir ordu ki, arsenalında çoxlarının həsəd apardığı ən müasir silahlar var. Məhz 

bu ordu nəyi nə vaxt etmək lazım gəldiyini bilən Ali Baş Komandanın əmrini yerinə yetirərək mənfur 

düşməni iti qovan kimi qovub torpaqlarımızdan çıxardı. Azərbaycan əsgəri öz qanı, canı bahasına 30 illik 

işğala son qoydu. 

Nəyin bahasına olursa-olsun 

Son 17 ilin tarixini vərəqləyən hər kəs görə bilər ki, İlham Əliyev müharibə istəmirdi. İstəyirdi ki, 

torpaqlarımız qan tökülmədən, şəhid verilmədən azad olunsun. Ona görə də danışıqlara ümidlə gedir, 

ATƏT-in Minsk qrupunun nə vaxtsa əməli addımlar atacağını gözləyirdi. Səbirlə davranır, amma, eyni 

zamanda, öz şərtlərini irəli sürür, xəbərdarlıq edirdi: Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin 

yaradılmasına əsla yol verməyəcək, işğal altındakı torpaqlarımız nəyin bahasına olursa-olsun azad ediləcək. 

Bu, o demək idi ki, Ermənistan Qarabağdan xoşluqla çıxmasa, hərbi yoldan başqa variant qalmayacaq.  

Minsk qrupunun həmsədr ölkələri, eləcə də bütün beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlərin liderləri 

isə dönə-dönə eyni sözü təkrarlayırdılar: münaqişə yalnız sülh yolu ilə həll oluna bilər, onun hərbi həlli 

yoxdur. Prezidentimiz nə deyirdi? Gəlin yadımıza salaq: Lazım olsa, torpaqlarımızı hərbi yolla azad 

edəcəyik, müharibə heç zaman istisna olunmur. Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində bu barədə belə 

dedi: “Danışıqlar dövründə müxtəlif mərhələlərdə dəfələrlə təklif irəli sürülürdü ki, Azərbaycan tərəfi 

müharibə yolundan imtina etsin. Mən heç vaxt buna razılıq vermirdim. Ondan sonra məni ittiham etməyə 

başlayırdılar ki, İlham Əliyev müharibəyə başlamaq istəyir. Mən deyirdim ki, məsələni sülh yolu ilə həll 

etmək istəyirəm. Amma həll etmək istəyirəm. Ermənistan nə istəyirdi? Status-kvonu saxlamaq, əbədi 

etmək. Hesab edirdi ki, əgər 26-27 il ərzində buna nail olubsa, deməli, bundan sonra da nail olacaq”. 

Səbrin də bir sonu olur. Ermənistanın baş naziri Paşinyanın əndazəni aşan hərəkətləri, sərsəm 

bəyanatları sülh prosesinin üstündən xətt çəkdi, xalqımızın, Prezidentimizin səbir kasasını daşdıran son 

damla oldu. Paşinyan deyirdi ki, “Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə”. Deyirdi, Cəbrayıla yol çəkdirəcək. 

İnauqurasiyasını Şuşada keçirdi, içib keflənərək Cıdır düzündə rəqs elədi. Parlamenti Şuşaya köçürmək, 

“yeni ərazilər üçün yeni müharibə” planlarından danışdı. Bizi hədələdi ki, müharibə başlasa, Bakıyadək 

gəlib çıxacaq. Ardınca Tovuz sərhədində hərbçilərimizə xaincəsinə hücum təşkil olundu, Azərbaycana 

təxribat qrupu göndərildi. Nəhayət sentyabrın 27-sinə keçən gecə Qarabağda hərbi təxribatlar törədildi və 

Ali Baş Komandan elə həmin gecə əks-hücum əmri verdi. 

Sonra nələr baş verdiyi hamıya məlumdur. Qarabağa zəfər yürüşümüzün hər günü, hər saatı, hər 

anı AZƏRTAC tərəfindən salnamələşdirilib və bu materiallar səkkiz dildə yayılıb. İstədiyiniz vaxt 

saytımızı açıb baxa bilərsiniz (CƏBHƏ XƏBƏRLƏRİ; НОВОСТИ С ФРОНТА; FRONTLINE 

NEWS; NACHRİCHTEN VON DER FRON; NOUVELLES DE LA LİGNE DE FRONT; NOTICIAS DE 

FRONTERA; الجبهة خط من أخبار; 前线新闻). 

https://azertag.az/
https://azertag.az/bolme/frontline_news
https://azertag.az/ru/bolme/frontline_news
https://azertag.az/en/bolme/frontline_news
https://azertag.az/en/bolme/frontline_news
https://azertag.az/de/bolme/frontline_news
https://azertag.az/fr/bolme/frontline_news
https://azertag.az/es/bolme/frontline_news
https://azertag.az/es/bolme/frontline_news
https://azertag.az/ar/bolme/frontline_news
https://azertag.az/chn/bolme/frontline_news
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Şanlı Ordumuza cəmi 44 gün kifayət etdi ki, düşmənin başını dəmir yumruğu ilə əzsin, Cəbrayılda, 

Füzulidə, Zəngilanda, Qubadlıda, Murovdağda, Suqovuşanda, Hadrutda, Şuşada, ümumilikdə, 5 şəhər, 4 

qəsəbə və 286 kənddə dövlət bayrağımızı ucaltsın, düşməni ağ bayraq qaldırmağa məcbur etsin. 

İkinci Qarabağ müharibəsi öz tempi, müasir texnikanın, xüsusən PUA-ların birbaşa döyüş 

meydanında geniş tətbiqi, əməliyyatların məharətlə idarə olunması, zabit və əsgərlərin döyüşkənliyi və 

digər parametrləri baxımından dünya hərb tarixinə XXI əsrin müharibəsi kimi yazıldı. Artıq beynəlxalq 

aləmdə inkişafın Azərbaycan modeli ilə yanaşı, Azərbaycanın müharibə modelindən də danışılır. 

İyirmi birinci əsrin müharibəsi 

Böyük Qələbə ilə başa çatmış Vətən müharibəsinin gedişini, döyüş taktikasını təhlil etmək və 

qiymətləndirmək hərbi ekspertlərin, mütəxəssislərin işidir. Qırx dörd günlük bu müharibə barədə bəlkə də 

44 il danışılacaq. Mən isə sadəcə olaraq, bəzi düşüncə və müşahidələrimi bölüşməklə kifayətlənəcəyəm.  

Ermənistan 30 il ərzində öz havadarlarını, eləcə də Fransadan hərbi mühəndislər cəlb edərək cəbhə 

boyunca üç-dörd, bir sıra istiqamətlərdə hətta beş müdafiə xətti, eşelonlanmış dərin müdafiə sistemləri, 

keçilməsi çox çətin olan istehkamlar qurmuşdu. Əsas strateji yüksəkliklər düşmənin əlində idi. Ərazinin 

mürəkkəb relyefi, dağ-dərə onlar üçün əlavə üstünlüklər yaradırdı. Üstəlik, erməni tərəfi Qarabağa 

havadarlarının onlara peşkəş etdiyi azı 2-3 milyard dollarlıq hər cür silah yığmışdı. 

Görünür, işğalçı ordu keçilməz saydığı üçqat, beşqat müdafiə xətlərinə, mühəndis-istehkam 

qurğularına, arsenalındakı saysız-hesabsız müdafiə və hücum silahlarına güvənirdi. Paşinyan da buna 

güvənərək ağzı köpüklənə-köpüklənə danışır, bizə hədə-qorxu gəlirdi. Bu silahlardan, hərbi texnikadan bir 

neçəsinin adını çəkmək kifayətdir ki, əyani təsəvvür yaransın: “S-300”, “S-125”, “Osa”, “KUB”, “TOR”, 

“KRUQ”, “Toçka-U” zenit-raket kompleksləri, “Elbrus” əməliyyat-taktiki raket kompleksi, özüyeriyən 

“Akasiya”, “Qvozdika” artilleriya qurğuları, “Smerç”lər, “Qrad”lar, “Uraqan”lar, habelə “Su-25” 

təyyarələri, PUA-lar, tank əleyhinə vasitələr, radiolokasiya stansiyaları, ballistik raketlər, daha nələr və 

nələr... 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev dekabrın 1-də Laçın rayonunun işğaldan azad olunması 

ilə əlaqədar xalqa etdiyi müraciətində düşmənin məhv edilmiş və qənimət götürülmüş texnikasının 

siyahısını açıqladı. Saymaqla qurtarmır. Bəzilərinin adını ilk dəfə eşitdiyimiz bu silah-sursatın, hərbi 

texnikanın gücünü, qiymətini mütəxəssislər yaxşı bilir. 

İkinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, Azərbaycan Ordusu texniki cəhətdən ən müasir silahlarla 

təchiz olunub. Xüsusən Türkiyə “Bayraqdar”larının, İsrail PUA-larının dəqiq zərbələri nəticəsində 

döyüşlərin ilk günlərində düşmənin yüzlərlə hərbi texnikasını, minlərlə əsgərini məhv etmək mümkün oldu. 

XXI əsrdə ilk dəfə olaraq, bu miqyasda və bu səmərə ilə qısa müddət ərzində tarixi nailiyyətlər əldə edildi. 

Müdafiə Nazirliyinin yaydığı həmin videogörüntülər bir çox ölkələrdə öyrənilir və öyrəniləcək, hərbi 

kitablara salınacaq. 

Məsələ təkcə silahdadırmı? Prezidentimizin dəfələrlə vurğuladığı kimi, bayrağı qaldıran, onu 

düşmən mövqeyinə, azad edilmiş torpaqlara sancan əsgər və zabitdir. Bizim əsgər və zabitlərimiz aslan 

kimi vuruşdular. Azərbaycan əsgəri düşmənin keçilməz hesab etdiyi müdafiə xətlərini öz qəhrəmanlığı, 

peşəkarlığı sayəsində yardı, parlaq və misilsiz Şuşa zəfərinə imzasını atdı... 

Müasir hərb tarixində misli görünməmiş Şuşa əməliyyatı 

Vətən müharibəsinin təfərrüatlarına hələ tam aydınlıq gəlməyib. Amma indidən əminliklə demək 

olar ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi əməliyyatı tarixdə əbədi qalacaq.  

Qarabağın tacı, döyünən ürəyi Şuşa təbii istehkam olduğundan şəhərə tanklarla, yaxud digər ağır 

silahlarla girmək mümkün deyildi. Onu almağın iki variantı vardı. Birinci halda şəhərdəki düşmən 

qüvvələrini hava zərbələri, top atəşləri ilə məhv etmək olardı. Komandanlıq buna getmədi. Çünki şəhərin 

bombardman edilməsi böyük dağıntılara səbəb olacaqdı. Buna görə də alternativ variant kimi əlbəyaxa 

döyüş taktikası seçildi. Qəhrəman əsgər və zabitlərimiz yüngül silahlarla qalın meşələrdən, dərin dərələrdən 

keçərək, qayalar, dağlar aşaraq düşməni üzbəüz döyüşdə məhv etdi. 

Şuşa döyüşlərinin getdiyi vaxt Xankəndidə olan xarici jurnalistlərdən biri ermənilərin düşdüyü 

acınacaqlı vəziyyəti belə təsvir edirdi: Şuşanı müdafiə edənlər pərən-pərən düşüblər. Hərbi təcili yardım 

maşınlarında onlarla yaralı qan içində Xankəndi xəstəxanasına daşınır. Qalan döyüşçülər yorğun halda 

yolboyu hərbi geyimlərini çıxarıb ataraq dağdan enirlər. Təcili yardım maşınları aramsız olaraq gedib-gəlir. 

Avtomobildə yaralı əsgərlər bir-birinin üstünə qalaqlanıb. Onların aldığı xəsarətlər əlbəyaxa döyüşlər 

getdiyinin sübutudur. “Le Monde” nəşrinin həmin günlərdə yaydığı başqa bir reportajda deyilirdi ki, 
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Ermənistan ordusunun məğlubiyyətə uğradılmış hərbçiləri yaralı halda Şuşanı tərk edərək Xankəndiyə 

qaçırlar. 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 8-də xalqımıza Şuşanın azad edilməsi müjdəsini 

verdi. Şuşa zəfəri, əslində, müharibənin taleyini həll etdi. Ertəsi gün daha 70-dən çox kəndin azad olunması 

xəbəri gəldi və bundan bir gün sonra Paşinyan Azərbaycan Prezidentinin şərtlərini qəbul edərək 

kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldu. Nəticədə noyabrın 20-də Ağdam, 25-də Kəlbəcər, dekabrın 

1-də isə Laçın rayonları bir güllə atılmadan, heç bir şəhid verilmədən azad edildi. 

Azərbaycan Ordusu azadlıq ordusu, Ermənistan ordusu işğalçı ordudur. Azərbaycan əsgəri öz 

torpağında vuruşurdu, erməni əsgəri özgə torpağında. Bu, bizim mənəvi üstünlüyümüz, silahdan heç də az 

rol oynamayan yenilməz döyüş ruhu idi. Baxın, erməni əsgərləri kütləvi surətdə fərarilik edirdilər, hətta 

qaçmasın deyə ayağı zəncirlənmiş əsgəri gördük. Azərbaycan əsgəri isə yarası sağalmamış ön cəbhəyə can 

atırdı. Ermənistanda hərbi xidmətdən yayınmaq üçün hər vasitəyə əl atırdılar. Azərbaycanda isə cəbhəyə 

getmək üçün minlərlə gənc növbəyə yazılmışdı. Fərqimiz həm də bunda idi. 

Vətən müharibəsi, onun şanlı epizodu olan Şuşa əməliyyatı kimin kim olduğunu göstərdi. 

Azərbaycan və Ermənistanın bu təkbətək döyüşü “məğlubedilməz erməni ordusu” mifini darmadağın etdi, 

həm düşmənə, həm də dünyaya bizim gücümüzü göstərdi, haqqın və ədalətin təntənəsi oldu... 

Üç cəbhədə mübarizə və hər üçündə qələbə 

Müasir müharibələrin taleyini təkcə silah həll etmir. Tam qələbə döyüş meydanında, informasiya 

məkanında və diplomatik müstəvidə paralel mübarizə sayəsində əldə olunur. Azərbaycanın Vətən 

müharibəsində qazandığı möhtəşəm Qələbə bunun ən yeni sübutu, illər boyu həyata keçirilən ordu 

quruculuğunun, məqsədyönlü xarici siyasətin, aramsız diplomatik səylərin nəticəsidir.  

Bu baxımdan dövlətimizin başçısının Qarabağda hərbi əməliyyatların aktiv fazasında xarici KİV-

lərə verdiyi çoxsaylı müsahibələri diqqəti xüsusilə cəlb edir. Prezident İlham Əliyev dərin biliyi, dəmir 

məntiqi, təkzibolunmaz arqumentləri ilə ermənipərəst medianın qarayaxma kampaniyasını zərərsizləşdirə 

bildi, informasiya cəbhəsini təkbaşına yardı. Xüsusi tapşırıq alan bəzi Qərb müxbirləri mətləbi yayındırır, 

feyk məlumatlara istinad edərək Azərbaycan tərəfinin ünvanına əsassız ittihamlar səsləndirirdilər. 

Münaqişədə Türkiyənin iştirakı, F-35-lərdən istifadə, Suriya və Liviyadan muzdlular cəlb olunması, 

atəşkəsin pozulması və bir çox digər qıcıqlandırıcı suallar dönə-dönə təkrarlanırdı. Dövlətimizin başçısı hər 

dəfə bu ittihamları təkzibolunmaz fakt və dəlillərlə puça çıxarır, Qarabağın tarixindən, münaqişənin 

səbəblərindən danışır, fürsətdən istifadə edərək, dünyaya əsl həqiqətləri çatdırırdı. 

Almaniyanın ARD telekanalına müsahibədəki bir suala və Prezidentin cavabına diqqət edək. 

Sual: Biz orada, bu ərazidə olduqda bizdə bir sual ortaya çıxdı. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün 

belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu, bir rəmzi məna daşıyır? 

Cavab: Elzas və Lataringe sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reyn-

Vestfaliya? Bu, bizim torpaqdır, beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu, resurslar məsələsi 

deyil. Əsas resurslar burada, Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq 

hüquq məsələsidir. 

Cavab qısa və lakonikdir. Amma elə dərin məna kəsb edir, elə təsirlidir ki, inanmıram, bir də hansısa 

qərbli müxbir bizim Prezidentə buna bənzər sual ünvanlasın. 

Ötən 17 ilə nəzər salsaq görərik ki, Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ məsələsinin daim 

gündəlikdə qalması üçün əlindən gələni edib. Bütün nitq və çıxışlarında, beynəlxalq təşkilatların 

tribunalarında, dünya liderləri ilə bütün görüşlərində, müsahibələrində bu barədə danışıb. Çalışıb ki, 

təcavüzkarın və zərərçəkmiş tərəfin kim olduğunu hər kəs bilsin. İndi dünyada hamı bunu bilir. Vətən 

müharibəsinin uğurunu şərtləndirən əsas amillərin biri də məhz budur. 

Döyüş meydanındakı qələbəyə gəlincə, müharibənin sonunda yaşanan tam fərqli iki mənzərəni təsvir 

etmək yetər: Cəbhənin bir tərəfində qalib Ordunun məğrurcasına dayanmış Müzəffər Ali Baş Komandanı 

İlham Əliyev, digər tərəfində ordusu dağılmış, rəzil duruma düşmüş Paşinyan. Xalqımız öz lideri İlham 

Əliyevin portretini başı üzərinə qaldırır. Paşinyan isə lağa qoyulur, ona lətifələr qoşulur. 

“Cəbrayıla yol çəkirdin, Paşinyan. Nə oldu? Hanı o yol? Bəs Şuşada parlament binası tikirdin, nə 

oldu? Cəhənnəmə getdi”, – Prezidentimizin bu sözləri insanlar arasında zərb-məsələ çevrilib. Biri dediyinə 

əməl etməyəndə onu məsxərəyə qoyub soruşurlar: “Nə oldu bəs, Paşinyan?”... 

Yandırılmış torpaq və sabaha boylanan Qarabağ 

Keçmiş müharibələrdə “Yandırılmış torpaq” adlandırılan bir taktika vardı. İşğalçı ordu geri çəkilmək 

zorunda qalanda hər şeyi dağıdır, yaxud talayıb aparır, apara bilmədiyinə od vurub yandırırdı. Bu, həm də 
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ona görə edilirdi ki, yerli əhali, torpağın əsl sahibi bir daha o yerlərdə məskunlaşa bilməsin. 1977-ci ildə 

Cenevrə Konvensiyasının bir nömrəli Protokolunun 54-cü maddəsi ilə "Yandırılmış torpaq" taktikası 

qadağan olunub və belə əməllər müharibə cinayəti sayılır. 

Ermənilər XXI əsrdə sivil dünyanın gözü qarşısında ibtidai icma dövrünə xas olan bu taktikanı 

işlədirlər. Prezidentimizin dediyi kimi, elə bil bu yerlərdən vəhşi qəbilə keçib. İşğaldan azad edilmiş şəhər 

və kəndlərimizin videogörüntüləri ürək ağrıdır. Vəhşi düşmən daş üstə daş qoymayıb, hər yeri xarabazara 

çevirib. Ağaclar kəsilib, meşələr qırılıb və yandırılıb, torpaqlar yararsız hala salınıb. Füzuli, Cəbrayıl, 

Zəngilan, Qubadlı səhranı xatırladır. Ağdam sanki ruhlar şəhəridir, atom bombası heç Xirosimanı da belə 

dağıtmamışdı. 

Ermənistanın müharibə cinayətləri bununla da bitmir. Gəncəyə iki dəfə ballistik raket atıldı, Bərdə 

kasetli mərmilərlə atəşə tutuldu. Tərtərə, Ağdama, Goranboya atılan mərmilərin sayı-hesabı bilinmir. 

Yüzədək mülki şəxs – uşaqlar, qadınlar, qocalar erməni faşizminin qurbanı oldu, minlərlə ev, yaşayış 

binası, infrastruktur obyekti dağıdıldı. Təfərrüata varıb vaxt almaq istəmirəm. Bu cinayətlərin izlərini əks 

etdirən fotolar, videolar, reportaj və xəbərlər AZƏRTAC-ın saytındakı “Dünya erməni faşizmini görsün” 

bölməsində yeddi xarici dildə (#русский #English #Deutsche #Franҫais #Español #العربية #中文) cəmləşib, 

sənədləşib. 

Onların faşist simasını bütün dünyanın görməsi vacibdir. Qoy, hamı görsün və bilsin ki, biz hansı 

vəhşi düşmənlə üz-üzəyik. Hamı bilsin ki, biz təkcə işğalçı ordunu deyil, bəşəriyyət üçün təhlükə mənbəyi 

olan erməni faşizmini məhv etmişik. Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycandakı diplomatik korpusun 

nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş rayonlara səfərləri təşkil olunur, onlar erməni vəhşiliyini öz gözləri 

ilə görürlər. Törədilən dəhşətli dağıntılar bir-bir qeydə alınacaq, sənədləşdirilərək beynəlxalq məhkəməyə 

veriləcək. Erməni faşistləri yəqin ki, bu dəfə ədalət divanından yayına bilməyəcəklər. 

Düşmən güman edirdi ki, bu dağıntılardan sonra azərbaycanlılar bir də o yerlərə qayıtmayacaq. Səhv 

etdilər. Azərbaycan xalqı 30 ildir doğma torpaqlarına qovuşmaq arzusu ilə yaşayır, Qarabağla nəfəs alırdı. 

Prezidentimiz işğaldan azad olunmuş Füzuli və Ağdam şəhərlərinə səfər edərkən Qarabağla bağlı gələcək 

planlarını açıqladı. Bəyan etdi ki, bütün şəhər və kəndlər baş plan əsasında bərpa olunacaq. Vətəndaşların 

doğma yurda qayıtması üçün dövlət tərəfindən lazımi kömək göstəriləcək. Artıq Füzulidən Şuşaya yeni 

yolun çəkilişinə, Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən tarixi yolların bərpasına başlanıb. 

İkinci Qarabağ müharibəsi bölgədə yeni reallıq yaradıb. Zaman-zaman başı üstündən tufanlar əsmiş 

gözəl Qarabağımız böyük ümidlə gələcəyə boylanır. Şuşa, Ağdam məscidində 27 ildən sonra yenə azan 

səsi eşidilir, “Qarabağ şikəstəsi” Qarabağ torpağında səslənir. O yerlərə 30 ildən sonra həyat qayıdır, o 

torpaqların yeni dövranı başlayır... 

Bölgədə yeni reallıq və ya epiloq əvəzi 

Vətən müharibəsinin uğurlu sonluğu bölgədə qüvvələr nisbətini dəyişdi, yeni reallıq yaratdı. İndi biz 

tək deyilik. Qardaş Türkiyə artıq yanımızda, siyasi masadadır. Qarabağda atəşkəsə türk əsgəri də nəzarət 

edəcək. Ankaradan ən yüksək səviyyədə mesajlar gəlməkdə davam edir: biz Azərbaycanın yanında olmağa 

davam edəcəyik. Bu siyasi-mənəvi dəstək gücümüzə güc qatır, Ermənistanın havadarlarını müdaxilədən 

çəkindirir.  

Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin bir-birinə qardaş deyə müraciət etməsi, ay-ulduzlu 

bayraqlarımızın yanaşı dalğalanması dostlarımız üçün fəxarət, bədxahlarımıza göz dağıdır. 

Bu gün 30 il davam edən status-kvo da yoxdur. Status məsələsi gündəlikdən çıxıb. Əvəzində 

Qarabağın dağılmış şəhər və kəndlərinin bərpası planlarının icrası başlayıb. 

Mübarizə isə hələ bitməyib. Ermənistanın, onun havadarlarının yeni planlar cızması, fitnə-fəsada əl 

atması istisna edilmir. Fransa Senatının Qarabağla bağlı məkrli qətnaməsi buna misal ola bilər. Bu, o 

deməkdir ki, işğaldan azad edilmiş Qarabağın hər yerində olduğu kimi, siyasət meydanında da gözlə 

görünməyən minalar, sualtı qayalar, aysberqlər var. Bu, o deməkdir ki, mübarizə bu gün də var, sabah da. 

Dünyadakı çoxsaylı münaqişələrin və müharibələrin gedişinə nəzər salsaq görərik ki, son nöqtəni 

güclü tərəf qoyur. Azərbaycan xalqının Qarabağ uğrunda 44 günlük Vətən müharibəsi buna ən yeni 

nümunədir. Ötən 17 ildə güc topladıq, düşmənin başını dəmir yumruqla vurub əzdik. Otuz il davam edən 

işğala, ədalətsizliyə 44 gündə son qoyuldu. Gücümüzü təkcə düşmən yox, bütün dünya gördü. Sözsüz ki, 

qalib Azərbaycan gündən-günə, ildən-ilə daha da güclənəcək. Müdrik Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev xalqımızı inamla qələbədən-qələbəyə aparacaq. 

  

Aslan Aslanov 
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AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri, 

OANA-nın vitse-prezidenti 
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Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib 

 

[11:57] 02.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə “Bir qrup hərbi 

qulluqçunun səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2020-ci il 1 dekabr tarixli Sərəncamının icrasının sürətləndirilməsi məqsədilə vətəndaşlara 

müvafiq sənədləşməni həyata keçirilməsi qaydaları ilə bağlı tövsiyə edilir ki, səfərbərlikdən təxrisedilmə 

ilə əlaqədar hərbi qulluqçuların aşağıda göstərilən kateqoriyalara aid olmasını təsdiq edən sənədləri 

(surətləri notarial qaydada təsdiq olunmuş) Azərbaycan Ordusunun müvafiq hərbi hissələrinə deyil, 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrinə təqdim 

olunsun: 

- üç və ya daha çox uşağı olan; 

- himayəsində I dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs olan; 

- himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan bacısı və ya qardaşı olan; 

- ailənin tək övladı olan; 

- ataları və ya qardaşları döyüş əməliyyatları, habelə hərbi xidmət üzrə vəzifələrin icrası zamanı həlak 

olmuş və ya vəfat etmiş; 

- döyüş əməliyyatları zamanı yaralanmış, habelə hərbi-həkim komissiyaları tərəfindən dinc dövrdə 

hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı sayılan; 

- yaxın qohumları Ermənistan Respublikasının hərbi təxribatları və Azərbaycan Respublikasının 

ərazilərini atəşə tutması nəticəsində həlak olmuş; 

- mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış, 

fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilmiş və akkreditasiya olunmuş təhsil müəssisələrində, eləcə də 

onların filiallarında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturalar yaradılan 

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların Siyahısı”nda nəzərdə tutulmuş 

digər elmi təşkilatlarda əyani təhsilalma formasında bakalavriatda, magistraturada, doktoranturada 

(adyunkturada), əsas (baza ali) tibb təhsili və rezidenturada təhsil alan”. 

 

AZƏRTAC 
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Diplomat: Azərbaycan BMT Təhlükəsizik Şurasının qətnamələrinin tələblərini reallaşdırır 

 

[11:20] 02.12.2020  

 

Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılovun “Le Monde 

diplomatique” jurnalında Sergey Markedonovun “Dağlıq Qarabağ, qəzəb” adlı məqaləsinə cavab yazısı 

dərc edilib. Diplomat qeyd edir ki, Sergey Markedonovun məqaləsində Azərbaycan ərazisinin 30 illik hərbi 

işğalı, bu illər ərzində mülki əhalinin iztirabları barədə bəhs edilmir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1987-ci 

ilin sonlarında sovet Ermənistanının sovet Azərbaycanının Dağlıq Qarabağ bölgəsinə yiyələnmək iddiası 

ilə başladı. Bu ərazi iddiası təqribən 250 min azərbaycanlının Ermənistandan qovulması ilə davam etdi. 

Ermənistandan qovulan qaçqınlardan əlavə Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və onun ətrafındakı 7 rayondan 

750 min azərbaycanlı da məcburi köçkün düşdü. 1994-cü ildə əldə edilmiş atəşkəsdən sonra bu qaçqın və 

məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması həmişə Bakı üçün prioritet olub. Azərbaycan özünün 

müdafiə hüququndan istifadə edərək, eləcə də BMT təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnaməyə uyğun 

olaraq bu gün bu prioriteti reallaşdırır. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris  
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Senat Fransanı təcrid olunma təhlükəsinə aparır 

 

[11:01] 02.12.2020  

 

Realizmə zidd təklif. Fransa güclü erməni lobbisinin təzyiqi altındadır. Ancaq o, bunun beynəlxalq 

səviyyədə doğuracağı nəticələrin fərqinə varmalıdır. Fransa təcrid olunmaq təhlükəsindədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Fransa Senatının üzvü Alən Rişarın bu sözləri “Le Figaro” qəzetində dərc 

edilmiş məqalədə yer alıb. O, Senatda keçirilən səsvermələrin nəticələrinin ağır fəsadlar yarada biləcəyini 

qeyd edib. 

Fransa Strateji və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (İRİS) Türkiyə və Yaxın Şərq üzrə 

mütəxəssisi Didye Biyonu Senatın bu təşəbbüsünə etiraz edərək deyib ki, Fransa heç bir dövlətin, hətta 

Ermənistanın özünün belə tanımadığı bir qurumu niyə tanımalıdır? Bu, Bakı və Ankara ilə diplomatik 

əlaqələrin tam kəsilməsinə gətirib çıxara bilər. Fransanın bu münaqişədə oynayacağı hər hansı bir rol varsa, 

o da Ankara və Bakı ilə dialoq apararaq vasitəçi kimi çıxış etməkdir. Senatın səsverməsindən sonra Türkiyə 

parlamenti qəbul edilən qətnaməni gülünc, qərəzli və gerçəkliklə əlaqəsi olmayan qətnamə kimi 

qiymətləndirdi. Azərbaycan parlamenti də öz növbəsində, Fransanın Minsk qrupundan çıxarılmasına 

çağırdı. 

Məqalədə Fransanın bu cür addımlarının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənməyəcəyi ilə 

bağlı fikirlər də yer alıb. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
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Azərbaycan XİN Fransa parlamentinin bir qrup üzvünün Dağlıq Qarabağa planlaşdırılan səfərinə 

münasibət bildirib 

 

[10:53] 02.12.2020  

 

Erməni KİV-ləri Fransa parlamentinin bir qrup üzvünün Ermənistan və Dağlıq Qarabağa səfər 

edəcəyini, eləcə də burada görüşlər keçirərək, mövcud olan humanitar vəziyyəti yerindəcə 

qiymətləndirməyi planlaşdırdıqlarını yazırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla 

Abdullayeva bununla bağlı KİV-in sualını cavablandırıb. 

Leyla Abdullayeva deyib: “Azərbaycan Respublikasının onun beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədləri çərçivəsində suveren ərazisinə edilən səfərlər ilə bağlı rəsmi mövqeyi bəllidir və bu mövqe 

dəyişilməz olaraq qalır. Azərbaycan ərazisinə, o cümlədən onun Dağlıq Qarabağ bölgəsinə edilən səfərlər 

Azərbaycan Hökuməti ilə razılaşdırılmalıdır. Azərbaycanın qanunvericiliyini pozan şəxslər müvafiq 

sanksiyalarla üzləşirlər və onların gələcəkdə Azərbaycan ərazisinə səfərləri məhdudlaşdırılır”. 

 

AZƏRTAC 
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Tarixi zəfərimiz Azərbaycan Prezidentinin müdrik siyasətinin nəticəsidir 

 

[10:29] 02.12.2020  

 

Artıq minilliklərdən soraq verən qalalar məskəni, qədim türk yurdu Laçın da öz əzəli və əbədi 

sahiblərinə qaytarıldı, işğaldan azad edildi, əsirlikdən azad edilmiş digər torpaqlarımız kimi yeni tarixə 

qədəm qoydu. Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətində qeyd etdiyi kimi, “Özü də bir güllə atmadan 

biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə 

bu gözəl nəticəyə gətirib çıxardı ki, üç rayonumuz – Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bizə qaytarıldı. Biz bu 

rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən qaytarmışıq”. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev bildirib. 

O qeyd edib ki, noyabrın 10-da imzalanan birgə Bəyanata əsasən, müqəddəs Qarabağ torpaqları 

uğrunda apardığımız müharibə Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Müzəffər Azərbaycan 

Ordusunun misilsiz şücaəti ilə darmadağın olan düşmən Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını tərk etməyə 

məcbur oldu. Bir güllə belə atılmadan geriyə qaytarılan tarixi şəhərlərimiz həm də siyasi arenadakı mütləq 

qalibiyyətimizin göstəricisidir. Eyni zamanda, tarixi yurd yerlərimizin Kəlbəcərin, Ağdamın, Laçının 

işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın həm siyasi, həm də diplomatik müstəvidə qələbəsinin təcəssümü oldu. 

“Artıq xalqımız Ağdam və Kəlbəcərdən sonra Laçının da işğaldan azad edilməsinin sevincini 

yaşayır. Dövlətimizin başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Laçının işğaldan azad 

edilməsi münasibətilə xalqa müraciətində bir daha bildirdi ki, bizim qələbəmiz tarixi Qələbədir. Biz bir 

neçə rayonu döyüş meydanında düşməndən azad etdik, üç rayonu düşməni məcbur edərək qaytardıq və 

beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etdik. İndi artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur. Əgər 

kimsə hesab edir ki, bu münaqişə hələ də davam edir, səhv edir. Bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar 

Azərbaycan vətəndaşlarıdır. 

Faşist ideologiyasından qaynaqlanan Ermənistan hakimiyyəti hər fürsətdən dinc azərbaycanlı 

sakinlərə qarşı istifadə edib, onlara işgəncə verib, qətlə yetirib. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı da 

Ermənistan silahlı qüvvələri döyüş bölgəsindən xeyli uzaqda yerləşən şəhərləri raket atəşinə tutdu. Gecə 

saatlarında Gəncənin bombalanmasını, Bərdənin raket atəşinə tutulmasını, Tərtərdə ölüsünü dəfn edən dinc 

sakinlərin bombardman olunmasını, Goranboyun, Ağcabədinin, Siyəzənin, Xızının raket atəşinə 

tutulmasını dünya ictimaiyyəti də gördü və işğalçı Ermənistanın terror aktlarını qınadı”, - deyə deputat 

vurğulayıb. 

Bildirib ki, dünyada sülhə, tolerantlığa, mədəniyyət və sivilizasiyalara xüsusi hörmət, ehtiram və 

qayğısı ilə seçilən Azərbaycan əzəli-əbədi torpaqlarını 30 illik işğaldan azad edərkən də nümunə oldu. 

Müharibə şəraitində belə ölkəmiz sahib olduğu humanizm dəyərlərinə sadiq qalaraq mülki insanların, 

tarixi-dini abidələrin, sosial-ictimai obyektlərin təhlükəsizliyinə xüsusi həssaslıq və diqqətlə yanaşdı. 

Düşmən isə işğal altında olan torpaqlarımızda tarixi abidələrimizi, maddi-mənəvi irsimizi qəsdən, 

riyakarcasına dağıtdı, təhqir etdi, beynəlxalq hüquq və ədalət prinsiplərinə sığmayan acı həqiqətlərə imza 

atdı. Bu gün illərlə düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız azad edilib. "Qarabağ Azərbaycandır və nida" 

deyən Prezident İlham Əliyev bir daha xalqa verdiyi bütün vədlərə sadiq olduğunu nümayiş etdirdi. Özünün 

tarixi, coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın ən qədim və strateji cəhətdən vacib olan yaşayış 

məskənlərindən sayılan Laçının işğaldan azad edilməsi münasibətilə xalqımızı təbrik edərkən dövlətimizin 

başçısı hər bir Azərbaycan vətəndaşının illərlə arzusunda olduğu sözləri dilə gətirdi: Cəbrayıl bizimdir, 

Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, 

Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Yaşasın 

Azərbaycan! 

Ölkə Prezidentimizin müdrik, məqsədyönlü siyasətinin təsdiqi olan tarixi zəfərimiz Azərbaycan 

xalqının iftixar və qürur mənbəyidir. 

 

AZƏRTAC 
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Peru mətbuatında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün tarixi barədə danışılıb 

 

[09:38] 02.12.2020  

 

Perunun nüfuzlu “Diario UNO” qəzetində bu ölkədəki səfirimiz Məmməd Talıbovun Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzünün tarixi və atəşkəs bəyanatı haqda “Azərbaycan hər zaman sülh tərəfdarı 

olub” başlıqlı müsahibəsi dərc edilib. 

Müsahibədə səfir Ermənistanın 1991-1994-cü illər ərzində Azərbaycanın beynəlxalq qaydada 

tanınmış Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonunu işğal etdiyini, bu ərazilərdə etnik təmizləmə apararaq 1 milyon 

azərbaycanlını oradan qovduğunu, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş və Ermənistandan 

işğal etdiyi əraziləri azad etməsini tələb edən qətnamələrə məhəl qoymadığını, əvəzində işğalın nəticələrini 

gücləndirmək siyasəti apardığını və bu səbəbdən 28 il ərzində Minsk qrupu çərçivəsində aparılan 

danışıqlarda da heç bir nəticə əldə olunmadığını bildirib. 

Qeyd edib ki, Azərbaycan daim münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdar olsa da, 

Ermənistanda 2018-ci ildə milliyyətçi qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bu ölkənin Azərbaycana 

qarşı təxribat əməlləri artmış, sentyabrın 27-dən etibarən isə Ermənistan silahlı qüvvələri dinc yaşayış 

məntəqələrini bombalamağa başlamış, nəticədə Azərbaycan Ordusu özünümüdafiə hüququ çərçivəsində 

mülkü əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına nail 

olmaq və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün əks-hücum əməliyyatları aparmağa başlamışdır. 

Ermənistanın 44 günlük müharibə ərzində üç dəfə əldə olunmuş humanitar atəşkəsi pozduğunu deyən səfir, 

bu zaman münaqişə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycanın iri şəhərlərinə raket zərbələri endirildiyini, 

mülki əhali arasında qorxu yaymaq məqsədi daşıyan bu hücumların qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla 

çoxsaylı itkilərə səbəb olduğunu və bu kimi müharibə cinayətlərinin Ermənistanın dövlət səviyyəsində 

terror həyata keçirdiyinin sübutu olduğunu məlumat verib. 

Rusiyanın vasitəçiliyi və Türkiyənin yaxından iştirakı ilə əldə olunan atəşkəs razılaşması barədə 

danışan səfir, Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanan bu 

sənədin tələblərinə əsasən, Ermənistan ordusunun Azərbaycanın işğal altında qalan ərazilərindən 

çıxarılmaqda olduğunu, bölgədə 5 il müddətinə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirildiyini və 

razılaşmanın müddəalarının icrasına nəzarət məqsədilə Rusiya və Türkiyənin daxil olduğu birgə monitorinq 

mərkəzinin yaradılacağını söyləyib. 

İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinin 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən tamamilə 

darmadağın edildiyini, ermənilərin tərk etdiyi Azərbaycan şəhər və qəsəbələrində də infrastruktura və 

tarixi-mədəni irsə qarşı kütləvi talan hallarının müşahidə edildiyini və işğalçı ölkənin törətdiyi bu talanlarla 

bağlı Azərbaycanın beynəlxalq məhkəmə instansiyalarına müraciət edəcəyini bildirən səfir, bu ərazilərdə 

Azərbaycan tərəfindən yenidənqurma işlərinin başa çatmasından sonra məcburi köçkünlərimizin öz 

yurdlarına qayıdacağını qeyd edib. 

Azərbaycanın çoxmədəniyyətli ölkə olduğunu, 40-a yaxın müxtəlif etnik mənsubiyyətdən olan 

insanlara, o cümlədən on minlərlə erməni ailəsinə ev sahibliyi etdiyini, bu baxımdan Qarabağ ərazisində 

məskunlaşmış ermənilərlə də heç bir problemimiz olmadığını deyən səfir, ermənilərin Xocalı soyqırımı 

kimi insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmiş olmasına və bu səbəbdən barışığın çətin olmasına rəğmən, 

azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmasından sonra iki xalqın birlikdə barışıq 

içində yaşaması gərəkdiyini, Ermənistanın da qisasçı və təcavüzkar xislətini kənara qoymalı və öz xalqını 

davamlı sülhə hazırlamalı olduğunu qeyd edib. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu  

 

AZƏRTAC 
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Moldova mətbuatı Laçın rayonunun işğaldan azad olunmasına dair xəbərləri geniş 

işıqlandırıb 

 

[08:19] 02.12.2020  

 

Moldovanın aparıcı KİV-ləri Laçın rayonunun işğaldan azad olunmasına dair xəbərləri geniş 

işıqlandırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “NOİ.md”, “publika.md”, “deschide.md” və digər portalların yaydıqları 

informasiyalarda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ordu birləşmələrinin Laçın rayonuna daxil olması 

barədə məlumat verilib. 

Qeyd edilib ki, Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidentinin imzaladıqları 

üçtərəfli Bəyanata əsasən Azərbaycan Ordusunun bölmələri dekabrın 1-də Laçın rayonuna daxil olub. 

Yazılarda vurğulanır ki, 30 ilə yaxın müddətdə Laçın rayonu Ermənistanın nəzarətində idi. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu 
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Ukrayna KİV-ləri Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonuna daxil olmasına dair xəbərlərə geniş yer 

ayırıb 

 

[04:44] 02.12.2020  

 

Ukrayna mətbuatı Azərbaycanın Laçın rayonunun işğaldan azad olunmasına dair xəbərlərə geniş yer 

ayırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “RBK-Ukrayna”, “Gordon”, “Dialog.ua”, “Podrobnosti.ua” və digər 

portalların yaydıqları informasiyalarda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ordu birləşmələri kalonunun Laçın 

rayonuna daxil olması barədə məlumat verilib. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına istinadla qeyd edilib ki, Azərbaycan Prezidenti, 

Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidentinin imzaladıqları üçtərəfli Bəyanata əsasən Azərbaycan 

Ordusunun bölmələri dekabrın 1-də Laçın rayonuna daxil olub. 

Ukrayna mətbuatında Azərbaycan hərbçilərinin Laçında Dövlət Bayrağımızı sancması videosu da 

yayılıb. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 
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1 dekabr 

 

Azərbaycan və Qətər xarici işlər nazirləri bölgədəki son vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparıb 

 

[23:15] 01.12.2020  

 

Dekabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Qətər Dövlətinin 

Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl Təni ilə telefon danışığı baş 

tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər bölgədə 

mövcud olan son vəziyyəti müzakirə ediblər. Qətər xarici işlər naziri 10 noyabr tarixli birgə bəyanatın 

imzalanmasını alqışlayıb və bu razılaşmanın icrasının bölgədə dayanıqlı sülh, təhlükəsizlik və rifahın təmin 

edilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Nazirlər, həmçinin ikitərəfli münasibətlərdən bəhs edərək, ölkələr arasında mövcud olan sıx dostluq 

və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı, eləcə də çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir 

mübadiləsi aparıblar. 

Tərəflər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və Türkiyə xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

 

[23:01] 01.12.2020  

 

Dekabrın 1-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyənin xarici işlər naziri 

Mövlud Çavuşoğlu ilə telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər 10 noyabr 

tarixli üçtərəfli bəyanatın icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Nazir Mövlud Çavuşoğlu bəyanata 

uyğun olaraq, Ağdam və Kəlbəcər rayonlarının ardınca Laçın rayonunun azad olunması münasibətilə 

təbriklərini bildirib. Bölgədə dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün imzalanmış bəyanatın 

yerinə yetirilməsinin vacib olduğunu qeyd edib. 

Nazirlər, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyinə daxil olan məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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“Qarabağ” və “Zəfər” ordenləri hansı xidmətlərə görə verilir? 

 

[21:28] 01.12.2020  

 

“Qarabağ” və “Zəfər” ordenlərinin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları 

təsdiqlənib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qanuna əsasən “Qarabağ” ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının işğal 

edilmiş ərazilərinin azad olunmasında, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində 

igidlik və mərdlik nümunəsi göstərmiş, hərbi əməliyyatlar zamanı həyat və sağlamlıq üçün real təhlükə 

şəraitində xidməti borcu və hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən mərdlik və qətiyyət nümayiş etdirmiş, 

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa və mühafizə edilməsində xüsusi xidmət göstərmiş 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları, habelə ərazi bütövlüyünün təmin 

edilməsi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə digər şəxslər təltif edilir. 

“Zəfər” ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi zamanı əhəmiyyətli və ya strateji ərazinin, yaşayış məntəqəsinin, rayonun və ya şəhərin düşmən 

işğalından azad olunması ilə nəticələnmiş döyüş əməliyyatlarına, Azərbaycan Respublikasının dövlət 

sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissə komandirləri və onlardan yuxarı rəhbər heyəti, habelə ərazi 

bütövlüyünün təmin edilməsi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə digər şəxslər təltif olunur. 
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Azərbaycan Prezidenti “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi haqqında Fərman 

imzalayıb 

 

[19:50] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının “Vətən 

Müharibəsi Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi haqqında Fərman imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu Fərmanla təsdiq edilən “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı haqqında 

Əsasnamə”də fəxri adın Azərbaycan Respublikasının ən ali fərqlənmə dərəcəsi olduğu bildirilib. Qeyd 

edilib ki, “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının xüsusi fərqlənmə nişanı - “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” 

Azərbaycan Respublikasının medalıdır. Medalının təsviri qanunla müəyyən olunur. 

Əsasnamədə “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının verilməsi qaydası ilə bağlı qeyd edilib ki, bu 

fəxri ad Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi zamanı düşmənin əlverişli 

ərazilərdə yerləşməsinə və inadlı müqavimətinə baxmayaraq, düşmən qüvvələrinin tam məğlub edilməsi 

üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarına və Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa 

edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik edilməsinə, həmçinin döyüş 

əməliyyatlarında göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlığa görə verilir. 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən onun öz təşəbbüsü ilə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi 

orqan (qurum) tərəfindən irəli sürülmüş vəsatətlərə əsasən verilir. 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxsə “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan 

Respublikasının medalı, bu adın verilməsi haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

orqanın (qurumun) aktı təqdim edilir. 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı eyni şəxsə bir dəfə verilir. 

Əsasnamədə, həmçinin qeyd olunub ki, “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan 

Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, digər orden və medallardan yuxarıda “Qızıl Ulduz” medalından 

əvvəl taxılır. 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxslər qanunla müəyyənləşdirilmiş güzəştlərdən istifadə 

edir. 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxslər həmin addan Azərbaycan Respublikasının fəxri 

adları üçün müəyyən olunmuş qaydada məhrum edilirlər. 

 

AZƏRTAC 
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“Associated Press” Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən yazır 

 

[19:45] 01.12.2020  

 

“Associated Press” agentliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin erməni işğalından azad edilmiş 

Kəlbəcər rayonunun yenidən bərpa ediləcəyi ilə bağlı fikirlərinin əks olunduğu məlumat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatda 44 günlük gərgin döyüşlərə son qoymuş üçtərəfli razılaşmaya 

əsasən Ermənistanın Azərbaycana qaytardığı Kəlbəcər rayonunun yenidən dirçəldiləcəyi barədə 

Azərbaycan Prezidentinin fikirləri yer alıb. 

Dövlətimizin başçısı xalqa müraciəti zamanı söylədiyi bu fikirlər məlumatda əksini tapıb: “Biz 

Kəlbəcəri bərpa edəcəyik, heç kimin şübhəsi olmasın və həyat qayıdacaq. Kəlbəcəri yenidən quracağıq, 

kəndləri, Kəlbəcər şəhərini. Tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqədar baş plan 

hazırlansın, təkcə Kəlbəcər şəhəri yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat qayıdacaqdır”. 

Məlumatda Ermənistanla Azərbaycan arasında 30 ilə yaxındır davam edən müharibənin yenidən 

alovlandığı və sentyabrın 27-dən etibarən gərgin döyüşlərin başladığı qeyd olunur. Bildirilir ki, razılaşmaya 

əsasən noyabrın 15-də Kəlbəcərin qaytarılması nəzərdə tutulsa da, Ermənistan tərəfinin xahişindən sonra 

Azərbaycan rayonun geri qaytarılması üçün əlavə vaxtın verilməsinə razı olub. Azərbaycanın həmin vaxtı 

bölgədəki hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar yaranan çətinliklə bağlı olaraq verdiyi qeyd edilir. 

Məlumatda gərgin döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Cəbrayıl və Füzuli 

şəhərlərini və bir çox əhəmiyyətli əraziləri işğaldan azad etdiyi bildirilir. 

Müəllif Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti zamanı ermənilərin işğal altında saxladığı əraziləri 

məhv etdiyini kəskin pislədiyini və həmin əraziləri bərpa edəcəyini vurğuladığını qeyd edir. Məqalədə 

Azərbaycan Prezidentinin bununla bağlı fikirlərindən sitat gətirilir: “Biz düşməni məsuliyyətə cəlb 

edəcəyik, cavab verəcəkdir, bütün hərbi cinayətlərə görə, bütün dağıntılara görə. Mən Ağdam şəhərində 

olarkən bir salamat bina tapmadım, Füzulidə də, həmçinin Cəbrayılda da, həmçinin. Hər tərəfi dağıdıblar, 

elə bil ki, vəhşi qəbilə keçib oradan. Biz bu şəhərləri, bu rayonları yenidən dirçəldəcəyik. Bu rayonların 

bərpası ilə bağlı böyük planlarımız var”. 

Məqalədə, həmçinin üçtərəfli razılaşmaya əsasən Kəlbəcər rayonunu tərk edən ermənilərin öz 

evlərini yandırdıqları bildirilir. 

“Kəlbəcərdə baş verənlər əsl vandalizmdir. Ermənilər nəinki evlərimizi, hətta rayondakı məktəbləri, 

mədəniyyət mərkəzlərini və digər mülki obyektlərimizi yandırıblar, meşələri, hətta mal-qaranı məhv 

ediblər,” – deyə 1990-cı illərdə rayondan köçkün düşmüş Vəlyəddin İsmayılov “Associated Press”ə 

bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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“Associated Press”in məlumatında Azərbaycan Prezidentinin azad edilmiş ərazilərimizin 

dirçəldiləcəyi ilə bağlı fikirləri yer alıb 

 

[19:40] 01.12.2020  

 

“Associated Press” agentliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin erməni işğalından azad edilmiş 

Kəlbəcər rayonunun yenidən bərpa ediləcəyi ilə bağlı fikirlərinin əks olunduğu məlumat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatda 44 günlük gərgin döyüşlərə son qoymuş üçtərəfli razılaşmaya 

əsasən Ermənistanın Azərbaycana qaytardığı Kəlbəcər rayonunun yenidən dirçəldiləcəyi barədə 

Azərbaycan Prezidentinin fikirləri yer alıb. 

Dövlətimizin başçısı xalqa müraciəti zamanı söylədiyi bu fikirlər məlumatda əksini tapıb: “Biz 

Kəlbəcəri bərpa edəcəyik, heç kimin şübhəsi olmasın və həyat qayıdacaq. Kəlbəcəri yenidən quracağıq, 

kəndləri, Kəlbəcər şəhərini. Tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqədar baş plan 

hazırlansın, təkcə Kəlbəcər şəhəri yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat qayıdacaqdır”. 

Məlumatda Ermənistanla Azərbaycan arasında 30 ilə yaxındır davam edən müharibənin yenidən 

alovlandığı və sentyabrın 27-dən etibarən gərgin döyüşlərin başladığı qeyd olunur. Bildirilir ki, razılaşmaya 

əsasən noyabrın 15-də Kəlbəcərin qaytarılması nəzərdə tutulsa da, Ermənistan tərəfinin xahişindən sonra 

Azərbaycan rayonun geri qaytarılması üçün əlavə vaxtın verilməsinə razı olub. Azərbaycanın həmin vaxtı 

bölgədəki hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar yaranan çətinliklə bağlı olaraq verdiyi qeyd edilir. 

Məlumatda gərgin döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Cəbrayıl və Füzuli 

şəhərlərini və bir çox əhəmiyyətli əraziləri işğaldan azad etdiyi bildirilir. 

Müəllif Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti zamanı ermənilərin işğal altında saxladığı əraziləri 

məhv etdiyini kəskin pislədiyini və həmin əraziləri bərpa edəcəyini vurğuladığını qeyd edir. Məqalədə 

Azərbaycan Prezidentinin bununla bağlı fikirlərindən sitat gətirilir: “Biz düşməni məsuliyyətə cəlb 

edəcəyik, cavab verəcəkdir, bütün hərbi cinayətlərə görə, bütün dağıntılara görə. Mən Ağdam şəhərində 

olarkən bir salamat bina tapmadım, Füzulidə də həmçinin, Cəbrayılda da həmçinin. Hər tərəfi dağıdıblar, 

elə bil ki, vəhşi qəbilə keçib oradan. Biz bu şəhərləri, bu rayonları yenidən dirçəldəcəyik. Bu rayonların 

bərpası ilə bağlı böyük planlarımız var”. 

Məqalədə, həmçinin üçtərəfli razılaşmaya əsasən Kəlbəcər rayonunu tərk edən ermənilərin öz 

evlərini yandırdıqları bildirilir. 

“Kəlbəcərdə baş verənlər əsl vandalizmdir. Ermənilər nəinki evlərimizi, hətta rayondakı məktəbləri, 

mədəniyyət mərkəzlərini və digər mülki obyektlərimizi yandırıblar, meşələri, hətta mal-qaranı məhv 

ediblər,” – deyə 1990-cı illərdə rayondan köçkün düşmüş Vəlyəddin İsmayılov “Associated Press”ə 

bildirib. 
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RF Müdafiə Nazirliyi: Rusiya və Türkiyə Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəz 

barədə razılaşma əldə ediblər 

 

[19:00] 01.12.2020  

 

Rusiya və Türkiyə Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəz barədə razılaşma əldə 

ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu haqda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor 

İqor Konaşenkov bildirib. 

O deyib: “Noyabrın 11-də RF Müdafiə Nazirliyi və Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi arasında 

imzalanan memoranduma müvafiq olaraq, atəşkəsə və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasına nəzarət 

üzrə Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzinin yerləşdirilməsi və fəaliyyət göstərməsi qaydaları barədə razılıq əldə 

edilib. Mərkəz Azərbaycan ərazisində yerləşdiriləcək. Birgə mərkəzin təşkilati strukturunda rusiyalı və 

türkiyəli personalın sayı bərabər olacaq”. 

İ.Konaşenko, həmçinin qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağda rusiyalı sülhməramlı qüvvələrin bölmələri 

tərəfindən 34 hektardan artıq ərazi, təqribən 12 kilometr yol minalardan təmizlənib, 110-dan artıq ev və 

sosial obyektlər yoxlanılıb, partlayış təhlükəli 1077 əşya aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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General Yücel Karauz: Azərbaycan işğal altındakı torpaqları azad edərək dövlətçilik tarixində 

şanlı səhifə yazdı 

 

[18:49] 01.12.2020  

 

Azərbaycan işğal altındakı torpaqları düşməndən azad edərək dövlətçilik tarixində şanlı zəfər səhifəsi 

yazdı. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Türkiyə ordusunun ehtiyatda olan generalı Yücel Karauz 

deyib. 

Əldə olunan qələbənin mühüm tarixi nailiyyət kimi dəyərləndirən general Yücel Karauz deyib ki, 

Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi ilə ölkənin əsas hissəsi arasında əlaqələrin qurulması bir tərəfdən 28 illik 

işğalın sonu deməkdirsə, digər tərəfdən isə böyük bir problemin həlli olunmasıdır. 

Möhtəşəm zəfərlə bağlı səmimi hislərini bölüşən general Yücel Karauz deyib: “Azərbaycanın ən 

böyük qazancı insanların öz xalqına, millətinə, vətəninə və Ali Baş Komandanına bağlılığıdır”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Şuşanı azad edən xüsusi təyinatlı əsgərlərimizin qəhrəmanlığı hərb tarixinin ən layiqli 

səhifələrindən biridir 

 

[18:43] 01.12.2020  

 

Əlbəttə ki, sevincimiz hədsizdir. Biz bu günün yolunu illər boyu gözləmişik. Düzdür, bu sevincin 

yolu çox uzun, çox keçməkeşli oldu, amma ən nəhayət ki, oldu. Bu yolda qurban gedən bütün şəhidlərimizə 

Allahdan rəhmət diləyirəm. Cəsur Vətən müdafiəçilərini dünyaya gətirən anaların önündə baş əyirəm. 

Dekabrın 1-də Laçının düşmən işğalından azad olunması ilə əlaqədar keçirilən yürüş iştirakçısı, əslən 

Laçından olan Elnur Kərimli bu sözləri AZƏRTAC-ın müxbirinə deyib. 

O, 2016-cı ilin aprelində erməni qəsbkarlarına qarşı döyüşün iştirakçılarındandır. İkinci Qarabağ 

döyüşlərində iştirak etmədiyinə görə isə təəssüflənir: “Çox istəyirdim ki, mən də qalib ordumuzun əsgərləri 

sırasında olum. Hər an, hər dəqiqə buna hazır idim. Ancaq əsgər qardaşlarımız, ön cəbhədə olan cəsur 

hərbçilərimizin fədakarlığı sayəsində buna ehtiyac olmadı. Onların göstərdiyi rəşadət hər cür alqışa 

layiqdir. Belə oğulları olan Vətən fəxr edə bilər! Belə döyüşçüləri, belə igidləri, belə Ali Baş Komandanı 

olan millət xoşbəxtdir. Xalqımız bu qələbəyə qovuşmaq üçün çox əziyyətlərə qatlaşıb. Bugünkü sevinc 

onun halal haqqıdır və çox yaraşır. 

Mənə elə gəlir ki, bu döyüşün elə ayrı-ayrı səhifələri var ki, hərb tarixinə düşməyə layiqdir. Xüsusilə 

Şuşa kimi mürəkkəb relyefə malik bir şəhəri azğın düşməndən azad edən xüsusi təyinatlı əsgərlərimizin 

qəhrəmanlığı hərb tarixinin ən layiqli səhifələrindən biri olmağa layiqdir. Xalqımızı təbrik edirəm və hesab 

edirəm ki, bir də Qarabağ torpağına düşmən ayağı dəyməyəcək”. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

380 
 

“Le Figaro” Laçının Azərbaycana qaytarılmasından yazıb 

 

[18:35] 01.12.2020  

 

Fransanın “Le Figaro” qəzeti Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonuna daxil olması barədə xəbəri 

dərc edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda noyabrın 10-da imzalanan birgə bəyanata əsasən, Laçın rayonunun 

Azərbaycana geri qaytarıldığı bildirilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələri dekabrın 1-də 

Laçına daxil olub. 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatına istinadən dərc olunan xəbərdə 

noyabrın 10-da imzalanan birgə bəyanatdan bəhs olunur, Kəlbəcər və Ağdamdan sonra dekabrın 1-də Laçın 

rayonunun da Azərbaycanın nəzarəti altına keçdiyi qeyd edilir. 

Altı həftə davam edən müharibədə Azərbaycan Ordusunun qazandığı uğurlar qeyd edilir, bir neçə 

rayonun məhz hərbi əməliyyatlar zamanı işğaldan azad edildiyi diqqətə çatdırılır. 

Həmçinin bildirilir ki, birgə bəyanata əsasən Azərbaycana qaytarılan əraziləri tərk edən ermənilər 

evləri yandırıb və bütün infrastrukturu dağıdıb. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
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Vətən müharibəsində yüksək peşəkarlıq göstərən dəniz piyadaları daimi dislokasiya məntəqəsinə 

geri qayıdıblar 

 

[18:14] 01.12.2020  

 

Vətən müharibəsində yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirən Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 

dəniz piyadaları öz missiyalarını başa vuraraq hərbi hissəyə geri qayıdıblar. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əvvəlcə xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin, ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən 

şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Hərbi orkestrin müşayiəti ilə Dövlət Himni ifa olunub. 

Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı kontr-admiral Sübhan Bəkirov nümayiş etdirdikləri bacarıq və 

peşəkarlığa görə onlara Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından təşəkkürünü bildirib. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. 
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Sülhməramlı kontingent üçün maddi-texniki təminat vasitələrinin gətirilməsi prosesi davam edir  

 

[18:06] 01.12.2020  

 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingenti üçün maddi-

texniki təminat vasitələrinin ölkəmizə gətirilməsi prosesi davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, dekabrın 1-də Rusiya 

sülhməramlılarının maddi-texniki təminatı üçün gətirilən vasitələr müəyyən olunmuş marşrut üzrə təyinat 

məntəqəsinə çatdırılıb. 
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İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçularımızın taleyinin müəyyənləşdirilməsi üçün BQXK və 

Rusiya sülhməramlılarının komandanlığı ilə təmaslar davam etdirilir 

 

[17:49] 01.12.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan 

Respublikasının baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladıqları üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn vəzifələrdən 

biri humanitar məqsədlərlə əsir və girovların, cəsədlərin dəyişdirilməsinin təmin olunmasıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət 

Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq humanitar hüquq 

normalarından irəli gələn öhdəliklərinə və humanizm prinsiplərinə sadiqdir. Ermənistandan fərqli olaraq, 

Azərbaycan Ordusuna təslim olmuş Ermənistan hərbçiləri və döyüş bölgəsindən təxliyə olunmuş mülki 

şəxslər Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə əsasən, dərhal döyüş bölgəsindən çıxarılaraq internə edilmiş, 

saxlanma şəraiti, onlarla ləyaqətli davranış, qida, su təminatı və yaralıların müalicə hüquqları tam təmin 

olunub. 

Azərbaycan tərəfi əsir düşmüş erməni hərbçiləri barədə məlumatları müntəzəm qaydada Beynəlxalq 

Qızıl Xaç Komitəsinə (BQXK) və Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığına təqdim 

etmiş, BQXK nümayəndələrinin onlara baş çəkmələrinə hərtərəfli şərait yaratmış, bəzi əsirlərin öz 

valideynləri ilə telefon əlaqəsi saxlamalarını təşkil edib. 

Erməni sosial media resurslarında məqsədyönlü şəkildə, guya Azərbaycan Respublikasının qələbə 

münasibətilə keçirəcəyi hərbi paradda erməni əsirlərinin nümayiş etdiriləcəyi, onlarla qeyri-insani rəftar 

edilməsi ilə bağlı yalan xəbərlər yayılmaqdadır. Əsassız və həqiqətəuyğun olmayan belə məlumatları qəti 

şəkildə rədd edirik. Bildiririk ki, hərbi əsirləri nümayiş etdirmək, onları aşağılamaq Azərbaycan xalqına və 

müzəffər ordumuza xas keyfiyyət deyil. 

Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquq normalarının, insan hüquqlarının, həmçinin özünün də 

qoşulduğu Cenevrə konvensiyalarının öhdəliklərinə məhəl qoymayaraq Birinci Qarabağ müharibəsində 

olduğu kimi azərbaycanlı əsirləri beynəlxalq təşkilatlardan gizlətmək yolunu tutur, onlar haqqında vaxtında 

məlumat vermir, həyatlarına təhlükəli qaydada qeyri-insani rəftar etməkdən belə çəkinmir. Bununla bağlı 

erməni hərbçilərinin özlərinin qeydə aldıqları təkzibolunmaz videomateriallar və fotolar da mövcuddur. 

“Eyni zamanda, erməni hərbçilərinin əsir düşmələrinin əsas səbəbinin Ermənistanın yeritdiyi təcavüz 

və işğalçılıq siyasəti olduğunu bir daha vurğulamaqla erməni analarına müraciət edərək, övladlarının 

qaytarılması ilə bağlı problemin başlıca günahkarının Ermənistan rəhbərliyinin nümayiş etdirdiyi qeyri-

konstruktiv mövqe olduğunu bildiririk. 

Azərbaycan Respublikası “hamının hamıya” prinsipi ilə bütün əsir və girovların qarşılıqlı şəkildə 

dəyişdirilməsinin tərəfdarıdır. 

İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçularımızın taleyinin müəyyənləşdirilməsi üçün BQXK və 

Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə təmaslar davam etdirilir. 

Vətəndaşların müraciət etmələri üçün Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov 

götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının “www.human.gov.az” rəsmi internet səhifəsi, 

(+994 12) 405-71-61 telefon əlaqə və (+994 12) 8161 “qaynar xətt” nömrələri fəaliyyət göstərir”, - deyə 

Dövlət Komissiyasının məlumatında qeyd olunub. 
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Milli Məclisin deputatları NATO PA-nın Cənubi Qafqazla bağlı keçirilən Rouz-Rout seminarında 

iştirak ediblər 

 

[17:45] 01.12.2020  

 

Noyabrın 30-da NATO Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqazda vəziyyətə həsr olunmuş Rouz-

Rout seminarı keçirilib. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 

videokonfrans formatında keçirilən seminarda parlamentin NATO PA-da nümayəndə heyətinin rəhbəri, 

Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov və nümayəndə 

heyətinin üzvü Məlahət İbrahimqızı iştirak ediblər. 

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Ziyafət Əsgərov əvvəlcə NATO 

Parlament Assambleyasının prezidenti Gerald Konnolini bu vəzifəyə seçilməsi münasibətilə təbriklərini 

çatdırıb. 

Sonra Ermənistandan olan deputatın çıxışına cavab verən Ziyafət Əsgərov deyib ki, Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi haqqında çıxış edənlər bu münaqişənin beynəlxalq hüquqi aspektləri barədə 

danışsınlar. Bildiyiniz kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu ərazilərin Azərbaycan torpaqları olduğunu 

göstərən 4 qətnaməsi var. Həm tarixi, həm də hüquqi baxımdan bu ərazilər Azərbaycan torpaqlarıdır. 

Həmçinin Avropa İttifaqı və Avropa Şurası (BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi xaricində) bir 

sıra sənədlər və qətnamələr imzalayıb. 120 ölkəni birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının və İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü birmənalı təsdiq edən müvafiq sənədləri var. “Siz 

Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal olunduğunu göstərən sənədlər qəbul etmisiniz. Mən soruşuram, 1 

milyon mülki vətəndaşımız evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalanda Avropa İttifaqı harada idi? Heç 

kim onlar haqqında düşünmürdü. 30 ildir danışırdıq və danışırıq. “Gəlin bunu sülh yolu ilə müzakirə edək” 

dedik. Ancaq biz torpaqlarımızı Ermənistanın işğalından azad etməyə başlayan kimi hamı birdən 

danışmağa başladı”, - deyə o bildirib. 

Daha sonra Ziyafət Əsgərov vurğulayıb ki, Azərbaycan ərazisinə bir nəfər də olsun terrorçu 

gətirilməyib. Əksinə, Ermənistan Livandan, Yunanıstandan, İraqdan, Fransadan həm erməni, həm də qeyri-

erməni əsilli terrorçuları cəlb edib. Bununla bağlı sənədlər var və bu sənədlər müvafiq təşkilatlara təqdim 

olunub. 

Azərbaycana kömək etdiyinə görə Türkiyəni günahlandırmağa gəlincə, Z.Əsgərov deyib ki, Türkiyə 

bizi mənəvi və siyasi cəhətdən dəstəkləyir. Türkiyə bizim üçün dost və qardaş ölkədir, bundan əlavə, 

Türkiyə Azərbaycanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində tanınan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Türkiyə həm 

də ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür. 

Ermənistan tərəfinin müharibə zamanı mülki insanlara qarşı ballistik raket və fosfor bombalarından 

istifadə etməsi barədə danışan Ziyafət Əsgərov bildirib ki, Ermənistan humanitar normalar da daxil olmaqla 

bütün müharibə qaydalarını kobud şəkildə pozdu. Dinc şəhərlərimiz atəşə tutuldu, nəticədə qadın və uşaqlar 

da daxil olmaqla, Azərbaycanın 94 mülki vətəndaşı öldürülüb, 400-dən çox mülki insan yaralanıb, 3000-

dən çox ev dağıdılıb. Ermənilərin Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını tərk edərkən oradakı bütün evləri, 

meşələri yandırdıqlarını bildirən Z.Əsgərov deyib: “Biz bunlara necə baxmalıyıq? Bunlar azərbaycanlılar 

tərəfindən tikilən evlər idi. Bu, müharibə cinayətidir”. 

Sonda Z.Əsgərov bildirib ki, Azərbaycan xalqının 44 günlük Vətən müharibəsi 30 ilə yaxın düşmən 

işğalında qalan torpaqlarımızın azad edilməsi ilə başa çatdı. Müharibədə Azərbaycanın Ali Baş Komandanı 

başda olmaqla, ordumuz və xalqımız qalib gəldi. Biz torpaqlarımızı azad etdik. Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan möhtəşəm Qələbə xalqımızın bütün dünyaya haqqı 

uğrunda mübarizə aparmaq əzminin nümayişi oldu”. 

Sonra seminarda bir sıra ölkələrin nümayəndələri və ekspertlər çıxış edərək öz fikirlərini bildiriblər. 

Bununla da NATO Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqazda vəziyyətə həsr olunmuş Rouz-Rout 

seminarı başa çatıb. 
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Rusiyalı ekspert: Yerevanın avantürist planları daha baş tutmayacaq 

 

[17:43] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının tərkibinə qaytarılmalı yeddi rayonun sonuncusu olan Laçın rayonunun 

qaytarılması münasibətilə Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyini və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə “Rusiya zabitləri” ictimai təşkilatının ekspert şurasının üzvü, 

hərbi politoloq Aleksandr Perenciyev bildirib. 

O qeyd edib ki, sosial şəbəkələrdə qondarma “DQR”in Ermənistan tərəfindən tanınmaması mövzusu 

müzakirə edilir. Ekspert deyib: “Cavabın çətinliyi yalnız ən sadə səmimiyyətin olmamasındadır. Heç vaxt 

olmayıb və olmayacaq ki, təcavüzkar dövlət başqa ölkənin işğal edilmiş ərazisini müstəqilliyini tanısın. 

İşğalçılara bircə o lazımdır ki, işğal edilmiş ərazi onların dövlətinin bir hissəsi kimi qəbul edilsin”. 

Onun fikrincə, bu səbəbdən rəsmi Yerevana qondarma “DQR”i tanımaq heç vaxt lazım olmayıb. 

“Axı məhz bu, işğal edilmiş torpaqlara onun tərəfindən nəzarətin zəifləməsinə gətirib çıxara bilərdi. 

Ermənistanda Dağlıq Qarabağın və yeddi rayonun (bütün bunlar “Arsax” şərti adı altında) onların ölkəsinin 

bir hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə rəsmi tanınmasına nail olmağa ümid edirdilər. 

A.Perenciyevin ehtimalına görə, məhz bu səbəbdən rəsmi Yerevanın niyyəti vardı ki, keçmiş 

DQMV-nin və onun ətrafındakı yeddi rayonun ərazisini hərbi güclə ağlasığmaz dərəcədə uzun müddət əldə 

saxlasın və sonra bəyan etsin: “Bu ərazi de-fakto artıq çoxdan Ermənistan Respublikasının hissəsinə 

çevrilib. Bunu de-yure rəsmiləşdirməyin zamanıdır”,. 

Ekspert əlavə edib ki, bu səbəbdən Yerevan “Madrid prinsipləri”, “Lavrov planı” və s. bu kimi 

razılaşmaların maddələrinin icrasını yubadırdı. “İndi artıq nəticə çıxarmaq olar ki, bu razılaşmaların yerinə 

yetirilməsi Ermənistan rəhbərliyinin planlarına büsbütün daxil deyildi. Bu gün – 2020-ci il dekabrın 1-i 

sonuncu, yeddinci rayonun – Laçının Azərbaycan Respublikasının tərkibinə qaytarılmasını belə şərh etmək 

olar: Yerevanın avantürist planları daha baş tutmayacaq. Bu münasibətlə bağlı Azərbaycan rəhbərliyini və 

Azərbaycan xalqını təbrik edirəm!”, - deyə ekspert sonda vurğulayıb. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Vətən Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

[17:34] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü 

maddəsinin I hissəsinin 9-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır: 

Maddə 1. “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992, № 23, maddə 996; 

1993, № 23-24, maddə 676; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə 251; 

2003, № 12 (I kitab), maddə 677; 2005, № 4, maddə 291; 2006, № 10, maddə 846; 2007, № 3, maddə 213; 

2008, № 6, maddələr 452, 472; 2009, № 1, maddə 4, № 5, maddə 312, № 7, maddələr 514, 515, № 12, 

maddə 974; 2010, № 3, maddə 174, № 11, maddə 960; 2011, № 11, maddə 992; 2012, № 7, maddə 664, № 

11, maddələr 1036, 1048, 1061; 2013, № 5, maddələr 460, 478, № 10, maddə 1143, № 12, maddə 1477; 

2014, № 6, maddələr 612, 623; 2015, № 12, maddə 1447; 2016, № 12, maddələr 1979, 2040; 2017, № 1, 

maddələr 16, 27, № 7, maddə 1311, № 10, maddə 1771, № 11, maddə 1962, № 12 (I kitab), maddələr 2242, 

2269; 2018, № 2, maddə 168, № 3, maddə 387, № 5, maddələr 841, 859, 874, № 6, maddə 1190, № 11, 

maddə 2207, № 12 (I kitab), maddələr 2465, 2516; 2019, № 3, maddə 369, № 5, maddə 790, № 11, maddə 

1693, № 12, maddə 1909; 2020, № 5, maddə 506; Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 6 oktyabr tarixli 

174-VIQD və 175-VIQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 1-ci maddəyə “Azərbaycan Respublikasının ən yüksək təltifi – “Heydər Əliyev” ordeni;” 

hissəsindən sonra aşağıdakı məzmunda yeni hissələr əlavə edilsin: 

“Zəfər” ordeni; 

“Qarabağ” ordeni;”; 

1.2. 2-ci maddəyə “Qızıl Ulduz” medalı;” hissəsindən əvvəl “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” 

medalı;” hissəsi və “İgidliyə görə” medalı;” hissəsindən sonra aşağıdakı məzmunda yeni hissələr əlavə 

edilsin: 

“Cəsur döyüşçü” medalı; 

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı; 

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı; 

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı; 

“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı; 

“Füzulinin azad olunmasına görə” medalı; 

“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı; 

“Qubadlının azad olunmasına görə” medalı; 

“Şuşanın azad olunmasına görə” medalı; 

“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalı; 

“Ağdamın azad olunmasına görə” medalı; 

“Laçının azad olunmasına görə” medalı; 

“Vətən müharibəsi iştirakçısı” medalı; 

“Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” medalı;”. 

Maddə 2. “Azərbaycan Respublikasının “Zəfər” ordeninin statutu” və “Azərbaycan Respublikasının 

“Zəfər” ordeninin təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 3. “Azərbaycan Respublikasının “Qarabağ” ordeninin statutu” və “Azərbaycan 

Respublikasının “Qarabağ” ordeninin təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 4. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

Maddə 5. “Cəsur döyüşçü” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə” və “Cəsur 

döyüşçü” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 6. “Döyüşdə fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə” 

və “Döyüşdə fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 
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Maddə 7. “Suqovuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 8. “Cəbrayılın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 9. “Xocavəndin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 10. “Füzulinin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

Maddə 11. “Zəngilanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Zəngilanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 12. “Qubadlının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Qubadlının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 13. “Şuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Şuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

Maddə 14. “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 15. “Ağdamın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Ağdamın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

Maddə 16. “Laçının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

Əsasnamə” və “Laçının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

Maddə 17. “Vətən müharibəsi iştirakçısı” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə” 

və “Vətən müharibəsi iştirakçısı” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 18. “Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” Azərbaycan Respublikasının 

medalı haqqında Əsasnamə” və “Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” Azərbaycan 

Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 26 noyabr 2020-ci il. 
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Azərbaycan Respublikasının “Zəfər” ordeninin statutu 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

Azərbaycan Respublikasının “Zəfər” ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zamanı əhəmiyyətli və ya strateji ərazinin, yaşayış məntəqəsinin, rayonun 

və ya şəhərin düşmən işğalından azad olunması ilə nəticələnmiş döyüş əməliyyatlarına, Azərbaycan 

Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik 

etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissə komandirləri və onlardan yuxarı rəhbər 

heyəti, habelə ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə digər şəxslər təltif 

edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

Azərbaycan Respublikasının “Zəfər” ordeni ilə bu Əsasnamənin 1-ci maddəsində göstərilən şəxslər 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

Azərbaycan Respublikasının “Zəfər” ordeni döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər 

ordenləri və medalları olduqda “Heydər Əliyev” ordenindən sonra taxılır. 

 

Azərbaycan Respublikasının “Zəfər” ordeninin təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Ordenin ümumi təsviri 

Azərbaycan Respublikasının “Zəfər” ordeni (bundan sonra – orden) 900 əyarlı qızıldan hazırlanmış, 

sol və sağ tərəflərinə iki əyri qılınc, uclarına kiçik kürəciklər bərkidilmiş ayparadan, guşələri pilləvarı olan 

səkkizguşəli altlıqdan və aypara ilə altlığın üzərinə yerləşdirilmiş, uclarına kiçik kürəciklər bərkidilmiş 

ikitərəfli hamar şüalı səkkizguşəli ulduz formalı, diametri 42 mm olan lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Ordenin ön tərəfi 

2.1. Ordenin ön tərəfində aypara ağ qızıldan, səkkizguşəli ulduz, qılınclar və altlığın guşələrinin 

mərkəzi elementləri sarı qızıldan hazırlanmışdır. 

2.2. Səkkizguşəli ulduzun qalan elementləri tünd rəngdədir. Səkkizguşəli ulduzun üzərində zolaq ilə 

konturlanmış tünd rəngli dairəvi lövhə və onun mərkəzində yumruq formasında sıxılmış əl təsvir 

olunmuşdur. Zolağın üzərində səkkiz ədəd maili xətlər vardır. 

2.3. Yumruq və kürəciklər relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Ordenin arxa tərəfi 

3.1. Ordenin arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzdən yuxarıda “ZƏFƏR” sözü, mərkəzdə “VƏTƏN 

MÜHARİBƏSİ 2020” sözləri və rəqəmləri qabarıq şəkildə yazılmışdır. 

3.2. Ordenin arxa tərəfinin mərkəzdən aşağı hissəsində ordenin seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

Maddə 4. Ordenin elementləri 

4.1. Orden paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 50 mm ölçülü xara lentə 2 halqa və ilgək 

vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının rənglərinə uyğun rəngli 

zolaqlar təsvir olunmuşdur. Lentin mərkəzində 10 mm enində qırmızı rəngli şaquli zolaq, qırmızı zolaqdan 

sol və sağ tərəflərdə 13,5 mm enində yaşıl və mavi rəngli şaquli zolaqlar təsvir olunmuşdur. 

4.3. Yaşıl və mavi zolaqların üzərində qırmızı zolaqdan 1,5 mm aralı və bir-birinin arası 1,5 mm olan 

1 mm enində üç qırmızı rəngli şaquli zolaqlar təsvir olunmuşdur. 

4.4. Xara lentin yuxarı hissəsinə 40 mm x 5,5 mm ölçülü lövhə bərkidilmişdir. 

4.5. Lentin aşağı hissəsinə 40 mm x 12 mm ölçülü, yuxarı hissəsi düzbucaq, aşağı hissəsi üçbucaq 

formalı lövhə bərkidilmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

389 
 

4.6. Üçbucağın alt konturu iki relyefli qılınc formasında təsvir olunmuşdur. Üçbucağın mərkəzində 

relyefli aypara və ulduz vardır. 

4.7. Ordenin dəstinə bir ədəd sinəyə taxılma və bir ədəd diametri 60 mm olan boyundan asılma orden 

daxildir. 

4.8. Ordenə paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş iki ədəd 

37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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Azərbaycan Respublikasının “Qarabağ” ordeninin statutu 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

Azərbaycan Respublikasının “Qarabağ” ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş 

ərazilərinin azad olunmasında, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində igidlik 

və mərdlik nümunəsi göstərmiş, hərbi əməliyyatlar zamanı həyat və sağlamlıq üçün real təhlükə şəraitində 

xidməti borcu və hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən mərdlik və qətiyyət nümayiş etdirmiş, 

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa və mühafizə edilməsində xüsusi xidmət göstərmiş 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları, habelə ərazi bütövlüyünün təmin 

edilməsi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə digər şəxslər təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

Azərbaycan Respublikasının “Qarabağ” ordeni ilə bu Əsasnamənin 1-ci maddəsində göstərilən 

şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq təltif 

edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

Azərbaycan Respublikasının “Qarabağ” ordeni döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər 

ordenləri və medalları olduqda, “Zəfər” ordenindən sonra taxılır. 

 

Azərbaycan Respublikasının “Qarabağ” ordeninin təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Ordenin ümumi təsviri 

Azərbaycan Respublikasının “Qarabağ” ordeni (bundan sonra – orden) 900 əyarlı qızıldan 

hazırlanmış, yuxarı hissəsi hər iki ucu bükülmüş lent formalı, qalan hissəsi üç təbəqəli konturlanmış 41 mm 

x 37 mm ölçülü oval formalı lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Ordenin ön tərəfi 

2.1. Ordenin ön tərəfində lentin mərkəzində “QARABAĞ” sözü yazılmışdır. Lövhənin daxili 

konturunun içərisində tünd yaşıl minalı fonda dəbilqə, iki kəsişən qılınc, aypara və ulduzdan ibarət 

kompozisiya təsvir olunmuşdur. 

2.2. Lövhənin aşağı hissəsindən yuxarıya doğru sol və sağ tərəflərdə palıd çələngləri təsvir 

olunmuşdur. 

2.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Ordenin arxa tərəfi 

Ordenin arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində ordenin seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

Maddə 4. Ordenin elementləri 

4.1. Orden paltara bərkidilmək üçün elementi olan 52 mm x 15 mm ölçülü tünd yaşıl minalı bükülmüş 

lent formalı lövhəyə iki halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Lövhənin üzərində üfüqi vəziyyətdə nizələr həkk olunmuşdur. Lentin mərkəzində dairəvi lövhə 

yerləşdirilmişdir. Dairəvi lövhənin mərkəzindən yuxarı hissəsində üzəri xətlərlə işlənmiş ikitərəfli şüalı 

səkkizguşəli ulduz həkk olunmuşdur. 

4.3. Dairəvi lövhənin aşağı hissəsindən yuxarıya doğru sol və sağ tərəflərdə səkkizguşəli ulduzu 

əhatə edən dəfnə çələngləri təsvir olunmuşdur. 

4.4. Ordenə paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 52 mm 

x 10 mm ölçüdə qəlib əlavə edilir. 
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Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Ümumi müddəalar 

1.1. Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” (bundan sonra - “Vətən 

Müharibəsi Qəhrəmanı”) adı Azərbaycan Respublikasının ən ali fərqlənmə dərəcəsidir. 

1.2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının xüsusi fərqlənmə nişanı - “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” 

Azərbaycan Respublikasının medalıdır. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikası 

medalının təsviri qanunla müəyyən olunur. 

Maddə 2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının verilməsi qaydası 

2.1. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad 

olunması zamanı düşmənin əlverişli ərazilərdə yerləşməsinə və inadlı müqavimətinə baxmayaraq, düşmən 

qüvvələrinin tam məğlub edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarına və Azərbaycan 

Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik 

edilməsinə, həmçinin döyüş əməliyyatlarında göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlığa görə verilir. 

2.2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən onun öz təşəbbüsü ilə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən irəli sürülmüş vəsatətlərə əsasən verilir. 

2.3. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxsə aşağıdakılar təqdim edilir: 

2.3.1. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikasının medalı; 

2.3.2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aktı. 

2.4. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı eyni şəxsə bir dəfə verilir. 

Maddə 3. Yekun müddəalar 

3.1. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, digər 

orden və medallardan yuxarıda “Qızıl Ulduz” medalından əvvəl taxılır. 

3.2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxslər qanunla müəyyənləşdirilmiş güzəştlərdən 

istifadə edir. 

3.3. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxslər həmin addan Azərbaycan Respublikasının 

fəxri adları üçün müəyyən olunmuş qaydada məhrum edilirlər. 

 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 900 

əyarlı qızıldan hazırlanmış, biri digərinin üzərinə yerləşdirilmiş diametri 42 mm olan iki səkkizguşəli ulduz 

formalı lövhədən ibarətdir. Alt ulduz ağ qızıldan, üst ulduz sarı qızıldan hazırlanmışdır. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfində alt ulduzun guşələri mərkəzdə ikitərəfli hamar şüalı, mərkəzdən sol və sağ 

tərəflərə doğru hamar pilləvarı formadadır. 

2.2. Üst ulduzun guşələri uclarında kiçik kürəciklər olmaqla, ikitərəfli hamar şüalıdırlar. Üst ulduzun 

mərkəzində zolaq ilə konturlanmış dairəvi lövhə yerləşdirilmişdir. Lövhənin ətrafında guşələri hamar şüalı 

səkkizguşəli ulduz təsvir olunmuşdur. Zolağın üzərində səkkiz ədəd maili xətlər vardır. 

2.3. Dairəvi lövhənin mərkəzində tünd qırmızı minalı fonda aypara və ulduz təsvir olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 
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3.1. Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzdən yuxarıda “VƏTƏN MÜHARİBƏSİ 

QƏHRƏMANI” sözləri, mərkəzdə “VƏTƏN MÜHARİBƏSİ 2020” sözləri və rəqəmləri yazılmışdır. 

Yazılar və rəqəmlər relyefli olaraq qabarıqdır. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin aşağı hissəsində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medalın paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 50 mm beşbucaqlı xara lentə iki halqa 

və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağının rənglərinə uyğun rənglərdə zolaqlar 

təsvir olunmuş xara lentin mərkəzinə səkkizguşəli ulduz bərkidilmişdir. 

4.3. Lentin yuxarı hissəsinə 40 mm x 5,5 mm ölçülü lövhə bərkidilmişdir. 

4.4. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Cəsur döyüşçü” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

  

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Cəsur döyüşçü” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş 

ərazilərinin azad olunması zamanı müstəqil və ya digər qoşun növləri ilə birlikdə strateji və ya xüsusi 

əhəmiyyətli ərazilərin tutulması üzrə döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirmiş, havada və yerdə düşmənin 

əsas qruplaşmalarını və texnikasını məhv etməklə qoşunlarımızın döyüş qabiliyyətinin qorunub 

saxlanılmasında fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Cəsur döyüşçü” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci maddəsində 

göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun 

olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Cəsur döyüşçü” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “İgidliyə görə” medalından sonra taxılır. 

 

“Cəsur döyüşçü” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Cəsur döyüşçü” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) diametri 38 mm olan, 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş səkkizguşəli lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfində səkkizguşəli lövhə dekorativ naxışla bəzədilmiş zolaq ilə konturlanmışdır. 

2.2. Konturun içərisində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə yerləşdirilmişdir. 

2.3. Xarici və daxili çevrələrin arasında yuxarı qövs boyunca “CƏSUR DÖYÜŞÇÜ” sözləri 

yazılmış, aşağı qövs boyunca milli ornamentlər təsvir olunmuşdur. 

2.4. Daxili çevrənin içərisində iki kəsişən qılınc və qalxandan ibarət kompozisiya təsvir olunmuşdur. 

2.5. Kompozisiyadan sol və sağ tərəflərdə iki səkkizguşəli ulduz həkk olunmuşdur. 

2.6. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 24 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Tünd qırmızı rəngli xara lentin sol və sağ kənarlarından 3 mm aralı, hər birinin eni 4 mm olan 

iki şaquli ağ zolaq təsvir olunmuşdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Döyüşdə fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə döyüş şəraitində tapşırıqların 

icrası zamanı və həyat riski ilə əlaqəli xüsusi əməliyyatlar zamanı göstərilən fərqlilik, cəsarət və fədakarlıq, 

habelə döyüş tapşırıqlarının uğurla yerinə yetirilməsinə kömək edən bacarıqlı, təşəbbüskar və qətiyyətli 

hərəkətlər nümayiş etmiş, eləcə də döyüş tapşırıqlarının uğurla yerinə yetirilməsi zamanı tabeçilikdə olan 

bölməyə peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Cəsur döyüşçü” medalından sonra taxılır. 

 

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, biri digərindən kiçik olmaqla, biri digərinin üzərində 

yerləşdirilmiş, guşələrinin araları birləşən qövsvarı xətlərlə konturlanmış iki səkkizguşəli ulduz formalı 42 

mm ölçülü lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfində səkkizguşəli ulduz formalı lövhənin üzərində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmış dairəvi lövhə yerləşdirilmişdir. 

2.2. Xarici və daxili çevrələrin arasında yuxarı qövs boyunca “DÖYÜŞDƏ FƏRQLƏNMƏYƏ 

GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. 

2.3. Daxili çevrənin içərisində yerləşən, üzəri relyefli xətlərlə işlənmiş dairəvi lövhənin mərkəzində 

ikitərəfli hamar şüalı səkkizguşəli ulduz həkk olunmuşdur. 

2.4. Lövhənin aşağı hissəsinin mərkəzində səkkizguşəli ulduz vardır. Səkkizguşəli ulduz ilə 

“DÖYÜŞDƏ FƏRQLƏNMƏYƏ GÖRƏ” sözləri arasında kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuşdur. 

2.5. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Qızılı rəngli xara lentin mərkəzində 5 mm enində tünd qırmızı rəngli şaquli zolaq təsvir 

olunmuşdur. Xara lentin sol və sağ kənarlarından mərkəzə doğru, biri digərindən 3 mm aralı, 3 mm enində 

tünd qırmızı və 2,5 mm enində yaşıl rəngli şaquli zolaqlar vardır. 

4.3. Xara lentin yuxarı hissəsinə üzərində milli ornamentlər təsvir olunmuş 40 mm x 5,5 mm ölçülü 

lövhə bərkidilmişdir. 
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4.4. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Suqovuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Suqovuşan kəndinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında 

iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalından 

sonra taxılır. 

 

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci 

il 26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “SUQOVUŞAN”, aşağı qövs 

boyunca “3 OKTYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “3 OKTYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri 

təsvir olunmuşdur. “SUQOVUŞAN” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və 

kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir 

olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“SUQOVUŞANIN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin 

mərkəzində səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 
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4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Cəbrayılın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında 

iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” 

medalından sonra taxılır. 

 

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci 

il 26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “CƏBRAYIL”, aşağı qövs 

boyunca “4 OKTYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “4 OKTYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri 

təsvir olunmuşdur. “CƏBRAYIL” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və 

kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir 

olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“CƏBRAYILIN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin 

mərkəzində səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 
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4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Xocavəndin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Xocavəndin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında 

iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Xocavəndin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Xocavəndin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” 

medalından sonra taxılır. 

 

“Xocavəndin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci 

il 26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Xocavəndin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “XOCAVƏND”, aşağı qövs 

boyunca “9 OKTYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “9 OKTYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri 

təsvir olunmuşdur. “XOCAVƏND” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və 

kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir 

olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“XOCAVƏNDİN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin 

mərkəzində səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 
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4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Füzulinin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Füzulinin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak 

etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Füzulinin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Füzulinin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Xocavəndin azad olunmasına görə” 

medalından sonra taxılır. 

 

“Füzulinin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Füzulinin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “FÜZULİ”, aşağı qövs 

boyunca “17 OKTYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “17 OKTYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə 

çələngləri təsvir olunmuşdur. “FÜZULİ” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və 

kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir 

olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“FÜZULİNİN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin mərkəzində 

səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Zəngilanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Zəngilanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Zəngilan rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında 

iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Zəngilanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Zəngilanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Füzulinin azad olunmasına görə” 

medalından sonra taxılır. 

 

“Zəngilanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Zəngilanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “ZƏNGİLAN”, aşağı qövs 

boyunca “20 OKTYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “20 OKTYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə 

çələngləri təsvir olunmuşdur. “ZƏNGİLAN” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz 

və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir 

olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“ZƏNGİLANIN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin 

mərkəzində səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 
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4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Qubadlının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Qubadlının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Qubadlı rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında 

iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Qubadlının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Qubadlının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Zəngilanın azad olunmasına görə” 

medalından sonra taxılır. 

 

“Qubadlının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Qubadlının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “QUBADLI”, aşağı qövs 

boyunca “25 OKTYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “25 OKTYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə 

çələngləri təsvir olunmuşdur. “QUBADLI” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və 

kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir 

olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“QUBADLININ AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin 

mərkəzində səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 
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4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Şuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Şuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak 

etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Şuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Şuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Qubadlının azad olunmasına görə” medalından sonra 

taxılır. 

 

“Şuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Şuşanın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “ŞUŞA”, aşağı qövs boyunca 

“8 NOYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “8 NOYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri 

təsvir olunmuşdur. “ŞUŞA” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və kompozisiyanı 

tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları fonunda at belində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“ŞUŞANIN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin mərkəzində 

səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında 

iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Şuşanın azad olunmasına görə” 

medalından sonra taxılır. 

 

“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “KƏLBƏCƏR”, aşağı qövs 

boyunca “15 NOYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “15 NOYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri 

təsvir olunmuşdur. “KƏLBƏCƏR” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və 

kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir 

olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“KƏLBƏCƏRİN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin 

mərkəzində səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 
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4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Ağdamın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Ağdamın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Ağdam rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında 

iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Ağdamın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Ağdamın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” 

medalından sonra taxılır. 

 

“Ağdamın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Ağdamın azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “AĞDAM”, aşağı qövs 

boyunca “20 NOYABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “20 NOYABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri 

təsvir olunmuşdur. “AĞDAM” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və 

kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir 

olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“AĞDAMIN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin mərkəzində 

səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Laçının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Laçının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak 

etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Laçının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Laçının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Ağdamın azad olunmasına görə” medalından sonra 

taxılır. 

 

“Laçının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Laçının azad olunmasına görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxışlarla konturlanmışdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

təsvir olunmuşdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca “LAÇIN”, aşağı qövs boyunca 

“1 DEKABR 2020” sözləri yazılmışdır. 

2.3. “1 DEKABR 2020” sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, aşağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri 

təsvir olunmuşdur. “LAÇIN” sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguşəli ulduz və kompozisiyanı 

tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəş şüaları fonunda at belində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan əsgəri təsvir olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış lövhənin üzərində qövs boyunca 

“LAÇININ AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” sözləri yazılmışdır. Lövhənin aşağı hissəsinin mərkəzində 

səkkizguşəli ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beşbucaqlı xara lentə iki 

halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli şaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı rəngli şaquli zolaqlar 

təsvir olunmuşdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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“Vətən müharibəsi iştirakçısı” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Vətən müharibəsi iştirakçısı” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan Respublikasının 

işğal edilmiş ərazilərinin azad olunması uğrunda Vətən müharibəsində iştirak etmiş, aparılan döyüş 

əməliyyatlarının uğurla nəticələnməsinə töhfə vermiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi 

qulluqçuları və mülki işçiləri, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın 

(qurumun) ön cəbhədə fədakarlıq göstərmiş əməkdaşları və mülki işçiləri təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Vətən müharibəsi iştirakçısı” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 

bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Vətən müharibəsi iştirakçısı” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Laçının azad olunmasına görə” medalından sonra 

taxılır. 

 

“Vətən müharibəsi iştirakçısı” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Vətən Müharibəsi iştirakçısı” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, guşələrinin ətrafı üçbucaq formalı xətlərlə, guşələrinin arası 

qövsvarı xətlərlə konturlanmış, guşələri ikitərəfli hamar şüalı, guşələrinin arası 32 ədəd qısa ikitərəfli hamar 

şüalı diametri 42 mm olan səkkizguşəli ulduz formalı lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfində ulduzun üzərində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış dairəvi lövhə 

yerləşdirilmişdir. Xarici və daxili çevrələrin arasında qırmızı minalı fonda yuxarı qövs boyunca “VƏTƏN 

MÜHARİBƏSİ İŞTİRAKÇISI” sözləri yazılmışdır, aşağı qövs boyunca mərkəzdən sol və sağ tərəflərə 

doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuşdur. Yazı ilə çələnglərin arasında, sol və sağ tərəflərdə iki 

səkkizguşəli ulduz təsvir olunmuşdur. 

2.2. Daxili çevrənin içərisində səthi relyefli xətlərlə işlənmiş dairənin mərkəzində qoşa xətlərlə 

konturlanmış səkkizguşəli ulduz formalı lövhə, lövhənin mərkəzində isə ikitərəfli hamar şüalı səkkizguşəli 

ulduz təsvir olunmuşdur. 

2.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

Medalın paltara bərkidilmək üçün elementi vardır. 
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“Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı 

haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

“Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə 

Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərinin azad olunması və dövlət sərhədlərinin mühafizəsi 

zamanı arxa cəbhədə döyüş təminatı tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində fərqlənmiş Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri, habelə fədakar əməyinə görə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) əməkdaşları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu 

Əsasnamənin 1-ci maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol 

tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, “Vətən müharibəsi iştirakçısı” 

medalından sonra taxılır. 

 

“Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” Azərbaycan Respublikası medalının 

təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan 

sonra – medal) bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmış, 

diametri 38 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfində daxili və xarici çevrələrin arasında yuxarı qövs boyunca “VƏTƏN 

MÜHARİBƏSİNDƏ” sözləri, aşağı qövs boyunca “ARXA CƏBHƏDƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ” sözləri 

yazılmışdır. 

2.2. Daxili konturun mərkəzdən yuxarı hissəsində şaquli vəziyyətdə biri digərindən kiçik olmaqla 

bir-birinin üzərinə iki oval formalı lövhə yerləşdirilmişdir. Altdakı ovalın üzərində doğan günəş şüaları 

təsvir olunmuşdur. Kiçik ovalın üzərində tünd yaşıl minalı fonda alov təsvir olunmuşdur. 

2.3. Daxili çevrə ilə oval lövhənin arasında sol və sağ tərəflərdə aşağıdan yuxarıya doğru oval lövhəni 

əhatə edən dəfnə çələngləri təsvir olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 50 mm ölçülü tünd yaşıl rəngli 

beşbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 
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Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

[17:33] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü 

maddəsinin I hissəsinin 9-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:  

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı təsis edilsin. 

Maddə 2. “Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı haqqında Əsasnamə” 

təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 26 noyabr 2020-ci il. 

 

Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Ümumi müddəalar 

1.1. Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” (bundan sonra - “Vətən 

Müharibəsi Qəhrəmanı”) adı Azərbaycan Respublikasının ən ali fərqlənmə dərəcəsidir. 

1.2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının xüsusi fərqlənmə nişanı - “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” 

Azərbaycan Respublikasının medalıdır. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikası 

medalının təsviri qanunla müəyyən olunur. 

Maddə 2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının verilməsi qaydası 

2.1. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad 

olunması zamanı düşmənin əlverişli ərazilərdə yerləşməsinə və inadlı müqavimətinə baxmayaraq, düşmən 

qüvvələrinin tam məğlub edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarına və Azərbaycan 

Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik 

edilməsinə, həmçinin döyüş əməliyyatlarında göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlığa görə verilir. 

2.2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən onun öz təşəbbüsü ilə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən irəli sürülmüş vəsatətlərə əsasən verilir. 

2.3. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxsə aşağıdakılar təqdim edilir: 

2.3.1. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikasının medalı; 

2.3.2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aktı. 

2.4. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı eyni şəxsə bir dəfə verilir. 

Maddə 3. Yekun müddəalar 

3.1. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, digər 

orden və medallardan yuxarıda “Qızıl Ulduz” medalından əvvəl taxılır. 

3.2. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxslər qanunla müəyyənləşdirilmiş güzəştlərdən 

istifadə edir. 

3.3. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı almış şəxslər həmin addan Azərbaycan Respublikasının 

fəxri adları üçün müəyyən olunmuş qaydada məhrum edilirlər. 

 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

 

https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Respublikasinin_Veten_Muharibesi_Qehremani_adi_haqqinda_ASASNAMA-1655513
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Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli 

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 900 

əyarlı qızıldan hazırlanmış, biri digərinin üzərinə yerləşdirilmiş diametri 42 mm olan iki səkkizguşəli ulduz 

formalı lövhədən ibarətdir. Alt ulduz ağ qızıldan, üst ulduz sarı qızıldan hazırlanmışdır. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Medalın ön tərəfində alt ulduzun guşələri mərkəzdə ikitərəfli hamar şüalı, mərkəzdən sol və sağ 

tərəflərə doğru hamar pilləvarı formadadır. 

2.2. Üst ulduzun guşələri uclarında kiçik kürəciklər olmaqla, ikitərəfli hamar şüalıdırlar. Üst ulduzun 

mərkəzində zolaq ilə konturlanmış dairəvi lövhə yerləşdirilmişdir. Lövhənin ətrafında guşələri hamar şüalı 

səkkizguşəli ulduz təsvir olunmuşdur. Zolağın üzərində səkkiz ədəd maili xətlər vardır. 

2.3. Dairəvi lövhənin mərkəzində tünd qırmızı minalı fonda aypara və ulduz təsvir olunmuşdur. 

2.4. Bütün elementlər relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzdən yuxarıda “VƏTƏN MÜHARİBƏSİ 

QƏHRƏMANI” sözləri, mərkəzdə “VƏTƏN MÜHARİBƏSİ 2020” sözləri və rəqəmləri yazılmışdır. 

Yazılar və rəqəmlər relyefli olaraq qabarıqdır. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin aşağı hissəsində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medalın paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 50 mm beşbucaqlı xara lentə iki halqa 

və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağının rənglərinə uyğun rənglərdə zolaqlar 

təsvir olunmuş xara lentin mərkəzinə səkkizguşəli ulduz bərkidilmişdir. 

4.3. Lentin yuxarı hissəsinə 40 mm x 5,5 mm ölçülü lövhə bərkidilmişdir. 

4.4. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 37 mm 

x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

425 
 

 
  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

426 
 

Ərəb telekanalları Azərbaycan Ordusunun Laçına daxil olması barədə reportajlar yayıb 

 

[16:15] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonuna daxil olması ərəb ölkələrinin televiziya kanallarının da 

diqqət mərkəzindədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Əl-Hədat”, “Əl-Cəzirə”, “Əl-Məmləkə”, “Əl-Ərəbiyyə” və “Extranews” 

telekanalları şanlı Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonuna daxil olması ilə bağlı kadrlarını əks etdirən 

reportajlar yayımlayıb. 

Reportajlarda qeyd olunub ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin noyabrın 10-da 

imzaladığı Bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Laçın rayonuna 

daxil olub. 

Diqqətə çatdırılıb ki, 44 gün davam edən və Ermənistanın kapitulyasiya aktı imzalaması ilə başa 

çatan döyüşlərdən sonra işğalçı ölkə son bir ay müddətində Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını azad 

etməyə məcbur edilib. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi: nəqliyyat kommunikasiyaları mövzusu Rusiya və Azərbaycan 

liderləri tərəfindən müzakirə edilir 

 

[16:13] 01.12.2020  

 

Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib ki, nəqliyyat kommunikasiyaları 

mövzusu gündəlikdədir və Rusiya və Azərbaycan liderləri tərəfindən müzakirə edilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Kremlin rəsmi nümayəndəsi Rusiya Prezidentinin mətbuat xidmətinin 

məlumatlarının birində regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması mövzusu barədə söhbət 

açıldığını xatırladıb. D.Peskov deyib: “Yalnız onu xatırladım ki, bir yaxud iki həftə bundan əvvəl biz Əliyev 

ilə telefon danışığı barədə xəbərlərin birində demişdik ki, dövlətlərin başçıları digər problemlərlə yanaşı, 

regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması və inkişafı məsələsini də müzakirə ediblər”. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində qeyd edib ki, Azərbaycan və Rusiya 

Prezidentləri və Ermənistan baş naziri arasında imzalanan bəyanatın doqquzuncu bəndində bölgədəki bütün 

iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa ediləcəyi göstərilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşların 

nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin 

təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin 

Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir və tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək. 

“Azərbaycan Türkiyə ilə birləşir. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran və əgər istəsə, Ermənistan bu 

dəhlizə qoşula bilər. Beləliklə, bölgədə beştərəfli yeni əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər. Mən bu fikrimi 

artıq həm Rusiya, həm Türkiyə prezidentlərinə çatdırmışam. Həm Rəcəb Tayyib Ərdoğan, həm Vladimir 

Putin buna müsbət yanaşıblar”, - deyə Azərbaycanın lideri bəyan edib. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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İsveçrəli parlamentarilər tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə növbəti dəstək ifadə edilib 

 

[15:43] 01.12.2020  

 

Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinin azad edilməsi məqsədilə apardığı hərbi əməliyyatlar 

çərçivəsində ölkəmizin haqlı mövqeyinin İsveçrənin bütün siyasi təbəqələrinə çatdırılması Azərbaycanın 

bu ölkədəki səfirliyinin fəaliyyətində mühüm yer tutub. Ötən müddət ərzində İsveçrənin müxtəlif siyasi 

partiyaları və Federal Şuranın üzvləri ilə sıx əməkdaşlıq edilib, nəticə etibarilə Şuranın bir çox üzvü bu 

istiqamətdə rəsmi dəstəklərini diqqətə çatdırıblar. 

Ölkəmizin İsveçrədəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, isveçrəli parlamentarilər bu 

münaqişədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin rəhbər tutulduğunu, son 30 ildə isə İsveçrənin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və bu səbəbdən 10 noyabr tarixli razılaşmanın önəmini bir 

daha vurğulayıblar. 

Federal Şuranın üzvləri Klaudia Fiedl, Fabian Molina və Yosef Dittli xüsusi olaraq dinc əhaliyə qarşı 

müharibə cinayətlərinin törədilməsini, nəticədə çox sayda mülki şəxsin həlak olmasını ciddi narahatlıqla 

qarşıladıqlarını bildirib, Cenevrə Konvensiyasına istinadla mülki insanların və şəhərlərin raket hücumuna 

tutulmasını beynəlxalq cinayət, mülki infrastrukturun dağıdılmasının isə qəbuledilməz olduğunu qeyd 

ediblər. Onlar yaranmış humanitar vəziyyətlə əlaqədar İsveçrənin kömək məqsədilə oktyabrın 20-də 

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə 1 milyon frank dəyərində maliyyə yardımı etdiyini diqqətə çatdırıblar. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Bern  

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağda yeni dəhliz 

yaradılması ideyasını dəstəkləyiblər 

 

[15:42] 01.12.2020  

 

Naxçıvan ilə Azərbaycanın qərb rayonları arasında ikinci təhlükəsizlik dəhlizi yaradılması ideyası 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən dəstəklənib. 

RBK agentliyi AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bunu 

xalqa müraciətində bildirib. 

Prezident İlham Əliyev həmin müraciətində noyabrın əvvəlində Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya 

tərəfindən imzalanmış Dağlıq Qarabağda vəziyyətin nizamlanması haqqında Bəyanatın müvafiq bəndinə 

diqqəti cəlb edib. Həmin bənddə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası arasında nəqliyyat dəhlizinin yaradılması haqqında söhbət gedir. Orada həmçinin deyilir ki, 

tərəflərin razılığı əsasında “Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən 

yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək”. 

Azərbaycan dövlətinin başçısı deyib: “Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, iki dəhliz olmalıdır. Biz 

Naxçıvanı həm mühasirədən çıxarırıq, eyni zamanda, yeni bir nəqliyyat damarını açırıq”. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sözlərinə görə, bütün ölkələr buradan ancaq faydalanacaq. 

“Azərbaycan Türkiyə ilə birləşir. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran və əgər istəsə, Ermənistan bu dəhlizə 

qoşula bilər. Beləliklə, bölgədə beştərəfli yeni əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər. Mən bu fikrimi artıq 

həm Rusiya, həm Türkiyə prezidentlərinə çatdırmışam. Həm Rəcəb Tayyib Ərdoğan, həm Vladimir Putin 

buna müsbət yanaşıblar”, - deyən Azərbaycan dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu, Bakı üçün çox mühüm 

məsələdir. 

 

AZƏRTAC 
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GUAM ölkələrinin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində infrastruktur layihələrində 

iştirakı müzakirə edilib 

 

[15:38] 01.12.2020  

 

Kiyevdə GUAM-ın Milli Əlaqələndiricilər Şurasının videokonfrans formatında keçirilən 54-cü 

iclasında quruma üzv ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi, Azərbaycanın işğaldan azad 

olunan ərazilərində yeni layihələrin icrası məsələləri müzakirə olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclası giriş sözü ilə açan GUAM-ın baş katibi Altay Əfəndiyev qurum 

çərçivəsində siyasi, iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri, beynəlxalq təşkilatlarda birgə fəaliyyətin 

gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

Videokonfransda iştirak edən Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev 

bildirib ki, bu il Azərbaycanın quruma sədrliyi dövründə əsasən infrastruktur, nəqliyyat, enerji layihələrinin 

həyata keçirilməsi istiqamətində layihələrin yekun variantları müzakirə edilib. Pandemiya dövründə 

GUAM daha səmərəli fəaliyyətə nail olmasa da, bir sıra vacib məsələlər müzakirə edilib. 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində yeni böyük infrastruktur layihələrin həyata 

keçiriləcəyini vurğulayan M.Məmmədquliyev bildirib ki, GUAM ölkələri də bu layihələrə öz töhfəsini verə 

bilər. 

“Azərbaycan öz ədalətli haqqını bərpa etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionun inkişafına ciddi 

problemlər yaradırdı. Artıq problem həllini tapıb, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni quruculuq işlərinə 

başlanılır. Prezident İlham Əliyev həmin ərazilərin yenidən qurulması üçün dövlət proqramının 

hazırlanması tapşırığını verib. Bir sıra regional yol, infrastruktur layihələr həyata keçiriləcək”, - deyə 

M.Məmmədquliyev əlavə edib. 

İclasda çıxış edən Ukrayna, Gürcüstan və Moldova Xarici işlər nazirlərinin müavinləri atəşkəsin əldə 

olunmasını, münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini yüksək qiymətləndirdiklərini 

bəyan ediblər. 

Videokonfransda, həmçinin vurğulanıb ki, quruma üzv ölkələr beynəlxalq təşkilatlarda 

koordinasiyalı işi daha da təkmilləşdirməli, infrastruktur, enerji layihələrinin həyata keçirilməsini 

intensivləşdirməlidirlər. 

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvarında GUAM-a sədrlik Azərbaycandan Gürcüstana keçəcək. Dekabr 

ayında GUAM-a üzv ölkələrin Xarici İşlər nazirləri, Baş nazirləri səviyyəsində iclasların keçirilməsi də 

nəzərdə tutulur. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Xalqımız Laçının işğaldan azad olunmasının sevincini yaşayır-Fotosessiya 

 

[15:35] 01.12.2020  

 

Dekabrın 1-də Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunması 

müjdəsini verdikdən sonra Bakı şəhərində avtomobil yürüşü keçirilib və Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Su İdman Sarayının yanından start götürən yürüş iştirakçıları paytaxtın 

küçə və prospektləri boyunca hərəkət ediblər. Şəhidlər xiyabanını ziyarət edən Bakı sakinləri və laçınlılar 

Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının 

xatirəsini ehtiramla anıblar. 

Əllərində Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya bayraqları tutan insanlar “Laçın azaddır”, “Biz Laçına 

qayıdırıq”, “Yaşasın Ali Baş Komandan, Yaşasın Azərbaycan Ordusu!”, “Qarabağ Azərbaycandır!” 

şüarları səsləndirib, Müzəffər Ali Baş Komandanın portretini başları üzərinə qaldırıblar. 

Yürüş iştirakçılarından bir neçəsi sevinc hisslərini AZƏRTAC-la bölüşüb. 

Paytaxt sakini Nicat Məmmədov deyib: “Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin böyük 

sərkərdəlik məharəti, güclü iradəsi, qətiyyəti, rəşadətli Ordumuzun şücaəti, xalqın öz lideri ətrafında 

yumruq kimi birləşməsi Qələbəmizi təmin etdi. Bu gün Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Ali Baş 

Komandanımız ulu öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirdi. Bu gün tarixi gündür. Xalqımız 

dövlətimiz və ordumuzla qürur duyur, Vətən torpaqları uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizin 

xatirəsini ehtiramla yad edir”. 

Digər müsahibimiz Muxtar Ələsgərov da Laçının işğaldan azad edilməsindən duyduğu sevinc 

hisslərini dilə gətirib: “Bu gün Laçın bizə qayıtdı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Yaşasın 

Müzəffər Ali Baş komandan İlham Əliyev. Qarabağ Azərbaycandır!” 

Paytaxt sakini Rəşad Əliyev Laçının işğaldan azad edilməsinin Azərbaycan tarixinin ən parlaq 

səhifələrindən biri olduğunu bildirərək ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasına görə Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevə minnətdarlıq hissələrini ifadə edib. 

Həmsöhbət olduğumuz digər yürüş iştirakçıları da Laçının azad olunmasını daha bir zəfər kimi 

qiymətləndirib, Şuşada, Cəbrayılda, Füzulidə, Zəngilanda, Qubadlıda, Ağdamda, Kəlbəcərdə, nəhayət, 

Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan Laçında üçrəngli bayrağımızın dalğalanmasından keçirdikləri 

qürur hissələrini dilə gətiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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İshaq Cahangiri: İran Qarabağın bərpasında iştirak etməyə hazırdır 

 

[15:13] 01.12.2020  

 

İran Qarabağın bərpasında iştirak etməyə hazırdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının videokonfrans formatda 

keçirilən toplantısında İranın Birinci vitse-prezidenti İshaq Cahangiri deyib. 

O bildirib ki, İran özünün iqtisadi imkanlarından istifadə edərək energetika və tranzit sahəsində 

yenidənqurma və bərpa işlərində iştirak edə bilər. 

Vitse-prezident onu da diqqətə çatdırıb ki, İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr yüksələn xətlə 

inkişaf edir. Hər iki dövlət beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan iqtisadi layihələrə müəlliflik edir. Bu layihələrdən 

təkcə İran ilə Azərbaycan deyil, regionun bütün dövlətləri faydalana bilər. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 
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Böyük strateji əhəmiyyət kəsb edən Laçın zəngin təbiəti, tarixi abidələri, yeraltı sərvətləri olan 

rayondur 

 

[14:53] 01.12.2020  

 

Laçın Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən 7 rayondan biridir. Şuşa şəhərinin azad edilməsinin 

ardınca noyabrın 9-da Azərbaycan Ordusu Laçının da Güləbürd, Səfiyan, Türklər kəndlərini işğalçılardan 

təmizləyib. Müzəffər Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonunun bir hissəsinə və digər mühüm strateji 

mövqelərə daxil olmasından, xüsusilə Şuşa şəhəri və onun ardınca 70-dən artıq kəndin azad olunmasından 

az sonra Ermənistan kapitulyasiyasını elan edib. Noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, 

Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı birgə Bəyanata əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələri Laçını da 

Ağdam və Kəlbəcər kimi Azərbaycana təhvil verməli olub. 

Bu gün Laçını tərk edən erməni əhalisi 1992-ci ildə rayonun işğalından sonra orada qeyri-qanuni 

məskunlaşıb. Ağdam və Kəlbəcərdə olduğu kimi, qeyri-qanuni yaşadıqları əraziləri - Azərbaycan 

torpaqlarını tərk edən ermənilər Laçından da təhlükəsiz şəkildə, atəşə məruz qalmadan rahatlıqla bütün 

əşyalarını götürüblər. Azərbaycan Ordusu onlara ərazini tərk etmək üçün bütün şəraiti yaradıb. Bunun 

müqabilində isə, Laçından çıxan ermənilər qaldıqları evləri yandırıb, vandallıq edib, meşələrə od vuraraq, 

suları çirkləndirərək ekoloji fəlakət törədiblər. Bu gün təhlükəsiz şəkildə və öz seçimi ilə ərazini tərk edən 

erməni əhalisindən fərqli olaraq, 1992-ci ildə rayonun azərbaycanlı əhalisi oradan zorakılıqla qovulub. 

Onların bir çoxu qırğına məruz qalıb, atəşə tutulub, meyitləri belə təhqir edilib. İşğalı dövründə Laçın 

rayonu yüzlərlə şəhid verib, onlarla dinc insan Laçında girov götürülüb. 

Rayondan köçkün düşən Azərbaycan əhalisi özü ilə heç nə götürə bilməyib, sakinlərin bütün əmlakı 

Ermənistan ordusu tərəfindən qarət olunub. Bu gün baş verənlər həm də Azərbaycan və Ermənistan 

arasındakı fərqi anlamaq üçün növbəti əyani nümunədir. 

Laçın rayonu respublikanın cənub-qərbində, Qarabağ silsiləsində yerləşir. Rayonun relyefi dağlar və 

dağlıq yaylalardan ibarətdir. Ən hündür nöqtəsi Qızılboğaz dağıdır (3594 m). Bitki örtüyü kolluq və seyrək 

meşəli çəmənliklərdən, enliyarpaqlı dağ meşələrindən (palıd, vələs, fıstıq və s.), subalp və alp 

çəmənliklərindən ibarətdir. Ərazisinin çox hissəsində qışı quraq keçən mülayim-isti, soyuq iqlim tipi, 

Qarabağ yaylasında isə dağ-tundra iqlimi üstünlük təşkil edir. İllik yağıntının miqdarı 600-900 mm-dir. 

Rayon ərazisindən Həkəri çayı və onun qolları keçir. 

Rayonun meşə fondu işğal dövründə əhəmiyyətli hissəsi Ermənistan tərəfindən məhv edilib. 

Laçında 10 ədəd Şərq çinarı növünə məxsus qədim ağaclar təbiət abidələri kimi qeydə alınıb. 

Bunlardan 8 ədədi rayonun Malxələf kəndindədir, ən yaşlı ağacın diametri 210 sm, hündürlüyü 26 metr, 

yaşı isə 400 il təşkil edib. Rayon ərazisində ümumi sahəsi 1092 ha olan üçüncü dövrün relikt növlərinə aid 

“Ardıc meşəsi” dövlət təbiət abidələri kimi xüsusi qiymətli meşə sahələrinin siyahısına daxil edilib. Burdakı 

ağacların yaşı 100-150 ilə çatır. 

Rayon ərazisində 2 xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi - Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu və Laçın 

Dövlət Təbiət Yasaqlığı yerləşir. 

Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu Laçın rayonu ilə Gorus rayonu sərhədində dəniz səviyyəsindən 2658 

m hündürlükdə, Həkəri çayının sağ qolu olan Ağoğlan çayının mənbəyinə yaxın 240 hektar ərazidə 

yaradılıb. Gölün dərinliyi 5-6 metr olmaqla vulkanik mənşəlidir. Qaragölün əsas biokütləsində “Gammarus 

lacustris” şirinsu xərçəngi mühüm yer tutmaqla qiymətli balıq növü olan Qızılxallı balıq (forel) üçün yem 

bazası hesab olunub. Gölün müasir vəziyyəti heç də qənaətbəxş deyil, aerokosmik şəkillərdən gölün 

tamamilə quruduğu müşahidə edilib. Ətraf çəmənliklər sistemsiz olaraq intensiv otarılmaqla bitki örtüyü 

korlanıb. 

Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığı: 1961-ci ilin noyabr ayında Laçın rayonu ərazisində 20 000 hektar 

ərazidə yaradılıb. Bitki örtüyünə görə yasaqlığın ərazisi iberiya palıdlarından ibarət olan orta dağ-meşə 

(1000-1700 m), Şərq palıdından ibarət olan yuxarı dağ meşə (1700-2200 m), sulbalp (2200-2500 m) və alp 

(2500-2800 m) çəmənlikləri qurşaqlıqlarına ayrılır. Sahəsinin 7 369 ha və ya 34,5%-i meşə sahəsi, 1 448 

və ya 6,8%-i alp çəmənliyi, 7 400 ha və ya 34,8%-i subalp çəmənliyi, 4 257 ha və ya 20% otlaqlar, 862 və 

ya 4% qayalar və uçqunlar, 34 ha xüsusi təyinatlı torpaqlardır. Burada Azərbaycan Respublikasının 

“Qırmızı Kitabı”na daxil edilən heyvan növlərindən dağ keçisi (Bezoar keçisi), Avropa cüyürü, Nəcib 

maral, Xəzər uları, Ütəlgi qızılquş, Adi qızılquş, Qonur ayı, Ağbaş kərkəs məskunlaşıb. Meşələri əsasən 

vələs, cökə, ağcaqayın və s. qarışıq tip meşələrdir. Yasaqlığın ərazisindəki Hacısamlı meşəsində dünyada 
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qiymətli sayılan Qırmızı palıdın (Qızıl palıd) təbii arealı mövcud olub. Bu ağac Azərbaycan 

Respublikasında ancaq həmin yasaqlıqda yayılıb. 

Həkəriçay Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının ərazisindən axaraq Araz çayına tökülür. Kiçik 

Qafqazın Azərbaycan daxilində Tərtərçaydan sonra (Bazarçayla birlikdə) ikinci ən böyük çayı olub, qar, 

yağış və yeraltı sulardan qidalanır. Çayın sutoplayıcı sahəsi 1180 km2, uzunluğu 113 km, çoxillik orta su 

sərfi 10,8 m3/san, illik axımın həcmi 341 mln.m3-dir. 

Ağsuçay Laçın rayonu ərazisinə daxil olur və Həkəriçayına tökülür. Axımı əsasən qar və yeraltı 

sulardan qidalanır. Çayın sutoplayıcı sahəsi 88 km2, uzunluğu 25 km-dir. 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ekoloji əhəmiyyətə malik 7 relikt göldən Laçın rayonu 

ərazisində yerləşən Zalxagöl, Qaragöl, Canlıgöl, İşıqlı Qaragöl böyük antropogen təsirə məruz qalıb. 

Laçın rayonu zəngin faydalı qazıntılarla, o cümlədən (3 filiz, 37 qeyri-filiz və inşaat materialları 

yataqları) civə, vermikulit, əlvan və üzlük daşları, sement xammalı və tikinti daşı yataqları ilə zəngindir. 

Burada sənaye əhəmiyyətli Gilgəzçay, Sarıbulaq, Narzanlı civə, Ahnəzər əlvan daşı, Qarabəyli, Dəlikdaş, 

Çorman və Narzanlı kimi vermikulit yataqları daha böyük ehtiyatlara malikdir. 

  

S/s Yataqların adı Yatağın növü 
Təsdiq edilmiş 

ehtiyatı 

1 Quşçu sement xammalı 2 144 min m3 

2 Laçın əhəng xammalı 4 458 min ton 

3 Hocaz üzlük daşı 2 533 min m3 

4 Yuxarı  Həkəriçay qum-çınqıl 15 794 min m3 

5 Əhmədli mişar daşı 4 752 min m3 

6 Novruzlu gil 998 min m3 

7 Fingə-I üzlük daşı 2 160 min m3 

8 Fingə-II üzlük daşı 1 800 min m3 

9 Vağazin üzlük daşı 3 200 min m3 

10 Bozdağan üzlük daşı 7 645,7 min m3 

11 Qaraqışlaq I tikinti daşı 1 740 min ton 

12 Əhmədli I sement xammalı 21 000 min ton 

13 Qızılca II sement xammalı 210 min ton 

14 Minkənd sement xammalı 75 min ton 

15 Yaxartəpə sement xammalı 2 203 min ton 

16 Sonasar sement xammalı 600 min ton 

17     Qızılca-Suss sement xammalı 2 500 min ton 

18 Suss sement xammalı 2 040 min ton 

19 Zabux sement xammalı 1 575 min ton 

20 Əliqulu sement xammalı 781 min ton 

21 Pircahan sement xammalı 780 min ton 

22 Quşçu-I sement xammalı 450 min ton 

23 Quşçu-II sement xammalı 3 267 min ton 

24 Mirik sement xammalı 2003,63 min m3 

25   Qarakeçdi-I sement xammalı 1315,86 min m3 

26 Seyidlər sement xammalı 656,6 min m3 

27 Qarakeçdi-II sement xammalı 3926,5 min m3 

28 Qoçaz sement xammalı 720,8 min m3 

29 Kamallı-I sement xammalı 2176,02 min m3 

30 Kamallı-II sement xammalı 2176 min m3 

31 Zərti sement xammalı 15 min m3 

32 Ahnəzər əlvan daş 915 min ton 

33 Minkənd sement xammalı 75 min ton 

34 Qarabəyli vermikulit 263 min ton 

35 Dəlikdaş vermikulit 183 min ton 
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36 Çorman vermikulit 3,7 min ton 

37 Narzanlı vermikulit 1683 min ton 

38 Narzanlı civə 
Filiz - 71788 ton 

Hg - 441,6 ton 

39 Sarıbulaq civə 
Filiz - 1056,6 ton 

Hg - 48,33 ton 

40 Çilgəzçay civə 
Filiz - 112056 ton 

Hg - 359,3 ton 

  

Laçın rayonunda 73 tarix-mədəniyyət abidəsi dövlət qeydiyyatına alınıb. Onlardan 3-ü ölkə 

əhəmiyyətli memarlıq, 8-i ölkə əhəmiyyətli arxeoloji, 47-si yerli əhəmiyyətli memarlıq, 3-ü yerli 

əhəmiyyətli bağ-park, monumental və xatirə abidəsi, 3-ü yerli əhəmiyyətli arxeoloji, 9-u dekorativ-tətbiqi 

sənət nümunələri (xalq daş heykəltəraşlıq) abidələridir. 

Rayon ərazisində yerləşən Ağoğlan məbədi, Məlikəjdər türbəsi, Sarı Aşığın xatirə muzeyi, Həmzə 

Soltan sarayı və Dəmirovlu Pir məbədi Azərbaycan Respublikası ərazisində mövcud olan daşınmaz tarix-

mədəniyyət abidələri içərisində xüsusi önəmə malikdir. 

Məlikəjdər türbəsi 
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Laçın rayonunun Cicimli kəndi yaxınlığında geniş məzarlıq içərisində iki türbə yanaşı ucalır. 

Onlardan tarixən qədim olan, pir kimi ziyarət edilən, yerli əhalinin Məlik Əjdər türbəsi kimi tanıdığı 

türbədir. Alimlər abidəni XIII-XIV əsrə aid edirlər. Türbənin üzərində verilən naxışlar və işlənmiş heyvan 

obrazlarının Xaçındərbətli kəndində olan türbənin naxışları ilə oxşarlığı da belə nəticəyə gəlməyə imkan 

verir. 

Ağoğlan məbədi 
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Ağoğlan monastrı Laçın rayonunun Kosalar kəndi ərazisində yerləşir. İşğal dövründə Ermənistan 

Ağoğlan monastırının memarlıq quruluşunda və interyerində dəyişikliklər edib, divar yazılarını korlamış, 

abidənin divarları üzərində olan bir neçə daş yazıları, eləcə də xeyli sayda alban dövrünə məxsus bir çox 

ornament və simvolları tamamilə silib, onlardan bir çoxunun formalarını dəyişdirərək tanınmaz hala salıb. 

Sarı Aşığın xatirə muzeyi 
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XVII əsrdə yaşamış bayatı ustadı Sarı Aşığın xatirə muzeyi1989-cu ildə rayonun Güləbird kəndində 

istifadəyə verilib. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Laçın rayonunun işğal edilməsi nəticəsində 

muzeyin binası və 200-ə yaxın eksponatı məhv edilmiş və talan edilib. 

Arxeoloqlar 1927-ci ildə Sarı Aşığın məzarının yerləşdiyi Güləbird qəbiristanlığında və türbədə 

araşdırmalar aparmış, belə qənaətə gəlmişlər ki, türbə XVII əsrə aiddir. 

Həmzə Soltan sarayı 

  

Həmzə Soltan sarayı Laçın rayonunun Hüsülü kəndində yerləşir. XVIII əsrdə tikilməsi ehtimal edilən 

sarayın tikintisində şərq memarlıq ənənələrindən geniş istifadə edilib. Saray əvvəl böyük bir kompleks 

təşkil etsə də, dövrümüzə ondan yalnız bir saray binası qalıb. Rayonun işğalından sonra memarlıq abidəsi 

olan Həmzə Soltan sarayı Ermənistan tərəfindən otel kimi istifadə edilib və içərisində böyük dəyişikliklər 

aparılıb. 

Dəmirovlu Pir məbədi 
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Dəmirovlu Pir məbədi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatına alınıb. 

Laçın Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 

Yüksək bədii və tarixi səciyyə daşıyan eksponatlarla zəngin olan Laçın Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 

1979-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Muzeyin ümumi sahəsi 1200 m2-dir. 

Muzeyin fondu 10 mindən çox eksponat təşkil edib. Muzeyin həyətində açıq səma altında 

ekspozisiya da fəaliyyət göstərib, burada müxtəlif əsrlərdə hazırlanmış qədim tarixə malik bədii daş 

nümunələri, at və qoç fiqurları, süjetli oymalar, kənd təsərrüfatı alətləri və bir çox məişət əşyaları nümayiş 

etdirilib. 

1992-ci ildə Laçın şəhərinin işğal edilməsi nəticəsində muzey binası tamamilə dağıdılıb, eksponatları 

məhv və talan edilib. 

Laçın Dövlət Rəsm Qalereyası da talan edilib, qalereyada saxlanılan 60-dan çox rəsm əsəri erməni 

vandalizminə məruz qalıb. 

Laçında bir sıra uşaq musiqi məktəbləri də fəaliyyət göstərib. Laçın şəhər Əli Quliyev adına 1 

nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi 1966-cı ildə yaradılıb. Bu təhsil ocağı 1992-1995-ci illərdə Bakı şəhəri, 

Nərimanov rayonu, İnşaatçılar Mədəniyyət Sarayında, 1995-2008-ci illərdə Bakı şəhəri, Nərimanov 

rayonu, Səttərxan adına Mədəniyyət Evində fəaliyyət göstərib. 2008-ci ildən bu günədək məktəb Bakı 

şəhəri, Nizami rayonu, M.Şərifli küçəsi 1B ünvanında fəaliyyətini davam etdirir. Laçın rayon Şəlvə kənd 

Uşaq Musiqi Məktəbi 1985-ci ildə yaradılıb. Hazırda fəaliyyətini Sumqayıt şəhəri Sarı Qaya qəsəbəsi, 

Şəfəq pansionatının klub binasında davam etdirir. Laçın rayon Şamkənd kənd Uşaq Musiqi Məktəbi 1988-

ci ildə yaradılıb. Məktəb yaranandan 1992-ci ilədək Laçın rayon Şamkənd kəndində, 1992-ci ildən 2004-ci 

ilədək Şəki rayonu Çələbixan kəndində fəaliyyət göstərib. 2004-ci Ağcabədi rayonu Taxtakörpü 

qəsəbəsindəki 552 saylı yaşayış məhəlləsində fəaliyyətini davam etdirir. Laçın rayon Ərdəşəvi kənd Uşaq 

Musiqi Məktəbi 1989-cu ildə yaradılıb. Rayonun işğalından sonra məktəb fəaliyyətini Abşeron rayon 

Pirəkəşkül qəsəbəsində Uşaq bağçasının binasında davam etdirir. 

1999-cu ildə Saatlı rayonunda məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşü zamanı Ulu Öndər Heydər 

Əliyev Laçın şəhər 2 nömrəli Uşaq Musiqi məktəbinin yaradılmasına qərar verib, həmin məktəb 2000-ci 

ildən fəaliyyətə başlayıb. Məktəbin “Laçın Qayası” ansamblı hər il hərbi hissələrdə və rayonun müxtəlif 

tədbirlərində fəal iştirak edir. Məcburi köçkünlər yeni evlərə köçürüldükdən sonra məktəb Xırdalan 

şəhərində Laçın şəhər 1 saylı tam orta məktəbin yerləşdiyi binada fəaliyyətini davam etdirir. 

Laçın rayon Mədəniyyət evi 1930-cu ildən fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət evi rayonun işğalından 

əvvəl Laçın şəhərinin mərkəzində xüsusi dövlət sifarişi əsasında inşa edilmiş, ən müasir texniki qurğularla, 
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səhnə avadanlıqları ilə və keyfiyyətli inventarlarla təchiz edilmişdir. Mədəniyyət evi sahəsi 3700 m2 olan 

mədəniyyət sarayında fəaliyyət göstərirdi. 1982-ci ildən Mədəniyyət Nazirliyinin əmri əsasında Laçın 

rayonunun Mədəniyyət Evinin nəzdində “Xalq Teatrı” yaranmışdır. “Xalq Teatrı” hazırda kiçik səhnə 

əsərlərini tamaşaya qoymaqla rayon sakinlərinə xidmət göstərir. Laçın rayonunun işğalı nəticəsində rayon 

Mədəniyyət Evinin bütün əmlakı işğal zonasında qalmışdır. 

Laçın rayon Mədəniyyət evi Ağcabədi rayonu Taxta-Körpü qəsəbəsində 250 nəfərlik tamaşaçı yeri 

olan yeni inşa edilmiş binada yerləşir. 2015-ci il Laçın rayon Mədəniyyət evi Laçın Rayon Mədəniyyət 

Mərkəzi adı ilə fəaliyyət göstərir. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
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Bir qrup hərbi qulluqçunun səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[14:52] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

“Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 18.1-ci maddəsinə əsasən qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2280 nömrəli Sərəncamına 

əsasən hərbi xidmətə çağırılmış aşağıdakı kateqoriyadan olan hərbi qulluqçular 2020-ci il dekabrın 2-dən 

səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilsinlər: 

1.1. üç və ya daha çox uşağı olan; 

1.2. himayəsində I dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs olan; 

1.3. himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan bacısı və ya qardaşı olan; 

1.4. ailənin tək övladı olan; 

1.5. ataları və ya qardaşları döyüş əməliyyatları, habelə hərbi xidmət üzrə vəzifələrin icrası zamanı 

həlak olmuş və ya vəfat etmiş; 

1.6. döyüş əməliyyatları zamanı yaralanmış, habelə hərbi-həkim komissiyaları tərəfindən dinc 

dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı sayılan; 

1.7. yaxın qohumları Ermənistan Respublikasının hərbi təxribatları və Azərbaycan Respublikasının 

ərazilərini atəşə tutması nəticəsində həlak olmuş; 

1.8. mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış, 

fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilmiş və akkreditasiya olunmuş təhsil müəssisələrində, eləcə də 

onların filiallarında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturalar yaradılan 

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların Siyahısı”nda nəzərdə tutulmuş 

digər elmi təşkilatlarda əyani təhsilalma formasında bakalavriatda, magistraturada, doktoranturada 

(adyunkturada), əsas (baza ali) tibb təhsili və rezidenturada təhsil alan. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 1 dekabr 2020-ci il. 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Laçın rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə 

xalqımızı təbrik edib 

 

[14:11] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Laçın rayonunun işğaldan 

azad olunması münasibətilə rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. AZƏRTAC paylaşımı təqdim 

edir: 

“Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi münasibətilə hamınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Qoy 

Uca Allah mərhəmətini xalqımızdan əsirgəməsin, bütün həmvətənlərimizə cansağlığı və səadət, 

Vətənimizə sülh, firavanlıq və nurlu gələcək bəxş etsin! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Ombudsman Ermənistanın terrorçu qruplaşmalardan və muzdlulardan istifadə etməsi ilə bağlı 
beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

 
[13:50] 01.12.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) Səbinə Əliyeva 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin etnik təmizləmə və qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasəti, o 
cümlədən hərbi əməliyyatlarda terrorçu qruplaşmalardan və muzdlulardan istifadə etməklə Azərbaycana 
qarşı törətdiyi müharibə cinayətləri barədə beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə Azərbaycanın 
işğal edilmiş torpaqlarında Ermənistan tərəfindən əhalinin sayını süni şəkildə artırmaq və bununla da həmin 
ərazilərdə demoqrafik vəziyyəti öz xeyrinə dəyişmək məqsədilə Livan, Suriya, İraq və digər ölkələrdən 
olan etnik ermənilərin həmin işğal altındakı ərazilərə köçürülməsi ilə qeyri-qanuni məskunlaşma siyasəti 
aparıldığı bildirilib. 

Müraciətdə, habelə bu fəaliyyətlə işğalçı Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 
o cümlədən 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və ona əlavə protokolları, Haaqa konvensiyalarını, eləcə də 
Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü digər öhdəlikləri, habelə öz daxili qanunvericiliyinin tələblərini 
kobudcasına pozduğu vurğulanıb. Ombudsmanın müraciətində Ermənistanın siyasi manevr edərək 2020-ci 
il oktyabrın 27-də Azərbaycan tərəfindən 1997-ci ildə ratifikasiya olunmuş BMT-nin “Muzdluların cəlb 
edilməsinə, onlardan istifadə olunmasına, onların maliyyələşdirilməsinə və təliminə qarşı mübarizə 
haqqında Beynəlxalq Konvensiya”sını ratifikasiya etməsi, buna baxmayaraq, muzdluları silahlı 
münaqişələrə cəlb edərək bu Konvensiyanın da tələblərinə biganə münasibət və aşkar surətdə hörmətsizlik 
nümayiş etdirdiyi qeyd olunub. Bununla yanaşı, müraciətdə Ermənistan tərəfindən hərbi əməliyyatlara 
müxtəlif terrorçu qruplaşmaların üzvləri və muzdluların cəlb edilməsinə dair faktlar diqqətə çatdırılıb. 

Müvəkkil müraciətində beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın etnik təmizləmə və qeyri-qanuni 
məskunlaşdırma siyasətini, eləcə də muzdluları, terrorçu qruplaşmaları münaqişəyə cəlb etməklə 
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozması faktlarını araşdırmağa və həmin cinayət 
əməllərinə qarşı beynəlxalq hüquqi məsuliyyət müəyyən edən tədbirlər görməyə çağırıb. 

 

AZƏRTAC 
 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[12:46] 02.12.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə 

cavab olaraq, Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə Vətən müharibəsinə 

başlamışdır.  

Haqq və Şərəf işimiz olan, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 

gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, 

bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək, düşmənə 

sarsıdıcı zərbələr endirmişdir. 

Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatlara əl ataraq, günahsız mülki 

insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törətmişdir. 

Həmvətənlərimizin bir çoxu şəhid olmuş, itkin düşmüş, yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. 

Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əsgər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına 

işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər Ordumuzun bu gün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, 

çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bünövrədir. Bu, eyni zamanda, regionda dayanıqlı və 

uzunmüddətli sülhü, əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi təmin edən mühüm amildir. 

Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirir, bütün 

şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına 

döyüşmüş, Azərbaycan Bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti 

olaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 

tutaraq, qərara alıram: 

1. Hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında Anım Günü kimi qeyd edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 2 dekabr 2020-ci il. 
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Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[12:53] 02.12.2020  

 

XX əsrin 80-ci illərinin sonları-90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistan Azərbaycanın tarixi 

torpaqlarına açıq formada ərazi iddiaları ilə çıxış etmiş və ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzə başlamışdır. Həmin 

dövrdə Azərbaycanda hökm sürən hərc-mərclikdən istifadə edən Ermənistan torpaqlarımızın 20%-ni işğal 

etmiş, Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı 

öz doğma yurd-yuvasından didərgin düşmüşdür. 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün nəticələrinin aradan qaldırılması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin həyata keçirilməsi üzrə 30 ilə yaxın davam edən danışıqlar 

prosesi Ermənistanın destruktiv mövqeyinə görə nəticə verməmişdir. 

2019-cu ildən etibarən isə Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin bir-birinin ardınca verdiyi təxribatçı 

bəyanatlar və atdığı addımlar danışıqlar prosesini məqsədyönlü şəkildə tamamilə pozmuşdur. Bununla 

Ermənistan bir daha özünün əsl məqsədinin mövcud status-kvonu möhkəmləndirməkdən və Azərbaycan 

ərazilərini ilhaq etməkdən ibarət olduğunu nümayiş etdirmişdir. 

Ermənistanın qəbul etdiyi təcavüzkar və hücum xarakterli milli təhlükəsizlik strategiyası və hərbi 

doktrina, işğal edilmiş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətini genişləndirməsi, “yeni ərazilər 

uğrunda yeni müharibə” çağırışı, mülki şəxslərdən ibarət “könüllü dəstələri” yaratmaq qərarı, 2020-ci il 

iyulun 12-də Ermənistan – Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində təxribat törətməsi, eyni 

zamanda bütövlükdə qoşunların təmas xəttində gərginliyi artırması, cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə 

qoşunlarını cəmləşdirməsi, böyük həcmdə silah-sursat toplaması Ermənistanın genişmiqyaslı hücuma 

hazırlaşdığını göstərirdi. 

Azərbaycan dəfələrlə bəyan etmişdi ki, Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz 

mövcudluğu regionda sülh və təhlükəsizlik üçün əsas təhdiddir və hər zaman vəziyyətin gərginləşməsinə 

səbəb ola bilər. 

Ermənistanın təxribatına və növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı 

torpaqlarımızın işğaldan qurtarılması, Ermənistanın sülhə məcbur edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

məlum qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına 

qayıtması və ədalətin bərpası üçün Vətən müharibəsinə başladı. Bu müqəddəs amal uğrunda bütün 

Azərbaycan xalqı səfərbər və həmrəy oldu. 

44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, 

Qubadlı şəhərlərini, Azərbaycan xalqının tarixində, mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yeri olan, 

Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, 

Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı 

və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, 

həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad etdi. 

Rəşadətli Azərbaycan əsgər və zabitləri addım-addım irəliləyərək, Ermənistanın uzun illər ərzində 

qurduğu mühəndis-istehkam sistemlərini yarıb keçdilər, torpaqlarımız qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, 

şəhidlərimizin qanı və canı bahasına azad edildi. 

Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması 

müharibənin taleyində həlledici rol oynadı, Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası 

ilə nəticələndi, Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. 

Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalq-iqtidar birliyi 

ölkəmizin qələbəsini təmin edən mühüm amillər oldu. Ulu əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb 

tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün qalib xalq 

olduğunu bütün dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı 

baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədilə qərara 

alıram: 

1. Hər il noyabrın 10-u Azərbaycan Respublikasında Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilsin. 
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2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 2 dekabr 2020-ci il. 
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Qəhrəman Azərbaycan Ordusu Laçına daxil olub 

 

[12:01] 01.12.2020  

 

Qardaş Azərbaycan Qarabağda əldə olunan böyük zəfərdən sonra işğal altındakı torpaqlarına 

qovuşmaqda davam edir. Qəhrəman Azərbaycan Ordusu Ağdam və Kəlbəcərdən sonra bu dəfə də Laçına 

daxil olub. Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Laçın rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə Türkiyə 

Milli Müdafiə Nazirliyinin internet səhifəsində yer alan paylaşımda əksini tapıb. Paylaşımda şanlı 

ordumuzun Laçın rayonuna daxil olmasını əks etdirən görüntülər də yer alıb. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

 

[12:00] 01.12.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin xalqa 

müraciəti 

 

-Əziz həmvətənlər.  

Böyük sevinc hissi ilə bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını 

bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Özü də 

bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə 

edilmiş parlaq qələbə bu gözəl nəticəyə gətirib çıxardı ki, üç rayonumuz – Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bizə 

qaytarıldı. Biz bu rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən qaytarmışıq. 

Laçın rayonu ölkəmizin ən böyük rayonlarından biridir, ərazisi 1800 kvadratkilometrdir. Laçın 

rayonunun zəngin təbiəti, tarixi abidələri, yeraltı sərvətləri bizim milli sərvətimizdir. Laçın rayonunun 

Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişaf işlərində mühüm rolu olacaqdır. İlk növbədə, biz Laçına laçınlıları 

qaytaracağıq. Əziz laçınlıları bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, gözaydınlığı verirəm. 

Laçın işğal olunanda bu rayonda təqribən 50 mindən bir qədər çox əhali yaşayırdı. İndi Laçın rayonunun 

əhalisi 80 min nəfərə çatıb. Əlbəttə ki, laçınlıları qısa müddət ərzində Laçına qaytarmaq bizim əsas 

vəzifələrimizdən biri olacaqdır. Həmçinin biz çalışacağıq ki, keçmiş məcburi köçkünləri işğaldan azad 

edilmiş bütün digər rayonlarımıza qısa müddət ərzində qaytaraq. 

Əlbəttə, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda mövcud olan mənzərə böyük çətinliklər yaradır. Çünki 

hər tərəf dağıdılıb, infrastruktur dağıdılıb, binalar sökülüb, inzibati binalar sökülüb. Hazırda o yerlərdə 

yaşamaq üçün şərait yoxdur. Ancaq biz o bölgələri, bütün rayonları bərpa edəcəyik, vətəndaşlarımızın 

normal həyatı üçün bütün addımları atacağıq. Bildiyiniz kimi, ilk layihələr artıq icra edilməyə başlanmışdır. 

Prezidentin ehtiyat fondundan müvafiq vəsait ayrılmışdır. Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun, Bərdə-Ağdam 

dəmir yolunun tikintisi artıq başlanmışdır. Bu, onu göstərir ki, biz bu işləri maksimum səmərə ilə və eyni 

zamanda, qısa müddət çərçivəsində planlaşdırırıq ki, vaxt itirmədən bütün işləri təşkil edək. Artıq müvafiq 

dövlət qurumu da yaradıldı və bu işlərin hamısı koordinasiya şəklində aparılacaqdır. 

Laçın rayonunda bizim böyük meşə sahələrimiz var - ərazinin 22 min hektarı meşə sahəsidir. Bu da 

bizim böyük sərvətimizdir. Kəlbəcər rayonunda 24 min hektar meşə sahəsi vardır. Zəngilan və Qubadlı 

rayonlarında 12 min hektar və eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş Hadrut rayonunda və Xocavənd 

rayonunun bir hissəsində böyük meşə sahələri vardır. Meşələr isə planetimizin ağ ciyəridir. Mənfur, vəhşi 

düşmən bizim meşələrimizi 30 il ərzində qırıb, talayıb və son müddət ərzində yandırıb. Buna baxmayaraq, 

meşə sahələrimizin böyük hissəsi toxunulmaz qalıb, çünki düşmən o meşələrə dırmaşa bilməyib, o, ucqar 

dağ massivlərində yerləşir. Əlbəttə, dağıdılmış və məhv edilmiş infrastrukturun, o cümlədən kəsilmiş 

ağacların bərpası da diqqət mərkəzində olacaqdır. 

Onu da bildirməliyəm ki, bizim böyük çayımız - uzunluğu 100 kilometrdən çox olan Həkəri çayının 

mənbəyi Laçın rayonundadır. Bu da böyük strateji əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Deyə bilərəm ki, bizim 

10-dan çox böyük və kiçik çayımızın mənbəyi işğaldan azad edilmiş torpaqlardadır. Onların arasında 4 çayı 

xüsusilə qeyd etmək istərdim. Çünki bu çayların uzunluğu 100 kilometrdən çoxdur. Tərtərçay 200 kilometr, 

Bazarçay 180 kilometrə yaxın, Xaçınçay 120 kilometrə yaxın – bu 3 çay Kəlbəcər rayonunda yerləşir. 

Həkəri çayı da böyük çaylarımızdan biridir, uzunluğu 100 kilometrdən çoxdur. Bunun çox böyük 

əhəmiyyəti var. Çünki Azərbaycan ərazisindən keçən bizim əsas çayların mənbələri başqa ölkələrdə yerləşir 

- Kür çayı, Araz çayı, Samur çayı. Bizim bu 3 əsas çayımızın mənbələri başqa ölkələrdə yerləşir. Əlbəttə 

ki, 4 böyük çayın mənbəyinin ölkəmizin ərazisində olması böyük üstünlüyümüzdür. Ancaq bu ərazilər işğal 

altında idi. İndi bu ərazilər işğaldan azad edilib. İşğaldan azad edilmiş torpaqların və orada həyatın bərpası 

üçün əlbəttə ki, çay resurslarımızın çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Artıq müvafiq göstərişlər verilib və 

su anbarlarının tikintisi nəzərdə tutulur. Bu, özlüyündə kənd təsərrüfatının inkişafına, ekoloji tarazlığın 

təmin edilməsinə çox böyük təsir göstərəcək amillərdən biridir. 

https://azertag.az/
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Bütövlükdə azad edilmiş bölgələrin iqtisadi potensialı, kənd təsərrüfatı, turizm potensialı çox 

böyükdür. Biz bu potensialdan məharətlə istifadə edərək Qarabağ bölgəsini nəinki Azərbaycanın, dünyanın 

ən gözəl bölgələrindən birinə çevirməliyik və əminəm ki, buna nail olacağıq. 

Laçın rayonunun strateji əhəmiyyəti, eyni zamanda, ondan ibarətdir ki, rayon ərazisindən və Laçın 

şəhərinin içi ilə Laçın dəhlizi keçir. Bildiyiniz kimi, bu dəhliz Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə 

verilibdir. Dəhliz uzun illər erməni silahlı qüvvələrinin, işğalçıların nəzarətində idi. Deyə bilərəm ki, 

noyabrın 10-da imzalanmış birgə Bəyanatın ilkin versiyasında bu dəhlizin erməni silahlı qüvvələrinin 

nəzarətində qalması ilə əlaqədar müddəa var idi. Mən buna etiraz etdim və nəticədə bu dəhliz Rusiya 

sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə verilmişdir. Hesab edirəm ki, bu, çox böyük nailiyyətdir. Laçın dəhlizi 

erməni işğalçı qüvvələrindən təmizlənib. Onu da bildirməliyəm ki, Bəyanatın ilkin versiyasının üzərində 

fəal işlər gedirdi, xüsusilə Şuşa şəhəri işğaldan azad olunandan sonra qısa müddət ərzində. Bəyanatın ilkin 

versiyasında bizə təklif edilirdi ki, Laçın dəhlizinin eni 30 kilometr olsun. Mən buna qəti etiraz etdim və 

dedim ki, Ermənistan tərəfinin bu iddiası tamamilə əsassızdır. Dəhliz çərçivəsində təhlükəsizlik tədbirlərini 

təmin etmək üçün bu qədər geniş dəhlizə ehtiyac yoxdur. Ona görə mən bunu tamamilə qəbuledilməz təklif 

kimi hesab etdim və öz fikrimi bildirdim. Ondan sonra ikinci variantda Laçın dəhlizinin eni 10 kilometr 

nəzərdə tutulurdu. Buna da mən razılıq vermədim və nəticədə 5 kilometr eni olan dəhliz haqqında razılıq 

əldə edildi. Beş kilometr həm bizim üçün, həm Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər üçün və təhlükəsizliyi 

təmin etmək üçün kifayət qədər məsafəni əhatə edir. 

Onu da bildirməliyəm ki, uzun illər ərzində - 30 ilə yaxın aparılan danışıqlarda Laçın rayonunun 

Azərbaycana qaytarılması, xüsusilə Laçın dəhlizi ilə bağlı olan məsələ həmişə çox önəmli və ayrı bir mövzu 

kimi müzakirə olunurdu. Ermənistan tərəfi, ümumiyyətlə, hesab edirdi ki, bütün Laçın rayonu onlara dəhliz 

kimi verilməlidir. Əfsuslar olsun ki, bəzi Qərb dairələri bu mövqeyi dəstəkləyirdi. Bu da Ermənistanın 

mövqeyini daha barışmaz edirdi və demək olar ki, düşmən tamamilə azğınlaşmışdı. Bunun nəticəsində, 

məhz Laçın rayonunda çox ciddi məskunlaşma siyasəti aparılırdı. İşğaldan azad edilmiş digər yerlərdə 

qanunsuz məskunlaşma baş verirdi, amma bu dərəcədə yox, bu həcmdə yox. Misal üçün, əgər Ağdam, 

Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarına baxsaq, orada daha çox hərbi hissələr yerləşirdi. Çünki 

orada bütün evlər, binalar mənfur düşmən tərəfindən dağıdılmışdı. Orada hərbçilər, onların ailə üzvləri 

yaşayırdı və çox az sayda mülki əhali yaşayırdı. Xaricdən gətirilən ermənilər oraya göndərilmirdi. Laçın 

rayonu isə artıq Ermənistan tərəfindən çox ciddi dərəcədə nəzarətə alınmışdı və orada çox böyük 

məskunlaşma proqramı icra edilmişdi. Orada minlərlə insan yaşayırdı və bəzi məlumatlara görə, bəlkə də 

10 minə yaxın insan yaşayırdı. Yəni, Ermənistan rəhbərliyində Laçın rayonunu Azərbaycana qaytarmaq 

fikri olmamışdır. Biz Laçın dəhlizi haqqında danışıqlar zamanı mövzulara toxunarkən həmişə həm 

Ermənistan, həm də onun havadarları qeyd edirdilər ki, yox, Laçın rayonu ayrı mövzudur. Birbaşa bizə 

deyilməsə də, belə bir fikir həmişə var idi ki, Laçın rayonu hansısa formada Ermənistana qalmalıdır. 

Danışıqlar prosesi ilə əlaqədar onu da bildirməliyəm, - istəyirəm Azərbaycan xalqı bu məlumatı 

məndən eşitsin, - təsadüfi deyil ki, işğalda olan rayonların Azərbaycana qaytarılması məsələsi danışıqların 

mərkəzində yerləşirdi. Bu, bizim mövqeyimiz idi. Ancaq burada da mərhələli həll nəzərdə tutulurdu. Biz 

də bunun tərəfdarı idik. Birinci mərhələdə 5 rayonun Azərbaycana qaytarılması, ikinci mərhələdə isə Laçın 

dəhlizi istisna olmaq şərti ilə Kəlbəcər və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması. Ermənistan tərəfi 

hər dəfə məsələ qaldırırdı ki, əgər bu 7 rayon Azərbaycana qaytarılacaqsa, mütləq Dağlıq Qarabağın statusu 

eyni vaxtda öz həllini tapmalıdır. O başqa məsələdir ki, Ermənistan, sadəcə olaraq, danışıqlarda iştirak 

edərək imitasiya ilə məşğul idi və heç bir rayonu bizə qaytarmaq fikrində deyildi. Ancaq istənilən halda 

onların mövqeyi belə idi ki, 5 rayon qaytarıla bilər, amma Laçın və Kəlbəcər rayonlarının Azərbaycana 

qaytarılması üçün Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini ya tanımalıdır, ya da ki, orada keçiriləcək 

səsverməni tanımalıdır, səsvermə üçün tarix müəyyən edilməlidir. Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilərsə, 

o zaman Ermənistan Kəlbəcər və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytaracaq, ancaq Laçın dəhlizi 

Ermənistana veriləcəkdi, özü də dəhlizin eni müəyyən edilməmişdi. Bax, bu idi danışıqlar masasında olan 

məsələlər. 

Mən deyə bilərəm, bu 17 il ərzində dəfələrlə bizə müxtəlif yerlərdən, xarici dairələrdən belə siqnallar 

gəlirdi ki, indi beş rayonu alın, bununla da kifayətlənin. Siz müharibədə məğlubiyyətə uğramısınız, 

Ermənistan müharibədə, - Birinci Qarabağ müharibəsi nəzərdə tutulurdu, - qələbə qazanıb. Siz reallıqlarla 

razılaşın. İndi beş rayon ki, sizə vəd verilir, o da böyük şeydir, siz onu alırsınız, Laçın, Kəlbəcər də qalsın 

sonraya, siz nə vaxt müstəqillik versəniz Dağlıq Qarabağa, o vaxt da o rayonların bir hissəsi sizə qayıda 

bilər. 
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Mən isə həmişə deyirdim ki, Laçın, Kəlbəcər və Şuşa Azərbaycana qayıtmasa, heç bir razılaşma ola 

bilməz. Mənim mövqeyim xarici ölkələrdə bir çoxlarını qıcıqlandırırdı. Mən deyirdim ki, bizim ərazi 

bütövlüyümüz bərpa edilməlidir. Deyirdim ki, müharibə variantı heç vaxt istisna olunmur. Nəinki deyirdim, 

bütün bu illər ərzində bütün gücümüzü səfərbər edib ölkəmizi gücləndirirdik, güc toplayırdıq - həm 

beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində, həm iqtisadi məsələlərin həllində, ölkəmizdə həmrəyliyin və 

birliyin möhkəmlənməsində, ordu quruculuğunda güc toplayırdıq. Bu gücü dəmir yumruq formasına 

gətirdik, düşmənin belini qırdıq və bu gün biz yeni reallıq yaratdıq. Əgər hətta bir il bundan əvvəl bəziləri 

bizə deyirdilərsə ki, siz mövcud olan reallıqla barışın, bu gün mən deyirəm, hər kəs mövcud reallıqla 

barışmalıdır. Noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanata əgər kimsə müdaxilə etmək istəsə, bizim sərt 

mövqeyimizi görəcək. Belə cəhdlər var. Bu cəhdlərin bir məqsədi var ki, bu razılaşma pozulsun. Çünki bu 

razılaşma bəzilərini çox qıcıqlandırır ki, artıq burada yeni təhlükəsizlik formatı yaranıbdır. Türkiyə-Rusiya 

Birgə Mərkəzinin yaradılması bəyanatda təsbit edilib. Eyni zamanda, burada təhlükəsizlik tədbirlərinin 

görülməsi və Bəyanatın müddəalarının icra edilməsi bəzilərini qıcıqlandırır. Ancaq bizim işimizə, əldə 

edilmiş razılaşmaya heç kim müdaxilə edə bilməz. Razılaşma icra edilir və icra edilməlidir. 

Bir daha demək istəyirəm ki, biz yeni reallıq yaratdıq, qələbə çaldıq, düşmənin başını əzərək, 

düşməni torpaqlarımızdan qovaraq yeni reallıq yaratdıq. Hər kəs bu reallıqla barışacaq, məcbur olub 

barışacaq, necə ki, Ermənistan barışdı. Bu Bəyanatın altında Paşinyanın imzası var. Bunu o imzalayıb, 

məcbur olub. O, əslində, kapitulyasiya aktına öz imzasını qoyub. Ermənistan ya tamamilə məhv olacaqdı, 

ya da ki, imzalayacaqdı. Başqasının buna nə dəxli var? Hər kəs getsin öz işi ilə məşğul olsun. 

Bölgəmizdə yeni reallıq yarandı. Bu reallığı biz yaratdıq. Azərbaycan yaratdı bu reallığı. Biz 

düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirdik. Bu 

qətnamələr 27 il idi ki, kağız üzərində qalırdı. Bu qətnamələr 27 il idi ki, sadəcə olaraq, bir çoxları üçün 

kağız parçası idi, təkcə Ermənistan üçün yox, başqaları üçün də. Biz deyirdik ki, beynəlxalq hüquq bizim 

tərəfimizdədir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri tələb edir, işğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan 

çıxsın. Amma bunun nəticəsi olmadı. Biz beynəlxalq hüquq praktikasında və bölgəmizdə yeni reallıq 

yaratdıq. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etdik. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. 

Biz işğala son qoyduq. Ümid edirəm ki, biz bölgədə bu gün və gələcək üçün yeni təhlükəsizlik, yeni 

əməkdaşlıq formatını təşkil etdik. Bu format nədən ibarət olacaq, bunu həyat göstərər. Hər halda biz bu 

yeni əməkdaşlıq formatının yaradılması üçün lazımi işləri gördük, öz torpaqlarımızdan düşməni qovduq və 

noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanatda göstərilən məsələlər əgər bu gün öz həllini taparsa, onda bölgəmizdə 

yeni əməkdaşlıq çərçivələri yaradılacaqdır. 

Ona görə Laçın rayonunun bizə qaytarılması, əlbəttə ki, tarixi məsələdir. Biz müharibə zamanı 

təqribən 5 min, 5 min kvadratkilometrə yaxın ərazini döyüş meydanında azad etdik, müharibə yolu ilə azad 

etdik. Eyni zamanda, təxminən bir o qədər – 5 min kvadratkilometrə yaxın ərazini artıq sülh yolu ilə 

qaytardıq. Əlbəttə, buna sülh yolu ilə qaytarmaq demək olmaz. Biz düşməni məcbur etdik və düşmən artıq 

uçurum kənarında idi, tamamilə məhv olurdu. Onun başqa yolu yox idi, ya tamamilə məhv olacaqdı, ya da 

ki, kapitulyasiya aktına imza atacaqdı. Baxın, görün bizim həm hərbi, həm siyasi müstəvidə nə qədər böyük 

uğurlarımız var. Uzun illər nə qədər düşünülmüş siyasət aparmışıq. Bir çox hallarda bu siyasətin 

əlamətlərini ictimaiyyətə təqdim edə bilmirdik. Çünki sadəcə olaraq, bu, konfidensial məlumat idi və bizim 

planlarımızın reallaşmasına müdaxilə edə bilərdi. Amma çox dəqiq, məqsədyönlü, ardıcıl siyasət apararaq 

bir nöqtəyə vururduq, bir məqsədimiz var idi - torpaqlarımızı düşməndən təmizləmək. Buna nail olduq, 

həm döyüş meydanında, həm danışıqlar masasında və razılaşma yolu ilə. Mən deyəndə ki, məsələnin hərbi 

yolu var, bunu nəzərdə tuturdum. Əgər düşmənin başını əzməsəydik, o, heç vaxt öz xoşu ilə bu torpaqlardan 

çıxmazdı. Düşmən bu işğalı əbədiləşdirmək istəyirdi və onların bütün çirkin əməlləri bu məqsədi güdürdü. 

Laçın rayonuna da bir eybəcər erməni adı vermişdilər. Artıq yoxdur bu ad, zibil yeşiyinə atıldı bütün başqa 

eybəcər adlarla bərabər. 

Laçın rayonunun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. Mən bir daha demək istəyirəm ki, hər bir 

rayonun işğal altına düşməsi faciə idi. Amma Laçın rayonunun işğalı imkan verdi ki, artıq Ermənistan ilə 

Dağlıq Qarabağ arasında yol bağlantısı olsun. 1992-ci ilin may ayında Şuşanın işğalından bir neçə gün 

sonra Laçının işğal altına düşməsi böyük itkimiz idi. Artıq Ermənistan bu dəhliz vasitəsilə silah-sursat, 

canlı qüvvə göndərirdi. Əlbəttə ki, bu, böyük itkilərə gətirib çıxardı. Ondan təxminən bir il sonra Kəlbəcər 

rayonu işğal altına düşdü. 

Demək olar ki, bütün bunlar sonrakı işğal üçün zəmin yaratdı. Onu da bir daha demək istəyirəm ki, 

Laçın rayonu işğala məruz qalanda Bakıda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Bu mübarizəni aparanlar 
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Laçını, Şuşanı, Kəlbəcəri düşmənə satdılar, demək olar ki, Azərbaycan dövlətçiliyini uçurum kənarına 

qoydular. Biz bütün bu tarixi yaxşı xatırlayırıq. Bu gün Laçın rayonunu bir güllə atmadan, bir şəhid 

vermədən işğaldan azad etmək böyük qələbəmizdir. 

Mən bir daha demək istəyirəm, - artıq onu demişəm, - onsuz da biz Laçını da, Kəlbəcəri də, Ağdamı 

da alacaqdıq. Bizim planlarımız var idi və biz ardıcıl şəkildə bu planlara doğru gedirdik. Ancaq hər kəs 

bilməlidir ki, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının çox çətin relyefi var. Kəlbəcər rayonuna əvvəlki, sovet 

dövründə gedən yol Ağdərə rayonundan keçirdi. Sovet vaxtında bu rayona Mardakert deyilirdi, orada 

ermənilər yaşayırdı. Başqa yol demək olar ki, yox idi. Biz indi Kəlbəcərə Göygöl və Daşkəsən 

rayonlarından daxil olmuşuq. Xüsusilə qış mövsümünü, çətin relyefi nəzərə alsaq böyük itkilərimiz ola 

bilərdi. Həm Ağdam, həm Laçın, həm Kəlbəcər rayonlarının azad edilməsi işində böyük itkilərimiz ola 

bilərdi və böyük vaxt sərf olunacaqdı. 

Ona görə bizim qələbəmiz tarixi Qələbədir. Biz bir neçə rayonu döyüş meydanında düşməndən azad 

etdik, üç rayonu düşməni məcbur edərək qaytardıq və beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etdik. 

İndi artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur. Əgər kimsə hesab edir ki, bu münaqişə hələ də davam edir, 

səhv edir. Bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Mən bir daha demək 

istəyirəm, onlar görəcəklər ki, vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində onların yaşayışı yaxşı olacaq. Onlar 

bu səfalətdən canlarını qurtaracaqlar. Baxın, biz indi Bərdədən Ağdama dəmir yolu çəkirik. Ağdamdan 

Xankəndiyə məsafə 20-30 kilometrdir. Amma Ermənistan paytaxtından Xankəndiyə gəlmək üçün neçə saat 

vaxt sərf etmək lazımdır - yük maşınları ilə bəlkə də on saat. Özü də çətin dağ yolları ilə. Ağdamdan isə 

Xankəndiyə yarım saat. 

Bu, gələcək perspektivlərimizi diktə edəcək. Ona görə biz buna hazır olmalıyıq və öz strategiyamızı, 

öz taktiki addımlarımızı elə atmalıyıq ki, bundan sonra bu bölgədə bir dənə də təhlükə mənbəyi olmasın. 

Əlbəttə ki, bunun qarantı Azərbaycan Ordusudur. Əgər bu bölgənin coğrafiyasına hər kəs baxsa görər ki, 

bu gün Ermənistanı Dağlıq Qarabağla 5 kilometr enində dəhliz birləşdirir. 

Bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və mütləq oraya qayıdacaq azərbaycanlılar gün gələcək 

yenə yaxşı qonşuluq şəraitində yaşayacaqlar. Burada logistik məsələlər var, nəqliyyat məsələləri var, enerji 

təhlükəsizliyi var. Biz bütün bu məsələləri nəzərdən keçirəcəyik. Ermənistan rəhbərliyindən fərqli olaraq, 

bizim strateji baxışlarımız var, bunlar artıq formalaşıb. Biz məqsədə çatmaq üçün ardıcıl surətdə gedirik. 

Ermənistan rəhbərliyinin hətta Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir baxışı 

yox idi. Onlar özləri bilmirdilər nə istəyirlər. Gah deyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ “müstəqil dövlət”dir. Gah 

deyirdilər ki, “Dağlıq Qarabağ Ermənistan”dır. Bu təzadlı fikirlər bir-biri ilə necə uzlaşa bilər? Bu, nəyi 

göstərir? Onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi savadsız, siyasətdən başı çıxmayan insanlardan ibarətdir. 

Yaxşı, bu, müstəqil dövlətdirsə, onda sənin ordun orada nə iş görür? Əgər bu, müstəqil dövlətdirsə, - hansı 

ki, heç kim tanımayıb, elə birinci Ermənistan tanımayıb, - o necə ola bilər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın 

baş nazirinin sözləri ilə desək, “Ermənistandır və nöqtə”. Ona görə onların bu məsələ ilə bağlı da açıq-aydın 

fikri yox idi. Bu idi bizim qarşımızda duran ölkə. 

Əlbəttə, biz bir daha görürük və artıq işğaldan azad edilmiş torpaqlarda olarkən bir daha gördüm ki, 

onlar bizə bir santimetr də torpaq qaytarmaq istəmirdilər. Əks-təqdirdə o istehkamları qurmazdılar. Onlar 

əbədi saxlamaq istəyirdilər o torpaqları. Ona görə o saxta xəritələri düzəldirdilər. Ona görə bizim 

şəhərlərimizə öz adlarını verirdilər. Ona görə xaricdən erməniləri gətirib oraya yerləşdirirdilər. Hərbi 

cinayət törədirdilər və cavab verəcəklər bütün cinayətlərə görə. Artıq işlər praktiki fazaya keçibdir. 

Qiymətləndirmə prosesi tezliklə başlanacaq, vurulmuş ziyan hesablanacaq. Artıq hüquqi müstəvidə 

addımlar atılır. Mən bunu artıq bildirə bilərəm Azərbaycan xalqına. Hələ ki, detalları açmaq istəmirəm. 

Amma bu, artıq niyyət deyil, bu, artıq praktiki addımlardır. Biz onları bundan sonra da ifşa edəcəyik. 

Azad edilmiş torpaqlara xarici jurnalistlər dəvət olunur. Beynəlxalq media erməni vəhşiliyinin 

nəticələrini işıqlandırır. Bu müddət ərzində Kəlbəcəri nə günə qoyduqlarını işıqlandırır. Vəhşilər kimi gedib 

hər tərəfi söküb, yandırıb, talayıb, meşələri yandırıb, kəsib. Özlərini burada, necə deyərlər, əsrlərboyu 

yaşamış xalq kimi təqdim edirdilər. Əsrlərboyu orada yaşamış xalq heç vaxt bunu etməz, bu vəhşiliyi etməz. 

Onlar orada azərbaycanlıların evlərində yaşayıblar. Özləri üçün bir şey tikməyiblər, daşı daş üstündə 

qoymayıblar, ancaq istismar ediblər. Bizim torpaqlarımızı istismar ediblər. Mənə verilən məlumata görə, 

orada on minlərlə hektarda taxıl əkilib, xüsusilə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarında. Mənə 

verilən məlumata görə, Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda ildə 90 min ton taxıl yığırdı. Ermənistanın 

işğal edilmiş bu torpaqlarla birlikdə ümumi taxıl istehsalı 190 min ton olub. Onun yarısını bizim 

torpaqlarımızdan götürürdü. Bu, torpaqlarımızın qanunsuz istismarıdır. Buna cavab verəcək, dəymiş ziyanı 
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ödəyəcək. İndi onlar bundan məhrum oldular. İndi öz ərzaq təhlükəsizliyini necə təmin edəcəklər? Orada 

böyük üzüm bağları mövcud idi. Mən Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarına gedərkən yolboyu görmüşdüm 

ki, bir çox üzüm bağlarımız dağıdılıb, orada köhnə şpalerlər qalıb. Amma bir çox yerlərdə üzüm bağları 

saxlanılıb. Ondan istifadə edirdi, bizim suyumuzdan istifadə edirdi, elektrik enerjisi istehsal edirdi. Vəhşi 

kimi gəlib başqasının torpağına onu istismar edib, onun mənşəyini dəyişdirmək istəyib, yaşayış 

məntəqələrinin adlarını dəyişdirmək istəyib, tarixi abidələrimizi yerlə-yeksan edib, saxta tarix yaradıb, 

xəritələr dərc edib. Bu, bölgədə mövcud olan ənənələrə, qaydalara, Qafqazda mövcud olan davranış 

qaydalarına tamamilə ziddir. Bu, bir daha onu göstərir ki, erməni xalqının bizim bölgə ilə heç bir əlaqəsi 

olmayıb. Bunlar heç vaxt Qafqaz xalqı olmayıb. Sonradan gəlmələrdir. 

Biz isə artıq haqq-ədaləti bərpa etmişik. Biz tarixi həqiqəti bərpa etmişik. 

Prezident seçiləndən sonra ilk mərhələdə münaqişənin həlli ilə bağlı ümidlərim var idi. Çünki 

danışıqlar müəyyən dərəcədə gedirdi. Kiçik olsa da, bəzi tərəqqi əldə edilmişdi, baza prinsipləri əsasında 

müəyyən addımlar atılmışdı. İşğal edilmiş torpaqların geri qaytarılması məsələsi bizi qane edirdi. Ancaq 

xalqların öz müqəddəratı prinsipinin ərazi bütövlüyü prinsipi ilə bərabər səviyyədə tutulması bizi qane 

etmirdi. Amma son illər mənim də, necə ki, Azərbaycan xalqının əksər hissəsinin bütün ümidləri artıq 

tükənmişdi. Sadəcə olaraq, mən demişdim, bir daha demək istəyirəm ki, nə vaxt nəyi etmək lazımdır, necə 

etmək lazımdır, hansı məqamda nəyi etmək lazımdır, hər şey gərək ölçülüb-biçilsin. Elə zərbə vurmalıyıq 

ki, düşmən o zərbədən ayılmasın. Elə zərbə vurmalıyıq ki, düşmən bundan sonra daha baş qaldırmasın. Bu 

müharibə bizim şanlı Qələbəmizdir. Biz fəxr edirik. Ancaq bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, erməni 

faşizmi bir daha bu bölgədə baş qaldırmasın. Əgər kimsə Ermənistana ikinci dövlət yaratmaq üçün ərazi 

vermək istəyirsə versinlər, orada ikinci erməni dövləti yaratsınlar, öz ərazisinin bir hissəsini onlara 

versinlər. Amma gəlib bizdən tələb etmək ki, tarixi, hüquqi Azərbaycan torpağında erməni dövləti 

yaradılsın, bu, hansı məntiqə sığır? Heç bir məntiqə, heç bir ədalətə sığmır. Sizin bizim torpağımızda nə 

işiniz var? Min kilometrlərlə məsafədə yerləşən ölkələr, indi qanunlar qəbul edirlər, parlamentlər bu 

məsələni müzakirə edirlər. Nə işi var Fransa parlamentinin bizim məsələ ilə əlaqədar? Neçə ildir Fransa 

Minsk qrupunun həmsədridir? Daşı daş üstə qoyub? Bir məsələnin həlli üçün praktiki addım atıb? İndi 

məsələ həll olunandan sonra görün nələr baş verir? Fransa Senatı qətnamə qəbul edir ki, Dağlıq Qarabağ 

tanınsın. Sizin onlardan xoşunuz gəlirsə, mən müharibə dövründə demişdim, verin Marsel şəhərini, onun 

adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradın. Amma bizim işimizə heç kim qarışa bilməz. Bir daha 

demək istəyirəm ki, artıq “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” termini arxada qalıb. Məsləhət görmürəm ki, bu 

termin artıq dillərdə olsun. Ancaq tarix haqqında danışanda, əlbəttə ki, bu termindən istifadə etmək olar. 

Biz müharibə dövründə Ermənistan ordusunu demək olar ki, məhv etdik. Mən müharibə dövründə 

müntəzəm olaraq düşmənin hərbi texnikasının məhv edilməsi ilə bağlı Azərbaycan xalqına məlumat 

verirdim. Artıq müharibə başa çatıb və bölgədə yeni dövr başlayır. Amma istərdim ki, Azərbaycan xalqına 

məlumat verim. Biz müharibə dövründə Ermənistan ordusunu necə məhv etmişik və nəyə görə Ermənistan 

baş naziri o alçaldıcı kapitulyasiya aktına imzasını qoydu. 

Məhv edilmiş Ermənistan ordusunun texnikaları: 

Tank əleyhinə vasitələr - 53 dənə, “Smerç” - dörd dənə, “Qrad” - 97 dənə, “Uraqan” - 2, “YARS” - 

1, TOS odsaçan - 1, “S-300” zenit-raket kompleksləri - 7 atıcı qurğusu məhv edildi. İndi əgər təkcə bunun 

qiymətini hesablasalar, görərlər ki, biz Ermənistan ordusuna nə qədər böyük zərbə vurduq. Beləliklə, 7 atıcı 

qurğu, bir “S-300” radiolokatoru və iki “S-300” aşkaretmə stansiyası məhv edildi. “Oborona” radiolokasiya 

stansiyası - 1 dənə, “TOR” zenit-raket kompleksi - 5 dənə, “Osa” zenit-raket kompleksi - 40 dənə, “KUB” 

zenit-raket kompleksi - 4 dənə, “KRUQ” zenit-raket kompleksi - 1 dənə, zastava - 14 dənə, “S-125” zenit-

raket kompleksi - 2 dənə, pilotsuz uçuş aparatları - 22 dənə, “Elbrus” əməliyyat-taktiki raket kompleksi - 

2, ballistik raket - 1, “Toçka-U” raket kompleksi - 1, radioelektron mübarizə vasitələri - 5 dənə, “R-142” 

komanda qərargah maşını - 2 dənə, “Nebo-M” radiolokasiya stansiyası - 1 dənə, müxtəlif radiolokasiya 

stansiyaları - 7 dənə, “Reppelent” radio-texniki maneə vasitəsi - 4 dənə. 

Düşmənin məhv edilmiş və qənimət götürülmüş texnikaları: 

Özüyeriyən artilleriya qurğuları “Akasiya” və “Qvozdika” – 28-i məhv edilib, 5-i qənimət götürülüb. 

Müxtəlif çaplı toplar – 315-i məhv edilib, 37-si hərbi qənimət kimi götürülüb. Minaatanlar – 63-ü məhv 

edilib, 62-si qənimət götürülüb. Xüsusi avtomobillər – 10-u məhv edilib, 93-ü qənimət götürülüb. 

Qumbaraatan – 178-i qənimət götürülüb. Traktor – 10, “Şilka” zenit qurğusu – 5 ədəd qənimət götürülüb. 

Atıcı silahlar – 1380 atıcı silah qənimət götürülüb. 7 komanda məntəqəsi, 11 sursat anbarı dağıdılıb. Tank 

– 287-si məhv edilib, 79-u qənimət götürülüb, toplam 366 tank. Siyahı davam edir. Piyadaların döyüş 
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maşını – 69-u məhv edilib, 47-si qənimət götürülüb. “Su-25” təyyarəsi – 5-i məhv edilib. Yük avtomobilləri 

– 252-si məhv edilib, 270-i hərbi qənimət kimi götürülüb. 

Bunlar deməyə əsas verir ki, Ermənistan ordusu yoxdur, məhv etmişik. Bu ordu onilliklər ərzində 

yaradılırdı. Bu orduya silahlar, sursatlar, ən müasir texnika verilirdi, özü də pulsuz, bunu hər kəs bilir. İndi 

mütəxəssislər getsinlər hesablasınlar, sadaladığım bu texnikanın qiyməti bəlkə də bir neçə milyarddır. 

Bəziləri deyirlər ki, 3 milyarddan çox, bəziləri daha çox. İndi hesablayarlar. Haradandır bu kasıb ölkədə bu 

qədər pul? Ermənistanın xarici dövlət borcu 8 milyard dollardır. Valyuta ehtiyatları təqribən 1 milyardın 

üstündədir. Bu ölkə borc içindədir. Xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulun 60 faizini təşkil edir. Bu 

ölkədə indi bütün iqtisadiyyat məhv olub gedir. Müharibədən sonra milli valyuta kəllə-mayallaq getdi. 

Haradandır bu? Bu, bankrotdur. Bu, iflasa uğramış ölkədir. Bu qədər pulu haradan ödəyib? Bir də ki, 

göstərsin görüm, bu pulköçürmələrini necə həyata keçirib. Biz beynəlxalq qurumlara da müraciət edəcəyik, 

desinlər bizə, hansı kontraktlar əsasında bu pullar ödənilib. Ödənilibmi? Ödənilməyibsə, deməli, pulsuz 

alıb. Otuz il ərzində yığdıqları texnikanı 44 gün ərzində məhv etdik. Yoxdur Ermənistan ordusu, yoxdur. 

İndi onlar canlı qüvvəsinin də məhv edilməsi ilə bağlı saxta rəqəmlər verirlər. Bizdə məlumat var. Lazım 

olanda biz o məlumatı səsləndirəcəyik, işğalçı dövlət nə qədər canlı qüvvə itirib. Biz məhv etmişik 

Ermənistan ordusunu. Məhz buna görə məcbur olub, diz çöküb bizim qabağımızda və kapitulyasiya aktına 

imza atıb. Hər kəs üçün bu, dərs olmalıdır. 

Bildirməliyəm ki, noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanat icra edilir. Burada istərdim ki, Azərbaycan 

xalqı da bilsin, bəzən buna noyabrın 9-da imzalanmış bəyanat deyirlər, bəzən noyabrın 10-da. Mən bu 

bəyanatı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ikimiz videokonfrans vasitəsilə Bakı vaxtı ilə noyabrın 10-da 

imzalamışam. Bizim Rusiya ilə bir saat fərqimiz var. Yəqin ki, bu uyğunsuzluq buna görədir. Ona görə, 

noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanat icra edilir. Mən imzalanma mərasimindən sonra bu bəyanatı olduğu 

kimi Azərbaycan xalqının diqqətinə çatdırdım və bir daha göstərdim ki, bizim bütün işlərimiz şəffafdır. 

Mən xalqın gözü qarşısında bunu imzalamışam, böyük qürur hissi ilə imzalamışam, qalib kimi 

imzalamışam. Bu Bəyanatın bütün mətnini Azərbaycan xalqının diqqətinə çatdırdım. Bu gün isə artıq 

münaqişə arxada qalandan sonra bu Bəyanatın icrasını şərh etmək istərdim. Deməli, birinci bənddə 

göstərilən məsələlər artıq təmin edilib. Noyabrın 10-dan başlayaraq atəşkəs təmin edilibdir. Hərdənbir 

Ermənistan tərəfindən atəşkəsin pozulması halları olur. Biz isə layiqli cavab veririk. Ancaq Azərbaycan 

tərəfindən atəşkəsin pozulması halları olmamışdır və bütövlükdə, atəşkəs təmin edilir. İkinci bənddə 

göstərilir ki, noyabrın 20-də Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. Bu, təmin edildi. 

Üçüncü bənddə göstərilir ki, Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 

1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan, 90 zirehli hərbi texnikasından, 380 ədəd avtomobil və xüsusi 

texnikadan ibarət sülhməramlı kontingenti yerləşdirilir. Bu, təmin edildi. Dördüncü bənddə göstərilir ki, bu 

Bəyanatın müddəti 5 ildir. Əgər, müddətin bitməsinə 6 ay qalmış tərəflər buna etiraz etməsələr, bu Bəyanat 

və bu razılaşma uzadılır. Bu, aydın məsələdir. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin 

səmərəliliyinin artırılması məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz yaradılır. Bu Bəyanat 

imzalananda bu bənd o qədər də geniş açıqlanmamışdır. Ancaq biz bunu imzalayanda, artıq razılaşmışdıq 

ki, bu mərkəz Türkiyə-Rusiya mərkəzi olacaqdır və bu da artıq öz həllini tapıb. Sonra altıncı bənddə 

göstərilir ki, Ermənistan Respublikası 15 noyabrda Kəlbəcər rayonunu və 1 dekabr tarixinədək Laçın 

rayonunu qaytarır. Bildiyiniz kimi, Rusiya tərəfi bizə müraciət edərək bir qədər vaxt istəyib. Kəlbəcər 

rayonunun bizə qaytarılması 15 noyabrda yox, 25 noyabrda artıq təmin edilib. Altıncı bəndin bu hissəsi icra 

edilib. Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılıb. Laçın dəhlizi Şuşa şəhərinə toxunmayacaq 5 kilometr 

enliyində Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Mən bu bəndi artıq şərh etmişdim. 

Bunun ilkin variantında 30 kilometr, ondan sonra eni 10 kilometr və bu, Rusiya sülhməramlı kontingentinin 

yox, erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında qalırdı, onu da biz bu Bəyanatdan çıxartdırdıq. Göstərilir 

ki, tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən 

Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək. Bununla da həmin marşrutun 

mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcək yerdəyişməsi nəzərdə tutulur. Mən bu 

məsələni də şərh etmək istərdim. Burada nə göstərilir? İndi hamı yaxşı bilir ki, Laçın dəhlizi Laçın şəhərinin 

içindən keçir. Beləliklə, Laçın şəhəri o dəhlizin ortasında qalır. Mən isə Rusiya Prezidenti ilə söhbətlər 

əsnasında deyirdim ki, Laçın şəhəri də bizə qayıtmalıdır. Ona görə biz təklif edirik ki, yeni bir dəhliz inşa 

edilsin. Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeni bir dəhlizin marşrutu işlənilsin və inşa edilsin. 

Burada vaxt da göstərilib - 3 il ərzində. Ancaq mən hesab edirəm ki, biz bunu daha tez müddətdə edə bilərik. 

Yeni dəhlizin parametrləri müəyyən olunandan sonra Laçın şəhəri də bizə qaytarılacaqdır. Bu, xüsusi 
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diqqətəlayiq məsələdir. Çünki əgər mən bunu bu Bəyanata saldırmasaydım, Laçın dəhlizi Laçın şəhərini 

həmişə əhatə edəcəkdi. 

Yeddinci bənddə göstərilir ki, məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlıq Qarabağın ərazisinə və ətraf 

rayonlara BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. Bu da önəmli 

məsələdir. Azərbaycan vətəndaşları Dağlıq Qarabağın bütün yerlərinə qayıtmalıdırlar, harada ki, onlar 

əvvəl yaşayıblar. Bu məsələyə artıq BMT nəzarət edəcək. Əlbəttə, bunun vaxtı var. Bu, növbəti təmaslar 

əsnasında həll olunacaqdır. 

Səkkizinci bənddə göstərilir ki, hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin 

mübadiləsi həyata keçirilir. Artıq bu proses davam edir - həm cəsədlərin mübadiləsi, həm əsirlərin və 

girovların. 

Doqquzuncu bənddə göstərilir ki, bölgədəki bütün iqtisadi nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. 

Ermənistan Respublikası vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz 

hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası 

arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın 

Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir və tərəflərin razılığı əsasında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat 

kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək. Bu 9-cu bənd sırf mənim təkidim nəticəsində Bəyanata 

salınmışdır. Çünki müzakirə olunan, uzun illər müzakirə olunan sülh planında belə açıq-aydın müddəa yox 

idi. Yəni, nəzərə alınırdı ki, bütün kommunikasiyalar açılacaqdır və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirən dəhliz haqqında söz getmirdi. Hesab olunurdu ki, bu ümumi ifadə 

bunu ehtiva edir. Burada isə konkret göstərildi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas 

hissəsi arasında dəhliz yaradılır və bu dəhlizin təhlükəsizliyini Ermənistan yox, Rusiyanın Federal 

Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir. Yəni, bu dəhliz tam təhlükəsiz 

olacaq. Eyni zamanda, ikinci məsələ - tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası - bu məsələni tam 

və gələcəyə hesablanmış çərçivədə həll etmək üçün əlavə də bənd salındı. Yəni, bu, nə deməkdir? O 

deməkdir ki, iki dəhliz olmalıdır. Əgər lazım olsa, iki dəhliz olmalıdır. Bu, bizim tarixi nailiyyətimizdir. 

Biz Naxçıvanı həm mühasirədən çıxarırıq, eyni zamanda, yeni bir nəqliyyat damarını açırıq. Deyə bilərəm 

ki, bütün ölkələr buradan ancaq faydalanacaq. Azərbaycan öz ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşir. 

Azərbaycan Türkiyə ilə birləşir. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran və əgər istəsə, Ermənistan bu dəhlizə 

qoşula bilər. Beləliklə, bölgədə beştərəfli yeni əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər. Mən bu fikrimi artıq 

həm Rusiya, həm Türkiyə prezidentlərinə çatdırmışam. Həm Rəcəb Tayyib Ərdoğan, həm Vladimir Putin 

buna müsbət yanaşıblar. Bax, budur bizim təklifimiz. Biz istəyirik ki, bölgədə uzunmüddətli sülh olsun. 

Buna nail olmaq üçün gərək əməkdaşlıq da təhlükəsizlik tədbirləri ilə birlikdə inkişaf etsin. Biz 

əməkdaşlığa hazırıq. Bu doqquzuncu bənddə göstərilən məsələlərin arasında bizim üçün bir nömrəli məsələ 

Azərbaycanı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək və eyni zamanda, Azərbaycanla Türkiyə 

arasında yeni bir nəqliyyat dəhlizi yaratmaqdır. Çünki bildiyiniz kimi, biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu 

bir neçə il bundan əvvəl istifadəyə verdik. Bu, artıq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dəmir yolları vasitəsilə 

bir bağlantıdır. Bu layihə də baş versə, - əminəm ki, baş verəcək, – bu, yeni bir bağlantı olacaq və burada 

beş ölkə bundan fayda götürə bilər. Regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üçün bundan da yaxşı layihə ola 

bilər? Yox. Kimdir bunun təşəbbüskarı? Bizik. Kim bu bəndi buraya salıb? Mən. Bu gün - dekabrın 1-də 

biz bu işlərin artıq inkişafını görürük. Mən deyə bilərəm ki, artıq “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyətinə göstəriş verildi ki, Horadiz-Zəngilan dəmir yolunun, hansı ki, mənfur düşmən 

dağıdıb, təhlili aparılsın, ilkin hesablamalar aparılsın. Eyni zamanda, Rusiya Federasiyasının nümayəndə 

heyətinin Azərbaycana etdiyi səfər çərçivəsində, o cümlədən dəmir yollarının bərpası məsələləri müzakirə 

olunubdur. Ermənistan dəmir yolları Rusiya dəmir yollarına məxsusdur, 100 faiz. Ona görə biz bu məsələni 

Ermənistanla yox, Rusiya ilə müzakirə edirik. Çünki Ermənistanda nə var ki, Ermənistanın özünün olsun? 

Ermənistan beynəlxalq münasibətlərin subyekti deyil, obyektidir. Nəyə görə? İşğala görə. O tarixi şansı 

itirib, müstəqil ölkə ola bilməyib, iqtisadi imkanlarını itirib, işğala görə. Nə qazandı? Heç nə. Bu vaxta 

qədər bütün lazımi tədbirləri gördük. Nəqliyyat, energetika, iqtisadi əməkdaşlıq – bütün layihələri başa 

çatdırdıq. Dekabrın sonunda Cənub Qaz Dəhlizi artıq tam istifadəyə verilir. Onun son hissəsi olan TAP 

istifadəyə verilir. Ermənistan, haradasan? Kənarda qalmısan. Bu enerji dəhlizi Ermənistandan yan keçir. 

Kim keçirdib? Biz. Amma mənim yadımdadır, biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin marşrutunu, – o 

vaxt mən Dövlət Neft Şirkətində işləyirdim, – müəyyən edərkən bizə nə qədər təzyiqlər oldu, özü də Qərb 
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ölkələrindən. Nə üçün Ermənistandan yan keçir? Bu, Gürcüstandan yox, Ermənistandan keçməlidir. O vaxt 

aparıcı Qərb ölkələri bizə şərt qoyurdu. Hətta o vaxt biz xarici kreditlərdən çox asılı idik. Yadımdadır, 

erməni təbliğatı, erməni lobbisi və ermənipərəst xarici dairələr tərəfindən aparılmış kampaniya nəticəsində 

Dünya Bankı bir il ərzində bizə veriləcək vəsaitin verilməsini təxirə saldı, dayandırdı, müxtəlif bəhanələrlə, 

guya ekoloji standartlar pozulur. Halbuki bu, cəfəngiyatdır. 

Ermənistan, haradasan? Bakı-Tbilisi-Ceyhan yan keçdi. Bakı-Tbilisi-Ərzurum da həmçinin. TANAP 

da həmçinin. İndi biz qazımızı Avropaya çatdırırıq. Sən, Ermənistan, pul qazana bilərdin. Kəmərin bir 

hissəsi sənin əlində ola bilərdi. Sən tranzit haqqı alacaqdın. Sən özünü nədən məhrum etdin?! Dəyərdimi 

buna? Bu işğalçılıq, bu düşmənçilik, qonşuya qarşı bu nifrət hissləri, onları, bax, bu günə saldı. 

Biz nəqliyyatla, energetika ilə bağlı bütün işləri gördük. Biz nəinki neft-qaz, elektrik enerjisi dəhlizi 

yaratdıq. Bu gün Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə enerji dəhlizi var. Bu gün Rusiya-Azərbaycan-İran enerji 

dəhlizi var. Bu gün Rusiya-Azərbaycan-İran nəqliyyat dəhlizi var. Bu il bu dəhliz vasitəsilə daşınan 

yüklərin həcmi təqribən 30-40 faiz artıb. Ermənistan 20 ildir ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzərində 

işləyir. Ortalıqda da bir şey yoxdur. Nə Şimal-Cənub dəhlizi ola bilər? Oradan, o dağlardan, o Mehri 

dağlarından dəmir yolu çəkmək olar? Adam gərək dəli olsun ki, oraya bir neçə milyard pul qoysun. Özü də 

yaxşı, tutaq ki, kimsə bu pulu verdi, sonra haraya gedəcək? Ermənistan, sən dalansan. Biz səni dalan etdik. 

Kim səni təcrid etdi? Biz. Enerji, nəqliyyat, elektroenergetika - biz onu təcrid etmişdik. Bu günlərdə bu 

çirkin qətnamələri qəbul edənlər və onların arxasında duranlar kömək etdimi onlara? Yox. Bizim iradəmizə 

təsir etdimi? Yox. Nəyə görə? Çünki güclü iradəmiz var, xalq-iqtidar birliyi var. Çünki Azərbaycan 1993-

cü ildən bu günə qədər etibarlı əllərdədir. Azərbaycana rəhbərlik edən Ulu Öndər və ondan sonra mən 

Azərbaycan xalqının maraqlarını hər şeydən üstün tutmuşuq. Ermənistan rəhbərləri kim olub? 20 il 

quldurlar - Koçaryan-Sarkisyan xunta rejimi, iki il yarım da kim olub, erməni xalqı özü bilir. Qatar getdi. 

Amma hələ də gec deyil. Hələ o qatara minə bilərsiniz, əgər bizim icazəmiz olsa, əgər bizim şərtlərimiz 

təmin olunsa. Bundan sonra belə olacaq, ancaq belə olacaq! Yeddi şərt qoyan Paşinyan, görəsən, indi hansı 

şərt qoya bilər və kimə şərt qoya bilər? Hanı o 7 şərt? Getdi işinə. Azərbaycan qondarma “Dağlıq 

Qarabağla” danışıqlar aparmalıdır, hanı o şərt? Cəhənnəmə getdi. “Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” 

- bunu necə deyərlər, belə böyük həvəslə, bir qəhrəman kimi Xankəndidə bəyan etdi və hamı da ona əl 

çalırdı. Nə oldu? Qarabağ Ermənistandır? Gəlsin desin bunu. Qarabağ Azərbaycandır! Ona o əl çalanlar, o 

kriminal rejimin nümayəndələri indi ya məhv olublar, ya fərarilik ediblər. Özləri etiraf edirlər ki, 10 mindən 

çox fərari var. Deyirdi ki, Şuşada - bizim tarixi, qədim şəhərimiz, bizim ürəyimiz, canımız olan Şuşada 

bunlar qondarma “Dağlıq Qarabağın” parlamentini inşa edəcəklər. Nə oldu o parlament? Vurduq dağıtdıq, 

məhv etdik. Cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə rəqs edəndə fikirləşəydi axırı nə olacaq. Dərsini verdik. Öz 

bayrağımızı ucaltdıq Şuşada və bütün başqa şəhər və rayonlarımızda. Hər kəs gücümüzü gördü. Hər kəs 

qüdrətimizi gördü, iradəmizi gördü. Bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların başını əzdi. Bu, birlik 

yumruğudur, bu, güc yumruğudur. Bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf, tərəqqi yolu ilə gedəcək. 

Bundan sonra da biz ordu quruculuğu işində əməli addımlar atacağıq, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik. 

Bütün göstərişlər verildi. İradəmiz də var, təcrübəmiz də var - əvəzolunmaz təcrübə. İndi bütün ölkələr bu 

Vətən müharibəsinin təcrübəsini öyrənirlər. Vəsaitimiz də var. Xalq-iqtidar birliyimiz də var. Biz 

göstərmişik ki, böyük xalqıq, qürurlu xalqıq. Düşməni yerə vurduq. Düşmənin belini qırdıq, məhv etdik. 

Bu, tarixi Qələbədir. Bu Qələbə Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq, şanlı Qələbə kimi! 

Mən müharibənin ilk günündən bu günə qədər - sentyabrın 27-dən dekabrın 1-nə qədər Azərbaycan 

xalqına dəfələrlə müraciətlər etmişəm, qələbə sevincini bölüşmüşəm, azad edilmiş şəhərlərimizin müjdəsini 

vermişəm. Özümü çox xoşbəxt adam hesab edirəm. Çünki bu Qələbə bizim ruhumuzu, əyilməz ruhumuzu 

göstərdi. Göstərdi ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi və bütün xalqımız, 

lap balaca uşaqlar, yaşlı insanlar, o torpaqları tərk edənlər, qayıtmaq arzusunda olanlar, o torpaqlarda heç 

vaxt olmayan, amma o bölgələrdən olan gənc nəslin nümayəndələri bir arzu ilə, biz hamımız bir arzu ilə 

yaşamışıq və bu arzunu həyata keçirmişik. Bu gün bizim bütün arzularımız çin olub. Bu, hər birimiz üçün 

doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir. Artıq müharibə arxada qaldı. 

Bizim ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır. Yeni quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, azad edilmiş 

ərazilərimizin bərpası dövrü. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu dövrdə də birlik, həmrəylik 

göstərəcək, güclü iradə göstərəcək. Azərbaycan xalqı yenə də birləşərək dağıdılmış bu şəhərləri, kəndləri 

bərpa etmək üçün əlindən gələni edəcəkdir. Biz bundan sonra böyük və qürurlu xalq kimi yaşayacağıq. 

Beynəlxalq müstəvidə öz sözümüzü demişik, bölgədə öz sözümüzü demişik. İstədiyimizə nail olmuşuq və 

əminəm ki, bundan sonra bizim xalqımızı təhlükəsiz və xoşbəxt həyat gözləyir. 
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Mən bilirəm ki, bu günlər ərzində mənim hər bir çıxışımı Azərbaycan xalqı səbirsizliklə gözləyirdi. 

Çünki biz ilk günlərdən qələbə qazanmışdıq və bu 44 gün ərzində bir gün də olmamışdır ki, biz haradasa 

geriyə çəkilək, bir dəfə də. Halbuki müharibələrdə belə olur, ordular hücum edir, geri çəkilir, taktiki 

manevrlər edir. Biz bir gün də geri çəkilmədik. Yaralanmış və ağır vəziyyətdə olan əsgərlərimiz 

hospitallarda, xəstəxanalarda deyirdilər ki, tezliklə sağalaq, qayıdaq döyüş bölgəmizə. Şəhidlərimizin ruhu 

şad olsun, valideynləri onları dəfn edərkən deyirdilər ki, Vətən sağ olsun. Deyirdilər ki, ancaq irəli, ancaq 

irəli. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Mülki vətəndaşlar - 94 mülki vətəndaş həlak olub, 400-dən çox mülki vətəndaş vəhşi düşmən 

tərəfindən yaralanıb. Evi dağılmış insanlar o dağıntılardan çıxarkən deyirdilər ki, ancaq irəli. Bilirsiniz, 

bunu hər kəs bilməlidir və biz bütün dünyaya göstəririk ki, biz böyük xalqıq, yenilməz xalqıq. Biz döyüş 

meydanında, siyasi müstəvidə Qələbə qazanmışıq və bu Qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu dövr 

inkişaf, təhlükəsizlik, tərəqqi dövrü olacaqdır. 

Mən artıq bu mövzu ilə bağlı müraciətlərimi yekunlaşdırıram. Əminəm, bundan sonra, əlbəttə ki, bir 

çox hallarda doğma xalqıma öz sözlərimi deyəcəyəm. Amma bu dövrlə bağlı müraciətlərimi yenə də hər 

bir Azərbaycan vətəndaşının arzuladığı sözlərlə yekunlaşdırmaq istəyirəm: Cəbrayıl bizimdir, Füzuli 

bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa 

bizimdir, Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Yaşasın Azərbaycan! 

 

AZƏRTAC 
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Şneor Seqal: Azərbaycanda xristian mədəni soyqırımı qorxusu əsassızdır 

 

[11:39] 01.12.2020 

 

Nəhayət, döyüşlər dayandı. Müharibə ilə bağlı söz-söhbət isə tonunu dəyişsə də, davam edir. Bu gün 

medianın diqqəti indiyədək erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olmuş ərazilərdəki kilsələrin, 

xristian məbədlərinin taleyinə yönəlib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycandakı aşkenazilərin baş ravvini Şneor Seqalın 

İsveçrənin ən aparıcı informasiya resursu olan “Tribune de Geneve” portalında dərc olunmuş 

“Azərbaycanda xristian mədəni soyqırımı qorxusu əsassızdır” adlı məqaləsində yer alıb. 

Müəllif Azərbaycandakı tolerantlıqdan və çoxmədəniyyətlilikdən bəhs edərək, ölkədə müxtəlif 

mədəniyyətlərin və dinlərin nümayəndələrinin birgə mehriban yaşadığını vurğulayır. Bildirir ki, işğal 

altında olmuş torpaqların Azərbaycana qaytarılmasından söhbət gedəndə çoxları bu ərazilərdəki xristian 

abidələrinin məhv olacağından qorxurdu. Bəziləri tələm-tələsik həmin ərazilərdəki erməniləri kilsələrdən 

xaçı çıxarmağa məcbur etdilər. Hətta “Bloomberg”ə müsahibəsində bir erməni deyib ki, “sonda 

müsəlmanlara qalmaqdansa evlərimizi partlatmağa və ya yandırmağa üstünlük veririk”. 

Şneor Seqal yazır: “Bu qorxu mənə təsir etdi. Çünki müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda dini lider 

olaraq, eləcə də şəxsi təcrübəmə əsaslanaraq bu hissi anlamaqda çətinlik çəkirəm. Həmin qorxan insanın 

indiyə qədər hər hansı bir azərbaycanlı ilə rastlaşıb-rastlaşmadığını düşünməyə başladım. Mənim üçün 

mədəniyyətlərin və dinlərin qovuşuğunda yerləşən Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin 

birgəyaşayışı, qorunması baxımından çox zəngin bir ölkədir, cənnət məkandır”. 

Baş ravvin yəhudi təcrübəsini nümunə gətirərək, bir vaxtlar bütün Qafqazda geniş yayılmış, sonradan 

yalnız bu regionda məhdud sayda yaşayan dağ yəhudilərinin təcrübəsini qeyd edir. Bildirir ki, son 

onilliklərdəki müharibələr zamanı dünyanın digər ölkələrindən bir çox yəhudilər qaçmaq məcburiyyətində 

qalsalar da, hücumlar, qətllər və adam oğruluğu hədəfinə çevrilsələr də, Azərbaycanda onlar tərəqqi edən 

bir icma olaraq qalırlar. Təxminən 15 min dağ yəhudisi ümumilikdə 25 min nəfərlə Azərbaycanın ən böyük 

yəhudi icmasını təşkil edir. 

“Azərbaycanda üç fərqli yəhudi qrupu var: dağ yəhudiləri, gürcü yəhudiləri və baş ravvini olduğum 

askenaz yəhudiləri. Ancaq Azərbaycan elə təkcə bu xalq üçün vətən deyil. Azərbaycan əhalisi sünni və şiə 

müsəlmanlarından, xristianlığın müxtəlif qollarından ibarətdir. Hazırda azı 30 min erməni Azərbaycanı öz 

vətəni hesab edir”, - deyə məqalədə qeyd edilir. 

Məqalədə Roma papaları II İohan Pavelin və Fransiskin Azərbaycana səfərlərindən, Bakıda Katolik 

Kilsəsinin tikilməsində də bəhs olunur. Həmçinin qeyd edilir ki, Bakıda sinaqoqlar, kilsələr və məscidlər 

küçələrdə yan-yana düzülüb və çox yaxşı vəziyyətdə saxlanılır. Bunların qorunun saxlanması Azərbaycan 

üçün vacibdir. 

Xalq həm mədəniyyət və tarixdir. Azərbaycanda bərabər şəkildə yaşayan digər dinlərin 

nümayəndələri ilə mütəmadi görüşmək və onlarla əməkdaşlıq etmək təbii haldır. Heç bir din, nə qədər kiçik 

olsa da, cəmiyyətdən kənarda qalmır. 2002-ci ildə Papa II İohan Pavelin Bakıya səfərindən sonra hökumət 

Katolik Kilsəsinin inşası üçün torpaq sahəsi ayırdı. 2016-cı ildə eyni kilsədə ibadət edən Papa Fransisk 

Azərbaycandakı müsəlmanlar, xristianlar və yəhudilər arasındakı möhkəm əlaqələrə heyran qaldığını 

bildirib. O deyib ki, bu yaxşı münasibətlər dinc yanaşı yaşamaq və dünyada sülh üçün böyük əhəmiyyət 

daşıyır. 

Şneor Seqal yazır ki, bütün bunlar müxtəlif konfessiyalardan olan insanlar arasında səmimi 

münasibətlərin davam etdirilməsinin, ümumi rifah üçün qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq şəraitində 

davranılmasının mümkün olduğunu göstərir. 

Məqalədə vurğulanır ki, dini irsi qoruyub saxlamaq kimi Azərbaycan ənənəsi yalnız onun sərhədləri 

ilə məhdudlaşmır. Bu missiyanı Azərbaycan mədəniyyətini beynəlxalq miqyasda təbliğ edən Heydər 

Əliyev Fondunun yerinə yetirdiyi diqqətə çatdırılır, fondun dünya miqyasında xristian abidələrinin 

bərpasına böyük töhfələr verməsindən söz açılır. Vatikanda Müqəddəs Pyotr Kilsəsinin Bazilikasındakı 

barelyefin, Romada Müqəddəs Sebastian katakombalarının, Strasburq katedralının bərpasının bunun bariz 

nümunəsi olduğu vurğulanır. Heydər Əliyev Fondunun yəhudi təşkilatları ilə birlikdə Azərbaycanda yəhudi 

məktəblərinin inşasında da iştirak etdiyi bildirilir. Müəllif Azərbaycanın nəzarəti altına keçən ərazilərdə 

xristian abidələrinin məhv olma qorxusunun olmasından təəssüfləndiyini qeyd edir. 
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Şneor Seqal Qarabağda müsəlman evlərinin və qəbiristanlıqlarının erməni işğalı altında qalaraq 

tamamilə dağıdıldığını oxuyanda çox kədərləndiyini, bir məscidin təhqir olunması ilə müsəlman dünyasını 

qəzəbləndirən dəhşətli hadisəni xatırladığını bildirir. 

Sonra müəllif Azərbaycan Prezidentinin ölkədəki xristian məbədlərinin qorunacağı ilə bağlı fikrini 

də xatırladır. “Düşünürəm ki, Azərbaycanın tarixi də bu mövzularla bağlı öz sözünü deyir”, - deyə o qeyd 

edir. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Doğma Laçına kiçik ailə biznesləri ilə qayıdacaqlar 

 

[10:51] 01.12.2020  

 

Azərbaycanın daha bir rayonu – Laçın erməni faşizminin əsarətindən azad edilib və 30 ilə yaxın 

davam edən Laçın həsrətinə son qoyulub. Bu gün Laçın rayonundan olan özünüməşğulluq proqramı 

iştirakçılarının da sevincinin, qürur duyğularının həddi-hüdudu yoxdur. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi 

tərəfindən ötən dövrdə proqrama cəlb olunanlar arasında laçınlılar da az deyil. 

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata 

görə, proqram çərçivəsində verilmiş mal və materiallar, avadanlıqlar hesabına müxtəlif iqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə kiçik ailə bizneslərini qurublar. 

Onlar yaratdıqları bizneslərini də Laçına aparacaqlarını və doğma yurdlarında daha da 

genişləndirəcəklərini söyləyirlər. 

 

AZƏRTAC 
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İşğaldan azad olunan Laçın rayonunda Azərbaycan bayrağı qaldırılıb 

 
[10:00] 01.12.2020  
 
Rəşadətli ordumuzun bölmələri işğaldan azad olunan Laçın rayonunda Azərbaycan bayrağını 

qaldırıblar. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunda Azərbaycan bayrağının qaldırılmasına dair videogörüntüləri 

təqdim edib. 
 

AZƏRTAC 
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İspaniya portalı: Kəlbəcərdəki tarixi abidələr - məscidlər, kilsələr Azərbaycanın böyük sərvətidir 
 
[09:46] 01.12.2020  
 
İspaniyanın böyük oxucu kütləsinə malik “Patrimonio Actual” internet portalında Azərbaycanın 

noyabrın 25-də işğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonu barədə məqalə dərc olunub. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciətinə istinad 

olunur. Bildirilir ki, Kəlbəcər Azərbaycanın qədim torpağıdır və ərazisinə görə Azərbaycan 
Respublikasının ən böyük rayonlarından biridir. 

Xüsusi olaraq vurğulanır ki, Kəlbəcərdəki tarixi abidələr - həm məscidlər, həm kilsələr Azərbaycanın 
böyük sərvətidir. 

Diqqətə çatdırılır ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilsələr qədim Azərbaycan dövləti olan Qafqaz 
Albaniyasına məxsusdur və bu fakt öz təsdiqini tarixi sənədlərdə tapıb. 

Eyni zamanda, qeyd olunur ki, erməni “tarixçiləri” və saxtakarlar qədim alban kilsələrini 
saxtakarlıqla erməniləşdiriblər, öz yazılarını oraya əlavə ediblər və bu kilsələri özününküləşdiriblər. 

Prezident İlham Əliyevin çıxışına istinadən bildirilir ki, Qafqaz Albaniyasının tarixini silmək, 
unutdurmaq Ermənistanın başlıca məqsədi idi, lakin Azərbaycan Ermənistanın bu məkrli planının qarşısını 
aldı. Azərbaycanda qədim Qafqaz Albaniyanın tarixinin, mədəni irsinin öyrənilməsi və tədqiqi üçün kifayət 
qədər böyük elmi baza var, əsərlər var. Bu əsərlər nəinki elm ictimaiyyətinə, bütövlükdə dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılır və çatdırılmalıdır. 

 
Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid 
 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Laçın rayonuna daxil olması barədə 
xəbəri yayıb 

 
[09:34] 01.12.2020  
 
Malayziyanın BERNAMA Agentliyi Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Laçın rayonuna daxil 

olması barədə xəbəri yayıb. 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, “Azərbaycan Ordusu 28 ildən sonra Laçın rayonuna 

daxil olub” adlı xəbərdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə istinadla dekabrın 1-də 
Ordumuzun bölmələrinin bu rayona daxil olduğu barədə məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin məlumatından gətirilən sitatda deyilir: “Azərbaycan Respublikasının, Rusiya 
Federasiyasının prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən 
dekabrın 1-də Azərbaycan Ordusunun bölmələri Laçın rayonuna daxil olub”. 

Xəbərdə keçmiş Sovet İttifaqının iki respublikası arasında ötən əsrin 90-cı illərində baş vermiş silahlı 
qarşıdurma nəticəsində xarici havadarlarına arxalanan Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
regionunu və ona bitişik daha yeddi rayonu işğal etməsi barədə məlumat verilir. 

Qeyd edilir ki, cari il sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhaliyə qarşı növbəti 
təxribatlarından sonra Azərbaycan Ordusu əks-hücuma keçib. 44 gün davam edən döyüşlər nəticəsində 
Azərbaycan bir sıra şəhərləri və 300-dək yaşayış məntəqəsini azad edib. 

Noyabrın 9-da Rusiyanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə 
üçtərəfli bəyanat imzalanıb. Vurğulanır ki, bu, Azərbaycanın tam qələbəsi, Ermənistanın isə məğlubiyyəti 
kimi qiymətləndirilir. 

 
Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
 

AZƏRTAC 
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Kolumbiya televiziyası erməni təcavüzünün nəticələrini işıqlandırıb 

 

[08:41] 01.12.2020  

 

Kolumbiyanın nüfuzlu “NTN24” televiziya kanalının “El mundo a esta hora” verilişində Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi, Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən 

imzalanmış bəyanata dair reportaj, bu ölkədəki səfirimiz Məmməd Talıbovun mövzu ilə əlaqədar 

müsahibəsi yayımlanıb. 

Diplomat müsahibədə ölkəmizin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan Dağlıq Qarabağ bölgəsi 

və ətraf rayonların 30 ilə yaxın Ermənistan tərəfindən hərbi işğalda saxlanıldığını və 1 milyon 

azərbaycanlının etnik təmizləməyə məruz qalaraq öz yurdlarından qovulduğunu deyib. Səfir münaqişə ilə 

bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq qətnamələrə də 27 ildir işğalçı dövlət 

tərəfindən əməl edilmədiyini bildirib. 

Əldə olunan razılaşmanın Ermənistan tərəfində olan narazılıq fonunda uğurlu olmasının 

mümkünlüyü ilə bağlı suala cavabında diplomat yaranmış durumun Ermənistan hökumətinin təqsiri 

olduğunu, BMT qətnamələrinin işğal olunmuş ərazilərin boşaldılmasını aydın şəkildə tələb etdiyi halda bu 

ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyinin illərdir işğalın nəticələrini gücləndirmək siyasəti güddüyünü, öz xalqını 

aldadaraq onu barışığa hazırlamaq yerinə işğalın nəticələrini qoruyub saxlayacağına inandırdığını qeyd 

edib. 

İmzalanan bəyanatın pozulması və hərbi əməliyyatların yenidən başlaması ehtimalı ilə bağlı suala 

münasibətdə diplomat Ermənistanın hərbi əməliyyatlar ərzində üç dəfə razılaşdırılmış humanitar atəşkəs 

rejimini dərhal pozaraq münaqişə zonasından kənarda yerləşən şəhərləri atəşə tutduğunu, bu zaman 94 nəfər 

mülki sakinimizin ölümünə, 400-dən çox insanın yaralanmasına səbəb olduğunu, habelə Ermənistanın 

ASALA, Daşnaksütyun kimi terrorçu təşkilatlara sahib olduğunu, bu baxımdan qarşı tərəfdən təxribat və 

terror aktları təhlükəsinin diqqətdə saxlanıldığını, hazırda isə Rusiya və Türkiyənin də atəşkəs rejiminə və 

bəyanatın şərtlərinə əməl edilməsinə nəzarət etdiyini nəzərə alaraq, sülhün davamlı olacağına və 

Ermənistanın öz ərazi iddialarından və təcavüzkar siyasətindən əl çəkərək razılaşmanın tələblərinə riayət 

edəcəyinə ümidvar olduğumuzu bildirib. Qeyd edib ki, bundan sonra Ermənistan qonşu dövlətlərin ərazi 

bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etməli, erməni xalqı da qonşu xalqlarla barışıq içində yaşamağı 

öyrənməlidir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ermənilər tərəfindən tamamilə məhv edildiyini deyən səfir 

Azərbaycan hökumətinin bölgəyə sərmayə yatıracağı və burada həyat üçün zəruri şəraiti yaradacağını, 

sonra isə son 30 il ərzində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayan 1 milyona yaxın soydaşımızın 

öz yurdlarına qayıtmasının nəzərdə tutulduğunu söyləyib. 

Reportajda münaqişənin tarixi, son hərbi əməliyyatların nəticələri və atəşkəs bəyanatının şərtləri 

haqda məlumat verilib və hazırda ermənilərin işğal olunmuş ərazilərimizi tərk edərkən ətraf mühit və 

infrastruktura zərər yetirdiyini əks etdirən kadrlar nümayiş etdirilib. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

Vaşinqton 

 

AZƏRTAC 
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Misir portalı Azərbaycan Ordusunun Laçına daxil olmasından yazıb 

 

[08:13] 01.12.2020  

 

Misirin “Masravi” informasiya portalı Azərbaycan Ordusunun Laçına daxil olması haqqında xəbər 

yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, portalın xəbərində Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası 

Prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladığı üçtərəfli Bəyanata əsasən 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin dekabrın 1-də Laçın rayonuna daxil olması qeyd olunur. 

Bildirilir ki, sentyabrın 27-də başlayan və 44 gün davam edən döyüşlərdə böyük Qələbə qazanan 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 27 ildən çoxdur Ermənistanın işğalı altında olan Laçına daxil olub. Xəbərdə 

vurğulanır ki, uzun illər ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar Ermənistanın qeyri-

konstruktiv mövqeyi səbəbindən uğursuz olub. Torpaqlarının işğalı faktı ilə barışmayan Azərbaycan 

beynəlxalq hüquq normaları və BMT-nin qətnamələrinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyün bərpa edib. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusunun Laçına daxil olması Türkiyə mediasının baş xəbəridir 

 

[01:18] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş 

nazirinin imzaladığı üçtərəfli Bəyanata əsasən Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin dekabrın 1-də Laçın 

rayonuna daxil olması barədə məlumat Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) tərəfindən dünyada 

baş verən ən mühüm hadisə kimi təqdim olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, televiziya kanalları və xəbər agentlikləri, o cümlədən qəzetlərin elektron 

versiyaları Azərbaycanın işğalçı Ermənistan üzərində tarixi hərbi zəfərinin növbəti qələbəsi ilə bağlı 

anındaca məlumat yaymağa başlayıblar. Məlum təslimçilik razılaşmasına məcbur edilən Ermənistanın işğal 

etdiyi rayonlardan axırıncını tərk etməsi, o cümlədən qoşun birləşmələrimizin bölgəyə girməsi ilə bağlı 

geniş kadrlar yayılıb. Vurğulanır ki, bu gündən prosesin yeni bir mərhələsi başlanır. 

Ermənilərin bölgəni tərk etməzdən əvvəl yaşayış binalarına, tarixi yerlərə və təbiətə qarşı törədilən 

amansız rəftar barədə süjetlər yayan telekanallar baş verənləri vandalizm aktı kimi dəyərləndirir. Diqqətə 

çatdırılır ki, eyni vəhşilik və vandallıq Ağdam və Kəlbəcər rayonları ərazisində təkrar olunub. Diqqətə 

çatdırılır ki, Azərbaycan humanistlik nümayiş etdirərək işğalçı qüvvələrin bölgəni tərk etməsinə yetərincə 

zaman verir. Lakin işğalçı ordunun silahlı quldurları azərbaycanlı əhalini öz yurdlarından vəhşiliklə, 

ayaqyalın qovmuşdular. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusunun bölmələri Laçın rayonuna daxil olub 

 

[00:26] 01.12.2020  

 

Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş 

nazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan Ordusunun bölmələri dekabrın 1-də Laçın 

rayonuna daxil olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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30 noyabr 

 

Türkiyənin hərbi istehkamçıları Azərbaycana gəlib 

 

[21:03] 30.11.2020  

 

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin mina və əldə düzəldilmiş partlayıcı qurğuların zərərsizləşdirilməsi üzrə 

mütəxəssisləri Azərbaycan Ordusuna işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə kömək göstərməyə başlayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, türkiyəli hərbi mütəxəssislər 

həmin ərazilərin minalardan və partlayıcı qurğulardan təmizlənməsi işini həyata keçirəcək və mühəndis 

bölmələrimizə tədris məşğələləri təşkil edəcək. 

Göstərdiyi dəstəyə görə qardaş Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. 

 

AZƏRTAC 
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Sülhməramlı kontingent üçün növbəti maddi-texniki təminat vasitələri gətirilib 

 

[19:50] 30.11.2020  

 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingenti üçün 

noyabrın 30-da növbəti maddi-texniki təminat vasitələri ölkəmizə gətirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, dəmir yolu ilə gətirilən yük 

müəyyən olunmuş marşrut üzrə təyinat məntəqəsinə çatdırılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Fəxr edirik ki, Sizin kimi müdrik, uzaqgörən, Vətənini və xalqını sevən 

Prezidentimiz var 

 

[17:39] 30.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız Qarabağ müharibəsində əldə etdiyimiz 

tarixi Qələbə münasibətilə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə məktublar ünvanlamaqda 

davam edirlər. Sevinc və qürur hissləri ifadə olunan məktublarda dövlətimizin başçısına minnətdarlıq 

bildirilir, zəfər təbrikləri çatdırılır. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bir neçəsini təqdim edir. 

Almaniyanın Bonn şəhərində yaşayan Ramil Teymurov yazır: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali 

Baş Komandan, biz, ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlılar ölkəmizdə baş verən son siyasi 

və hərbi prosesləri, Sizin rəhbərliyiniz altında Silahlı Qüvvələrimizin işğal altında olan torpaqlarımızı qanı 

və canı bahasına necə işğaldan azad etməsini qürur hissi ilə yaxından izlədik. Bu haqq işində bütün 

qəlbimizlə Sizin, xalqımızın və Ordumuzun yanındayıq. Sizin müdrik və uzaqgörən siyasətinizin 

nəticəsində Ordumuz qısa müddətdə işğal altında olan ərazilərimizi mənfur erməni işğalçılarından azad 

etdi, müstəqil Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü bərpa olunur. Bu mübarizədə biz, hər bir Azərbaycan 

vətəndaşı öz üzərinə düşən vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməli, bununla fəxr etməlidir. Düşmənin hərbi 

əməliyyatlardan kənarda yerləşən Gəncə şəhərinə və onun dinc əhalisinə edilən raket zərbələrini şiddətlə 

qınayırıq. Heç bir insani çərçivəyə sığmayan bu hərəkətlər düşmənin zəifliyinin əlamətidir. Gəncə əhalisinə 

və xalqımıza səbir diləyirik. Möhtərəm Prezident, Sizin siyasi və hərbi iradəniz, xalqımızın birliyi və 

Ordumuzun əzmkarlığı sayəsində müstəqil Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağı tezliklə Qarabağımızın 

mərkəzi Xankəndi şəhərində dalğalanacaq, regionda sülh və əmin-amanlıq bərpa olunacaq və Azərbaycan 

xalqı Sizin adınızı tarixə qızıl hərflərlə yazacaqdır. Siz xalqımızın fəxrisiniz. Tanrı Sizi və xalqımızı 

qorusun! Allah ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Almaniyanın Kassel şəhərindən Şarani Utsiyevin məktubunda deyilir: “Hörmətli cənab Prezident, 

Sizin və Ordunuzun möhtəşəm Qələbəsi münasibətilə təbriklərimi çatdırır, həmçinin minnətdarlığımı 

bildirirəm. Bu, ümumi qələbəmizdir. Əlil olmasaydım azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə döyüşüb şəhid 

olmaqdan şərəf duyardım. Qələbənizlə məni xoşbəxt bir insan etdiniz. Allah Sizi xeyirlə mükafatlandırsın! 

Əmin olun ki, çeçen xalqı həmişə Sizin yanınızda olacaq”. 

Beyləqan sakini Sahilə Fərmanova: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycanımızın şərəfli 

tarixində misli görünməmiş uğurlu addımlarınıza görə Sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Siz uzaqgörən 

siyasətinizlə, fenomen şəxsiyyətlərə xas idarəetmə bacarığınızla nəinki Azərbaycan tarixinə, dünya tarixinə 

silinməz İlham Heydər oğlu Əliyev imzası atdınız, müqəddəs torpaqlarımızın xilaskarı oldunuz. Siz xalqın 

ürəyində qurulan sevgi taxtını zirvələrə ucaltdınız. Qürurumuz, fəxrimiz, inam yerimiz oldunuz. 

Çıxışlarınızla vüqarlı, cəsur xalq olduğumuzu hər dəfə isbat etdiniz. Tanrı Sizi, cəsur, yenilməz Ordumuzu 

qorusun. Tanrı Sizi, ailənizi bəd nəzərdən, xətadan, bəladan hifz etsin. Var ol, yaşa Prezidentim! Nə qədər 

ki, Siz varsınız, biz də varıq. Bütöv Azərbaycan var. Dünyaya isbatladığınız haqqınız mübarək! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Həbib Əhmədli: “Müzəffər Ali Baş Komandan, mən 258 nömrəli məktəbin 3b sinif 

şagirdiyəm. Sizi şanlı Qələbəmiz münasibətilə təbrik edirəm. Sizinlə və müzəffər Ordumuzla fəxr edirəm. 

Böyüyəndə mən də hərbçi olmaq, Vətənimin keşiyində dayanmaq istəyirəm. Cənab Prezident, istərdim ki, 

Şuşanın ən yüksək bir yerində torpaqlarımızı işğaldan azad etmiş qəhrəmanlarımıza abidə ucaldılsın. Mən 

Sizi çox sevirəm və çox xoşbəxtəm ki, bizim ölkəmizə Sizin kimi müdrik şəxsiyyət rəhbərlik edir. Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Ağdam sakini Eliza İsayeva: “Cənab Prezident, mən bu məktubu Sizə sevinc göz yaşları ilə yazıram. 

Üzümü Allaha tutub deyirəm: “Nə yaxşı ki, mənim xalqıma Sizin kimi sadə, alicənab, Vətəninə bağlı, 

xalqını sevən belə bir rəhbər bəxş edib”. Tanrı Sizi qorusun cənab Ali Baş Komandan! Siz və Sizin başçılıq 

etdiyiniz Milli Ordumuzun sayəsində xalqımızın 27 illik torpaq həsrətinə son qoyuldu. Mənə də uşaqlıq və 

gənclik illərimin xatirəsi olan doğma Ağdam torpağına qovuşmaq nəsib oldu. Cənab Prezident, Sizin və 

Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanımın işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza gəlişiniz xalqımızı 

çox sevindirir. Siz Ağdamda Cümə məscidinə Məkkədən gətirdiyiniz “Qurani-Kərim”i bağışladınız və 

çıxışınızda qeyd etdiniz ki, Məkkədə ziyarətdə olarkən işğal altında olan torpaqların azad edilməsi üçün 
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dua etmisiniz. Şükürlər olsun ki, bu arzunuz həyata keçdi. Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, onun Sizin 

kimi ölkə başçısı var. Azərbaycan xalqı Sizə inanır. İnanırıq ki, xarabalığa çevrilmiş torpaqlarımız 

gülüstana çevriləcək. Bütün bunları həyata keçirmək üçün Tanrıdan Sizə və Sizin ətrafınızda sıx birləşən 

xalqımıza güc-qüvvət diləyirəm. Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın Azərbaycan xalqı! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Sevil Mansurova: “Əziz Prezidentim, mənim 9 yaşım var, 183 saylı məktəbin 4-cü 

sinif şagirdiyəm. Siz Qarabağ müharibəsini dayandırdınız. Sizə eşq olsun! Sizinlə fəxr edirəm. Siz dünyada 

ən güclü, ən ağıllı siyasətçi, dəmir iradəsi olan gözəl Prezidentsiniz! Noyabrın 10-u ikiqat sevindim, 

qürurlandım. Çünki həmin günü mənim də ad günümdür. Sizə çox minnətdaram, Sizi çox sevirəm. Çox 

istərdim ki, Sizinlə görüşüm”. 

Salyan sakini Zərnişan Abbasova: “Hörmətli cənab Prezidentimiz və Ali Baş Komandanımız, 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunması münasibətilə Sizi, ailənizi, Ordumuzu və xalqımızı təbrik edirəm. 

Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin göstərdiyiniz şücaət, düzgün siyasətiniz sayəsində Ordumuz 

Qələbə qazandı və 30 illik həsrətə son qoyuldu. Allah Sizə möhkəm cansağlığı versin. Allahdan bütün 

şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza şəfa diləyirəm”. 

Mingəçevir şəhər sakini Mayis Abdullayev: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

Sizi, bütün ailə üzvlərinizi və Azərbaycan xalqını torpaqlarımızın azad olunması və böyük Qələbə 

münasibətilə təbrik edirəm. Cənab Prezident, bu Qələbəyə görə biz Sizə, şanlı Ordumuzun bütün zabit və 

əsgərlərinə borcluyuq. Allah Vətən uğrunda canından keçmiş bütün qəhrəman şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Mən şəhidlərimizin müqəddəs ruhları, onların valideynləri qarşısında baş əyirəm. Cənab Prezident, 30 ildir 

bizlər özümüzü çox günahkar hesab edirdik, sınmışdıq, başıaşağı gəzirdik. Üzdə deyib-gülsək də, qəlbən 

ağlayırdıq, əzab çəkirdik. Xalqımızda bir ruh düşkünlüyü var idi. Çox sağ olun ki, Siz bu xalqın inamını 

özünə qaytardınız, onu bir yumruq kimi birləşdirdiniz. Cənab Prezident, Siz erməni vandallarına sübut 

etdiniz ki, millətimiz qorxmaz, döyüşkən, mübariz və lazım gələrsə, istənilən düşmənin başını yumruqla 

əzməyə qadir olan millətdir. 68 yaşıma və 2-ci qrup əlil olmağıma baxmayaraq, mən də səfərbərliyə alınmaq 

üçün müraciət etmişdim. Uca Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Allah Sizi bu millətə çox görməsin. 

Arzu edirəm ki, Siz ömürlük Prezident seçiləsiniz”. 

Ucar rayonundan Zəka Binyətov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, əvəzolunmaz Sərkərdə, Sizi Qələbə 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. İllərdir gözü yolda qalan torpaqlarımız Sizin və müzəffər Ordumuz 

sayəsində işğaldan azad olundu. Halal olsun Sizə, Ali Baş Komandanımız! Siz bütün xalqın iftixarısınız. 

Azərbaycan Fatehi, Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Yaşasın ulu öndərimiz Heydər Əliyevin layiqli 

davamçısı Prezidentimiz İlham Əliyev! Ulu Öndərimiz Azərbaycan xalqını xilas etdi. Siz də ərazi 

bütövlüyümüzü bərpa etdiniz. Var olun, cənab Prezident! Eşq olsun Ali Baş Komandanımıza!”. 

Ağdam sakini Amil İsmayılov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin 

Komandanlığınızla müzəffər Ordumuzun şücaəti sayəsində 30 il düşmən əsarətində qalan torpaqlarımız 44 

gün ərzində işğaldan azad edildi. Siz bizim üçün başımızı uca, çiyinlərimizi dik tutmağa zəmin yaratdınız. 

Təkrarolunmaz siyasi və hərbi taktikanızla mənfur düşmənə və onun havadarlarına iki kəlmə ilə dediniz: 

Şah! Mat! Siz bütün dünyaya sübut etdiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır! Uca Yaradan Sizi, Ordumuzu, 

dövlətimizi, xalqımızı qorusun!”. 

Qusardan Samirə Qasımova: “Cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, bir Azərbaycan 

vətəndaşı kimi Sizə bu məktubu yazmağı özümə borc bilirəm. Siz illərdir hər bir azərbaycanlının köksündə 

yara bağlamış Vətən həsrətinə, Qarabağ ayrılığına son qoydunuz. Düşmən tapdağı olan Vətən torpağı əsası 

ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Sizin layiqincə davam etdirdiyiniz uğurlu siyasət, güclü və 

yenilməz Azərbaycan Ordusunun rəşadəti sayəsində azad olundu. Biz bütün Azərbaycan xalqı olaraq böyük 

bir tarixə şahidlik edirik. Sizin zəngin dünyagörüşünüz, uzaqgörən siyasətiniz, dərin tarixi və diplomatik 

bilikləriniz ölkəmizin dünya arenasında layiqli təmsil olunmasında əsas rol oynadı. Cənab Prezident, Sizin 

rəhbərliyinizlə yaradılan güclü Ordumuz düşmənin 30 ildə qurduğu barrikadaları, mövqeləri 44 günün 

içində yerlə-yeksan etdi. Bu qürurlu tarixə şahid olduğumuz üçün Sizə sonsuz minnətdarıq. Var olsun 

müdrik Prezidentimiz! Var olsun Azərbaycan xalqı! Var olsun Azərbaycan Ordusu!”. 

Cəbrayıl sakini İlqar Quliyev: “Cənab Prezident, keçmiş məcburi köçkün olaraq Vətən 

müharibəsində apardığınız hərbi və diplomatik uğurlarınıza görə Sizi təbrik edirəm və Qələbə münasibətilə 

sonsuz təşəkkür edirəm. Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin hər bir çıxışınız 10 milyonluq xalqın ürəyindən 

xəbər verir. Həmişə dəmir yumruğunuz var olsun! Əminik ki, İnşallah, tez bir zamanda Qarabağı cənnət 
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diyara döndərəcəksiniz. Uca Tanrıdan Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür diləyirəm. Yaşasın Azərbaycan! 

Yaşasın Müzəffər Ali Baş Komandan! Yaşasın güclü Ordumuz!”. 

Bərdədən Qurban Qurbanov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi Qələbə münasibətilə təbrik edirəm. 

Mən uzun illərdir Şuşa həsrəti ilə yaşayıram. Şuşanı görməsəm də, atam onun haqqında bizə çox danışıb, 

oranı yalnız şəkillərdə göstərib. Şuşanın düşməndən azad edildiyini eşidəndə çox sevindim, çünki doğma 

şəhərimizi artıq şəkillərdə yox, real olaraq görəcəyik. Sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Allahdan Sizə, ailənizə 

və yaxınlarınıza uzun ömür, cansağlığı arzulayıram”. 

Lerik sakini İslam Şabanov: “Çox hörmətli cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Lerik 

rayonunun sakinləri adından erməni işğalçıları üzərində qazandığımız möhtəşəm Qələbə münasibətilə Sizi 

səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bu Qələbə Sizin, qalib Ordumuzun və Azərbaycan xalqının həmrəyliyi və 

qətiyyəti sayəsində əldə olundu. Eşq olsun Sizə! Eşq olsun Azərbaycan xalqına!”. 

Ağsu rayonundan Leyla Salehli: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi qazandığımız böyük Qələbə 

münasibətilə təbrik edirəm. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsində yorulmaz fəaliyyətinizə görə Sizə 

minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin rəhbərliyiniz altında şanlı Ordumuz əzəli torpaqlarımızı bizə qaytarmaqla 

üzərimizdən “köçkün” adı götürüldü. Mən fəxr edirəm ki, Sizin kimi müdrik, uzaqgörən və Vətənini, 

xalqını sevən ölkə başçımız var”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

472 
 

ANAMA: Hazırda cəbhəboyu ərazilərdə yüzdən çox şəxsi heyət minatəmizləmə fəaliyyətini həyata 

keçirir 

 

[16:58] 30.11.2020  

 

İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı düşmən ərazilərimizi tərk edərkən həmin bölgələri kortəbii 

şəkildə minalayıb. Düşmən tərəfindən ərazilərimizə 1400-dən çox qadağan olunmuş mərmi və silahlar 

atılıb. Hazırda cəbhəboyu ərazilərdə yüzdən çox şəxsi heyət minatəmizləmə fəaliyyətini davam 

etdirməkdədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan 

Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin (ANAMA) operativ qərargahının rəisi İdris İsmayılov noyabrın 30-

da təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. 

İdris İsmayılov qeyd edib ki, düşmən işğalından azad olunan ərazilərin 80-85 faizi təhlükəlidir. Əkin 

yerləri, dağlıq ərazilər, otlaq sahələri minalardan təmizlənəcək. İnsanların öz ata-baba yurdlarına 

qayıtmasının tez müddətdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə mina təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə 

müraciət edib  

 

[16:01] 30.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə mina təhlükəsi 

ilə əlaqədar ölkə əhalisinə müraciət edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə qeyd edilib ki, otuz ilə 

yaxın müddətdə xalqımız doğma torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü gözləyib. Buna görə də 

həmvətənlərimizin həmin torpaqlara tezliklə qovuşmaq istəyi başadüşüləndir. Ancaq düşmən tərəfindən 

torpaqlarımızda çoxlu sayda mina və digər partlayıcı maddələrin basdırıldığı unudulmamalıdır. 

İtkilərimizin olmaması və hamının təhlükəsizliyi üçün vətəndaşlardan daha anlayışlı olmaları və həmin 

ərazilərə səfər etməmələri xahiş edilib. 

“İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan və digər partlayıcı maddələrdən təmizlənməsini 

gözləyək. Məsuliyyətli olaq!”, - deyə müraciətdə qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Ukraynalı ekspert: Fransızlara Korsikanın müstəqilliyini tanımaq barədə düşünməyi təklif 

edərdim 

 

[15:54] 30.11.2020 

 

Ukrayna birmənalı olaraq, Fransa Senatının bu cür qanunazidd hərəkətlərini pisləyir, hərçənd bu 

qətnamə tövsiyə xarakteri də daşıyır. 

Bu barədə AZƏRTAC-a eksklüziv müsahibəsində Ukrayna Politoloqlar Assosiasiyanın eksperti 

Rinat Kovbasyuk bildirib. 

Ekspert sual edir: belə adlandırılan “Arsax”ın dırnaqarası müstəqilliyi hətta Ermənistan tərəfindən 

tanınmadığı halda, niyə Fransa onu tanımağa cəhd göstərir? 

Rinat Kovbasyuk deyib: “Mənə elə gəlir ki, dünya alt-üst olub və hər şey nə isə həddini aşıb. 

Fikrimcə, yəqin ki, Fransa heç bir qondarma “Arsax”ı tanımayacaq, lakin beynəlxalq hüququ pozmaq üçün 

onların dəqiq siqnal vermələri bəllidir. Azərbaycana mənsub olan ərazilər üçün həyəcan keçirməzdən əvvəl, 

mən fransızlara Korsikanın müstəqilliyini tanımaqları barədə düşünməyi, yaxud da əgər ispanlar basklara 

sərbəstlik verməyə tələsmirlərsə, o halda etnik ərazini basklara verməyi təklif edərdim. Hələ bretonlar, 

Fransa Qvianası və Fransa Polineziyası da var. Bəlkə yerli əhali arasında “cavabsız qalan fəryadlara” qulaq 

asmaq vaxtıdır? Suveren Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən rəsmi şəkildə tanınmış sərhədlərini 

kobud şəkildə pozmağa cəhd göstərmək əvəzinə, bəlkə özünün keçmiş müstəmləkələrini azadlığa 

buraxmaq zamanıdır? Əgər hər bir dövlət buna əsas olmadan digər dövlətin suveren ərazisinin bir hissəsini 

tanıyarsa, o halda biz haraya gedib çıxarıq və nə əldə etmiş olarıq!”. 

Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Minsk qrupu bu münaqişəni həll etməyə cəhd də göstərməyib və indi, 

böyük dövlətlərin 30 il ərzində edə bilmədiklərini Azərbaycan əsgərinin bir ay ərzində həll etdiyi bir vaxtda 

münaqişənin moderatorlarından biri və eyni zamanda, Minsk qrupunun həmsədri olan ölkənin birdən-birə 

ermənilərin tərəfini tutması qəbuledilməzdir. Axı hakim münaqişənin iştirakçısı ola bilməz, onun vəzifəsi 

tərəflərdən birinə kömək etmək yox, münaqişəni çözməkdir. 

Ukraynalı ekspert sonda deyib: “Axı indi təkcə Bakı və Parisin münasibətləri deyil, Fransanın 

özünün beynəlxalq nüfuzu da təhlükə altındadır. Belə çıxır ki, fransalı diplomatlar 30 il ərzində guya bu 

münaqişəni həll etməyə cəhd göstərdiklərini deməklə beynəlxalq birliyi aldadıblar, lakin indi məlum oldu 

ki, onların yeganə variantı erməni separatçılarını tanımaqdan ibarət imiş. 

Dostlar, sizə elə gəlmirmi ki, indən belə “Fransaya aid” sözü yaxşı keyfiyyət və misilsiz nüfuz 

simvolu olmayacaq? Axı məlumdur ki, nüfuzu uzun illər ərzində qazanmaq lazımdır, onu itirmək isə çox 

asandır. Beləliklə, bir daha düşünmək Fransa XİN üçün pis olmazdı!”. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi 

cinayətlər nəticəsində həlak olanların sayı 98-ə çatıb 

 

[15:51] 30.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu sentyabrın 27-dən noyabrın 30-dək olan müddətdə 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlərin yeni 

statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın təcavüzü 

nəticəsində ümumilikdə 98 nəfər həlak olub, 414 nəfər xəsarət alıb. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 93 nəfər həlak olub, 410 nəfər yaralanıb. Minaya düşərək həlak olan dinc sakinlərin sayı 

5-ə, xəsarət alanların sayı isə 4-ə çatıb. 

Xatırladaq ki, noyabrın 28-də saat 15:10 radələrində Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Aşağı 

Seyidəhmədli kəndində mülki əhalinin girişinin qadağan edildiyi təhlükəli ərazidə “Toyota” markalı 

avtomobilin tank əleyhinə iki minaya düşməsi nəticəsində 4 nəfər - Hacıyev Şakir Məhərrəm oğlu, Hacıyev 

Firudin Məhərrəm oğlu, Hüseynov Zülfüqar Adışirin oğlu və Adilzadə Zibeydə Şakir qızı hadisə yerində 

həlak olub. 

 

AZƏRTAC 
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İtaliyanın daha iki bələdiyyəsi Azərbaycana dəstəyini ifadə edib 

 

[15:00] 30.11.2020  

 

İtaliyanın Kampobasso əyalətinin Sepino və San Culiano del Sannio bələdiyyələri Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzünü, etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətini pisləyən, Azərbaycan xalqı ilə 

həmrəylik nümayiş etdirən sənədlər qəbul ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sənədlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və etnik 

təmizləmə siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon da daxil olmaqla, Azərbaycan ərazisinin 20 

faizinin işğal olunduğu, 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyü, 

azərbaycanlılara qarşı müharibə cinayətləri və Xocalı soyqırımının törədildiyi bildirilir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyasının münaqişə ilə bağlı qətnamələrinin Azərbaycanın 

suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə dəstək verərək, Dağlıq 

Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıdığı, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş 

həmin ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb etdiyi vurğulanır. 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2015-ci il tarixli “Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı” 

işi ilə bağlı qərarında da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının Ermənistan tərəfindən işğal 

edildiyinin təsdiqləndiyi bildirilir. 

Sənədlərdə, həmçinin İtaliyanın davamlı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə 

diqqət çəkilir. Bu xüsusda, Azərbaycan Prezidentinin cari ilin fevralında İtaliyaya dövlət səfəri zamanı 

imzalanmış “İtaliya Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlığın 

gücləndirilməsinə dair Birgə Bəyannamə”yə istinad edilir. 

Münaqişə ilə bağlı mövcud hüquqi əsaslara və 30 ilə yaxındır ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi 

çərçivəsində aparılan danışıqlara baxmayaraq, Ermənistanın destruktiv siyasəti nəticəsində danışıqların 

bloklandığı, Azərbaycan xalqının böyük ədalətsizliklə üzləşdiyi və 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın 

və məcburi köçkünün öz yurd-yuvalarına qayıda, ailə üzvlərinin məzarlarını belə ziyarət edə bilmədikləri 

vurğulanır. 

Sənədlərdə sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistanın yeni hərbi təcavüzü zamanı qəsdən mülki 

obyektləri, mülki şəxsləri hədəfə alaraq Gəncə və Bərdə şəhərlərini bombalaması pislənilir. Bu xüsusda, 

Gəncə və Bərdə şəhərlərinin sakinləri, habelə bütünlükdə Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik ifadə edilir. 

Sənədlərdə aidiyyəti bələdiyyələrin daim beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini dəstəklədiyi, 

bu xüsusda, Ermənistanın təcavüz siyasətini pislədiyi, erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 

olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və tamamilə çıxarılmalı olduğu, BMT Təhlükəsizlik 

Şurası və Baş Assambleyasının münaqişə ilə bağlı müvafiq qətnamələrinin dərhal yerinə yetirilməli, eləcə 

də azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaq hüququnun təmin edilməli 

olduğu vurğulanır. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma  
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ANAMA sentyabrın 27-dən noyabrın 30-dək 1543 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı 

həyata keçirib  

 

[14:40] 30.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik (ANAMA) 

2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 30-dək 2061 siqnal (əməliyyat çağırışı) əsasında 1543 operativ və 

təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirib. Nəticədə 727 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 4330 

ədəd piyada əleyhinə mina, 1110 ədəd tank əleyhinə mina, 1643 ədəd partlamış raket hissələri aşkarlanaraq 

zərərsizləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə ANAMA-nın direktoru Qəzənfər Əhmədov noyabrın 30-da 

təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. 

Q.Əhmədov qeyd edib ki, noyabrın 14-də saat 16:30 radələrində Füzuli rayonunun işğaldan azad 

olunmuş Alxanlı kəndində mülki əhalinin girişi qadağan olunan təhlükəli ərazidə Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşları Əhmədov Yasin Ələsgər oğlu və onun qardaşı 1989-cu il təvəllüdlü Əhmədov Asif Ələsgər 

oğlu mal-qara otararkən piyada əleyhinə minaya düşüblər. Partlayış nəticəsində Yasin Əhmədov həlak olub, 

Asif Əhmədov isə ağır dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Mülki vətəndaşların təxliyə olunması üçün Agentliyin 

minaaxtaranları əraziyə cəlb olunub. Təxliyə əməliyyatı zamanı Asif Əhmədov çıxarılıb, Yasin 

Əhmədovun təxliyəsi zamanı isə Agentliyin minaaxtaranı, ANAMA-nın əməkdaşı Xudiyev Asəf Mürsəl 

oğlu düşmən tərəfindən basdırılmış piyada əleyhinə minaya düşüb, nəticədə sol ayağı topuq nahiyəsindən 

amputasiya olunub və çoxsaylı qəlpə yarası alıb. 

Bundan başqa, noyabrın 28-də saat 15:10 radələrində Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Aşağı 

Seyidəhmədli kəndində mülki əhalinin girişi qadağan edilən təhlükəli ərazidə mina hadisəsi baş verib. 

Nəticədə Hacıyev Şakir Məhərrəm oğlu, Hacıyev Firudin Məhərrəm oğlu, Hüseynov Zülfüqar Adışirin 

oğlu və Adilzadə Zibeydə Şakir qızı hadisə yerində həlak olublar. Bu barədə ANAMA-ya məlumat daxil 

olan kimi, əməliyyat-axtarış qrupu dərhal həmin əraziyə göndərilib. Təhqiqat zamanı “Toyota” markalı 

avtomobilin tank əleyhinə iki minaya düşdüyü məlum olub. Aparılmış xilasetmə əməliyyatı zamanı xüsusi 

təhlükəsizlik zolağı açılaraq cəsədlər aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 
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Reza Deqati: Ötən bir neçə gündə Qarabağda qəbiristanlıqların dağıdıldığını, evlərin 

yandırıldığını, məscidlərin tövləyə çevrildiyini gördüm 

 

[14:19] 30.11.2020  

 

Mədəni, mənəvi və dini irsin vandalizmə məruz qalması anlaşılmaz və qəbuledilməzdir. Mən 

müxtəlif münaqişələr zamanı bunun şahidi olmuşam. Ötən bir neçə gündə Qarabağda qəbiristanlıqların 

dağıdıldığını, evlərin yandırıldığını və məscidlərin tövləyə çevrildiyini gördüm. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri məşhur fotoqraf Reza Deqati özünün “Facebook” səhifəsindəki 

paylaşımında bildirib. 

Reza Deqati qeyd edib ki, Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndində XVIII əsrə aid məscid işğalın davam 

etdiyi üç onillik ərzində inəkləri saxlamaq üçün istifadə olunub. İşğalçılar rayonu tərk etməmişdən əvvəl 

bacardıqlarını özləri ilə aparıb, məscidi isə yandırıblar. 
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“Post Bulletin”: Ermənistan qoşunları torpağı yandıraraq gedirlər 

 

[12:43] 30.11.2020  

 

ABŞ-da çıxan “Post Bulletin” qəzetində Ermənistanın dekabrın 1-dək öz qoşunlarını çıxarmalı 

olduğu Azərbaycan rayonlarında törətdiyi ekoloji terror və ərazilərin minalanması haqqında məqalə dərc 

edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Ermənistan qoşunları torpağı yandıraraq gedirlər” sərlövhəli məqalədə 

noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri tərəfindən atəşkəs haqqında bəyanatın 

imzalanması ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda 44 günlük müharibəyə son qoyulduğu 

vurğulanır. 

Həmin bəyanata əsasən, Ermənistan qoşunları dekabrın 1-dək Azərbaycanın Kəlbəcər, Ağdam və 

Laçın rayonlarından çıxarılmalıdır. Lakin dünyanın bir sıra informasiya agentlikləri ermənilərin 

“yandırılmış torpaq” siyasətini əks etdirən dəhşətli kadrlar dərc ediblər. Ermənilər öz qoşunlarını bu 

ərazilərdən çıxarmazdan əvvəl orada bərpa işlərinin başlanmasını və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz 

əzəli torpaqlarına qayıtmalarını ləngitmək məqsədilə bütün evləri yandırıb, elektrik xətlərinin dirəklərini 

uçurub, meşələri qırıb, ev heyvanlarını kəsib, onların içalatını ətrafa tullayıblar ki, virus xəstəlikləri 

yayılsın. Bütün bunlar ekoloji terrorun tərkib hissələridir. 

Belə məlumatlar daxil olur ki, erməni hərbçiləri bu üç rayona qayıdacaq azərbaycanlı məcburi 

köçkünləri məhv etmək məqsədilə həmin əraziyə piyadalar əleyhinə minlərlə mina basdırıblar. 

Bu məqalə ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsi tərəfindən Amerika ictimaiyyətini erməni təcavüzü barədə 

məlumatlandırmaq üçün həyata keçirilən kampaniya çərçivəsində dərc edilib. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqon bürosu 
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Anadolu Agentliyi Füzuli rayonunun ermənilər tərəfindən məhv edilmiş tarixi abidələrindən 

reportaj hazırlayıb 

 

[11:52] 30.11.2020  

 

Türkiyənin Anadolu Agentliyi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonu haqqında reportaj 

hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Qarabağın məşhur memarı Qarabağinin Füzulidəki məscidindən sadəcə 

minarə qalıb” sərlövhəli reportajda təcavüzkar Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin əsl mahiyyəti, erməni 

vandalizminin iç üzü oxuculara çatdırılır. 

Bildirilir ki, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin əsl mahiyyəti Füzulidəki real mənzərə ilə özünü 

təsdiq edir. Füzulinin işğal edilmiş bütün yerlərində soyqırımı həyata keçirilib. Evlər dağıdılıb, talan 

olunub, məscid və qəbiristanlıqlar, tarixi və mədəni abidələr məqsədli şəkildə məhv edilib. Qarabağın və 

Azərbaycan memarlığının görkəmli simalarından biri olan Kərbəlayi Səfixan Qarabağinin inşa etdirdiyi 

Hacı Əli Əkbər Məscidi də şəhərin bir çox memarlıq abidəsi kimi ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Onun 

yalnız dağılmış minarə və sütunları qalıb. 

Reportajda qeyd edilir ki, indi Azərbaycan bu əraziləri özünə qaytarıb, öz bayrağını ucaldıb. 

Reportajda Füzuli rayonu haqqında ətraflı məlumat verilib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Suqovuşana çəkiləcək avtomobil yolu minalardan təmizlənir 

 

[07:22] 30.11.2020  

 

26-29 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə 

Milli Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli və Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin 

aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən – 49 (qırx 

doqquz) və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən – 4 (dörd) 

müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş 53 çağırış əsasında Agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 47 

operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 

19 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 48 ədəd tank əleyhinə mina, 59 ədəd piyada əleyhinə mina, 5 ədəd 

tank əleyhinə minanın partladıcısı və 42 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Tərtər rayonundan Suqovuşan kəndinə çəkiləcək avtomobil yolunun mina və partlamamış hərbi 

sursatlardan (PHS) təmizlənilməsi əməliyyatı davam edir, 76 ədəd tank əleyhinə mina, 118 ədəd piyada 

əleyhinə mina, 6 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı, 6 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS) (cəmi: 206 

ədəd) aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 64 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat (PHS) 

zərərsizləşdirilmiş, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 80 141 nəfər 

mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 
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29 noyabr 

 

Ceyhun Bayramovun iranlı həmkarı ilə telefon danışığı olub 

 

[21:25] 29.11.2020  

 

Noyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və İran İslam 

Respublikasının xarici işləri naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun 

Bayramov İranın Müdafiə Nazirliyinin Araşdırma və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri, alim Möhsin 

Fəxrizadənin terror hücumu nəticəsində qətlə yetirilməsi ilə bağlı İranlı həmkarına başsağlığı verib. 

Azərbaycanın terrordan əziyyət çəkən bir ölkə kimi terrorçuluğun bütün forma və təzahürlərini 

qətiyyətlə pislədiyi vurğulanıb. 

Nazirlər, bu həftə ərzində videokonfrans formatında keçirilmiş müzakirələrə əlavə olaraq, ikitərəfli 

iqtisadi əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Məsələlərin ətraflı şəkildə aidiyyəti 

qurumlar tərəfindən müzakirə edilməsinin vacibliyi qeyd olunub. 

Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

483 
 

Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin təminatı ilə bağlı fəaliyyətlər həyata keçirilir 

 

[19:28] 29.11.2020  

 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingentinin təminatı 

ilə bağlı Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında imzalanmış protokola əsasən müvafiq 

fəaliyyətlər həyata keçirilir. 

Noyabrın 28-də Rusiyadan ölkəmizə dəmir yolu vasitəsilə daxil olan hərbi qulluqçular, avtomobil və 

xüsusi texnika, o cümlədən digər maddi-texniki təminat vasitələri müvafiq qaydada sərhəd və gömrük 

nəzarətindən keçib. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, sülhməramlılar üçün nəzərdə tutulan 

yük noyabrın 29-da Yalama-Bakı-Yevlax-Bərdə dəmiryolu marşrutu üzrə Bərdə şəhərinə çatdırılıb. 

Vaqonlardan boşaldılan yüklər əvvəlcədən planlaşdırılmış qaydada Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 

Hərbi Polisinin müşayiəti altında Bərdə-Ağdam-Xankəndi marşrutu üzrə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə 

təyinat məntəqəsinə çatdırılıb. 

Qeyd edək ki, gələn bu heyət və yük üçtərəfli bəyanatda qeyd olunan Rusiya Federasiyasının 1960 

sayda hərbi qulluqçusu, müvafiq sayda hərbi texnika, avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülhməramlı 

kontingentin bir hissəsidir. 
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Vətən müharibəsi zamanı əməliyyatların minimum itkilərlə həyata keçirilməsi böyük 

uğurdur 

 

[18:26] 29.11.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ermənistanın işğalı altındakı 

torpaqlarımızı azad etmək üçün rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı 

genişmiqyaslı və uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd 

işğaldan azad edilib. Bu əməliyyatlar və 44 gün davam edən Vətən müharibəsi zamanı Zəngilan, Füzuli, 

Cəbrayıl, Qubadlı şəhərləri və həmin rayonların kəndləri, Şuşa şəhəri, eləcə də bir neçə strateji yüksəkliyin 

işğaldan azad olunması azərbaycanlılara böyük sevinc və qürur hissi yaşadıb. Bu zəfər və Prezident, Ali 

Baş Komandanı İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqe hərbçilərimizdə və xalqımızda böyük 

ruh yüksəkliyi yaradıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri bu hərbi uğurun Azərbaycan Ordusu üçün əhəmiyyətini şərh 

edən ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov deyib. 

Polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, düşmən mürəkkəb relyefə malik işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə otuz il istehkamlar yaradaraq Ordumuzun böyük itkilər verəcəyinə zənn edirdi: “Lakin 

Ordumuzun ən müasir silahlarla təchiz olunması zamanı bu relyef, dağlıq, meşəlik ərazilər nəzərə alınmaqla 

təmin edilmişdi. Həmçinin Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti döyüş meydanında irəlilədikcə onun 

vətənpərvərlik ruhu yüksəlir, qələbəyə inam daha da artırdı. Digər tərəfdən işğaldan azad edilmiş ərazilər 

bizə başqa istiqamətlərdə növbəti addımlar atmaq üçün şərait yaradırdı. Bunların hamısının strateji önəmi 

vardı. 

Müharibəyə hazırlıq dövründə Azərbaycan Ordusu daim kəşfiyyat aparırdı. Təlimlər və döyüş 

hazırlıqlarında məhz həmin ərazilər və düşmənin istehkamları nəzərə alınmışdı. İrimiqyaslı təlimlər döyüş 

başlayacağı halda müəyyən ssenarilər nəzərə alınaraq təşkil edilmişdi. Azərbaycan Ordusu XXI əsrdə 

döyüş əməliyyatlarını aparmağa imkan verən ən müasir, beşinci nəsil silahlarla təchiz olunmuşdu. Bütün 

bu illərdə Silahlı Qüvvələrimiz torpaqlarımızı güc yolu ilə azad etməyə hazırlığı davam etdirirdi. Biz bu 

kompleks hazırlıqların nəticəsini Ordumuzun yüksək döyüş ruhunu və vətənpərvərliyini əməliyyatlar 

başlayan zaman müşahidə etdik. Döyüşlərə atılan əsgərlərimiz Qarabağın işğalı ilə barışmadığı vətənpərvər 

mühitdə tərbiyə alıblar. Dövlətimizin başçısı işğal altındakı torpaqlarımızın tezliklə azad olunacağını hər 

zaman bəyan etmişdi. Məhz belə mühitdə gənclərimiz böyüyürdü. Şəhid Mübariz İbrahimov və digər 

qəhrəmanlarımız gənclərimizin daxilindəki Qarabağ alovunu göstərirdi”. 

Ş.Ramaldanov qeyd edib ki, əsgərlərimiz qısa müddətdə Ermənistanın keçilməz saydığı müdafiə 

xətlərini yarıb, düşməni torpaqlarımızdan qovmağa başlayıb. Sonra ən strateji istiqamət olan Şuşa şəhəri 

düşməndən azad edilib. Bu, Azərbaycan Ordusunun yüksək döyüş hazırlığının göstəricisidir. Cənub 

istiqamətində Şuşayadək döyüşlər Ordumuzun daha çox müasir texnika və silahlarla təminatını, onları idarə 

edən heyətin peşəkarlığını göstərib. Şuşa əməliyyatı isə Azərbaycan Ordusunun peşəkarlığını, yüksək 

səviyyədə hazırlığını və döyüş ruhunu nümayiş etdirib. Sıldırım qayalardan çıxılaraq düşmənlə yaxın 

döyüşdə qəhrəmanlıq nümunələri göstərilib və Şuşa işğaldan azad edilib. Bu döyüşdə taktiki cəhətdən 

düzgün istiqamətlər seçilib, bütün hesablamalar dəqiqliklə aparılıb və böyük uğur qazanılıb. Düşmənin 

ürəyinə Azərbaycan bayrağı sancılıb. Həmçinin 70 yaşayış məntəqəsi düşməndən təmizlənib və 

Ermənistanın kapitulyasiya bərabər bəyanatı imzalamasına nail olunub. 

Ermənistanın çoxsaylı silah-sursatının, hərbi texnikasının məhv edilməsindən danışan ehtiyatda olan 

polkovnik qazanılan hərbi uğurlarda Ali Baş Komandan İlham Əliyevin hərbi sahədə siyasətindən, 

müharibəyə kompleks hazırlıqdan, ordumuzun arsenalındakı müasir hərbi silahlarından söz açıb. 

Vurğulayıb ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Prezident İlham Əliyevin bilavasitə diqqəti və qayğısı 

sayəsində sürətlə inkişaf edərək bu gün dünyanın ən peşəkar ordular arasında yer alıb. Dövlətimizin başçısı 

ordumuzun ən müasir silah-sursatlarla, eləcə də maddi-texniki təminatına yüksək diqqət göstərib. 

Azərbaycan Ordusunun texniki üstünlüyü barədə məlumat verən polkovnik deyib ki, vaxtilə keçirilən 

genişmiqyaslı təlimlər döyüş zamanı aparılan əməliyyatların uğurla keçirilməsinə töhfə verib. Azərbaycan 

Ordusunda hərbi döyüş qabiliyyətini müəyyənləşdirən vəzifələrdə müddətdən artıq xidmət edən heyət 

çoxluq təşkil edir. Bu da Azərbaycan Ordusunun peşəkarlığını göstərir. Bu gün Azərbaycan Ordusunun 

cəmiyyətdəki nüfuzu da yüksəkdir. 
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Hərbi ekspert vurğulayıb ki, Azərbaycan Ordusunun yeni müharibə strategiyası əsgərlərimizin 

həyatının daha çox qorunmasına imkan verib. Qazanılan hərbi qələbələrin əsasında Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə formalaşmış və ən son texnoloji silahlarla təchiz edilmiş müasir ordu dayanır. 

Azərbaycan Ordusu ən müasir döyüş standartları əsasında hərbi əməliyyatlar aparıb. 

İkinci Qarabağ müharibəsində itkilərin az olduğunu bildirən Ş.Ramaldanov qeyd edib ki, hətta 

NATO-nun Baş Qərargah rəisi Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi bu nümunəvi əks-hücum 

əməliyyatlarının gələcəkdə öyrənilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Çoxsaylı müdafiə-istehkam qurğuları, 

mürəkkəb relyef şəraitində Şuşanın işğaldan azad edilməsi nəticəsində düşmən kapitulyasiyaya imza atıb. 

Minimum itkilərlə bu əməliyyatların həyata keçirilməsi böyük uğurdur. Hərb elmində döyüşdəki bütün 

mərhələlər planlaşdırılır. Xarici hərbi ekspertlərin qiymətləndirmələrinə əsasən, Azərbaycan Ordusu bütün 

torpaqları işğaldan azad etmək üçün qarşıdan gələn qış mövsümündəki şəraiti də nəzərə alsaq, çoxsaylı itki 

verə bilərdi. Məhz Prezident İlham Əliyevin müdrik qərarları sayəsində və Ali Baş Komandan bir sərkərdə 

kimi istiqamətləri müəyyənləşdirməklə döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti arasında itkilərin 

minimum olmasına nail olunub. Dövlətimizin başçısının bu sərkərdəlik məharəti və Azərbaycan Ordusunun 

yüksək döyüş hazırlığı, həmçinin müasir silahların və texnikaların peşəkarlıqla idarə edilməsi sayəsində 

XXI əsrin tələblərinə cavab verən əməliyyatlar aparılıb. Azərbaycan Ordusu düşmənə maksimum zərbə 

endirməklə onu zəiflədib və beləliklə öz şəxsi heyəti arasında itkilər az olub. 

Döyüşlərdə düşmənin çoxsaylı canlı qüvvə itkilərinə məruz qalmasının, onun texnikasının, döyüş 

infrastrukturunun, hərbi sursatının məhv edildiyini bildirən polkovnik xatırladıb ki, Ermənistan müharibə 

zamanı dağıdıcı silahlardan, artilleriyadan, raket-yaylım sistemlərindən istifadə edib. Zəfərlə yekunlaşan 

müharibədə az da olsa, itkilər olur. Bu gün əsgər analarımız səbir, təmkin nümayiş etdirir və deyirlər ki, 

təki Vətən sağ olsun. Onlar bu gün qürur hissi keçirirlər ki, övladları qələbə qazanan Ordunun sıralarında 

döyüşlərdə iştirak edib və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olublar. Xalqımızın və dövlətimizin şəhid 

ailələrinə qayğısı onların ağrı-acılarını azaldır. Artıq Vətən müharibəsi zəfərlə yekunlaşıb, düşmən diz 

çöküb və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Bu gün Azərbaycan Ordusunun müasir döyüş 

strategiyasına hərbi aləmdə yeni təcrübə kimi yanaşılır. Ordumuzun arsenalındakı ən müasir silahlar və 

texnikalar isə Vətən müharibəsi zamanı şəxsi heyətimiz arasında itkiləri minimuma endirmiş döyüş 

taktikasını seçməyə imkan verib. 

 

AZƏRTAC 
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Misirin “Cümhuriyyə” nəşri: Azərbaycan Prezidenti heç kimin İslam abidələrini təhqir etməsinə 

imkan verilməyəcəyini bəyan edib 

 

[15:39] 29.11.2020  

 

Misirin “Cümhuriyyə” nəşri “Azərbaycan Prezidenti heç kimin İslam abidələrini təhqir etməsinə 

imkan verilməyəcəyini bəyan edib” sərlövhəli məqalə dərc edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, jurnalist Mustafa Yasinin müəllifi olduğu məqalədə Azərbaycan 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş Ağdam 

məscidinin qarşısında etdiyi çıxışdan sitatlar yer alıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın dövlət başçısı 

məscidləri bağlayan, islamofobiya yayan dairələrin, yaxud müsəlman məbədlərinə kəsilmiş donuz başları 

atanların tolerantlıq nümunəsi olan Azərbaycana irad tuta bilməyəcəyini vurğulayıb. 

Məqalədə Azərbaycanın dövlət başçısının dini-mənəvi dəyərlərə verdiyi əhəmiyyət diqqətə 

çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyev bu kontekstdə deyib: “Bizim bütün tarixi abidələrimiz 

dövlət tərəfindən qorunur. Mənim göstərişimlə və dövlət vəsaiti hesabına hazırda iki pravoslav kilsəsi təmir 

edilir, üçüncü kilsə isə təmir olunub. İnzibati bina tikilir. Müharibə dövründə udi qardaşlarımızın kilsəsi 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təmir olunaraq istifadəyə verilib. Bizim Qafqaz Albaniyası kilsələri milli 

sərvətimizdir. Gürcü kilsələrimiz, erməni kilsəsi. Vəhşi düşmən bax, bu məsciddə inək saxlayıb, donuz 

saxlayıb. Bu şəkillər var internetdə. Azad edilmiş Zəngilan məscidində, Cəbrayıl məscidində donuz 

saxlayıb”. 

O əlavə edib ki, bir neçə il əvvəl Ağdam məscidində olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 

ermənilərin bu vəhşiliyinə biganə qalıb, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında heç bir məsələ qaldırmayıb. Eyni 

zamanda, bu cür vəhşiliklər Qərb liderlərində də heç bir narahatlıq yaratmayıb. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Fransanın RFİ radiosu Füzuli haqqında reportaj yayımlayıb 

 

[14:23] 29.11.2020  

 

Fransanın beynəlxalq radiosu “RFİ” Azərbaycanın Ermənistan işğalından azad edilən Füzuli 

rayonundan reportaj hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda 1990-cı illərin əvvəllərində ermənilərin işğal etdiyi Dağlıq 

Qarabağ ətrafındakı 7 rayondan biri olan Füzuli heç bir evin, kiçik ticarət mərkəzinin, hətta fermanın belə 

olmadığı diqqətə çatdırılır. Qeyd edilir ki, 30 ildir erməni işğalı altında qalan Füzuli boş səhranı xatırladır. 

Bildirilir ki, indi yalnız müharibə izlərinin göründüyü rayon bu il oktyabrın 17-də Azərbaycan silahlı 

qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib. 

Müəllif vurğulayır ki, Füzulidə Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilmiş erməni hərbi texnikası 

sovet dövrünə aiddir. Əvəzində isə Azərbaycanın son illərdə hərbi sahəyə kifayət qədər büdcə ayırıb və 

ordunu müasir texnika ilə təmin edib. 

Eyni zamanda, qeyd olunub ki, doğma evlərinə qayıtmaq istəyi ilə yaşayan Füzuli sakinləri bu 

yerlərin minalardan təmizlənməsi, eləcə də burada yaşayış infrastrukturunun yaradılması üçün bir neçə il 

gözləməli olacaqlar. 

Reportajda, həmçinin bildirilib ki, burada uzun müddət heç kim yaşamayıb və şəhər yalnız 

dağıntılardan ibarətdir. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndindən videogörüntülər 

 

[12:51] 29.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndindən videogörüntülər 

paylaşıb. 

AZƏRTAC videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Fransalı jurnalist: Gəncə və Bərdə şəhərlərində gördüyümüz səhnələr dəhşətli idi 

 

[12:24] 29.11.2020  

 

Döyüş zonasından uzaqda yerləşən Bərdə bazarına kasetli bombalarla hücum edilmişdi. Bu, dəhşət 

idi, bomba heç bir hərbi obyektin olmadığı mülki zonaya atılmışdı. Gəncə şəhərinin mərkəzində yaşayış 

massivi də gecə vaxtı uzaqmənzilli “SCUD” raketi ilə hədəfə alınmışdı. Bütün bunlar müharibənin dəhşətli 

anlarından idi. Gördüyümüz səhnələr dəhşətli idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanda olmuş “Paris 

Match” jurnalının müxbiri Reji Lö Somye “Franceinfo” telekanalına müsahibəsində bildirib. 

Fransız jurnalist bildirib ki, əslində, Dağlıq Qarabağda ermənilərin yaşadığı yer kiçik bir məkandır. 

Ancaq Azərbaycanda gördüyümüz müharibə dağıntıları daha dəhşətli idi. Cənub istiqamətində işğaldan 

azad edilən 4 rayonda Birinci Qarabağ müharibəsinin izləri hələ də qalmaqda idi. O vaxt bu rayonlarda 

erməni silahlı qüvvələri tərəfindən yüzlərlə ev dağıdılıb. Həmin rayonlarda uzun müddətdir – 1993-cü ildən 

bəri yaşayış yoxdur. 

Jurnalist qeyd edib ki, bu müharibə dini xarakter daşımır. Bu, ərazi münaqişəsidir. 

Çıxışı zamanı müxbir dəfələrlə Gəncədə yaşayış massivinin raket atəşinə tutulmasına qayıdaraq 

bunun dəhşətli olduğunu vurğulayıb. O, getdiyi rayonlarda qəbiristanlıqların dağıdılmasından, həmçinin 

Azərbaycanın dünyəvi dövlət olmasından da danışıb. 

Müsahibəsində Reji Lö Somye Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasına dair BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən də söz açıb. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Kəlbəcər rayonunun kəndlərinin videogörüntüləri 

 

[10:18] 29.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonunun kəndlərinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA: Füzulidə minaya düşənlərin cəsədləri təhvil verilib 

 

[02:43] 29.11.2020  

 

Noyabrın 28-də saat 15:10 radələrində Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Aşağı Seyidəhmədli 

kəndində mülki əhalinin girişi qadağan olunan təhlükəli ərazidə mina hadisəsi baş verməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik Agentliyiə 

(ANAMA) məlumat daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, Agentliyin mütəxəssislərindən ibarət əməliyyat-axtarış 

qrupu dərhal həmin əraziyə göndərilib, aparılmış xilasetmə əməliyyatı zamanı xüsusi təhlükəsizlik zolağı 

açılaraq Hacıyev Şakir Məhərrəm oğlu, Hacıyev Firuddin Məhərrəm oğlu, Hüseynov Zülfüqar Adışirin 

oğlu və Adilzadə Zibeydə Şakir qızının cəsədləri ərazidən götürülərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 

Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən ərazidə aparılmış tədqiqat zamanı 90-BL-558 dövlət qeydiyyat 

nişanlı “Toyota” markalı avtomobilin 2 ədəd tank əleyhinə minaya düşdüyü məlum olub. 

Agentlik tərəfindən bir daha bildirilib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilər mina və partlamamış hərbi 

sursatlardan (PHS) təmizlənməmiş həmin ərazilərə təhlükəsizlik səbəbindən mülki şəxslərin girişi qəti 

qadağandır. 

 

AZƏRTAC 
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28 noyabr 

 

Hikmət Hacıyev: Ermənistan 28 il ərzində Ağdamda şəhər soyqırımı həyata keçirib 

 

[23:45] 28.11.2020  

 

Ağdam urbisidin (şəhərlərə qarşı soyqırımı) canlı təsviri və etirafıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” səhifəsində yazıb. 

O bildirib: “Şəhərlərin soyqırımı. Ermənistan 28 il ərzində Ağdamda həqiqi urbisid həyata keçirib”. 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi Tarixi İpək Yolunu 

canlandıracaq 

 

[22:49] 28.11.2020  

 

Qardaş Azərbaycan Qarabağı qətiyyətli bir hərbi zəfərlə geri alandan sonra Türkiyə ilə Orta Asiyada 

yaşayan qardaşlarımız arasında birbaşa dəmir və avtomobil yolları ilə əlaqə qurulması üçün şanslar yaranıb. 

Cümhuriyyətimizin banisi qazi Mustafa Kamal Atatürkün Naxçıvanla sərhəd yaradılmasına verdiyi önəm 

və sərhəd qapısını açıq tutmaq üçün göstərdiyi səylər illər sonra öz səmərəsini verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop 

Təkirdağ-Hayrabolu avtomagistralının Kandamış hissəsinin açılış mərasimindəki çıxışında deyib. 

Azərbaycanın öz torpaqlarına qovuşmasının, eləcə də Türkiyənin yol-infrastrukturuna böyük 

məbləğdə sərmayə yatırmasının əhəmiyyətindən danışan parlamentin sədri Mustafa Şentop bildirib: “Ölkə 

olaraq qovuşmaq anlayışının sevincini yaşayırıq. Tarixi İpək Yolunu birlikdə canlandıracağıq. Orta 

Asiyada yaşayan qardaşlarımızla da iqtisadi, mədəni, siyasi və hərbi əlaqələrimiz genişlənəcək. Ölkəmizdə 

həyata keçirdiyimiz infrastruktur sərmayələrini və bu sahədəki təcrübəmizi Orta Asiyaya da daşıyacağıq”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı qətnamələr qəbul edib 

 

[21:52] 28.11.2020  

 

Bu il noyabrın 27-28-də Niger Respublikasının paytaxtı Niamey şəhərində İslam Əməkdaşlığı 

Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 47-ci iclası keçirilib. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a 

bildirilib ki, İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzü ilə bağlı siyasi, iqtisadi və mədəni məsələləri əhatə edən qətnamələr qəbul edilib. 

Qeyd etmək istərdik ki, İƏT tərəfindən ənənəvi olaraq hər il qəbul olunan bu qətnamələrə bölgədəki 

son vəziyyət nəzərə alınmaqla yeni müddəalar daxil edilib. 

“Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü” adlı qətnamədə bu ilin 27 

sentyabr tarixində Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzü, təcavüz çərçivəsində mülki şəxslərə və 

mülki infrastruktura böyük zərərin vurulması, o cümlədən Azərbaycanın cəbhə zonasından kənarda 

yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər şəhərlərinin sıx yaşayış məskənlərinin ağır artilleriya, ballistik və kaset 

raketlərinin hücumuna məruz qalması qətiyyətlə pislənilib. Ermənistan qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 

mülki əhalisinə qarşı törədilən aktlar müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirilib. 

Sənəddə Azərbaycanın cavab əməliyyatları nəticəsində işğal olunmuş ərazilərinin əhəmiyyətli hissəsini 

azad etməsi və hərbi əməliyyatların dayandırılması üzrə 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatı üzv 

ölkələr tərəfindən alqışlanıb. 

“Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım” adlı qətnamədə Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad 

olunmasının Azərbaycan ərazisindəki bir milyondan çox məcburi köçkünlərin öz evlərinə təhlükəsiz və 

şərəfli qayıdışına və beləliklə də ciddi humanitar problemlərin aradan qaldırılmasına imkan verəcəyi qeyd 

olunur. Bu xüsusda üzv ölkələrə, İslam İnkişaf Bankı və digər İslam institutlarına işğaldan azad olunmuş 

torpaqlara məcburi köçkünlərin geri dönüşünü təmin etmək üçün bu ərazilərin yenidən qurulması və 

bərpasında Azərbaycan hökumətinə və xalqına yardım etməyə çağırış öz əksini tapır. Burada, habelə bütün 

beynəlxalq institutlar Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişaf fəaliyyətini dəstəkləməyə çağırılır. 

“Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində İslam tarixi və mədəni ziyarətgahlarının dağıdılması və təhqir edilməsi” adlı 

qətnamədə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki İslam tarixi və mədəni abidələrinin, 

ziyarətgahlarının dağıdılması, talan edilməsi, oğurlanması, qanunsuz yerdəyişməsi və ya mənimsənilməsi, 

eləcə də bu obyektlərə qarşı vandallıq aktlarının törədilməsi qətiyyətlə pislənilir, yenicə azad olunmuş 

ərazilərdə yerləşən Məscidlərin Ermənistan tərəfindən təhqir olunması şiddətlə qınanılır. Qətnamədə 

Azərbaycanın ona dəymiş zərərə görə təzminat tələb etmək haqqı, Ermənistanın isə bu təzminatı ödəmək 

məsuliyyəti təsdiq olunur. 

Qeyd etmək istərdik ki, qətnamələr İƏT-in 57 üzv ölkəsi tərəfindən qəbul edilib. 
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“France-24” Ağdam haqqında: Bəzən onu “Qafqazın Xirosiması” adlandırırlar 

 

[21:06] 28.11.2020  

 

“France-24” kanalı işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonu haqqında reportaj yayımlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda münaqişəyə son qoyan razılaşmaya əsasən, dekabrın 1-də 

Laçın rayonunun Azərbaycana təhvil verilməli olduğu bildirilir. Qeyd edilir ki, bununla da Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayonun hamısını geri qaytarmış olacaq. 

Kanalın xüsusi müxbirləri Lüdoviq dö Fuko, Katrin Norestrent və Hüseyn Əsədin Ağdamdan 

hazırladıqları reportajda deyilir: “Bu şəhər o qədər dağıdılıb ki, bəzən onu “Qafqazın Xirosiması” 

adlandırırlar. 1980-ci illərin sonlarında 40 min əhalisi olan Ağdam bu gün “ruhlar şəhəri”dir. Bu gün 

Ağdamda hələ də qalan yeganə bina məsciddir. Bu şəhər 30 il əvvəl Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 

böyük strateji əhəmiyyət daşıyırdı. 1993-cü ildə bu şəhərin itirilməsi müharibənin dönüş nöqtəsi oldu. 

Buranın sakinləri köç etmək məcburiyyətində qaldı. Bu gün məcburi köçkünlər qayıdırlar və dağılmış 

binaları görürlər”. 

Reportajda Ağdam sakini Zülfü Qasımovun bu fikirlərinə də yer verilir: “Belə bir şəhəri bu günə 

salmaq olarmı? Bu evləri belə dağıtmaq olarmı? Siz bu evlərin keçmişini görsəydiniz bilərdiniz ki, ən 

müasir evlər, ən yaxşı tikilmiş evlər ancaq Ağdamda olub. Onlar bilirdilər ki, burada yaşamayacaqlar. 

Onların inamı yox idi ki, burada qalsınlar. Çünki qalmaqları mümkün deyildi. Ona görə də əllərinə düşən 

hər şeyi dağıdıblar”. 

Reportajda qeyd edilir ki, bərpa işlərindən əvvəl təhlükəsizliyi təmin etmək lazımdır. Azərbaycan 

tərəfindən azad edilmiş digər rayonlar kimi, Ağdam da mina ilə doludur. Hakimiyyət orqanları bu 

istiqamətdə işə başlayıblar. 

ANAMA-nın əməliyyat qərargahının rəhbəri İdris İsmayılov deyir ki, 4500-ə yaxın piyada əleyhinə 

mina, 2000-ə yaxın tank əleyhinə mina, 750-yə yaxın isə müxtəlif növ bombalar aşkar edilərək 

zərərsizləşdirilib. 

Reportajda, həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərə vurulmuş ziyanı 10 milyardlarla 

dollar həcmində dəyərləndirdiyi və Ermənistan tərəfindən təzminat almaq üçün məhkəmələrə müraciət 

edəcəyi diqqətə çatdırılır. 
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“Associated Press” Ermənistanın Gəncəyə raket hücumunun ağır nəticələri ilə bağlı reportaj yayıb  

 

[20:52] 28.11.2020  

 

“Associated Press” agentliyi Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü zamanı Gəncə şəhərinə 

etdiyi raket hücumunun ağır nəticələri ilə bağlı reportaj yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda raket hücumu nəticəsində yaranmış dağıntıların görüntüləri, 

yaxınlarını itirmiş insanların fikirləri yer alıb. 

Bildirilir ki, Gəncə şəhərinin Muxtar Hacıyev küçəsində binalar dağılmış, insanlar, avtomobillər 

dağıntılar altında qalmışdır. Həlak olmuş mülki şəxslərin, o cümlədən uşaqların xatirəsini yad etmək üçün 

buraya gələnlər əllərində güllər, oyuncaqlar gətirirlər. 

Şairə Quliyeva adlı sakin qardaşı oğlu 13 yaşlı Artur Mayakovun öldüyünü deyərək ağlayır: “O, çox 

istedadlı, bacarıqlı, həyat eşqi ilə dolu bir uşaq idi. Bu uşaqların günahı nə idi? Bu qədər insan öldü. Təkcə 

bizim küçəmizdən 14 nəfər həlak oldu. Bu insanların günahı nə idi? Niyə dünya ictimaiyyəti buna göz 

yumur?”. 

Digər sakin Təzəgül Şahnəzərova hücum nəticəsində oğlunu, gəlinini və nəvəsini itirdiyini deyir: 

“Mən artıq itirdiyimi itirmişəm. Qırx beş illik əməyimizlə tikdiyimiz, yığdığımız hər şeyi itirdik. Lakin bu, 

mənim gözümə görünmür. Məni övladlarımın həlak olması yandırır. Mən onları istəyirəm, lakin onlar 

yoxdur. Bir mən, bir də körpə nəvəm sağ qalmışıq”. 

Reportajda bildirilir ki, oktyabrın 17-də gecə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncəyə edilən raket 

hücumu nəticəsində çoxlu sayda insan həlak olub və yaralanıb. Artur Mayakov həmin hücum nəticəsində 

ağır yaralanıb, lakin sonradan müalicə aldığı xəstəxanada ölüb. O, 2007-ci ildə Rusiyada anadan olmuşdu. 

Azərbaycan rəsmiləri Gəncəyə “SCUD” raketi ilə endirilən zərbə nəticəsində yaşayış binalarının 

dağıldığı və ya ciddi ziyan gördüyünü bildirirlər. Dağıntıların altından cəsədlərin və yaralıların çıxarılması 

saatlar çəkib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində Gəncəyə edilən raket hücumunu 

müharibə cinayəti adlandırıb və buna görə məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyinin daşığını bildirib. 

Reportajda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə məlumat verilir. Bildirilir ki, sentyabrın 

sonlarında alovlanan münaqişə iki həftə əvvəl başa çatıb. Bu hadisə Bakıda böyük qələbə kimi qeyd olundu. 
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Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndindən videogörüntülər yayıb 

 

[19:18] 28.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndindən 

videogörüntülər yayıb. 

AZƏRTAC həmin videogörüntüləri təqdim edir. 
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Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etməməklə bağlı 

vətəndaşlara xəbərdarlıq edib 

 

[17:59] 28.11.2020  

 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu 

uzun müddət təcavüzkar düşmənin işğalı altında saxladığı əraziləri azad edib. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 

xidmətlərinin AZƏRTAC-a daxil olan birgə məlumatında bildirilir ki, uzun illər vətən həsrətində qalmış 

vətəndaşların işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza səfər etməyə can atmaları başadüşüləndir. Lakin bəzi 

vətəndaşlar əvvəlcədən edilmiş xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq həmin ərazilərə səfər edirlər. 

Noyabrın 28-də vətəndaşlar Ş.Hacıyev, F.Hacıyev, Z.Adilzadə və Z.Hüseynov “Toyota Land 

Cruizer” markalı 90-BL-558 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Fizuli rayonunun Qorqan və 

Aşağıseyidəhmədli kəndləri arasında minalanmış ərazi olduğunu bildirən işarəyə məhəl qoymayaraq 

hərəkəti davam etdirib, nəticədə tank əleyhinə minaya düşərək həlak olublar. 

Bir daha əhaliyə xəbərdarlıq edərək təhlükənin mövcudluğunu nəzərə alıb müvafiq icazə olmadan, 

işğaldan azad olunmuş ərazilər minalardan və digər partlayıcı vasitələrdən tam təmizlənənədək həmin 

bölgələrə səfər etməmələrini xahiş edirik. 
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PKK terrorçularının Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı döyüşmələrinə dair daha bir fakt 

ortaya çıxıb 

 

[17:45] 28.11.2020  

 

PKK terrorçularının Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı döyüşmələri barədə daha bir fakt 

ortaya çıxıb. 

Anadolu Agentliyinin təhlükəsizlik qurumlarına istinadla yaydığı məlumatda bildirilir ki, PKK/KCK 

terror birliyinin qadın təşkilatının başçılarından biri olan Layika Gültəkin bu barədə təmsil olunduğu 

cinayətkar dəstənin informasiya mənbələrinə açıqlamasında bildirib. Terrorçu qadın deyib: “Qarabağa 

qədər gedib erməni əsgərlərlə birlikdə döyüşürük. Ermənistan xalqının istədiyi hər zaman yanlarında 

oluruq”. 

Beləliklə, PKK terrorçularının Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı döyüşmələri bir daha 

təsdiqini tapıb. Əslində Ermənistan tərəfinin İraqın şimalındakı PKK terrorçularından yardım istəməsi ilə 

bağlı dəfələrlə informasiyalar yayılıb. Hazırda Türkiyənin apardığı sistemli antiterror əməliyyatları 

nəticəsində çox sayda canlı qüvvə itirməsinə baxmayaraq, PKK Ermənistanın yardım istəyinə cavab verib. 

Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi otuz ilə yaxın zaman kəsiyində işğal altında saxladığı Azərbaycan 

torpaqlarında bir çox qanunsuz fəaliyyət həyata keçirib. Onlardan biri də həmin ərazilərə nəzarət etdiyi 

dövrdə işğal altındakı torpaqlarda terror düşərgələrinin və təlim mərkəzlərinin qurulması olub. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Prezidentə yazırlar: İnanırıq ki, işğaldan azad etdiyiniz tarixi yurd yerlərimiz Sizin sayənizdə 

inkişaf edəcək, çiçəklənəcək 

 

[17:32] 28.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşlarından, xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan, eləcə də qardaş Türkiyənin 

vətəndaşlarından Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubları gəlməkdə 

davam edir. Onlar Qarabağ müharibəsində qazandığımız tarixi Qələbəni böyük sevinc və qürur hissləri ilə 

qarşıladıqlarını bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Türkiyənin İstanbul şəhərindən Çakmak Harun yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi və Azərbaycan 

xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mən bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda inşaat işlərində 

çalışmışam. Azərbaycanda olduğum müddətdə özümü öz torpağımda hiss edirdim. Bunun bir səbəbi 

insanların qonaqpərvərliyi, digər səbəbi isə mənim kökümün, əslimin qafqazlı olmasıdır. Mənim ata-babam 

vaxtilə İrəvandan sürgün edilmişlər. Biz bunu hər zaman böyüklərimizdən eşidirdik. Amma bunun nə 

demək olduğunu Qarabağdan məcburi köçkün salınmış insanları gördükdə daha yaxşı başa düşdüm. Biz 

bəlkə də ata yurdumuza heç zaman dönməyəcəyik. Amma Sizin sayənizdə Kəlbəcər, Laçın, Füzuli və digər 

torpaqlar əsl sahiblərinə qovuşur. Biz də burada məcbur köçkünlər qədər sevinirik. Mən fürsət düşən kimi, 

azad etdiyiniz torpaqları ziyarət edəcəyəm və həmin yerlərin yenidən inşa edilməsində qarşılıqsız 

çalışacağam ki, Azərbaycanda gördüyüm hörmətin əvəzini verə bilim. Bir daha Sizi, müzəffər Ordunuzu 

və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm”. 

İstanbuldan Kurt İsa Ebik dövlətimizin başçısına yazır: “Hörmətli cənab Prezident, bu məktubu Sizə 

yazarkən ürəyim azərbaycanlı qardaşlarımın və hərbçilərin qəlbləri ilə birlikdə döyünür. Ermənilər Qarabağ 

torpaqlarını 1988-ci ilin əvvəlindən 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlasalar da, Azərbaycan xalqı və 

türk milləti Qarabağın, Şuşanın işğalı ilə heç vaxt barışmadı. Ürəyimizdə, musiqimizdə, şeirlərdə yaşatdıq 

bu həsrəti. Ermənilər havadarlarının köməyi ilə nə vaxtsa silahsız olan Azərbaycandan alınan torpaqların 

elə onlarda qalacağına əmin idilər. Ancaq ürəkləri atəş və həsrətlə dolu olan Azərbaycan xalqı bu günləri 

gözləyirdi və heç vaxt Qarabağın işğalı ilə barışmırdı. “Şuşa, can Şuşa, gələcəyik və yenidən səninlə 

görüşəcəyik” sözləri heç zaman nəğmələrdən əskik olmurdu. 1988-ci ildə ABŞ-da tələbə olarkən bir qəzet 

səhifələrindən Qarabağdakı erməni vəhşiliyini əks etdirən materialları topladım. Mətbuat və güc onlarda 

idi. Fotoşəkillərdən Azərbaycan xalqının bu müharibəyə hazırlıqsız olduğu başa düşülürdü. Həmin qəzet 

materiallarını hələ də saxlayıram. Lakin zaman dəyişdi. Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan qüdrətli 

dövlətə çevrildi. Şuşanın və bütün Qarabağın azad edilməsi Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün çox vacib 

məsələdir. Hər Azərbaycan şəhərinin, kəndinin azadlığı barədə xəbərləri izləmək mənə qürur verirdi. Zəfər 

Azərbaycanın və Sizindir. Ruhumuz, ürəyimiz can Azərbaycanladır! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Məmmədağa Əjdərov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, sentyabrın 27-dən 

başlayaraq müqəddəs Azərbaycanımızın yeni şərəfli tarixi yazılmağa başlanılıb. Otuz ilə yaxın mənfur 

düşmən tapdağında olan torpaqlarımız Sizin komandanlığınız altında rəşadətli Ordumuz tərəfindən 

işğaldan azad olunmuşdur. Qarabağımızın tacı olan Şuşamıza və işğaldan azad olunan digər şəhərlərimizə 

müqəddəs üçrəngli bayrağımız sancılmışdır. Azərbaycan xalqının qəlbi hədsiz sevinc və qürurla 

dolmuşdur. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin və Sizin dediyiniz kimi, dövlətimizin qüdrəti və təhlükəsizliyi 

güclü iqtisadiyyatımız və güclü Ordumuzla şərtləndirilir. Sizin söylədiyiniz kimi, biz işğaldan azad 

olunmuş yaşayış məntəqələrimizi bərpa edəcəyik, yeni-yeni yollar çəkəcəyik, yeni qəsəbələr, şəhərlər 

salacağıq. Məcburi köçkünlərimiz sevinclə öz doğma ata-baba yurdlarına qayıdacaq. Qarabağımızın 

çiçəklənməsi mənfur düşmənlərimizə göz dağı olacaqdır. Bu tədbirləri həyata keçirmək üçün dövlətimizin 

kifayət qədər maliyyə vəsaiti vardır. Buna baxmayaraq, biz sadə vətəndaşlar da bu müqəddəs işdə öz kiçik 

töhfəmizi vermək istəyirik. Mən təklif edirəm ki, könüllülük əsasında “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı bir 

fond yaradılsın. Belə bir fond yaradılarsa, şəxsən mən əmək fəaliyyətimin sonuna kimi, əmək haqqımın 5 

faizini həmin fonda köçürməyi könüllü olaraq öhdəmə götürürəm. Yaşasın Ali Baş Komandan və rəşadətli 

Ordumuz! Yaşasın Qarabağımız! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Daşkəsən rayonundan Elşən Abdullayev yazır: “Hörmətli cənab Prezident, torpaqlarımızın 

düşməndən geri alınması münasibətilə Sizi və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, 

cansağlığı arzulayıram. Cənab Prezident, çox sağ olun ki, Siz ata vəsiyyətini layiqincə yerinə yetirdiniz. 

https://azertag.az/
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Allah Ulu Öndərimizə və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən fəxr edirəm ki, təməli Ulu Öndərimiz 

tərəfindən qoyulan və Sizin rəhbərliyinizlə xalqa xidmət edən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. 

Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın müzəffər Azərbaycan Ordusu!”. 

Füzuli sakini Ağacan Teymurov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz Prezident 

seçilən ilk gündən Sizin fikriniz Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi, onun xoş gələcəyi və ən əsası da 

torpaqlarımızın erməni tapdağından azad olunması olmuşdur. Çox şükürlər olsun ki, Siz dediklərinizin 

hamısına nail oldunuz. Bütün bunlara görə Sizə öz dərin təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab 

Prezident, Vətən müharibəsi başlayandan əvvəl mənim iki övladım Vətənimizin müdafiəsi üçün hərbi 

xidmətə getdilər və qəhrəmancasına döyüşdülər. Döyüş gedən müddətdə erməni qəsbkarlarının atdığı 

mərmi nəticəsində evimiz darmadağın edildi. Ancaq bizdə heç bir ruh düşkünlüyü olmadı. Bizə Sizin, 

Ordumuzun sağlamlığı və Vətənimizin bütövlüyü lazımdır. Xalqımız çətin günlərdə bizləri tək qoymadı. 

Xeyriyyəçilərimiz bizə dəstək oldular. Uca Tanrı Sizə və Ordumuza yar olsun!”. 

Xocalı sakini Allahverən Kərimovun məktubunda deyilir: “Hörmətli cənab Prezident, əvvəla Sizi və 

müzəffər Ordumuzu böyük qələbə, yəni işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması münasibətilə 

təbrik edirəm. Mən bu təbrik məktubunu sevinc hissi ilə Sizə ünvanlayıram. Sizin uzaqgörən siyasətinizi 

hər zaman dəstəkləmişik və indi Sizə inamımız daha da yüksəkdir. Əziz Prezidentimiz, Siz bizi 30 ilə yaxın 

işğal altında olan dədə-baba torpaqlarımıza geri qaytarırsınız, uşaqlığımızı bizə qaytardınız. Həqiqətən nə 

deyə bilərəm, sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Var olun, cənab Prezident. Hər zaman Sizin yanınızdayıq. 

Biz inanırıq ki, tezliklə öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Sağ olun, var olun əziz Prezidentimiz. 

Torpaqlarımızın uğrunda şəhid olan qardaşlarımızın ruhu qarşısında baş əyirik, qazilərimizə Allahdan şəfa 

diləyirik. Allah Sizi qorusun!”. 

Ağdam sakini Cabir Məmmədov: “Hörmətli Prezident, ölkəmizin ən ağır, ən müşkül problemləri 

Sizin liderliyinizlə bir-bir həll olunur və bütün bunlar bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, hər birimizi 

sevindirir. İllərlə hər birimizin ürək yarasına çevrilmiş Qarabağ, şükürlər olsun ki, artıq böyük ölçüdə 

azadlığına qovuşub və tamamilə azad olacaq. Bütün bunlar Sizin komandanlığınız altında Ordumuzun və 

xalqımızın, Sizin ifadə ilə desək, bir yumruq kimi birliyinin nəticəsidir. Biz ölkəmizə kənar siyasi və digər 

təzyiqlərin olduğunu da bilirik. İnşallah, tezliklə o çətinliklərin öhdəsindən gələcəyinizə inanırıq. 

Azərbaycanımız daha güclü, daha firavan, daha möhtəşəm bir ölkəyə çevriləcək. Hörmətli cənab Prezident, 

Vətənimizin hər qarışı hər birimiz üçün əzizdir, doğmadır. Hər birimiz bu Vətənin əsgərləriyik. “Ölsək 

şəhid, qalsaq qazı” amalı ilə yaşayırıq. Hər birimizin doğulduğu bölgə ona bir az daha yaxındır, daha 

doğmadır. Mən də Ağdamda doğulmuşam. İllərlə "məcburi köçkün" adından narahat olmuşam. Şükürlər 

olsun ki, artıq bu ad üzərimizdən götürüldü. Sizin ən qısa zamanda Ağdama səfəriniz bizi daha da 

sevindirdi. Allah yar və yardımçınız olsun! Amin! Cənab Prezident, izninizlə belə bir təklifim var ki, Şuşa 

şəhəri 2021-ci il türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilsin. İl ərzində böyük mədəni tədbirlər 

keçirilsin. Məncə, bu, Qarabağın, bir mədəniyyət mərkəzi olaraq, bütövlükdə dünyada təbliği üçün bir 

addım olar. Təşəkkür edirəm”. 

Qazaxdan Zakir Yunisov: “Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev, bütün dünyaya özünü, 

millətini tanıdan, düşmənlərin öhdəsindən layiqincə gələn qəhrəman Prezidentimiz, Sizi ailə üzvlərim və 

bütün Qazax əhalisi adından səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə uzun ömür və cansağlığı, qələbənin daim 

Sizinlə bir olmasını arzu edirəm. Cənab Prezident, Azərbaycan xalqı Sizinlə fəxr edir. Sizi ömürlük 

Prezident kimi görmək arzusundadır. Sizi istəməyən azərbaycanlı ola bilməz. Qarabağ bizim dərd yerimiz 

idi. O problemi də Siz həll etdiniz. Vaxtilə düşmənin beş il ərzində zəbt etdiyi torpaqları Siz 44 gündə geri 

aldınız. Artıq heç bir çətinliyimiz, problemimiz qalmadı. Eşq olsun Sizə! Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! 

Eşq olsun qardaş Türkiyənin Prezidenti Ərdoğana! Bizə dayaq olan hər kəsə təşəkkür edir, onlarla qürur 

duyuruq. Yer üzərində Sizin kimi Prezident olmayıb, olmayacaq da. Siz ömürlük tarixə düşdünüz. Ulu 

Öndərin ruhu şad oldu. Cənab Prezident, hər kəsin qeydinə qaldığınız üçün ölkənin başında hər zaman Siz 

duracaqsınız. Qələbə hər zaman Sizinlə olsun! Cənab İlham Əliyev, Sizin bütün çıxışlarınızı böyük həvəslə 

izləyirik. Bütün danışıqlarınız ömürlük yaddaşlara həkk olunub. Millətimiz bir olduğu zaman Vətənimiz 

basılmaz. Millətimiz daim dəmir yumruq kimi bir olmalıdır. Müzəffər Ali Baş Komandan, mən Sizin 

yolunuzda ölümə belə getməyə hazıram. Eşq olsun Prezidentimizə!”. 

Sabirabaddan Nailə Zeynalova: “Cənab Prezident, 30 ildir həsrətində olduğumuz torpaqlarımızı 

işğaldan azad etdiyiniz üçün özüm və ailəm adından Sizə təşəkkür edirəm. Sizin rəhbərliyiniz və şanlı 

Ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində bütün yurd yerlərimiz qısa bir müddət ərzində azadlığa qovuşdu. 

Təşəkkürlər, cənab Prezident. Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Mingəçevir şəhərindən Çinarə Qarayeva: “Möhtərəm Prezident, Sizi Qarabağda qazandığımız 

Qələbə münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizin uzaqgörən siyasətiniz nəticəsində rəşadətli 

Ordumuz erməni işğalçılarını torpaqlarımızdan qovdular. Sizi və xilaskar Şanlı Ordumuzu 30 ildir ki, işğal 

altında olan ərazilərimizin azad olunması münasibətilə alqışlayıram. Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı 

versin, yaralı əsgərlərimizə tez şəfa versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Eşq olsun Sizə və Şanlı 

Ordumuza!”. 

Füzuli sakini Nurlan Əlizadə: “Cənab Prezident, Sizin Ağdam şəhərində olan çıxışınızı izlədim və 

çox qururlandım. Sizinlə fəxr edirəm. Sizin sayənizdə biz dünyanın ən güclü ölkələrindən biri olacağıq. 

Sizə olan rəğbətimiz və inamımız sonsuzdur. Yaşasın Azərbaycan!”. 

Laçın sakini Əmirxan Zeynalov: “Möhtərəm cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz 

fəaliyyətə başladığınız ilk gündən bir amalınız olub - müstəqilliyimizi qorumaq, güclü Azərbaycan dövləti 

yaratmaq, hər bir Azərbaycan vətəndaşının maddi, mənəvi rifahının yaxşılaşdırılması, ən şərəfli vəzifə olan 

əzəli və əbədi düşmənimiz - faşist ermənilərin işğal etdikləri torpaqlarımızı azad etmək. Cənab Prezident, 

Siz bu amalların hamısını bizlərə bəxş etdiniz. Buna görə Sizə minnətdaram. Bir laçınlı olaraq həmişə Sizə 

inanmışam. Arzu edirəm, Laçın rayonunun ən uca zirvəsi olan Qırxqız zirvəsində üç rəngli bayrağımızı 

dalğalandırasınız. Siz həmin zirvədən Dərələyəzi, Göyçə mahalını və bütün Qarabağı seyr edəsiniz”. 

Xocalı sakini Səxavət Hüseynov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, İlham Əliyev, qayıtması bizlər üçün 

xəyal olan və bu gün həmin arzularımızı gerçəkləşdirərək 30 il düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızın 

44 gün ərzində azad edilməsində göstərdiyiniz dəmir iradəyə görə Sizə və yaratdığınız qüdrətli Azərbaycan 

Ordusuna dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bir Azərbaycan gənci kimi inanıram ki, işğaldan azad etdiyiniz 

tarixi yurd yerlərimiz Sizin quruculuğunuz sayəsində gündən-günə inkişaf edəcək, çiçəklənəcəkdir”. 

Daşkəsəndən Elnur Paşayev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Qələbəmiz 

mübarək olsun! Torpaqlarımızı şəhidlərimizin qanı-canı hesabına aldıq. Allah onlara rəhmət eləsin, 

məkanları cənnət olsun. Hamımız bir ömür boyu şəhidlərimizə borcluyuq. Cənab Prezident, biz hər zaman 

Sizin yanındayıq, siyasətinizi dəstəkləyirik. Çox sağ olun, Müzəffər Ali Baş Komandanımız. Bu Qələbə 

sevincini bizə yaşatdığınıza görə təşəkkür edirik. Hamımız Sizin əsgərinizik”. 

Mingəçevir şəhər sakini Leyla Əmiraslanova: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin əməyiniz, 

qətiyyətiniz və Ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində Azərbaycan haqlı mübarizəsində qalib gəldi. Sizin 

müdrik siyasətiniz, Ordumuzun peşəkar hazırlığı, müasir silah və sursatlarla təchizatı bizi böyük Zəfərə 

çatdırdı, 30 ildir hər birimizin narahatlığına səbəb olan münaqişə sülh və qələbə ilə nəticələndi. Tariximizə 

qızıl hərflərlə yazılan 44 gün bizə çox şey öyrətdi. Hər zaman eşitdiyimiz o müqəddəs torpaqları görmək 

bizə də nəsib olacağı üçün sonsuz sevinc hissi keçirirəm. Hər birimizin dillər əzbəri olan “Qarabağ 

Azərbaycandır!” şüarı qəlbimizə həkk olunub və Qarabağ indi bizə, doğma sakinlərinə, biz isə əzəli və 

əbədi torpaqlarımıza qovuşduq. Sizin və Müzəffər Ordumuzun yazdığı yeni tarixi gələcək nəsillər qürurla 

oxuyacaq. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə Azərbaycan bayrağının dalğalanması bizi sevindirir. Bunun 

üçün Sizə minnətdarıq. Möhtərəm Prezidentimiz, Allah Sizə uzun və sağlam ömür nəsib etsin. Biz hər 

zaman Sizin yanınızda olacağımıza, Sizinlə birlikdə addımlayacağımıza söz veririk”. 

Zərdabdan Cavanşir Xəlilov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyev, uzun illər Azərbaycana rəhbərlik etmiş ulu öndər Heydər Əliyev respublikamızı 1990-

cı illərin ağır, acı, dağıdıcı böhrandan çıxararaq onu dünya səviyyəsinə qaldırdı. Haqlı olaraq xalqımız 

Ümummilli Lideri Yeni Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı hesab edirlər. Həqiqətən də Azərbaycanımız 

Heydər Əliyevin şah əsəridir. Tarixin gedişi Azərbaycanın Qarabağ dərdinin Ulu Öndərin dövründə həllinə 

imkan verməsə də, O, bu problemin həllinə ürəkdən inanır və bunu öz çıxışlarında dəfələrlə qeyd edirdi. 

Bu gün Ulu Öndərin özü qədər inandığı şəxsiyyət - bu tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirdiniz. Siz 30 

ilə yaxın düşmən tapdağı altında olan Qarabağı Azərbaycanımıza qaytardınız. Əgər Ulu Öndər 

Azərbaycanın yaradıcısıdırsa, Siz bütöv Azərbaycanın qurucususunuz. Bəşəriyyət durduqca 

Azərbaycanımızın bütövlüyünü təsdiq edən sənəddə Sizin imzanız yaşayacaq və gələcək tarixlərdə 

yaşayanlar da Sizin adınızı həmişə əziz tutacaqlar. Böyük filosof şair Nəsimi demişkən, dünyada insanlar 

kamil və cahil insanlara bölünürlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən, Sizin və bütün türk 

dünyasının kamilliyi və bu kamillikdə formalaşan Azərbaycan Ordusunun Vətənə, xalqa məhəbbətlə 

yoğurulmuş qəhrəmanlığı oldu. Qazanılmış böyük Qələbə münasibətilə Sizi təbrik edir, Azərbaycanımızın 

firavanlığı və bütövlüyü yolunda Sizə bir daha cansağlığı, uzun ömür və mətin iradə arzulayıram. Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 
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Füzuli rayonu ərazisində mülki şəxslər minaya düşərək həlak olublar 

 

[16:49] 28.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində geri çəkildikcə 

əraziləri minalayaraq növbəti təxribat əməllərinə yol verməklə, artıq yeni üsul və metodlardan istifadə 

edərək dinc sakinlərimizə qarşı cinayət əməlləri törədiblər. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, noyabrın 28-də saat 15:20-də 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Hacıyev Şakir Məhərrəm oğlu, Hacıyev Firudin Məhərrəm oğlu, 

Hüseynov Zülfüqar Adışirin oğlu, Hacıyeva Elminaz Məhərrəm qızı və Adilzadə Zibeydə Şakir qızı Füzuli 

rayonunun işğaldan azad olunmuş ̧ Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində 90-BL-558 dövlət qeydiyyat 

nişanlı “Toyota” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən ilkin ehtimala görə tank əleyhinə minaya düşmələri 

nəticəsində həlak olubļar. 

Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib̧, məhkəmə-tibb 

ekspertizası təyin edilib̧, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. 

Faktla bağlı prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni 

planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma), 116.0.6-ci (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar 

hüquq normalarını pozma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş 

Prokurorluğun İstintaq idarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. 
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Hikmət Hacıyev: Diplomatik korpusun nümayəndələri Ermənistanın amansız raket və artilleriya 

hücumlarının nəticələrinin şahidi oldular 

 

[13:48] 28.11.2020  

 

Diplomatik korpusun nümayəndələri Ermənistanın amansız raket və artilleriya hücumlarının 

nəticələrinin şahidi oldular. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib: “Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsi. Qırx dörd günlük müharibə zamanı 

Ermənistan məcburi köçkünlər üçün tikilmiş bu yaşayış məntəqəsini intensiv şəkildə fərq qoymadan atəşə 

tutub. Diplomatik korpusun nümayəndələri Ermənistanın amansız raket və artilleriya hücumlarının 

nəticələrinin şahidi oldular”. 

Prezidentin köməkçisi, həmçinin bildirib ki, oktyabrın 29-da Ermənistan ordusu tərəfindən Tərtərə 

atılan “Smerç” raketi fərdi evdən götürülərək yerli muzeyə təhvil verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ukrayna mətbuatı Azərbaycanın Fransa Senatının qərəzli qətnaməsinə etirazı barədə xəbələrə 

geniş yer ayırıb 

 

[12:54] 28.11.2020  

 

Ukrayna mətbuatında Fransa Senatında qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasına 

dair qətnamə layihəsinin qəbulu ilə əlaqədar Azərbaycanın etirazına dair məqalələr dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ukraynanın Ukrinform, “RBK-Ukrayna”, “İnterfax-Ukrayna” 

informasiya agentlikləri, “Gordon”, “Obozrevatel” və digər informasiya portallarında dərc olunan 

məqalələrdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Fransa Senatında qondarma “Dağlıq 

Qarabağ respublikası”nın tanınmasına dair qətnamə layihəsinin qəbuluna münasibətinə, Milli Məclisdə 

bununla bağlı müzakirə olunan məsələlərə diqqət çəkilib. 

Bundan başqa, yazılarda Milli Məclisdə Fransa Senatının qərəzli qətnaməsinə etiraz bəyanatının 

qəbul olunması, Fransanın Minsk qrupunun həmsədrliyindən uzaqlaşdırılması kimi fikirlər də yer alıb. 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Fransaya etirazı da yayılan xəbərlər sırasındadır. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Kanadalı Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin üzvləri Kanadanın xarici işlər naziri ilə görüşüblər 

 

[12:23] 28.11.2020  

 

Kanadalı Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin üzvləri Kanadanın xarici işlər naziri Fransua-Filip Şampeyn 

ilə görüşüblər. Videokonfrans formatında keçirilən görüş Kanadalı Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin təşəbbüsü 

ilə baş tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşün əsas məqsədi sentyabrın 27-də Ermənistanın təxribatı ilə 

başlayan və noyabrın 10-da Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatan İkinci Qarabağ müharibəsi barədə 

məlumatları xarici işlər nazirinə çatdırmaq olub. Görüş zamanı bildirilib ki, Kanadalı Azərbaycanlılar 

Şəbəkəsi Kanadanın münaqişəyə dair mövqeyini yaxından izləyir. Kanada vətəndaşları olaraq bu ölkənin 

siyasətinin formalaşmasında azərbaycanlıların da fikirlərinin eşidilməsi Kanadanın xarici siyasətinin daha 

ədalətli və qərəzsiz olmasına xidmət edir. 

Nazir Fransua-Filip Şampeyn məlumatları dinləyib, baş vermiş müharibədə insan həyatının 

itirilməsini fəlakət adlandırıb. O, müharibə başlayan ilk gündən etibarən hərbi əməliyyatların 

dayandırılması üçün səy göstərdiyini bildirib. Nazir, eyni zamanda, kanadalı azərbaycanlıların sözügedən 

münaqişə barədə fikirlərinə hörmətlə yanaşdığını və bu görüşün onun üçün məlumat əldə etmək 

baxımından çox faydalı olduğunu deyib. 

Görüşdə Kanadalı Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin Vankuver, Edmonton, Kalqari, Toronto, Ottava və 

Montreal-dan olan üzvləri iştirak ediblər. Görüş iştirakçıları arasında şəbəkənin işğaldan azad edilmiş 

Füzuli və Şuşadan olan üzvlərinin olması da nazirin diqqətinə çatdırılıb. Bundan əlavə, işğaldan azad 

edilmiş ərazilərin reabilitasiyası və minalardan təmizlənməsi işlərində Kanadanın yardım etməsinin 

mümkünlüyünə baxılması nazirdən xahiş edilib. 

Kanadalı Azərbaycanlılar Şəbəkəsi Kanadanın Azərbaycan əsilli əhalisini narahat edən məsələlər 

barədə bu günədək Kanada parlamentinin üzvləri və senatorlar, əyalət parlamentinin üzvləri və yerli 

hökumət nümayəndələri ilə sıx təmasda olub və intensiv görüşlər keçirib. 

Şəbəkə Kanadada yaşayan azərbaycanlıların Kanada cəmiyyətində və siyasi həyatında maraqlarının 

təmsil edilməsi məqsədilə bir sıra icma təşkilatları və fərdlər tərəfindən yaradılıb. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

508 
 

 

Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin məşğulluq imkanlarının artırılması üçün tədbirlər planı 

hazırlanıb 

 

[11:26] 28.11.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi möhtəşəm Qələbəmizlə başa çatan Vətən müharibəsində şəhid olan 

qəhrəmanlarımızın ailələrini, müharibə əlilləri və digər iştirakçılarını geniş sosial dəstək tədbirləri ilə əhatə 

edəcək. Həmin tədbirlər çərçivəsində onların məşğulluq imkanlarının da artırılması təmin olunacaq. Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya 

şöbəsindəın AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu məqsədlə Tədbirlər Planı hazırlanıb. 

Plan işğaldan azad edilmiş ərazilərin, döyüş zonasına yaxın olmuş bölgələrin sakinlərini, erməni 

terrorundan zərər çəkmiş şəxsləri də əhatə edir. 

Tədbirlər Planında nəzərdə tutulur: 

Şəhid ailələri, müharibə əlilləri və iştirakçılarının özünüməşğulluq proqramına qısa zamanda 

növbədənkənar cəlb edilməsi, onların istehsal-xidmət və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə mal və materiallarla, 

avadanlıqlarla təmin edilməklə kiçik bizneslərinin yaradılması; 

Döyüş zonasına yaxın olmuş bölgələrdə özünüməşğulluq proqramına cəlb olunan şəxslər üzrə 

kvotanın artırılması, proqram üzrə mal və materiallarla, avadanlıqlarla təminat işlərinin genişləndirilməsi; 

Erməni terroru nəticəsində kiçik müəssisə və ailə təsərrüfatlarına ziyan dəymiş vətəndaşlara 

özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində dəstəyin göstərilməsi; 

Sosial iş yerlərində əməkhaqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına şəhid ailələrinin, müharibə 

əlillərinin və iştirakçılarının növbədənkənar cəlb edilməsi, döyüş zonasına yaxın olmuş bölgələrdə bu 

proqram üzrə kvotaların artırılması; 

Həssas qruplardan olanlar üçün nəzərdə tutulan kvotadan başqa, əlavə olaraq şəhid ailəsi üzvləri və 

müharibə əlilləri üçün iş yerləri yaradan işəgötürənlər üçün həmin iş yerləri üzrə əməkhaqqının 100 

faizədək maliyyələşdirilməsi layihəsinin hazırlanması və icrası və s. 

 

AZƏRTAC 
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Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbəsindən videogörüntülər 

 

[11:12] 28.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun İstisu 

qəsəbəsindən videogörüntüləri paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdama gedirlər 

 

[10:22] 28.11.2020  

 

“Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, diplomatik korpusun nümayəndələrini, beynəlxalq 

təşkilatların rəhbərlərini Tərtərə və işğaldan azad olunmuş Ağdama aparırıq”. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında bildirib. 

“Tərtərdə Ermənistanın ağır bombardmanının nəticələrini görəcəyik. Dağıdılmış ruhlar şəhəri 

Ağdam soyqırımı nümunəsidir. “Qarabağ” futbol klubunun üzvləri də bizimlədir”, - deyə Prezidentin 

köməkçisi qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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İndoneziya saytı Azərbaycanın Ermənistan üzərində tarixi qələbəsi barədə analitik məqalə yayıb 

 

[08:30] 28.11.2020  

 

İndoneziyanın “goodnewsfromindonesia.id” saytı Azərbaycanın Ermənistan üzərində tarixi qələbəsi 

barədə analitik məqalə yayıb. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Əhyari Hanantonun müəllifi olduğu “Azərbaycan və 

Ermənistan arasında 2020-ci il müharibəsinin dörd mühüm dərsi” adlı analitik məqalədə Qafqazın iki ölkəsi 

arasında sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam etmiş 44 günlük müharibə barədə ətraflı məlumat 

verilir. Qeyd edilir ki, müharibə beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan ərazisi hesab edilən və ötən əsrin 90-cı 

illərində Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunan Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf rayonların azad 

olunması uğrunda aparılıb. 

Müəllif vurğulayır ki, bu qısa müharibə Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatıb və müharibənin 

əvvəlindən bu dəfə də qalib gələcəyinə inanan Ermənistanın alçaldıcı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb. 

Azərbaycan Ordusunun cəbhədə endirdiyi sarsıdıcı zərbələr və qazandığı böyük uğurlar Ermənistanı 

noyabrın 9-da Rusiyanın vasitəçiliyi ilə təklif edilən məğlubiyyət bəyanatını imzalamağa və dekabrın 1-

dək işğal etdiyi bütün torpaqlardan qoşunlarını çıxarmağa məcbur edib. 

Məqalədə qeyd edilir ki, müharibənin nəticəsi Azərbaycanda böyük sevinclə, Ermənistanda isə etiraz 

nümayişləri və ixtişaşlarla qarşılandı. Müəllif vurğulayır ki, heç bir erməni bu müharibəni belə qısa 

müddətdə, çoxlu sayda canlı qüvvə və texnikanın məhv edilməsi ilə başa çatacağına inana bilmir. Qeyd 

edir ki, bu qısa və dağıdıcı müharibə Ermənistanda ciddi qarşıdurma və parçalanmaya, Azərbaycanda isə 

əksinə hökumətin əhali tərəfindən tam dəstəklənməsinə, cəmiyyətdə sıx birliyə və həmrəyliyə səbəb oldu. 

Ə.Hanonto bildirir ki, bu müharibə, eyni zamanda, bütün dünyaya adi silahlarla aparılan müharibələr 

dövrünün artıq başa çatdığını göstərdi. Azərbaycanın bu real və inandırıcı qələbəsi bütün dünyanın hərbi 

analitikləri üçün gələcək döyüşlər barədə qısa hərbi dərsə çevrildi. Dünya döyüş meydanında baş verənləri 

sosial şəbəkələr vasitəsilə izləyərək Türkiyənin “Bayraktar TB2” dronları tərəfindən milyonlarla dəyəri 

olan zenit-raket qurğularının məhv edilməsinin şahidi oldu. 

Məqalədə Azərbaycan rəhbərliyinin ölkədə apardığı böyük ordu quruculuğu, müasir hərbi avadanlıq 

istehsal edən müdafiə sənayesinin yaradılması ilə yanaşı, İsrail, Türkiyə və Rusiya istehsalı olan pilotsuz 

uçan aparatları (PUA) və dronları alması barədə də ətraflı məlumat verilir. Qeyd edilir ki, bu gün 

Azərbaycan ordusu həm ölkənin öz istehsalı, həm də İsrail, Türkiyə və Rusiya istehsalı olan yüzlərlə növ 

drona malikdir. PUA-ların Öyrənilməsi Üzrə Mərkəzə istinadla bildirilir ki, hazırda Azərbaycanın 

cəbbəxanasında “Israel Aerospace Industries” şirkətinin istehsalı olan “Harpy” və “Harop”, “Aeronautics 

Group” şirkətinin hazırladığı “1K Orbiter” kimi dronlar var. Bununla yanaşı, Azərbaycan “Hermes”, 

“Heron” və “SkyStriker” kimi dronlara da malikdir. 

Son müharibənin təhlilini aparan müəllif onun dərsləri arasında ilkin olaraq, quru qoşunlarının 

dronların qarşısını almaq üçün lazımi texniki vasitələrlə təmin edilməsinin zəruriliyini irəli sürür. Qeyd edir 

ki, məhz bu vasitələrə malik olmayan Ermənistan ordusu böyük və sarsıdıcı məğlubiyyətə uğradı. 

Müəllifin qənaətinə görə ikinci dərs quru qoşunlarının PUA-lar sistemi ilə inteqrtasiyasının təşkili 

məhz gələcək müharibələrin əsas tələblərindən birinə çevriləcək. Bu sahədə Türkiyə və Rusiyanın Suriyada 

aparılan əməliyyatlar zamanı böyük təcrübə qazandığı xüsusi qeyd edilir. Vurğulanır ki, Azərbaycan 

Ordusu da məhz bu təcrübədən faydalanaraq, dronlarla yerdən atəş sistemi arasında əlaqə kompleksini 

yarada bilib. 

Bu müharibənin növbəti dərsi kimi müəllif dronların düşmənin hava hücumundan müdafiə (HHM) 

sistemlərinin məhv olunmasında rolunu göstərir. Qeyd edir ki, məhz “Bayraktar TB2” Suriya və Liviyada 

Rusiya istehsalı olan “Pansir” sistemlərini sıradan çıxarılmasında mühüm rol oynayıb. Bildirir ki, 

Azərbaycan hərbiçiləri də PUA-lardan səmərəli şəkildə istifadə edərək, Ermənistanın HHM sistemlərini 

sıradan çıxarıb. 

Azərbaycan və Ermənistan arasında baş vermiş müharibənin son dərsi kimi müəllif dronlar dövrünün 

başlaması ilə yanaşı, hərbi deostrateji hesablamaların hələ də əhəmiyyətini itirmədiyini göstərir. Qeyd edir 

ki, Azərbaycanın texnoloji üstünlüyü onun hərbi gücünü nümayiş etdirsə də, hücum kampaniyası zamanı 

azad edilmiş ərazilərin təmizlənməsi və müdafiəsi üçün əvvəllər olduğu kimi, adi konsepsiyalardan və 
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sursatdan istifadə edilməlidir. Bunu Azərbaycan ordusunun PUA-lar vasitəsilə erməniləri sıxışdırması ilə 

yanaşı, bütün cəbhə boyu digər birgə qüvvələrdən istifadə təcrübəsi də təsdiq edir. 

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun qısa müharibə zamanı digər uğurlarına da diqqəti cəlb edən 

müəllif, İndoneziyanı da bu təcrübədən faydalanmağa çağırır. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta 

 

AZƏRTAC 
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27 noyabr 

 

Anadolu agentliyi Ağdam rayonunun görüntülərini əks etdirən videomaterial yayımlayıb 

 

[22:21] 27.11.2020  

 

Türkiyənin Anadolu agentliyi işğaldan azad olunana Ağdam rayonunun dəhşət saçan görüntülərini 

əks etdirən “Ağdam 27 il sonra azadlığına qovuşdu” sərlövhəli videomaterial hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, videomaterial erməni vandalları tərəfindən dağıntı və təhqirə məruz qalam 

Ağdam cümə məscidinin görüntülərinin nümayişi ilə başlayır. Sonra məscidin tarixi geniş planda 

tamaşaçıya çatdırılır. Bunun ardınca şəhərin acınacaqlı mənzərəsi göstərilir. Kadrlardan belə təsəvvür 

yaranır ki, vaxtilə Qafqazın ən əzəmətli şəhərlərindən sayılan bu məkan sanki vəhşi bir qəbilənin, 

gəmiricilər sinfinə daxil olan sürünün hücumuna məruz qalıb. 

Qeyd edək ki, xarici mətbuat, eləcə də Türkiyənin aparıcı KİV-ləri Ağdam rayonunu atom 

bombasının təsirindən dağıdılıb viran qalan Xirosimaya bənzədiblər. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Türkiyədə keçirilən “Can Azərbaycana bir məktubum var” kampaniyasına şəhid ailələri də 

qoşulub 

 

[19:53] 27.11.2020  

 

Türkiyənin Müharibə Qurbanları, Qazilər, Şəhid, Dul və Yetimlər Dərnəyinin Kastamonu 

vilayətindəki şöbəsinin üzvləri tərəfindən keçirilən “Can Azərbaycana bir məktubum var” kampaniyasına 

şəhid ailələri də qoşulub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, kampaniya çərçivəsində ilk əl yazısı məktub şəhid anası və atası 

tərəfindən yazılıb. 

Bingöldə 2018-ci ildə terrorçuların açdığı atəş nəticəsində şəhid olan əsgər Şevki Eren Yatkının atası 

Əhməd və anası Zəhra Yatkın kampaniya çərçivəsində Azərbaycana məktub yazmaq istəyiblər. 

Kastamonunun Cide rayonunun Çayyaka kəndindən yazdıqları məktubla yola çıxan ailə Kastamonu 

vilayətinin mərkəzinə gəlib. Ailə məktubu birliyin Kastamonu şöbəsinin sədri Berat Satıoğluna təqdim 

edib. 

Kampaniyanın keçirildiyini eşitdikdə onların da məktub yazmaq istədiklərini bildirən Z.Yatkın 

deyib: “Can Azərbaycana dəstək vermək üçün yola çıxdıq, 140 kilometr məsafə qət etdik. Azərbaycan öz 

torpaqlarını geri almaq üçün ayağa qalxıb. Onların əsgərlərinin hamısı bizim övladımızdır. Vətəni, milləti 

üçün savaşırlar və alnıaçıq torpaqlarını geri alırlar. Allah dövlətimizi, millətimizi qorusun. Türkün türkdən 

başqa dostu yoxdur. Bunu gözlərimizlə görürük”. 

Oğlunu Vətən uğrunda qurban verdiyini bildirən şəhid atası deyib: “Azərbaycandakı qardaşlarımıza 

mənəvi dəstək olmaq üçün məktub yazmaq istədim. Bir şəhid atası olaraq hisslərim fərqlidir, ürəyimdən 

gələn sözləri yazdım”. 

Kampaniyaya Türkiyənin bir çox yerlərindən dəstək gəldiyini vurğulayan birliyin sədri deyib: “Mail 

və telefon vasitəsilə gələn məktublardan başqa, əl yazısı ilə ilk məktub Yatkın ailəsindən gəlib. Bütün 

məktublar bizim üçün qiymətlidir, amma şəhid ailələrimizin yazdığı məktublar daha dəyərlidir. 

Kastamonunun ən son şəhidlərindən olan Şevki Eren Yatkının ana və atasının kampaniyaya dəstək vermək 

üçün birliyimizə gəlmələri bizi çox duyğulandırdı. Şəhid ailələri Azərbaycan Ordusunun Vətən, bayraq və 

azan uğrunda mübarizələrini daha yaxşı anlayan insanlardır. Bu məktublardan kitab hazırlamaq və onu 

gələcək nəsillərə çatdırmaq niyyətindəyik. Azərbaycanın Xalq artisti Azərinin də dəstək verdiyi kampaniya 

çərçivəsində məktublar dekabrın 15-dək qəbul ediləcək. Toplanan məktublar Azərbaycanın Türkiyədəki 

Səfirliyinə təslim ediləcək”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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AHİK-in İcraiyyə Komitəsi Fransa Senatının qərəzli qətnaməsi ilə bağlı bəyanat yayıb 

 

[19:14] 27.11.2020  

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının İcraiyyə Komitəsi noyabrın 25-də Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vasitəçilərindən olan Fransa Senatının bu ölkədə fəaliyyət 

göstərən türkofob, islamofob siyasi dairələrinin və erməni lobbisinin təhriki ilə Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində yaradılmış və noyabr ayında (2020-ci il) mövcudluğuna son qoyulmuş “Dağlıq Qarabağ 

respublikası”nın tanınmasını tövsiyə edən qətnamə qəbul etməsi ilə əlaqədar bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir: “Fransa rəhbərliyinin, bu Qərbi Avropa ölkəsinin dövlət 

orqanlarının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə münasibətdə tutduğu mövqe əslində tam 

mövqesizlikdir, hüquqtanımazlıqdır. Fransanın bu “mövqeyə” istinadən etdiyi hərəkətlər ən elementar 

tənqidə belə tab gətirmir. Ona görə ki, Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biridir, bu 

onun üzərinə tarixi, siyasi, mənəvi məsuliyyət qoyur. 

Fransa Respublikası Senatında qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasının 

mümkünlüyü haqqında sənədin müzakirəyə çıxarılması Azərbaycanın dünya birliyi, beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən, o cümlədən Fransanın özü tərəfindən tanınmış suverenliyinə, ərazi bütünlüyünə qarşı qəsddir. 

Bu, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış suveren hüquqlarına, birgəyaşayış normalarına 

qarşı çox kobud müdaxilə cəhdidir. Bu, Qafqazın iki dövləti arasında ədalətli sülh anlayışının elementar 

tələblərinə cavab vermir. Müharibənin hərbi mərhələsinin başa çatdığı, siyasi-diplomatik mərhələnin 

başladığı, ədalətli nizamlanmaya inam yarandığı bir dövrdə Fransa 44 gün ərzində də ermənipərəst mövqe 

tutmuşdu. Fransa elan olunmamış Ermənistan - Azərbaycan müharibəsinə münasibətdə, demək olar, həmişə 

Ermənistanın yanında durub. Ona görə, heç olmazsa, müharibənin başa çatıb, siyasi çözümün başladığı 

dövrdəsə Fransa öz dövlət imicinin, vasitəçi mandatının qayğısına qalmağa borcludur. 

Fransa Senatının qəbul etdiyi bu qətnamə Avropa İttifaqının və Avropa Parlamentinin, Avropa 

Parlament Assambleyasının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının, Avropa İnsan 

Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi sənədlərin, Fransa Respublikasının özünün də dəstəklədiyi, BMT-

nin dörd qətnaməsinin tələblərinin heçə sayılmasıdır. 

Qətnamədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 

və Yaxın Şərqdən cəlb olunan muzdluların iştirakı, dinc əhaliyə qarşı guya müharibə cinayətləri barədəki 

iddia heç bir fakta əsaslanmır və böhtan xarakterlidir. Əksinə, bir sıra ölkələrin, o cümlədən Fransanın 

erməni millətindən olan vətəndaşlarının Dağlıq Qarabağda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə qarşı 

döyüşmələri təkzib oluna bilməyən faktlarla öz təsdiqini tapmışdır. Bunu Ermənistan Respublikasının 

prezidenti də öz müsahibəsində etiraf etmişdir. Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın əməliyyat 

zonasından xeyli uzaqda yerləşən yaşayış məntəqələrinin qadağan olunmuş silahlardan atəşə tutulması 

nəticəsində 94 dinc sakinin həlak olması əsl müharibə cinayətidir. 

Yaxşı olardı ki, Fransa Senatı müstəmləkəçilik dövründə bir sıra ölkələrdə həyata keçirdiyi 

soyqırımlara və ya bu gün Sakit okeanda, Hind okeanında və Karib dənizində yerləşən 11 ada dövlətində 

və Cənubi Amerikada yaşayan 3 milyona yaxın insanın şəxsiyyət vəsiqəsində milliyyətlərinin məcburi 

şəkildə “fransız” yazılması faktlarına diqqət yetirsin. 

Fransa senatorları özləri üçün aydınlaşdırmalıdırlar ki, 1992-1994-cü illərdə Azərbaycana qarşı 

Ermənistan tərəfindən aparılan işğalçılıq müharibəsində qaçqın və köçkün vəziyyətə düşmüş 700 mindən 

çox insanın taleyi, dinc əhaliyə qarşı törədilən qətliamlar və XX əsrin dəhşətli faciəsi – Xocalı soyqırımı 

barədə 30 ilə yaxındır ki, nə üçün susurlar. 

Fransız elitası Qarabağda “erməni dini və tarixi abidələri”nin qorunmasının vacibliyini 

vurğulayarkən, 30 ilə yaxın bir dövrdə işğal altında olan Azərbaycanın tarixi abidələrini dağıdan, məscidləri 

mal-qara tövləsinə çevirən erməni vandallığından bir kəlmə də danışmır. Bu yaxınlarda ölkəmizdə səfərdə 

olan Fransa nümayəndə heyətinin üzvləri də gördülər ki, bədnam qonşularımızdan fərqli olaraq Bakıda, 

içərisində minlərlə qədim erməni dini kitabları olan, erməni kilsəsi Azərbaycan dövləti tərəfindən qorunur. 

AHİK hesab edir ki, son dövrlərdə Fransa Respublikasının prezidenti və digər məsul şəxslərin 

səsləndirdikləri bəyanatlar və senat tərəfindən qəbul edilən qətnamə bu ölkənin vasitəçilik missiyasına 

kölgə salır. 

Həmçinin Fransa Senatında qəbul edilmiş bədnam qətnamədən fərqli olaraq 2020-ci ilin noyabrın 

10-da Azərbaycan Respublikasının, Rusiya Federasiyasının prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin 
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imzaladıqları bəyanat 30 ildən artıq davam edən münaqişəyə son qoymuş, Cənubi Qafqaz bölgəsinin 

gələcək inkişafına yol açmışdır. Bu bəyanat uzun müddət ərzində əmək və sosial hüquqları pozulmuş 

insanların hüquqlarının bərpa edilməsinə şərait yaradır. 

Biz, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının İcraiyyə Komitəsi bəyan edirik ki, Fransa 

Senatının Dağlıq Qarabağla əlaqədar qəbul etdiyi qətnamədə irəli sürülən tövsiyələr Fransa Respublikasının 

Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupundakı həmsədrlik vəzifəsi 

ilə uzlaşmadığı üçün onun həmsədrlikdən kənarlaşdırılması məsələsi ATƏT qarşısında qaldırılmalı və 

Fransa ilə Azərbaycan arasında mövcud olan siyasi və mədəni, iqtisadi əlaqələrə yenidən baxılmalıdır”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə parlamentinin siyasi partiya qrupları Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qərəzli 

qətnaməsini pisləyən bəyanat yayıblar 

 

[19:04] 27.11.2020  

 

Türkiyənin Ədalət və İnkişaf, Cümhuriyyət Xalq, Milliyyətçi Hərəkat və İYİ partiyalarının Türkiyə 

Böyük Millət Məclisindəki qrupları Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qərəzli qətnaməsini pisləyən 

ortaq bəyanat yayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, siyasi partiyaların birgə imzası ilə yayılan bəyanatda Fransa Senatının 

beynəlxalq hüquqa, əxlaqa və ədalətə zidd olaraq Dağlıq Qarabağla bağlı noyabrın 25-də qətnamə qəbul 

etməsi şiddətlə qınanılıb. Qeyd olunub ki, Fransa Senatı özünü görməməzliyə vursa da, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə əsasən Dağlıq Qarabağ 

Azərbaycan torpağıdır və Fransa Senatının qətnaməsi beynəlxalq hüquqa görə yox dərəcəsindədir. Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron tərəfindən bir neçə gün əvvəl 

bəyan edilib. Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası” Ermənistan tərəfindən belə tanınmadığı halda, 

Fransa Senatı həqiqətdən uzaq qərar qəbul edir. 

Birgə bəyanatda vurğulanıb ki, otuz ilə yaxın müddətdə Ermənistanın işğal altında saxladığı 

Azərbaycan torpaqları Azərbaycan Ordusunun son aylarda qəhrəmancasına apardığı mübarizə sayəsində 

işğaldan azad edilib. Türkiyə olaraq bu haqlı mübarizəsində və şanlı qələbənin hər anında Azərbaycanın 

yanında olduğumuz üçün qürur duyuruq. Azərbaycan Ordusunun BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə 

əsasən özünümüdafiə hüququna əsaslanaraq həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində əsl sahiblərinə 

qaytarılan Azərbaycan torpaqlarının əbədi olaraq Azərbaycanın hakimiyyəti altında qalacağına heç bir 

şübhəmiz yoxdur. 

Bildirilib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olmasına baxmayaraq, 30 ilə yaxındır 

Ermənistanın işğalına göz yuman, bitərəf qalmalı olduğu halda işğalçı Ermənistanın yanında yer alan, 

Azərbaycanın haqqına və hüququna laqeyd qalan, BMT-nin bütün qərarlarını heçə sayan, son zamanlar 

Türkiyəyə qarşı düşmənçilikdə sərhəd tanımayan Fransanın bu addımı bizim üçün təəccüb doğurmur. Bu 

qərarla Fransa hökumətinə çağırış edən Senatın son dərəcə ciddi əqli böhran yaşadığını düşünür, anlayışlı 

Fransa xalqının daha ağlabatan, ağlı başında və hər şeydən vacib beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşan 

təmsilçilərə layiq olduğunu düşünürük. Sözügedən qərarın Fransa Senatında səs çoxluğu ilə qəbul edilməsi 

isə Fransanın gələcəyi ilə bağlı qayğılarımızın artmasına səbəb olub. 

Bəyanatda Fransa hökumətinin beynəlxalq hüquqa, haqqa və bölgədəki həqiqətlərlə uyğun olmayan, 

ağlasığmaz əsassız iddiaları, xəyali iftiraları və qeyri-ciddi təkliflər ehtiva edən bu qərarı diqqətə 

almayacağına və sağlam düşüncə ilə hərəkət edəcəyinə əminlik ifadə olunub. Bu cür qərəzli və təxribat 

xarakterli cəhdlərin bölgə ilə yanaşı, dünyaya da sülh və sabitlik gətirməyəcəyi xatırladılıb, Türkiyə və 

Azərbaycan əleyhinə bu cür addımlar atanların Türkiyə Böyük Millət Məclisi və Türk milləti adından 

qınandığı ifadə olunub. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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İndoneziya mətbuatı Azərbaycanın Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qətnaməsinə 

münasibəti ilə bağlı məlumatlara geniş yer ayırıb 

 

[18:26] 27.11.2020  

 

Noyabrın 27-də İndoneziya mətbuatı Azərbaycanın rəsmi qurumlarının Fransa senatının Dağlıq 

Qarabağla bağlı qətnaməsinə münasibətini əks etdirən məlumatlara geniş yer ayırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İndoneziyanın nüfuzlu “Republika” qəzeti, “dunia.rmol.id”, 

“international.sindonews.com” və “kompas.com” saytları Azərbaycan rəsmi qurumlarına istinadla Fransa 

Senatının qəbul etdiyi “Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması zərurəti” adlı qətnaməsinin qərəzli və 

təxribat xarakterli olması barədə xəbərlər yayıblar. 

“Republika” qəzetinin Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatı əsasında 

yaydığı məlumatda deyilir: “Fransa senatında qəbul edilmiş “Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması 

zərurəti” adlı qətnamə təklifi bir qrup qatı ermənipərəst senator tərəfindən irəli sürülüb”. 

Azərbaycan XİN-in bəyanatına əsasən bildirilir ki, Fransada yaşayan ermənilər, ilk növbədə, 

Qarabağ münaqişəsindən seçki məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Senat tərəfindən tamamilə 

qərəzli qətnamənin qəbul edilməsi yalnız təxribat kimi qiymətləndirilə bilər. 

Bəyanatda, həmçinin bildirilir ki, Senatın qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Lakin 

sənədin siyasi məna kəsb etdiyini nəzərə alaraq, vasitəçi mandatı daşıyan bir ölkənin belə bir qətnamə ilə 

çıxış etməsi ölkənin bitərəfliyini ciddi şübhə altına alır. 

Xəbərdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi barədə də məlumat verilir. Qeyd edilir ki, ötən 

əsrin 90-cı illərində keçmiş Sovet İttifaqının dağılmasından istifadə edən Ermənistan xarici havadarlarının 

dəstəyi ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunu və ətraf rayonları işğal edib. 

Tərəflər arasında son qarşıdurma Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı təxribatından sonra sentyabrın 

27-də başlayıb. Altı həftə davam edən müharibə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə dayandırılıb və Azərbaycan işğal 

altında olan torpaqlarını azad edib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta 

 

AZƏRTAC 
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Misir portalı Azərbaycandakı dini konfessiya liderlərinin Qarabağdakı abidələrlə bağlı bəyanatını 

yayıb 

 

[18:14] 27.11.2020  

 

Misirin “Aldiplomasy” portalı Azərbaycandakı dini konfessiya liderlərinin Qarabağda ermənilər 

tərəfindən dağıdılan və vandalizm aktına məruz qalan dini abidələrlə bağlı bəyanatının tam mətnini yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, portalda Misir ictimaiyyətinə təqdim edilən birgə bəyanatda 

Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərlərinin tarixi-mədəni abidələrimizin bərpası sahəsində 

görüləcək işlərə xeyir-dua verdiyi qeyd olunur. Bildirilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz 

müraciət və müsahibələrində ölkənin digər ərazilərindəki kimi, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda da bütün 

dini və mədəni abidələr, ibadət evlərinin bərpa ediləcəyini, hər bir insanın inancına hörmətlə yanaşılacağını, 

sülh şəraitində birgəyaşayışın təmin olunacağını dəfələrlə vurğulayıb. 

Bəyanatda diqqətə çatdırılır ki, əsrlər boyu Azərbaycanda firavan yaşayan və öz dini ayinlərini 

sərbəst şəkildə yerinə yetirən pravoslav və katolik xristianlar, Dağ yəhudiləri, Alban-udi xristianları, 

aşkenazi-Avropa yəhudiləri və digər dini icmalarının rəhbərləri Azərbaycanın bu sülhpərvər siyasətini 

dəstəkləyir, tariximizin və mədəniyyətimizin bərpası sahəsində görüləcək möhtəşəm quruculuq işlərinə 

xeyir-dualar verirlər. 

Bəyanat dünya ictimaiyyətinə müraciətlə tamamlanır: “Biz, Azərbaycandakı dini konfessiya 

rəhbərləri xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə, dini liderlərə 

və dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək, onları ölkəmizdə və yaşadığımız bölgədə sülh, əmin-amanlıq və 

birgəyaşayışın bərqərar olmasına dəstək verməyə çağırırıq!”. 

  

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 
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Moldova mətbuatı Azərbaycanın Fransa Senatının qərəzli qətnaməsinə etirazından yazır 

 

27.11.2020 [17:56] 

 

Moldova mətbuatı Fransa Senatında qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasına dair 

qətnamə layihəsinin qəbulu ilə bağlı Azərbaycanın etirazına dair məqalələr dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Moldovanın “NOİ.md”, “Disug.md”, “Point.md”, “eNews.md”, 

“AVA.md”, “İPN.md” və digər informasiya portallarında dərc olunan məqalələrdə Azərbaycan 

Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Fransa Senatında qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın 

tanınmasına dair qətnamə layihəsinin qəbuluna münasibətinə, Milli Məclisdə bununla bağlı müzakirə 

olunan məsələlərə diqqət çəkilib. 

Məqalələrdə H.Hacıyevə istinadla qeyd edilir: “Bu qətnamə Azərbaycan üçün adi kağız parçasından 

başqa bir şey deyil. Dar siyasi ambisiyalar naminə qəbul olunmuş bu kağız parçası beynəlxalq hüquq 

normaları, BMT Nizamnaməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin kobudcasına 

pozulması ilə yanaşı, Fransanın istər Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi, istərsə də BMT TŞ-nin daimi üzvü 

kimi məramı və obyektiv fəaliyyəti ilə bağlı ciddi suallar doğurur”. 

Bundan başqa, yazılarda Milli Məclisdə Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnaməyə etiraz bəyanatının 

qəbul olunması, Fransanın Minsk qrupunun həmsədrliyindən uzaqlaşdırılması kimi fikirlər də yer alıb. 

  

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu 
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BERNAMA agentliyi: Azərbaycan parlamenti Fransa Senatının qətnaməsini pisləyir 

 

[17:05] 27.11.2020  

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla əlaqədar 

qəbul etdiyi qərəzli qətnamə barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bəyanatı barədə məlumat 

yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, agentliyin bildirdiyinə görə, noyabrın 26-da qəbul edilən bəyanatda Milli 

Məclis Fransa senatı tərəfindən “Dağlıq Qarabağ respublikası” adlı qondara qurumun tanınması zərurətinin 

irəli sürülməsini kəskin tənqid edib. 

Bəyanatdan gətirilmiş sitatda deyilir: “Fransa senatının bu addımı Avropa İttifaqının xarici və 

təhlükəsizlik siyasəti üzrə qlobal strategiyası, o cümlədən Avropa İttifaqı Şurasının dövlətlərin ərazi 

bütövlüyü barədə 2016-cı ildən bəri ardıcıl qəbul etdiyi sənədlər çərçivəsində Fransa Respublikasının 

üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bir araya sığmır”. 

Sənəddə vurğulanır ki, dünyanın heç bir ölkəsi qondarma “respublika”nı tanımayıb və belə bir 

qətnamənin qəbulu ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Qətnamənin müddəalarının həyata keçirilməsi 

Avropa İttifaqına və onun “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramına sarsıdıcı zərbə vurmaq potensialı daşıyır. 

Məlumatda Azərbaycan parlamenti adından qeyd edilir ki, təqribən 30 ilə yaxın bir dövrdə davam 

edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsinin səbəbləri sırasında 

beynəlxalq vasitəçi rolunu oynamış dövlətlərin, xüsusən Fransanın təcavüzkarı öz adı ilə çağırmaması, 

işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında fərq qoymaması olub. 

Yazıda Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Fransa, Rusiya və ABŞ-ın 

həmsədrliyi ilə 1992-ci ildə münaqişənin həlli məqsədilə yaradılmış Minsk qrupu barədə də məlumat 

verilir. Bildirilir ki, 28 ildə keçirilmiş çoxsaylı görüşlər və aparılmış müzakirələr heç bir nəticə verməyib. 

Milli Məclisin qəbul etdiyi bəyanata əsasən qeyd edilir ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan, 

Rusiya və Ermənistan liderlərinin noyabrın 10-da imzaladığı sənəd Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə və Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoymaqla yanaşı, həmçinin Cənubi Qafqaz 

bölgəsinin gələcək inkişafı üçün yol açıb. 

Bəyanata istinadla bildirilir ki, sülh razılaşması beynəlxalq hüququn normalarının və prinsiplərinin 

üstünlüyünü bərqərar edib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
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Mariya Zaxarova: RF Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi üzrə Türkiyə ilə müntəzəm 

əlaqədədir 

 

[16:26] 27.11.2020  

 

Rusiya Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi üzrə Türkiyə ilə müntəzəm əlaqədədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya 

Zaxarova bildirib. 

O deyib: “Türkiyə ilə qarşılıqlı fəaliyyətimizə gəldikdə, bu əlaqələr müxtəlif istiqamətlərdə aparılır. 

Buraya həm siyasi-diplomatik əlaqələr, həm hərbçilərimiz arasında əlaqələr aiddir. Sözsüz ki, əlaqələrin 

vektoru regionda vəziyyəti müzakirə edən dövlət başçıları tərəfindən müəyyən olunur”. 

RF XİN-in rəsmi nümayəndəsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu yaxınlarda “Rossiya-1” 

telekanalına verdiyi müsahibəni xatırladıb. Prezident həmin müsahibəsində qeyd edib ki, Rusiya və 

Türkiyənin problemlərə müxtəlif baxışları olur, haradasa yanaşmalar üst-üstə düşmür. Lakin tərəflər təkcə 

ikitərəfli münasibətlər kontekstində deyil, həm də regional sabitlik kontekstində qarşılıqlı fəaliyyətin 

faydalı ola biləcəyi təmas nöqtələrini axtarırlar. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Rusiya XİN: Qarabağda müsbət tendensiyalar Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 

təsdiqlədiyi xəttin düzgünlüyünün sübutudur 

 

[15:57] 27.11.2020  

 

Qarabağda müsbət tendensiyalar Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin təsdiqlədiyi xəttin 

düzgünlüyünün sübutudur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Moskvada brifinqdə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya 

Zaxarova bildirib. 

O, həmçinin Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyətə cəlb olunmuş tərəfləri bu regionda humanitar 

dosyeni siyasiləşdirməməyə çağırıb. 

RF XİN-in rəsmi nümayəndəsi ümidvar olduğunu bildirib ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistan 

ilə, habelə bu məsələnin həllində marağı olan xarici tərəfdaşlar və qurumlarla birgə həyata keçirdiyi 

kompleks tədbirlər Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına kömək edəcək. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Almaniya Bundestaqı davamlı sülh üçün Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasını 

alqışladığını bildirib 

 

[15:40] 27.11.2020  

 

Almaniya Bundestaqı Qarabağda davamlı sülhün yaranmasının dəstəklənməsi ilə bağlı qəbul etdiyi 

sənəddə münaqişənin eskalasiyasının ardınca 2020-ci il noyabrın 10-dan hərbi əməliyyatların 

dayandırılmasını alqışladığını bildirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sənəd CDU/CSU (Xristian Demokrat/Xristian-Sosialist İttifaqı) və SPD 

(Sosial-Demokratlar) fraksiyalarının təklifi ilə hazırlanıb. 

Hər iki tərəfdən insanların həlak olmasından təəssüfləndiyini ifadə edən Bundestaq atəşkəsin ehtiyac 

duyulan humanitar yardımı regiona gətirməyə və tərəflərə danışıqlar masasına qayıtmağa imkan yaratdığını 

qeyd edir. Almaniyanın Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsini zəruri humanitar yardım göstərmək üçün iki 

milyon avro ilə dəstəklədiyi bildirilir. Eyni zamanda, vurğulanır ki, Almaniya Avropa İttifaqındakı, ATƏT-

dəki və BMT-dəki tərəfdaşları ilə birlikdə Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülh üçün daha 

böyük öhdəlik götürməyə hazır olmalıdır. Avropa qonşuluğunun sabitliyi siyasi, iqtisadi və s. sahələrdə 

əməkdaşlığa münasibətdə Almaniya üçün də maraq kəsb edir. Bununla əlaqədar Almaniya Cənubi 

Qafqazda təhlükəsizliyin və sülhün bərqərar olmasına öz töhfəsini verməlidir. 

Sənəddə bildirilir ki, sentyabrın 27-də münaqişənin yenidən alovlanması ərazi məsələləri ilə bağlı 

münaqişələrin həlli ilə məşğul olmağın necə vacib olduğunu göstərdi. ATƏT və BMT Minsk qrupu 

çərçivəsində BMT qətnamələri və Madrid prinsipləri, eləcə də güc tətbiq etməmə prinsipi əsasında davamlı 

sülhün tapılması üçün çox az iş görüblər. Belə bir ssenarinin gələcəkdə ATƏT məkanında təkrarlanmasına 

yol verilməməlidir. Bu xüsusda, ATƏT-in Minsk qrupu və xüsusən də onun həmsədrləri ən qısa müddət 

ərzində öz uğursuzluqlarını tənqidi baxımdan nəzərdən keçirməli, uğursuzluqların səbəblərini 

müəyyənləşdirməlidirlər. Onlar gələcəkdə belə bir eskalasiyanın qarşısının alınması üçün konsepsiyaların 

hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyırlar. Eyni zamanda, son proseslər Avropa İttifaqı üçün də həyəcan 

siqnalı olmalıdır. Avropa İttifaqı özünün qonşuluğunda sabitliyi təmin etmək üçün indi əvvəlkindən daha 

çox məsuliyyət daşıyır. Avropa İttifaqı dinc və firavan Cənubi Qafqaz üçün razılaşmalara töhfəsini verməyə 

hazır olduğunu bəyan edib. Bu, Avropa İttifaqının gələcəkdə regiondakı siyasi proseslərə təsir edə bilmək 

üçün bütün münaqişə bölgəsində iqtisadi yenidənqurma fəaliyyətini də ehtiva edə bilərdi. 

Bundestaq Türkiyə və Rusiyanın davamlı sülhün təminində səylərinin önəmini də qeyd edir. 

Vətənə qayıtmaq, dağılmış evlərin yenidən bərpası və dinc birgəyaşayış imkanının insanlar üçün 

böyük uğur olduğu bildirilir. 

Bundan başqa, Almaniya Bundestaqının Ermənistanda yaranmış siyasi qeyri-sabitlikdən narahatlıq 

keçirdiyi bildirilir, daxili siyasi böhranın konstitusional yolla, demokratik institutlar çərçivəsində həll 

edilməsinin vacibliyi vurğulanır. 

Bundestaq Federal hökuməti Qırmızı Xaç, yaxud Qızıl Aypara kimi beynəlxalq humanitar qurumlar 

vasitəsilə yardımın təmin olunmasına, əsirlərin və cəsədlərin dəyişdirilməsi üçün işin aparılmasına, 

müharibə cinayətlərinin araşdırılmasına, beynəlxalq tərəfdaşlarla Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlardan olan 

bütün köçkünlərin vətənlərinə qayıtmaları hüququnun və təhlükəsiz şəraitdə yaşayışının təmin olunması 

üçün işin aparılmasına, dinc birgəyaşayışın təşviq edilməsinə, müharibədə dağılmış mülki infrastrukturun 

bərpası məqsədilə bütün münaqişə bölgəsi üçün yenidənqurma fondunun təsis olunmasının 

mümkünlüyünün araşdırılmasına çağırır. 

Sənəddə, həmçinin bunda. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı politoloq: Fransa Respublikasının ali rəhbərliyi istənilən halda qondarma “dqr”i 

tanımayacaq 

 

[15:27] 27.11.2020  

 

Beynəlxalq birliyin ümumi mövqeyi belədir ki, Qarabağın ərazisi işğal edilib və bu ərazi faktiki 

olaraq Azərbaycana məxsusdur. Fransanın hakimiyyət orqanları da əvvəlki kimi, bu mövqeyə tərəfdardır. 

Bundan başqa, payızda vəziyyət xüsusilə kəskinləşən dövrdə qondarma “dqr”i tanıyacağı ilə hədələyən 

Yerevanda da belə bir qərar qəbul etməyə tələsmirlər. Bu səbəbdən, fransız senatorlarının qətnaməsi daha 

da əhəmiyyətsiz olur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Renat Abdulinin “news.ru” portalında dərc olunmuş məqaləsi bu 

mövzuya həsr edilib. Müəllif yazır ki, Fransa parlamentariləri belə bir qətnamə ilə çıxış etməklə, əslində 

Paşinyana “ayı xidməti” göstəriblər, çünki onlar Paşinyanın çoxsaylı vədlərinə baxmayaraq, onun “dqr” 

haqqında siyasi iradəsinin olmaması üzə çıxıb. 

Rusiya Elmlər Akademiyasının Avropa İnstitutunun Fransa Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri, 

politoloq Yuri Rubinski qeyd edib ki, Fransa Senatı tərəfindən qəbul edilmiş sənədin forması və statusu 

ona heç bir hüquqi qüvvə vermir. 

Y.Rubinski deyib: “Bu, sadəcə arzudan başqa heç nə deyil. Amma bu sənədin səs çoxluğu ilə qəbul 

edilməsi faktı həm Fransanın dövlət rəhbərliyinin, həm də bütövlükdə Fransa cəmiyyətinin Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə ikili münasibətini əks etdirir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa İttifaqı ölkələri arasında ən 

böyük erməni diasporu Fransadadır, bu diasporun təqribən yarım milyon, bəlkə daha çox üzvü var. 

Təqribən 20 il bundan əvvəl məhz Fransa 1915-ci il “erməni soyqırımı”nı tanımış birinci ölkə olub. Bu, 

həm erməni diasporunun təsirini, həm də Qarabağ münaqişəsində ermənilərin düşmənlərinə, yəni məhz 

Azərbaycana yox, ilk növbədə Türkiyəyə münasibəti əks etdirir: hazırda bir sıra məsələlər barədə — Parislə 

Ankaranın münasibətləri bir-birinə ziddir”. 

Ekspert qeyd edib ki, müsəlman diasporu ilə münasibətlər problemi də senatorların diqqət 

mərkəzindədir. Avropada ən böyük diasporlardan biri olan müsəlman diasporunun üzvlərinin sayı 

Fransanın əhalisinin 10 faizindən çoxdur. Beləliklə, sözügedən qətnamə Qarabağın özünə aid olmaqdan 

daha çox, Fransanın başqa daxili problemlərini əks etdirir. 

Y.Rubinski vurğulayır ki, Fransa Respublikasının ali rəhbərliyi istənilən halda qondarma “dqr”i 

tanımayacaq: bu, beynəlxalq məkanlarda, o cümlədən BMT-də Fransanın nüfuzuna ciddi xələl vura bilər. 

Paris ilə Ankaranın arasında közərməkdə olan qarşıdurma isə indiki halda həlledici amil ola bilməz, çünki 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan özü, bəzən ikili ritorikaya baxmayaraq, etiraf edib ki, onun 

ölkəsi Avropanın bir hissəsidir. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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“Euractiv” portalı Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi ekoloji terror barədə məqalə 

dərc edib 

 

[13:10] 27.11.2020  

 

Avropa İttifaqının nüfuzlu “Euractiv” informasiya portalında Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 

Mərkəzinin (BMTM) eksperti Nağı Əhmədovun “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan 

təbiətinə vurulan zərərin miqdarı” adlı məqaləsi dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

nəticəsində Azərbaycanın ekologiyasına və təbii sərvətlərinə vurulmuş zərərin miqdarının hədsiz dərəcədə 

böyük olduğu bildirilir. 

Müəllif noyabrın 10-da imzalanmış birgə Bəyanata əsasən Kəlbəcər rayonunu tərk edən ermənilərin 

öz evlərini yandırdıqlarını, ağacları kəsdiklərini və meşələrə od vurduqlarını diqqətə çatdırır. Məktəbləri və 

xəstəxanaları yandırmaqdan belə çəkinmirlər. Təəssüflər olsun ki, ətraf mühit məsələləri ilə məşğul olan 

beynəlxalq qurumlar və QHT-lər tərəfindən bu məsuliyyətsiz hərəkətlərə reaksiya verilmir. 

Müəllif vurğulayır ki, Azərbaycanın rayonlarına qarşı həyata keçirilən bu ekoloji terror həmin 

ərazilərin işğal edildiyi ilk günlərdən başlayıb. O, bölgənin ekosisteminin, heyvanat aləminin və təbii 

sərvətlərinin son 27 il ərzində vəhşicəsinə məhv edildiyini bildirir. 

Müəllif 2016-cı ilin yanvarında Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş 

2085 saylı qətnaməni də diqqətə çatdırır. Bu sənəddə Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə süni şəkildə 

humanitar və ekoloji problemlər yaratdığı pislənilib və Ermənistan hakimiyyəti su mənbələrindən siyasi 

təsir vasitələri kimi istifadə etməyi dayandırmağa çağırılıb. 

Məqalədə, həmçinin Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarda yanğından zərər çəkmiş ərazilərlə 

bağlı ATƏT-in rəhbərlik etdiyi ətraf mühitin qiymətləndirilməsi missiyasının 2006-cı il oktyabrın 2-dən 

13-dək hazırlanmış hesabatında geniş ərazilərin yandırıldığı və bununla da insanlara, iqtisadiyyata və ətraf 

mühitə külli miqdarda zərər vurulduğu qeyd olunur. 

Məqalədə Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarında illərdir törətdiyi ekoloji 

cinayətlərini “Azərkosmos” peyk tərəfindən çəkilmiş görüntülərin sübut etdiyi də bildirilir. Bu dəlillər işğal 

olunmuş ərazilərdəki ən qiymətli flora və fauna nümunələrinin məhv edildiyini göstərir. Mütəxəssislərin 

ilkin hesablamalarına görə, ətraf mühitə və təbii sərvətlərə dəyən ziyanın miqdarı təxminən 265,3 milyard 

dollar dəyərindədir. 

Müəllif işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında ən çox məhv edilən meşələrdən də söz açır. O 

qeyd edir ki, bu ərazilərdə 247 min hektardan çox meşə sahəsi mövcud olub və onun 13197.5 hektarı 

qiymətli ağac növləri ilə zəngin meşələrdən ibarətdir. Ermənilərin işğal altında olan ərazilərdəki qiymətli 

ağac növlərini kütləvi şəkildə qıraraq xarici ölkələrə satdıqları vurğulanır. 

Vurğulanır ki, işğal nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarının ərazisi “ekosid (ekoloji 

soyqırımı)” kimi xarakterizə oluna bilər. Yəni, təbiət əsl soyqırımına məruz qalıb və bu cinayətə görə 

Ermənistan tərəfi məsuliyyət daşıyır. 

Qeyd edilir ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik rayonlarında təbiətə qarşı 

düşmən münasibət və həyata keçirilmiş ekoloji terror təkcə Azərbaycanın ekoloji balansı, flora və faunası 

üçün deyil, eyni zamanda, regionda sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradır. 

 

AZƏRTAC 
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“France-24” kanalı Füzulidən reportaj hazırlayıb 

 

[12:33] 27.11.2020  

 

 “France-24” kanalı Azərbaycanın erməni işğalından azad edilmiş Füzuli rayonundan reportaj 

hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, kanalın Füzuliyə ezam olunmuş müxbiri ətrafda boş, kədərli, müharibə 

dağıntıları ilə dolu mənzərənin göründüyünü deyir. O bildirir ki, ətrafda minalar, tərk edilmiş kazarma, yol 

boyunca erməni tankları var. Hər tərəfdə döyüş izləri, döyüş texnikası görünür. Onlardan bəziləri təzə, 

bəziləri isə əvvəlki döyüşlərdən qalanlardır. 

Bildirilir ki, erməni silahlı qüvvələri Füzuli rayonunu işğal etməmişdən əvvəl burada 200 minə yaxın 

azərbaycanlı yaşayıb. 

Reportajda Füzuli azad olunandan sonra doğma yurdlarına gedən rayon sakinlərinin fikirlərinə də 

yer verilib. 

Füzuli sakini Hafiz Tahirov rayona gəldiyini və dağıntılarla rastlaşdığını, ermənilərin hər tərəfi 

minaladığını bildirir. 

Rayonun digər sakini Ramilə Məmmədova deyir: “Bura mənim atamın evi olub. İndi heç nə yoxdur. 

Erməni vandallarının bizə qarşı bu vəhşiliyini heç vaxt unuda bilmərik. Gənc nəslə nə isə deməyə ehtiyac 

yoxdur. Onlar hər şeyi özləri görür. Bunları unutmaq olmaz”. 

Reportajda qeyd edilir ki, 1988-1994-cü illər müharibəsi nəticəsində Füzuli rayonunun mərkəzi 

ruhlar şəhərinə çevrilib. Ona görə də indi Füzulinin bərpası üçün vaxt lazımdır. 

Reportajda o da vurğulanır ki, Azərbaycanın müharibədə qələbəsi bu torpaqları azad etməyə imkan 

verdi, ancaq insanlar buralara gələrkən doğma yurdlarının dağıntıları ilə üzləşirlər. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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İspaniyanın nüfuzlu beyin mərkəzində keçirilən seminarda Ermənistanın törətdiyi müharibə 

cinayətlərindən danışılıb  

 

[12:32] 27.11.2020  

 

İspaniyanın beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya sahəsində tanınmış araşdırma institutlarından 

sayılan Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar üzrə Fondun təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Madrid şəhərində 

Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü, habelə azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı törətdiyi müharibə 

cinayətləri, tarixi-dini abidələrimizə qarşı vandalizm aktları mövzusunda seminar təşkil olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Fondun prezidenti Xose Mariya Alveres de Eulate i Penyaranda bu 

məqsədlə seminara dəvət olunmuş Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Anar Məhərrəmovu şanlı Qələbə və 

Ermənistanın işğalı altındakı ərazilərimizin müzəffər Ordumuz tərəfindən azad olunması münasibətilə 

təbrik edib, bunun regionda sülh və sabitliyə əhəmiyyətli töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. 

Seminarda çıxış edən səfir Anar Məhərrəmov diqqətə çatdırıb ki, sentyabr 27-də Ermənistan silahlı 

qüvvələri atəşkəs rejimini yenidən kobud şəkildə pozaraq, təmas xətti boyunca Azərbaycan Respublikasının 

mövqelərini, habelə təmas xəttinin yaxınlığında yerləşən kəndləri iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif 

növ artilleriya qurğularından atəşə tutaraq Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüz törədib. Hərbi təxribat 

zamanı mülki əhali məqsədli şəkildə hədəf seçilib, nəticədə 94 dinc sakin həlak olub, 414 nəfər müxtəlif 

dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib, bir sıra yaşayış və inzibati binalar ciddi 

dağıntılara məruz qalıb. 

Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün 

qarşısını almaq və təmas xətti boyunca sıx şəkildə yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədilə özünümüdafiə hüququ çərçivəsində, eyni zamanda, beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət 

etməklə əks-hücum və cavab tədbirləri həyata keçirib. 

A.Məhərrəmov qeyd edib ki, Azərbaycanın dinc əhalisini qətlə yetirmək məqsədilə ardıcıl olaraq 

hərbi təxribatlar törədərək sülh və insanlıq əleyhinə yönəlmiş müharibə cinayətlərini və terror aktlarını 

davam etdirən Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 10-u və 17-də cəbhə bölgəsindən 100 kilometr uzaqda 

yerləşən, ölkəmizin qədim tarixə malik, ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin əhalinin sıx məskunlaşdığı 

mərkəzi hissələrini, oktyabrın 28-də isə Bərdə şəhərini Ermənistan ərazisindən ballistik raket atəşinə tutub. 

Dinc əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrinin Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünə məruz 

qalması nəticəsində aralarında azyaşlı uşaqlar olmaqla, çoxsaylı insan tələfatı və yaralanma halları baş 

verib, bir çox mülki infrastruktur obyektləri dağıdılıb, beləliklə, mülki əhaliyə külli miqdarda maddi, 

mənəvi və fiziki ziyan vurulub. 

Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusu tərəfindən 28 ildir Ermənistanın işğalı 

altında olan torpaqlarımız, o cümlədən ölkəmizin musiqi beşiyi olan qədim Şuşa şəhəri işğaldan azad edilib. 

Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının prezidentləri, Ermənistan Respublikasının 

baş naziri tərəfindən noyabrın 10-da imzalanmış, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşkəsin əldə 

olunması və erməni silahlı qüvvələrinin Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından çıxarılmasını özündə 

ehtiva edən birgə bəyanatdan irəli gələn bəzi müddəalar barədə seminar iştirakçılarına məlumat verilib. 

Qeyd olunub ki, sözügedən bəyanatın müddəalarına əsasən, işğalçı qüvvələr Kəlbəcər rayonundan noyabrın 

15-dək çıxmalı olduğu halda, Ermənistan tərəfi Rusiya vasitəsilə Azərbaycandan rayonun təhvil verilməsi 

üçün əlavə 10 gün vaxt istəyib. Azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlər, 

Xocalı soyqırımını törətmiş Ermənistanın 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonunu işğal edərkən azərbaycanlı 

əhaliyə rayonun ərazisini tərk etmək üçün cəmi 10 saat vaxt versə də, Azərbaycan dövləti öz humanistliyini 

bir daha nümayiş etdirərək işğalçı Ermənistan qüvvələrin Kəlbəcərdən çıxma müddətinin noyabrın 25-dək 

uzadılmasına razılıq verib. 

Noyabrın 20-də Ağdam rayonunun, 25-də isə Kəlbəcərin Ermənistanın işğalından azad edildiyi, 

dekabrın 1-də Laçın rayonunun Azərbaycana təhvil veriləcəyi iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. 

Ermənistanın işğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxmasının vandalizm aktları ilə 

müşayiət olunduğu diqqətə çatdırılıb, yaşayış məskənlərinin yandırılması, meşələrin kütləvi şəkildə 

qırılması ilə Ermənistanın növbəti dəfə ekoloji cinayətlər törətməsi, qanunsuz arxeoloji qazıntılar apararaq 

aşkar olunmuş nadir mədəni nümunələrin Ermənistana daşınması, işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın 

maddi-mədəni irsinin talan edilməsi barədə seminar iştirakçıları ətraflı məlumatlandırılıb. 
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Seminar zamanı Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin reallıqları ilə bağlı fotoslayd və 

videoçarxlar, həmçinin Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin işğaldan azad olunmuş Füzuli, Cəbrayıl və Ağdam rayonlarındakı çıxışları təqdim olunub. 

Sonra tədbirdə iştirak edən müəllim və tələbələrin mövzu ilə bağlı çoxsaylı sualları cavablandırılıb. 

Seminardan məmnunluğunu bildirən Fondun rəhbərliyi və tələbələr tədbirin maraqlı keçdiyini, 

münaqişə reallıqlarının onlarda dərin təəssürat doğurduğunu bildiriblər. 

Fondun prezidenti Xose Mariya Alveres de Eulate i Penyaranda dərin məzmunlu çıxışına və 

təqdimata görə səfir A.Məhərrəmova minnətdarlığını bildirib. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTACın xüsusi müxbiri, Madrid 

 

AZƏRTAC 
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Qubadlıda Şərq çinarları əkilib, tut bağı salınıb 

 

[12:28] 27.11.2020  

 

Növbəti ağacəkmə aksiyası işğaldan azad olunmuş Qubadlı rayonunun Qaralar kəndi ərazisində, 

erməni işğalçıları tərəfindən məhv edilmiş yaşı 300 ildən artıq olan Şərq çinarı təbiət abidəsinin yerləşdiyi 

ərazinin yaxınlığında keçirilib. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən xəbərə görə, 

nazirliyin və Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə baş tutan aksiyada karantin 

rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla 50-dən çox Şərq çinarı əkilib, yol kənarındakı kəsilmiş tut ağaclarının 

yerinə isə 400 tut ağacı əkilməklə tut bağı salınıb. 

Bununla da erməni işğalçıları tərəfindən Qarabağ bölgəsində məhv edilmiş yaşıllıqların yenidən 

bərpasına töhfə verilib. 

Qeyd edək ki, respublika ərazisində həyata keçirilən payız ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində 

işğaldan azad olunmuş Füzuli, Zəngilan və Ağdam rayonlarının ərazilərində də ağacəkmə aksiyaları 

keçirilib. 

 

AZƏRTAC 
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“Euronews” Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonu ilə bağlı reportaj yayımlayıb  

 

[12:00] 27.11.2020  

 

“Euronews” telekanalı Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonu ilə bağlı reportaj 

yayımlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda 1990-cı illərdə, münaqişənin qızğın vaxtında Ağdamdan 

qovulmuş azərbaycanlıların indi öz doğma yurdlarına qayıtmaq arzuları barədə məlumat verilir. 

Bildirilir ki, “Ağdam” sözü Azərbaycan dilindən tərcümədə “ağ ev” deməkdir. Bu şəhərdə qanlı 

döyüşlərin izləri qalıb. Ona görə Ağdamı indi bəzən “Qafqazın Xirosiması” adlandırırlar. 

Reportajda Ağdam sakinlərindən birinin fikirlərinə də yer verilib. O, vaxtilə təhsil aldığı məktəbin 

yerləşdiyi ərazini göstərir. Qeyd edir ki, həmin ərazidə digər qurumlar da fəaliyyət göstərirdi. İndi burada 

heç nəyi tanımaq mümkün deyil. Ermənilər nə var idisə, hamısını darmadağın ediblər. Heç kim öz küçəsini 

tapa bilmir. 

Reportajda qeyd edilir ki, uzaqdan Ağdam məscidinin minarələri görünür. Ermənilər şəhəri tutandan 

sonra bu kompleksin çox hissəsini dağıdıb, binanın özündən isə mal tövləsi kimi istifadə ediblər. Bu gün 

son 28 ildə ilk dəfə buradan azan səsi eşidilir. 

Bildirilir ki, Azərbaycan Ağdama nəzarəti bərpa edəndən sonra ərazinin minalardan təmizlənməsinə 

başlanılıb. Təxminən 30 il bundan əvvəl minlərlə azərbaycanlı buradakı doğma yurdlarını tərk edib məcburi 

köçkün vəziyyətinə düşüb. Onlar indi buraya qayıtmağı arzu edirlər. Azərbaycan hökuməti Qarabağda və 

ona bitişik rayonlarda bərpa işlərinə başlamağı planlaşdırır. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyənin Ombudsman təsisatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətlərinə dair 

xüsusi hesabat hazırlayıb 

 

[11:44] 27.11.2020  

 

Türkiyə Respublikasının Ombudsman təsisatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi 

müharibə cinayətləri ilə bağlı xüsusi hesabat hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən insan haqlarının pozulması ilə bağlı hesabat” adı ilə təqdim olunan sənəd təcavüzkar 

Ermənistanın 2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək Azərbaycanda dinc əhaliyə, yaşayış 

məskənlərinə və mülki infrastruktura qarşı həyata keçirdiyi hərbi təcavüzə dair faktlar, o cümlədən raket 

və ağır artilleriya zərbələri nəticəsində yaranmış tələfat və dağıntılar əksini tapıb. 

Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoçun hesabata yazdığı təqdimatda Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı başda olmaqla insan haqlarını qorumaq məqsədilə təsis edilən beynəlxalq təşkilatların 

missiyası xatırlanır. Diqqətə çatdırır ki, təcavüzkar Ermənistan dünyanın gözü qarşısında Azərbaycana 

qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirib və bu azmış kimi, davamlı olaraq təxribatlar törədərək yeni ərazi 

iddiaları irəli sürüb. Sentyabrın 27-də başlayan müharibənin və hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycanın 

dinc əhalisinə qarşı törədilən müharibə cinayətlərinin birbaşa məsuliyyətini Ermənistan dövləti daşıyır. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhaliyə qarşı məqsədyönlü hücumları nəticəsində Azərbaycanda 

uşaqlar, qadınlar, yaşlılar daxil olmaqla 94 dinc sakinin öldürüldüyü, 400 nəfərdən çox günahsız şəxsin 

yaralandığı xatırlanır. Vurğulanır ki, insan haqlarının qorunması ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar bu 

bəşəri cinayətə səssiz qalmamalıdırlar. 

Hesabatın “Dağlıq Qarabağ məsələsi” adlı bölməsində tarixi faktlar və rəsmi sənədlər təqdim olunur. 

Bu bölmədə ermənilərin regiona sonradan köçürülməsi ilə bağlı məlumat da yer alıb. Azərbaycan 

torpaqlarının hesabına indiki Ermənistan dövlətinin yaradılması, eləcə də bu ölkənin əzəli sakinləri olan 

azərbaycanlılara qarşı yürüdülən etnik təmizləmə siyasəti bu bölmədə öz əksini tapıb. Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirdiyi, Dağlıq Qarabağı və ətrafındakı yeddi rayonu zəbt 

etdiyi diqqətə çatdırılır. Münaqişənin həlli üçün beynəlxalq məsuliyyət daşıyan ATƏT-in Minsk qrupunun 

fəaliyyətinin heç bir nəticə vermədiyi vurğulanır. 

“Münaqişə bölgəsindəki gündəlik vəziyyət” bölməsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycanın mülki əhalisini və infrastrukturunu hədəfə alması barədə məlumat verilir. Burada ballistik 

raket və artilleriya zərbələri ilə hədəfə alınan dinc insanların hücum nəticəsində hansı acınacaqlı vəziyyətə 

düşmələri orijinal fotolarla təqdim olunur. Dağıntı və tələfatın göstəriciləri Ermənistanın müharibə 

cinayətləri barədə aydın təsəvvür yaradır. Bildirilir ki, müharibə günlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

hücumları nəticəsində 3410 fərdi evə, 120 çoxmərtəbəli binaya və 512 mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. 

“Hücumların insan haqlarının pozulması aspektindən dəyərləndirilməsi” bölməsində 1949-cu ilin 

Cenevrə Konvensiyası, 1977-ci il tarixli eyni mahiyyətli protokollar, humanizm prinsipləri xatırladılır. 

Göstərilir ki, təcavüzkar Ermənistan üç dəfə atəşkəs barədə razılaşmanı pozaraq Azərbaycanın dinc 

əhalisinə qarşı dağıntı və tələfatla nəticələnən hücumlar edib. Dağıntı və tələfatın miqyası, habelə 

hücumların edilməsi vaxtı deməyə əsas verir ki, bütün bu hadisələr məqsədli və planlı şəkildə törədilən 

cinayətlərdir. 

Hesabatın nəticə hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək 

Azərbaycanın dinc əhalisini, yaşayış məskənlərini və mülki infrastrukturunu hədəf alan raket və artilleriya 

hücumlarının xronologiyası, eləcə də həmin zaman kəsiyində qətlə yetirilən və yaralanan insanların siyahısı 

təqdim olunub. Siyahıda qətlə yetirilən şəxslərin ad, soyad və ata adları, yaşları, onların harada və hansı 

formalı hücum nəticəsində öldürülmələri aydın şəkildə göstərilib. 

Hesabatın əhatə dairəsi, əlavə edilən fotolar və infoqrafika üslubunda məlumatlar oxucuda ilk 

baxışdan mövzu ilə bağlı aydın təsəvvür yaradır. Hesabat təkcə beynəlxalq təşkilatlar və məhkəmə orqanları 

üçün deyil, eyni zamanda, tarix, politologiya, münaqişələrin təhlili, terror, müharibə, hərbi cinayətlər və s. 

sahələr üzrə araşdırmaçılar üçün də əyani vəsaitdir. 

Bildirilir ki, hesabat bu həftədən etibarən Avropa İttifaqı ölkələrinin insan haqları komissiyalarına, 

eləcə də Türkiyədə və digər dövlətlərdə insan haqları ilə məşğul olan qurumlara göndəriləcək. 

Xatırladaq ki, Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoçun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyəti cari ilin oktyabrında Azərbaycanda səfərdə olub. Nümayəndə heyətinin üzvləri Gəncədə, Ermənistan 
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silahlı qüvvələrinin raket hücumları nəticəsində dağılmış yerlərdə olub, yaralanan insanlarla görüşüb, 

törədilən müharibə cinayətinin fəsadlarını öz gözləri ilə görüblər. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri. Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Vyetnamda keçirilən konfransda Ermənistanın Qarabağla bağlı yalanları ifşa edilib 

 

[11:29] 27.11.2020  

 

Vyetnamın ən böyük media şirkətlərindən olan “Vyetnamın səsi” Teleradio Holdinqinin binasında 

Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi, Azərbaycan Mədəniyyəti və Tarixi Araşdırmaları Mərkəzinin birgə 

təşkilatçılığı ilə “Məsuliyyətli jurnalistika saxta xəbərlərə qarşı” mövzusunda konfrans keçirilib. 

Səfirlikdən AZƏRTACA-a bildiriblər ki, Vyetnamın aparıcı KİV rəhbərləri və jurnalistlərinin, elm 

və təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin, ictimai xadimlərinin, diplomatların iştirak etdikləri tədbirdə 

Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Anar İmanov jurnalistlərin müxtəlif hadisələrin, o cümlədən beynəlxalq 

məsələlərin işıqlandırılmasında məsuliyyətli olmalarının, ictimaiyyətə baş verən hadisələr barədə dürüst, 

yoxlanılmış və etibarlı mənbələrə əsaslanan məlumatların çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. O, 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verərək bildirib ki, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etdiyinə baxmayaraq, işğal 30 ilə yaxın davam 

edib. 

A.İmanov Ermənistanın sentyabrın 27-də növbəti təxribatı, Azərbaycan Ordusunun əks-hücum 

əməliyyatı barədə danışıb. Bildirib ki, 44 gün davam edən Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi və ərazi 

bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnib. Diplomat Vyetnam mətbuatında Ermənistanın son təcavüzünü, 

Azərbaycan şəhər və kəndlərinin, mülki əhalisinin atəşə tutulmasını, habelə Azərbaycan xalqının Vətən 

müharibəsini əks etdirən təxminən 400 məqalənin dərc edildiyini diqqətə çatdırıb, obyektiv yanaşmaya görə 

Vyetnam jurnalistlərinə təşəkkür edib. Bununla yanaşı, Vyetnam mətbuatında bəzi xarici mətbu orqanlarına 

istinadla yalan məlumatların yayımlandığını təəssüflə qeyd edən diplomat Vyetnam jurnalistlərini daha 

məsuliyyətli olmağa, münaqişə ilə bağlı məlumatları yaydıqda Ermənistanın təsiri altında fəaliyyət göstərən 

xarici KİV-lərə istinad etməməyə çağırıb. 

Son qarşıdurma zamanı Ermənistan tərəfinin ölkəmiz ilə bağlı xeyli saxta məlumatlar yayması 

barədə məlumat verən A.İmanov informasiya müharibəsində nankor düşmənin bir çox çirkin əməllərə əl 

atdığını bildirib. 

Tədbirdə Ermənistan yalanlarını ifşa edən fotomateriallar nümayiş etdirilib. 

Azərbaycan Tarixi və Mədəniyyətinin Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Dao Suan Tien Cənubi 

Qafqazda baş verən hadisələrin Vyetnam mətbuatında düzgün işıqlandırılması məqsədilə Mərkəz 

tərəfindən ölkənin aparıcı mətbu orqanları ilə mütəmadi şəkildə əməkdaşlıq aparıldığını deyib. O, 

Azərbaycan həqiqətlərinin Vyetnam cəmiyyətinə düzgün şəkildə çatdırması üçün jurnalistlərin rəsmi və 

yoxlanılmış mənbələrə əsaslanmasının vacibliyini qeyd edib, ölkə barədə məlumat hazırladıqları zaman 

Azərbaycanın Vyetnamdakı səfirliyi ilə sıx əməkdaşlıq etməyə çağırıb. 

Vyetnam Jurnalistika Akademiyasının beynəlxalq əlaqələr departamentinin müdiri Nquyen Nqok 

Oanh, Vyetnam Diplomatik Akademiyasının kommunikasiya fakültəsinin müəllimi Le Than Bin, Vyetnam 

Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Dünya və Vyetnam hesabatı” xəbərlər agentliyinin 

redaktoru Do Suan Tonq, habelə Vyetnamın tanınmış diplomatları, nüfuzlu jurnalistlər çıxış edərək, 

ictimaiyyətə dürüst məlumatların çatdırılmasında jurnalist peşəsinin məsuliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi 

aparıb, Vyetnam qanunvericiliyində qərəzli və yalan məlumatların yayılması ilə bağlı cəza tədbirlərinin 

nəzərdə tutulduğunu qeyd ediblər. 

Çıxışlarda beynəlxalq məsələlər ilə bağlı ilk öncə həssas mövzuların, o cümlədən münaqişələrin 

işıqlandırılmasında etibarlı mənbələrə istinad edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. KİV nümayəndələri 

Qarabağ məsələsini işıqlandırarkən Azərbaycan səfirliyi ilə daha sıx əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını 

bildiriblər. 

Konfransda Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən videolar nümayiş etdirilib, iştirakçılara “İrs” 

jurnalının Vyetnam dilində buraxılışları təqdim olunub. 

Tədbirdə Qarabağ münaqişəsi barədə Vyetnam dilində geniş məlumatları əks etdirən 

www.karabakh.vn saytının təqdimatı keçirilib. 

 

Şahin Cəfərov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Pekin 
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Azərbaycanın və İtaliyanın xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

 

[10:26] 27.11.2020  

 

Noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun İtaliyanın xarici 

işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq Naziri Luici Di Maio ilə telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, nazirlər 

bölgədə mövcud son vəziyyəti müzakirə edib, o cümlədən 10 noyabr tarixli tam atəşkəs və hərbi 

əməliyyatların dayandırılması ilə əlaqədar imzalanmış üçtərəfli bəyanatın icrası və bəyanatdan irəli gələn 

bir sıra məsələlərin həyata keçirilməsinin vacibliyini, bu bəyanatın bölgədə dayanıqlı sülh, təhlükəsizlik və 

rifahın təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar. 

Nazirlər, həmçinin ölkələr arasında mövcud olan ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə fikir 

mübadiləsi aparıblar. Çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlığın genişlənməsi imkanlarını müzakirə ediblər. 

Tərəflər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Fransa qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımır 

 

[08:49] 27.11.2020  

 

Rəsmi Paris qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin brifinq zamanı yayımlanmış 

açıqlamasında deyilir. 

“Noyabrın 25-də Senat Fransa hakimiyyətini qondarma "Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımağa 

çağıran qətnamə layihəsi qəbul edib. Səsvermədən əvvəl debatlar zamanı Xarici İşlər Nazirliyi yanında 

Dövlət katibi Jan-Baptist Lemuan Fransa hökumətinin bu mövzuda mövqeyini xatırladıb - Fransa qondarma 

“Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımır”, - deyə məlumatda bildirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Çin nəşri Azərbaycanın Qarabağ döyüşlərində PUA-larla uğurlu hücumlarından yazıb 

 

[07:32] 27.11.2020  

 

Çin Mərkəzi Televiziyasının ingilis dilində yayımlanan CGTN (China Global Television Network) 

kanalının internet səhifəsində "Dronların Azərbaycana necə üstünlük gətirdiyini görün" başlıqlı xəbər və 

eyni mövzuda videoxəbər yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, materiallarda sentyabrın 27-dən başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində 

Azərbaycanın müxtəlif növ pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) köməyi ilə düşmən hədəflərini ustalıqla məhv 

etməsindən söz açılıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı görüntüləri təqdim edən nəşr yazır ki, 

son vaxtlar hücum PUA-larına maraq çoxalıb. 

Materiallarda sentyabrın 27-dən başlayan müharibənin Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəd 

əsasında dayandırıldığı, razılaşmaya əsasən, Ermənistan tərəfinin Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını 

Azərbaycana qaytarmalı olduğu qeyd olunub. 

  

Şahin Cəfərov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Pekin 

 

AZƏRTAC 
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26 noyabr 

 

Rumıniya portalı Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasından yazıb 

 

[21:04] 26.11.2020  

 

Rumıniyanın “News24hours” xəbər portalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kəlbəcər 

rayonunun işğaldan azad olunması ilə bağlı xalqa müraciəti ilə bağlı informasiya yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda Kəlbəcər rayonunun erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilməsinin 

tarixindən danışılır, Azərbaycanın güclü ordusunun nümayiş etdirdiyi şücaət və peşəkarlıq sayəsində 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunduğu bildirilir. Həmçinin məkrli düşmənin bu ərazilərdə törətdiyi 

vandalizm aktları, o cümlədən mədəni abidələrin dağıdıldığı, sərvətlərin mənimsənildiyi oxucuların 

diqqətinə çatdırılır. 

Bildirilir ki, Azərbaycan dağılmış bütün infrastrukturu bərpa edərək, rayonu bölgənin turizm və kənd 

təsərrüfatı mərkəzinə çevirmək niyyətindədir. 

 

İqbal Hacıyev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Buxarest 

 

AZƏRTAC 
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Şamil Ayrım: Senatın üzvləri dünyaya göstərdilər ki, Fransa Qarabağ məsələsində heç vaxt ədalətli 

olmayıb 

 

[20:19] 26.11.2020  

 

Fransa Senatının Qarabağla bağlı qəbul etdiyi qətnamə təkcə beynəlxalq hüquqa qarşı təhdid deyil, 

eyni zamanda, bu ölkənin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi uzun illər ədalətsiz mövqedə olduğuna 

dair ciddi şübhələr ortaya çıxarır. Başqa sözlə, Senatın üzvləri bu qərarla bütün dünyaya göstərdilər ki, 

Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Qarabağ məsələsində heç vaxt ədalətli olmayıb. Onlar 

bütün bu həqiqətləri öz fəaliyyətləri ilə nümayiş etdirdilər. Bu qərarı ədalətsiz hesab edir və kəskin şəkildə 

qınayırıq. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun 

rəhbəri Şamil Ayrım ifadə edib. 

Azərbaycanın 44 günlük savaşda şanlı Zəfər qazandığını diqqətə çatdıran millət vəkili deyib: “Bu 

müharibənin real nəticəsi Qafqaz bölgəsinə sülh, sabitlik və inkişaf vəd edir. Prosesin bu məcrada inkişafı 

dünyanın bütün sülhsevər qüvvələri tərəfindən dəstəklənməlidir. Çünki müzəffər Azərbaycan Ordusu 

uğurlu əks-hücum əməliyyatları ilə BMT-nin Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması və ərazi 

bütövlüyünün bərpa edilməsi ilə bağlı qətnamələrinin, eləcə də bu istiqamətdə digər beynəlxalq təşkilatların 

qərar və qətnamələrinin tələblərini yerinə yetirib. Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi dəfələrlə 

münaqişənin həllinə tərəfdar olduğuna və buna səy göstərdiyinə dair bəyanat verib. Fransa Prezidenti 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu bəyan edib. İndi haqlı bir sual yaranır: “Ortadakı 

ziddiyyətin məqsədi nədir”. Deməli, Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Qarabağ məsələsində 

heç vaxt ədalətli olmayıb və münaqişənin beynəlxalq hüququn tələb etdiyi şəkildə həllinə maraq 

göstərməyib”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Azərbaycan Fransaya nota verib 

 

[19:14] 26.11.2020  

 

Noyabrın 26-da Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Qros Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə 

noyabrın 25-də Fransa Senatı tərəfindən “Dağlıq Qarabağ respublikasının tanınması zərurəti” adlı 

qətnamənin qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası 

səfirə təqdim olunub. 

Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli müvafiq qətnamələrinə zidd olan Senatın bu qətnaməsi ilə bağlı 

qəti etiraz Fransa diplomatının diqqətinə çatdırılıb. 

Fransa səfiri Azərbaycan XİN-in mövqeyinin rəsmi Parisin diqqətinə çatdırılacağını bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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İqor Korotçenko: Fransa növbəti təxribatla qərəzli olduğunu göstərdi 

 

[18:21] 26.11.2020  

 

Fransa Senatının qətnaməsi növbəti təxribatdır. Bu təxribatla Fransa qərəzli olduğunu göstərdi və 

artıq özünü ATƏT-in Minsk qrupundan kənarda qoydu. Qətnamə bəzi fransız deputatların siyasi korrupsiya 

amilinin və onların Fransadakı erməni lobbisi ilə əlaqələrinin təsiri altında qəbul edildi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə “Natsionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor 

Korotçenko bildirib. 

İqor Korotçenko deyib ki, Fransa əvvəllər də tarazlığa riayət etmirdi və Ermənistanın maraqlarını 

açıq şəkildə irəli çəkirdi, indi bu, bir daha təsdiqləndi və bu dəfə Senatda. Hüquqi baxımdan bu qətnamə 

əhəmiyyətsizdir. Ümumiyyətlə, bu, sadəcə, ağılsız hərəkətdir və nəticələri Parisin öz maraqlarına zərbə 

vuracaq. Fransa biznesinin Azərbaycanda müəyyən itkiləri ola bilər. Azərbaycanın milli maraqlarının 

qorunması üçün lazım olan şəkildə reaksiya vermək üçün bütün əsasları var. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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İtaliyanın bir neçə bələdiyyəsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı 

siyasətini pisləyən sənədlər qəbul edib 

 

[18:13] 26.11.2020  

 

İtaliyanın Kaserta əyalətinin Santa Maria a Viko, Draqoni, Qalluççio və Presenzano bələdiyyələri 

“Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 

və 884 nömrəli qətnamələri dərhal icra edilməlidir” adlı sənədlər qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sənədlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz və etnik təmizləmə 

siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon daxil olmaqla, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal 

olunduğu, 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyü, 

azərbaycanlılara qarşı müharibə cinayətləri və Xocalı soyqırımının törədildiyi bildirilir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyasının münaqişə ilə bağlı qətnamələrinin Azərbaycanın 

suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə dəstək verərək Dağlıq Qarabağı 

ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıdığı, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş həmin 

ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb etdiyi vurğulanır. 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2015-ci il tarixli “Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı” 

işi ilə bağlı qərarında da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının Ermənistan tərəfindən işğal 

edildiyinin təsdiqləndiyi əksini tapıb. 

Sənədlərdə, həmçinin rəsmi İtaliyanın davamlı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəklədiyinə diqqət çəkilir və bu xüsusda, Azərbaycan Prezidentinin cari ilin fevralında İtaliyaya dövlət 

səfəri zamanı imzalanmış “İtaliya Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında Çoxölçülü Strateji 

Tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair Birgə Bəyannamə”yə istinad edilir. 

Münaqişə ilə bağlı mövcud hüquqi əsaslara və 30 ilə yaxındır ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi 

çərçivəsində aparılan danışıqlara baxmayaraq, Ermənistanın destruktiv siyasəti nəticəsində danışıqların 

dalana dirəndiyi, Azərbaycan xalqının böyük ədalətsizliklə üzləşdiyi və 1 milyondan çox azərbaycanlı 

qaçqın və məcburi köçkünün öz yurd-yuvasına qayıda, ailə üzvlərinin məzarlarını belə ziyarət edə bilmədiyi 

vurğulanır. 

Sənədlərdə sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistanın yeni hərbi təcavüzü zamanı qəsdən mülki 

obyektləri və mülki şəxsləri hədəf alaraq Gəncə və Bərdə şəhərlərini bombalaması pislənilir. Eyni zamanda, 

Gəncə və Bərdə şəhərlərinin sakinləri, habelə bütövlükdə Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik ifadə edilir. 

Sənədlərdə aidiyyəti bələdiyyələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini daim dəstəklədiyi, 

bu xüsusda, Ermənistanın təcavüzkar siyasətini pislədiyi, erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 

olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və tamamilə çıxarılmalı, BMT Təhlükəsizlik Şurası və 

Baş Assambleyasının münaqişə ilə bağlı müvafiq qətnamələrinin dərhal yerinə yetirilməli, eləcə də 

azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaq hüququnun təmin edilməli 

olduğu vurğulanır. 

Xatırladaq ki, bundan əvvəl oxşar sənədlər İtaliyanın Kataniya Şəhər Şurası, Neapol şəhərinin 

Ottaviano və Liveri bələdiyyələri tərəfindən də qəbul olunub. Habelə İtaliya Deputatlar Palatasının Xarici 

əlaqələr komissiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış Bəyanatın müddəalarının yerinə yetirilməsinə 

çağıran qətnamə qəbul edib. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 
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“Associated Press” ermənilərin Ağdam şəhərində törətdikləri dağıntılar barədə məqalə yayıb 

 

[17:33] 26.11.2020  

 

“Associated Press” agentliyi erməni işğalı nəticəsində Ağdam şəhərindəki dağıntılar barədə məqalə 

yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə azərbaycanlıların Ağdam şəhərinin azad olunmasının sevincini 

yaşadıqları, lakin onların dağıntılarla qarşılaşdıqları bildirilir. 

Məqalədə şəhərin əsas görməli yerlərindən olan Çörək muzeyi, eləcə də konyak zavodunun 

dağıdılması xüsusi qeyd olunub. 

Uzun fasilədən sonra şəhəri ilk dəfə görən 63 yaşlı Ağdam sakini Arif Hacıyev bildirib ki, şəhərdəki 

evlərdən, mehmanxanalardan, inzibati binalardan əsər-əlamət qalmayıb: “Elə təəssürat yaranır ki, 12 ballıq 

zəlzələ baş verib”. 

61 yaşlı Nəsibə Zamanova isə bildirib ki, doğma evi minalandığı üçün oraya daxil olmayıb. 

Müəllif yazır ki, Ağdam şəhərində işğala qədər 50 min nəfər yaşayıb. Evlərinin ağ damları ilə məşhur 

olmuş şəhər o qədər dağılıb ki, indi oranı “Qafqazın Xirosiması” adlandırırlar. 

 

AZƏRTAC 
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“Kuwait Times” qəzetində Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olması barədə məqalə dərc 

edilib 

 

[17:12] 26.11.2020  

 

Küveytin ingilisdilli “Kuwait Times” qəzetində Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonuna daxil 

olması barədə məqalə dərc edilib. 

Ölkəmizin Küveytdəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, məqalədə Azərbaycan Müdafiə 

Nazirliyinə istinadla əsgərlərimizin minaları təmizləyərək rayona daxil olduqları qeyd edilib. 

Yazıda sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan Ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatları 

keçirdiyi və Ermənistanın bundan sonra Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını geri qaytarmağa razılıq 

verməsi barədə sazişə imza atmağa məcbur edildiyi diqqətə çatdırılır. Həmçinin qeyd edilir ki, Azərbaycan 

humanitar əsaslarla ermənilərin Kəlbəcərdən çıxması üçün müəyyənləşdirdiyi vaxtı 10 gün uzadıb. 

Bildirilir ki, noyabrın 20-də Ağdam rayonu təhvil verilib və dekabrın 1-dək Laçın rayonu Azərbaycana 

qaytarılacaq. 

Eyni zamanda, bildirilib ki, 30 ildən sonra azərbaycanlılar öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Lakin 

Kəlbəcəri tərk edən ermənilər buradakı hər şeyi məhv edib, o cümlədən elektrik kabellərini, ağacları kəsib, 

meşələri yandırıb, hətta su elektrik stansiyasının hissələrini avtomobilə yükləyiblər. 

Müəllif, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, 1990-

cı illərdə erməni silahlıları bölgəni ələ keçirərək azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik təmizləmə aparıb və 

qondarma “respublika” yaradıblar. Lakin onun “müstəqilliyi” beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmayıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, imzalanan sülh razılaşmasından sonra Ermənistanda etirazlar başlayıb və 

N.Paşinyanın istefası tələb olunub. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

546 
 

Rusiyalı politoloq: Türkiyə müəyyən diplomatik səylər göstərəcək ki, qətnamə Fransa icra 

orqanları səviyyəsində təsdiqlənməsin 

 

[17:08] 26.11.2020  

 

Fransa parlamentinin yuxarı palatasının qətnaməsi yalnız tövsiyə xarakteri daşıyır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə “Politcoystik” Teleqram-kanalın müəllifi Marat Başirov 

“Sputnik” radiosunun efirində bildirib. 

O qeyd edib ki, Senatın qətnaməsi Fransa Respublikası tərəfindən qondarma “DQR”in 

müstəqilliyinin tanınması demək deyil. Lakin, eyni zamanda, bu, həm Parislə Bakı arasında münasibətləri 

gərginləşdirə, həm də Fransa ilə Türkiyənin münasibətlərini daha çox korlaya bilər. 

Marat Başirov deyib: “Bu, Türkiyəni qıcıqlandıracaq, Türkiyə Fransa Senatının bu bəyanatını yəqin 

ki, sakit qəbul etməyəcək. Əlbəttə, Türkiyə tərəfindən müəyyən diplomatik səylər göstəriləcək ki, qətnamə 

Fransa icra orqanları səviyyəsində təsdiqlənməsin”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Hulusi Akar: Fransa Qarabağ məsələsində problemin bir hissəsi olduğunu növbəti dəfə göstərdi 

 

[16:16] 26.11.2020  

 

Fransa Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı deyil, problemin bir hissəsi olduğunu növbəti dəfə 

göstərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Fransa Senatının 

qərəzli qətnaməsi ilə əlaqədar açıqlamasında bildirib. 

Türkiyəyə məxsus gəmidə aparılan axtarışla əlaqədar Qərbin açıqlamalarına toxunan nazir qeyd edib 

ki, onlar vəziyyətin hüquqazidd olduğunu bildikləri üçün günahı bir-birilərinin üzərinə atmağa çalışırlar”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 
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Milli Məclis Fransanın Minsk qrupunun həmsədrliyindən geri çağırılması barədə hökumətə 

müraciət ünvanlayıb 

 

[16:15] 26.11.2020  

 

Milli Məclis son günlərdə tutduğu mövqe və verdiyi bəyanatlar ilə bitərəfliyini şübhə altına qoyan 

Fransa Respublikasının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyindən geri çağırılması üçün ATƏT-in 

rəhbərliyinə müraciət edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Hökumətinə çağırış edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu çağırış Fransa Senatının ayrı-ayrı türkofob və islamofob siyasi 

dairələrin və erməni etnik qruplarının təhriki ilə qəbul etdiyi qətnaməyə dair Azərbaycan Milli Məclisinin 

bəyanatında yer alır. 

Bəyanatda Fransa Senatı tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki oyuncaq qurumun 

tanınması zərurətinin irəli sürülməsi Fransa Hökumətini beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərini 

pozmağa təhrik etmək cəhdi kimi səciyyələndirilir. Vurğulanır ki, Fransa Senatının bu addımı Avropa 

İttifaqının xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə qlobal strategiyası, o cümlədən Avropa İttifaqı Şurasının 

dövlətlərin ərazi bütövlüyü barədə 2016-cı ildən bəri ardıcıl qəbul etdiyi sənədlər çərçivəsində Fransa 

Respublikasının üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bir araya sığmır. Cənubi Qafqazın və bütövlükdə 

Avropanın təhlükəsizliyi üçün təhdid törətmiş Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 30 

ilə yaxın bir müddətdə həll edilməməsinin əsas səbəblərindən biri sülh danışıqlarında beynəlxalq vasitəçi 

rolunu oynamış dövlətlərin, xüsusən Fransanın təcavüzkarı öz adı ilə çağırmaması, işğalçı ilə işğala məruz 

qalan arasında fərq qoymaması olub. 

Sənəddə qeyd olunur ki, qətnamədə Azərbaycan tərəfindən əks-hücum əməliyyatında Türkiyə silahlı 

qüvvələrinin iştirak etdiyinə və Yaxın Şərqin bəzi münaqişəli bölgələrindən muzdluların Ermənistana qarşı 

istifadə olunduğuna, Dağlıq Qarabağda mülki əhaliyə qarşı müharibə cinayətləri törədildiyinə dair irəli 

sürülən iddialar saxta və əsassızdır. Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın hərtərəfli səyləri nəticəsində 

yaradılmış yeni reallıqlar bütün beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər, o cümlədən Fransa Respublikası 

tərəfindən qəbul edilməlidir. 

Milli Məclis hökumətə, həmçinin Azərbaycan ilə Fransa arasında mövcud siyasi münasibətlərə 

yenidən baxılması, iqtisadi əlaqələrin dərindən təhlil edilərək, lazımi tədbirlər görülməsi barədə də çağırış 

ünvanlayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və İndoneziya xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[16:03] 26.11.2020  

 

Noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və İndoneziya 

Respublikasının xarici işlər naziri Retno Marsudi arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər bölgədə 

mövcud vəziyyəti müzakirə edib, o cümlədən tam atəşkəs və hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə 

əlaqədar imzalanmış üçtərəfli bəyanatın icrasının vacibliyini vurğulayıblar. Birgə bəyanatın bölgədə 

dayanıqlı sülh və inkişafın təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd ediblər. 

Nazirlər, həmçinin ölkələr arasındakı ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib, eyni zamanda, 

beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın genişlənməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyənin xarici işlər naziri və NATO-nun Baş katibi Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

 

[15:01] 26.11.2020  

 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq arasında 

telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı Qarabağ 

məsələsi, Şərqi Aralıq dənizindəki və Əfqanıstanla bağlı vəziyyət ətrafında müzakirələr aparılıb. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Konstantin Kosaçev: Fransa Senatının Dağlıq Qarabağa dair qətnaməsi Fransa hökuməti üçün 

tövsiyə olaraq qalacaq 

 

[14:58] 26.11.2020  

 

Fransa Senatının Dağlıq Qarabağa dair qətnaməsi Fransa hökuməti üçün tövsiyə olaraq qalacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri RF Federasiya Şurasının beynəlxalq komitəsinin rəhbəri 

Konstantin Kosaçev deyib. 

Onun fikrincə, Fransa Senatının qərarı təkcə Dağlıq Qarabağa deyil, həm də Türkiyəyə aiddir. 

Rusiyalı senator qeyd edib ki, Senatın yekdil mövqeyi çox cəhətdən “onu göstərir ki, Fransa siyasətdə 

kəskin addımlar atmağa hazırdır”, lakin hələlik bu, özünü göstərmək səviyyəsindən irəli getmir. K.Kosaçev 

RİA Novosti agentliyinə müsahibəsində deyib: “Şübhə yoxdur ki, hökumətə tövsiyə kimi qəbul edilmiş bu 

təşəbbüs elə tövsiyə olaraq qalacaq”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Leonid Kalaşnikovun fikrincə, Paris Qarabağda dinc nizamlama prosesini pozmaq üçün yenidən 

cəhd edir 

 

[14:07] 26.11.2020  

 

Fransa Senatı Fransa hökumətini qondarma “DQR”in müstəqilliyini tanımağa səsləyərkən Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Rusiyanın səylərini pozmağa cəhd göstərib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Dövlət Dumasının MDB məsələləri, Avrasiya inteqrasiyası və 

həmvətənlərlə iş üzrə komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov bu sözləri “Vestnik Kavkaza” nəşrinə 

müsahibəsində söyləyib. 

“Mən ABŞ-dan gözləmədiyim kimi, Fransadan da Rusiyanın tərəfləri normal nizamlanma yoluna 

çıxarmasına görə təəssüf hissi keçirməsindən başqa heç nə gözləmirdim. Vəziyyətin sülhə doğru getdiyini, 

tərəflərin razılığa gəlməsini görüncə, Paris bu prosesi pozmağa, hansısa gərginlik yaratmağa yenidən cəhd 

edir”, - deyə siyasətçi qeyd edib. 

Rusiyalı deputatın fikrincə, buna bənzər hərəkətlər indiki mərhələdə tamamilə qeyri-konstruktivdir 

və Minsk qrupu həmsədrinin birtərəfli müdaxiləsi, sadəcə olaraq, yolverilməzdir. 

L.Kalaşnikov deyib: “Bu qətnamənin Cənubi Qafqazda heç kəsə faydası olmayacaq. Bu addım yalnız 

Rusiyanın bu regionda səylərini hər hansı yolla pozmağa yönəlib. Reallıqda bu, Rusiyanın mövqeyinə heç 

cür təsir etməyəcək, lakin hər halda xoşagəlməz təəssürat qalacaq. Fransa Senatının qərarı ən azından 

hazırda Rusiya Federasiyasını Cənubi Qafqaza sülh gətirməkdə təqsirləndirən radikalları ruhlandıracaq. 

Qətnamənin məqsədlərindın biri budur”. 

Deputatın proqnozlarına görə, çox güman ki, Fransa hökuməti Senatın təxribatını dəstəkləməyəcək. 

“Fikrimcə, Fransa hökuməti özünü daha məsuliyyətli aparır və başa düşür ki, təəssüf hissini ifadə etməkdən 

başqa məsələlər də mövcuddur, münaqişəni əməli surətdə nizamlamaq lazımdır. Siyasətdə təəssüflər üçün 

yer yoxdur”, - deyə Dövlət Dumasının komitəsinin sədri sonda vurğulayıb. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Milli Məclisi Fransa Senatının qərəzli qətnaməsi ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib 

 

[14:32] 26.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi noyabrın 26-da keçirilən iclasında Fransa Senatının 

qərəzli qətnaməsi ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib. 

AZƏRTAC həmin bəyanatı təqdim edir. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

B Ə Y A N A T I 

 

Fransada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı türkofob və islamofob siyasi dairələrin və erməni etnik 

qruplarının təhriki ilə Fransa Respublikası Senatının 2020-ci il noyabrın 25-də qəbul etdiyi qətnamə ilə 

əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakıları bəyan edir: 

• Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 1988–1994-cü illərdə işğal 

edilmiş ərazilərində qeyri-qanuni yaradılan və heç bir dövlət tərəfindən tanınmayan “dağlıq 

Qarabağ respublikası” adlı oyuncaq qurumun mövcudluğuna 2020-ci ilin noyabr ayında son 

qoyulmuşdur; 

• Fransa Senatı tərəfindən bu oyuncaq qurumun tanınması zərurətinin irəli sürülməsi Fransa 

Hökumətini beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərini pozmağa təhrik etmək cəhdidir; 

• Fransa Senatının bu addımı Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə qlobal 

strategiyası, o cümlədən Avropa İttifaqı Şurasının dövlətlərin ərazi bütövlüyü barədə 2016-cı ildən 

bəri ardıcıl qəbul etdiyi sənədlər çərçivəsində Fransa Respublikasının üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə 

bir araya sığmır; 

• Sözügedən qətnamənin müddəalarının həyata keçirilməsi Avropa İttifaqına və onun Şərq 

Tərəfdaşlığı proqramına sarsıdıcı zərbə vurmaq potensialı daşıyır; 

• Cənubi Qafqazın və bütövlükdə Avropanın təhlükəsizliyi üçün təhdid törətmiş Ermənistan–

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 30 ilə yaxın bir müddətdə həll edilməməsinin əsas 

səbəblərindən biri sülh danışıqlarında beynəlxalq vasitəçi rolunu oynamış dövlətlərin, xüsusən 

Fransanın təcavüzkarı öz adı ilə çağırmaması, işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında fərq qoymaması 

olmuşdur; 

• Cənubi Qafqaz regionunda qeyri-sabitliyin davam etməsində maraqlı olan xarici qüvvələrin 

dəstəyindən cəsarətlənən, sülh danışıqlarını birdəfəlik pozmaq və Azərbaycan torpaqlarının 

işğalını legitimləşdirmək istəyən Ermənistan 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı növbəti 

təxribata əl atmış, lakin BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən özünümüdafiə hüququndan istifadə 

edən Azərbaycanın həyata keçirdiyi 44 günlük əks-hücum əməliyyatı təcavüzkar Ermənistanı sülhə məcbur 

etmişdir; 

• Fransa Senatının qətnaməsində Azərbaycan tərəfindən əks-hücum əməliyyatında Türkiyə silahlı 

qüvvələrinin iştirak etdiyinə və Yaxın Şərqin bəzi münaqişəli bölgələrindən muzdluların 

Ermənistana qarşı istifadə olunduğuna, Dağlıq Qarabağda mülki əhaliyə qarşı müharibə cinayətləri 

törədildiyinə dair əsassız və saxta iddialar irəli sürülmüş, lakin bu iddialarla bağlı heç bir dəlil 

göstərilməmişdir; 

• Bununla belə, Ermənistan tərəfindən xarici ölkələrdən, o cümlədən Fransadan şovinist, irqçi və 

terrorçu muzdlu dəstələrin müharibə zonasına gətirilərək Azərbaycana qarşı istifadə 

edildiyinə, Azərbaycanın hərbi əməliyyatlar zonasından uzaqda yerləşən yaşayış məntəqələrində 

dinc əhaliyə və mülki obyektlərə qarşı ağır müharibə cinayətləri törədildiyinə dair təkzibedilməz faktlar 

mövcuddur; 

• Ermənistan silahlı qüvvələri 1992–1994-cü illərdə Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsinin 

gedişində də dinc azərbaycanlılara qarşı bir sıra qətliamlar, o cümlədən XX əsrin ən dəhşətli 

faciələrindən olan Xocalı soyqırımını törətmişlər; 

• Özünü insan hüquqlarına və demokratik dəyərlərə hörmətin “nümunəsi” sayan Fransa Respublikası 

dinc azərbaycanlılara qarşı bu cinayətlər qarşısında səssiz qalmağa üstünlük vermişdir; 

• Müstəmləkə hakimiyyəti dövründə Fransa silahlı qüvvələri etnik və dini mənsubiyyətinə görə yüz 

minlərcə dinc sakini kütləvi surətdə qətlə yetirmişlər. Törədilmiş soyqırımı cinayətləri 
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Fransanın siyasi tarixində silinməsi mümkün olmayan qara bir ləkədir; 

• 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin 

imzaladıqları üçtərəfli bəyanat 30 ildən artıq davam edən Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə, Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoymuş, Cənubi Qafqaz bölgəsinin 

gələcək inkişafına yol açmışdır; 

Bu üçtərəfli bəyanat beynəlxalq hüquq normalarının və prinsiplərinin üstünlüyünü bərqərar etmiş, 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və Fransa Respublikasının özünün də dəstəklədiyi 

822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrin, BMT Baş Məclisinin 2008-ci ildə qəbul etdiyi 62/243 nömrəli 

qətnamənin, eləcə də Avropa İttifaqının və Avropa Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasının, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının, Avropa İnsan Hüquqları 

Məhkəməsinin və digər mötəbər beynəlxalq qurumların ayrı-ayrı illərdə qəbul etdikləri sənədlərin icrasını 

təmin etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın hərtərəfli səyləri 

nəticəsində yaradılmış yeni reallıqların bütün beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər, o cümlədən Fransa 

Respublikası tərəfindən qəbul edilməli olduğunu vurğulayır, bu reallıqların bölgədə nüfuz sahibi olan 

Rusiya və Türkiyə tərəfindən dəstəkləndiyini və Ermənistan tərəfindən qəbul edildiyini xatırladır və 

yuxarıda şərh edilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Hökumətinə aşağıdakılarla bağlı çağırış 

edir: 

1. Son günlərdə tutduğu mövqe və verdiyi bəyanatlar ilə bitərəfliyini şübhə altına qoyan Fransa 

Respublikasının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyindən geri çağırılması üçün ATƏT-in rəhbərliyinə 

müraciət edilsin; 

2. Azərbaycan Respublikası ilə Fransa Respublikası arasında mövcud olan siyasi münasibətlərə 

yenidən baxılsın; 

3. Azərbaycan Respublikası ilə Fransa Respublikası arasında mövcud olan iqtisadi əlaqələr dərindən 

təhlil edilərək, lazımi tədbirlər görülsün. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan hərbi-diplomatik uğurları ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 və 853 saylı 

qətnamələrinin icrasını da təmin etdi 

 

[13:47] 26.11.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 

sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı genişmiqyaslı və uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 

noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. 44 gün ərzində Cəbrayıl şəhəri və 

rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz 

qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, 

Qubadlı şəhəri və 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin 

Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz 

yüksəklikləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olundu. 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq, işğal altında olan 

torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirməklə yanaşı, xalqımız 

bütünlüklə Müzəffər Ali Baş Komandanın ətrafında səfərbər oldu. Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının 

azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı tarix yazaraq düşmən üzərindəki sarsıdıcı 

zərbələri, eləcə də bir sıra mühüm əhəmiyyətli şəhərlərimizin, yaşayış məntəqələrimizin, həmçinin müxtəlif 

istiqamətlərdə strateji yüksəkliklərin işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda böyük inam və ruh yüksəkliyi 

yaratdı. 

2020-ci il noyabrın 8-i isə tariximizə ən şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın baş 

tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum 

əməliyyatlarının sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi Qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-

diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsi müharibənin sonrakı 

gedişinə və taleyinə ciddi təsir göstərdi. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov bildirib. 

İyirmi yeddi il ərzində təcavüzkara qarşı nəinki heç bir təzyiq edilməyib, hətta dünya birliyi 

Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, dövlət terrorizmi və 

işğalçılıq siyasətinə, bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu qanlı terror hadisələrinə seyrçi mövqedən 

yanaşaraq, xüsusilə onu sülhə məcbur etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874, 

884 saylı qətnamələr əsasında qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını birmənalı şəkildə tələb 

etməyib. 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial mövqeyi 

hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya meydanında da uğurlarımızı şərtləndirdi. Azərbaycan dövləti 

oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərini, 17-də Füzuli şəhərini, 22-də Zəngilan şəhərinin işğalçılardan azad 

olunması ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş qalan 874 

və 884 saylı qətnaməni özü icra etdi. 

Ağdamın işğaldan azad edilməsi noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın müvafiq maddəsinin 

yerinə yetirilməsidir. Bununla yanaşı, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial 

mövqeyi nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş 

qalan, eləcə də işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər və Ağdam rayonlarından çıxmasını 

nəzərdə tutan 822 və 853 saylı qətnamələr də məhz Azərbaycanın şərtləri ilə icra edildi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1992-1993-cü illərdə Ermənistan təkcə Qarabağın dağlıq hissəsini tutmaqla 

kifayətlənmədi və təcavüzkarlığını daha da genişləndirdi. 1993-cü il martın 27-dən aprelin 2-dək 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonu işğal edilmişdi. 

Azərbaycan Kəlbəcər rayonuna erməni təcavüzü başlayandan dərhal sonra bölgədə yaranmış vəziyyət 

haqqında BMT-nin Baş Katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə məlumat verdi. Azərbaycanın bu tələbi 

Türkiyə tərəfindən müdafiə olundu. Məhz Kəlbəcərin işğalından sonra Türkiyə dövləti Ermənistanla 

sərhədini bağladı. 

https://azertag.az/
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1993-cü il aprelin 30-da BMT TŞ-nın 3205-ci iclasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair 

822 saylı qətnamə qəbul edildi. Qətnamədə Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında 

gərginliyin olduğu göstərilirdi. Sənəddə bütün hərbi əməliyyat-ların dərhal dayandırılması, eləcə də bütün 

işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın son vaxtlar işğal edilmiş başqa rayonlarından 

dərhal çıxarılması tələb edilirdi. Bundan əlavə, sənəddə ərazi bütövlüyünə hörmət, eləcə də beynəlxalq 

sərhədlərin pozulmazlığı və ərazilərin zor gücünə ələ keçirilməsinin yolverilməzliyi təsdiq olunurdu. 

Kəlbəcər rayonu Azərbaycanın qərbində, Tərtər çayı vadisində, Böyük Qafqaz dağlarında, dəniz 

səviyyəsindən 1500-3800 metr hündürlükdə yerləşir. Ən uca nöqtəsi dəniz səviyyəsindən 3724 metr 

yüksəkdəki Camışdağ zirvəsidir (Murovdağ). Rayonun ərazisindən axan əsas çaylar Tərtər, Bazarçay və 

onların qollarıdır. Ərazisinin çox hissəsində qışı quraq keçən soyuq və dağlıq tundra iqlim tipləri hakimdir. 

Kəlbəcər rayonu qərbdə Ermənistan Respublikası, şərqdə Ağdam və Tərtər, şimalda Daşkəsən, Göygöl və 

Goranboy rayonları ilə, cənubda isə Laçın rayonu və Xocalı şəhəri ilə həmsərhəddir. 

İşğal nəticəsində Kəlbəcər rayonu ərazisindəki memarlıq abidələri bütünlüklə talan edilmiş, 

yandırılmış, dağıdılmış və məhv edilmişdir. Kəlbəcər rayonu ərazisində sənaye əhəmiyyətli, ehtiyatları 

112,5 ton olan və istismar olunan Söyüdlü (Zod) və ehtiyatları 13 tondan çox olan Ağduzdağ və Tutxun 

qızıl yataqları, sənaye əhəmiyyətli ümumi ehtiyatları 850 ton olan 3 - Ağyataq, Levçay, Çorbulaq və 

ehtiyatları 200 tondan çox olan Qamışlı və Ağqaya civə yataqları, ehtiyatları 10941 min kubmetr olan və 

mişar daşı istehsalına yararlı Kilsəli tuf yatağı, ehtiyatları 1312 min kubmetr olan və kərpic istehsalına 

yararlı Keşdək gil yatağı, ehtiyatları 4473 min kubmetr olan və yüngül beton doldurucusu kimi istifadə 

olunan Keçəldağ perlit yatağı, ümumi ehtiyatları 2,2 milyon kubmetr olan 2 üzlük daşı yatağı, ehtiyatları 

2540 min kubmetr olan Çəpli qum-çınqıl qarışığı yatağı; gözəl dekorativliyə malik 4 mərmər oniksi 

(ehtiyatları 1756 ton), nefroid (ehtiyatları 801 ton) yatağı; ehtiyatları 2337 ton olan 1 obsidian (dəvə gözü) 

yatağı, ehtiyatları 1067 min kubmetr olan 1 listvenit yatağı qalmışdır. 

Bundan əlavə, Kəlbəcərə dünya şöhrəti qazandırmış Yuxarı İstisu, Aşağı İstisu, Keşdək, Qarasu, 

Tutxun, Mozçay, Qoturlusu kimi çox böyük müalicə-balneoloji təsirə malik mineral su yataqları da (ümumi 

istismar ehtiyatları 3093 m3/gün) işğal ərazisində yerləşir. Murovdağ, Şahdağ, Vardenis, Mıxtökən, 

Qarabağ silsiləsinin və Qarabağ yaylasının bir hissəsinin əhatəsində yerləşən Kəlbəcər şəhərinin ən yüksək 

zirvələri Gamış dağı (3724 m) və Dəlidağdır (3616 m). Ərazidə Yura, Təbaşir, Paleogen, Neogen və 

Antropogenin çökmə, vulkanogen-çökmə və vulkanik süxurları yayılıb. Ən böyük çayı Tərtər (yuxarı axını) 

və onun qolları Lev çayı, Tutqunçay və başqalarıdır. 

Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisə kimi dəyərləndirən və ərazi baxımından 

bizim ən böyük rayonlarımızdan biri olduğunu vurğulayan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 

25-də xalqa müraciətində qeyd etmişdir ki, Kəlbəcər bizim qədim torpağımızdır: “Kəlbəcərin tarixi 

abidələri bizim böyük sərvətimizdir. Həm məscidlər, həm kilsələr bizim tarixi sərvətimizdir. Azərbaycan 

xalqı onu yaxşı bilir və bütün dünya bilməlidir ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilsələr qədim Qafqaz 

Albaniyası dövlətinə məxsusdur. Bunu təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu, heç kəsə sirr deyil. 

Sadəcə olaraq, erməni “tarixçiləri” və saxtakarlar qədim alban kilsələrini saxtakarlıqla erməniləşdiriblər, 

öz yazılarını oraya əlavə ediblər və bu kilsələri özününküləşdiriblər”. Kəlbəcər rayonu füsunkar təbiətə, 

zəngin mədəni irsə malik olduğunu diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bir neçə böyük 

çayımızın mənbəyi Kəlbəcər rayonundadır. Onların arasında ən böyüyü Tərtər çayıdır, uzunluğu 200 

kilometrdir. 

Kəlbəcərdə mənfur düşmənin digər cinayətlər də törətdiyini, qanunsuz məskunlaşma aparıldığını 

bildirən Prezident İlham Əliyev demişdir: “Həm Ermənistan ərazisindən qanunsuz yollarla orada insanlar 

məskunlaşıb, həm də xarici ölkələrdən. Bu isə hərbi cinayətdir və Cenevrə Konvensiyasına görə hərbi 

cinayət sayılır. Biz düşməni məsuliyyətə cəlb edəcəyik, cavab verəcəkdir, bütün hərbi cinayətlərə görə, 

bütün dağıntılara görə. Mən Ağdam şəhərində olarkən bir salamat bina tapmadım, Füzulidə də həmçinin, 

Cəbrayılda da həmçinin. Hər tərəfi dağıdıblar, elə bil ki, vəhşi qəbilə keçib oradan”. 

Prezident İlham Əliyev hər zaman bəyan edib ki, Azərbaycanın mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik 

yoxdur, ola da bilməz, çünki biz həm tarixi ədalətə, eyni zamanda, beynəlxalq hüquqa əsaslanırıq. 

“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir” fikrini 

bütün dünyaya bəyan edən Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, heç vaxt Azərbaycan torpağında 

ikinci erməni dövlətinin yaranmasına icazə verilməyəcək, işğal edilmiş bütün torpaqlar işğalçılardan azad 

olunmalı, Azərbaycan vətəndaşları öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 
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Azərbaycan Prezidenti deyib: “Əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə 

məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə, - necə ki, Xocalı soyqırımına görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb 

etməyib, - biz özümüz onları məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, özümüz 

onları cəzalandıracağıq və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər. 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır və biz bu cinayətkarları cəzalandıracağıq”. 

Qeyd etmək vacibdir ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi 

təcavüzünə cavab olaraq, 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı 

əks-hücum əməliyyatları həyata keçirilməklə yanaşı, düşmənin bu illər ərzində yaratdıgı “yenilməzlik” 

mifologiyasını darmadağın etdi. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya 

vasitələrinə verdiyi çoxsaylı müsahibələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, davam edən 

hərbi əməliyyatlarla bağlı tarixə, beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslananaraq tutarlı arqumentlər üzərində 

qurulan aydın, məntiqli fikirləri, ölkəmizin haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

müstəsna rol oynadı. Eyni zamanda, bu müsahibələr informasiya məkanında da düşmənin yalan üzərində 

qurulmuş təbliğat maşınına ağır zərbə vurdu və Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin, eləcə də onun 

himayədarlarının ifşa olunması ilə nəticələndi. Bu, informasiya müharibəsində Azərbaycanın haqlı 

mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirdi, uzun illər Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, 

xalqımıza qarşı etnik təmizləmə, dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə də erməni yalanlarının 

dünya miqyasında ifşası istiqamətində əhəmiyyətli rol oynadı, tarixi ədalətin zəfər çaldığını şərtləndirdi. 

Xüsusilə, son 17 ildə Azərbaycan diplomatiyasının səyləri nəticəsində münaqişənin həlli ilə bağlı BMT 

Təhlükəsizlik Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və s. beynəlxalq təşkilatların sənədləri buna müvafiq hüquqi baza 

yaratdı. 

Nəticədə, informasiya müharibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, 

səsləndirdiyi tutarlı dəlillər və əsaslı fikirlər döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi 

qələbələr diplomatiya meydanında da uğurlara çevrildi və artıq danışıqların şərtlərini Azərbaycan tərəfi 

müəyyən etdi və ölkəmizin ikinci Qarabağ müharibəsindəki hərbi-diplomatik Qələbəsini şərtləndirdi. Təhlil 

onu söyləməyə əsas verir ki, bütün bunlar Azərbaycanın böyük hərbi-diplomatik uğuru və beynəlxalq 

birliyin Azərbaycana olan inamının, etimadının təzahürü, ölkəmizin, xüsusilə dövlət başçısının qlobal 

miqyasda olan nüfuzunun göstəricisidir. 

 

AZƏRTAC 
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Fransa Senatının qərəzli qətnamə qəbul etməsinə etiraz olaraq bu ölkənin Azərbaycandakı 

səfirliyinin qarşısında aksiya keçirilib 

 

[13:10] 26.11.2020  

 

Fransa Senatının qərəzli qətnamə qəbul etməsinə etiraz olaraq bu ölkənin Azərbaycandakı 

səfirliyinin qarşısında aksiya keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 40-a yaxın QHT-nin nümayəndəsi “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Fransa, 

ədalətli ol!”, “Beynəlxalq hüquqa hörmət et”, “Fransa, ATƏT-dən rədd ol!” kimi şüarlar səsləndiriblər. 

Aksiya iştirakçıları səfirlik qarşısında bəyanat səsləndiriblər. Bəyanatda bildirilib ki, Fransa 

Senatının qəbul etdiyi qətnamədə əks olunmuş müddəalar noyabrın 10-da əldə edilmiş razılaşmaya kölgə 

salır. Fransa Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilmiş çoxsaylı beynəlxalq cinayətlərə, dinc 

azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə həyata keçirilmiş terror və vandalizmə göz yumaraq riyakarlığını və 

ikiüzlülüyünü bütün dünyada nümayiş etdirdi. 

“Bu qətnamə əldə edilmiş sülhü təhlükə altına atır. Biz bu qətnaməni pisləyir və ləğv olunmasını 

tələb edirik. Senatın bədnam qətnaməsi ləğv olunana qədər isə Fransa ilə bütün əlaqələrin dayandırılmasını 

tələb edirik. Senatın qətnaməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü və ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədri olan Fransa adına böyük rüsvayçılıq və qara ləkədir. Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrlik mandatından və vasitəçilik missiyasından imtina etsin”, - deyə bəyanatda qeyd edilib. 
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Türkiyə XİN: Fransa Senatının Azərbaycana öz torpaqlarından çəkilmək çağırışı etməsi gülüncdür 

 

[12:38] 26.11.2020  

 

Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul etdiyi qətnamə beynəlxalq hüququn, qanunun və 

ədalətin əsas prinsiplərinə hörmətsizliyin bariz nümunəsidir. Qətnamədə Türkiyəyə qarşı irəli sürülən 

əsassız iddiaları kəskin şəkildə rədd edirik. Fransa Senatının qətnaməsi bu ölkənin də həmsədr olduğu 

ATƏT-in Minsk qrupunun niyə bu günə qədər münaqişəni çözmədiyini və tərəfkeşlik etdiyini də açıq 

şəkildə göstərir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir ki, Azərbaycan Ermənistanın əvvəlcə Tovuzda, sonra Qarabağdakı hücumlarına 

və təxribatlarına qarşı lazımi cavab verib və təxminən otuz il idi ki, işğal altında saxlanılan torpaqlarını 

azad edərək ərazi bütövlüyünü yenidən təmin edib. Azərbaycanın cəbhədə qazandığı nəticə BMT 

qətnamələrində əksini tapmış, Fransanın da həmsədr olduğu Minsk prosesində qeydə alınmış, ancaq həyata 

keçirilməmiş haqlarının təcəssümüdür. BMT-nin qətnamələri Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çəkilməsini tələb edir. Belə olduğu halda, Fransa Senatının 

Azərbaycanı işğaldan azad etdiyi torpaqlarından çəkilməyə çağırması qeyri-ciddi və gülüncdür, 

tərəfkeşliyin təzahürüdür. Heç bir gerçəyə uymayan, sağlam düşüncədən uzaq bu qərar Fransanın məsələnin 

həlli üçün səy göstərmək imkanını da məhdudlaşdırır. Senatın qətnaməsində Fransa hökumətinin də 

qəbuledilməz hesab etdiyi məqamlar əks olunur. Qətnamədə Türkiyə ilə bağlı fikirlərin yer alması 

təəccüblü olmasa da, düşündürücüdür. 

Türkiyə XİN-in açıqlamasında təxminən otuz il davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə 

bağlı hazırkı mərhələdə Fransanın artıq düzgün nəticələr çıxararaq bölgənin sabitliyə qovuşması üçün 

konstruktiv mövqedə olmasının vacibliyi qeyd edilir. Bunun üçün mövcud gerçəkliklərə uyğun hərəkət 

edərək beynəlxalq hüquq əsasında səylər göstərmək yetərlidir. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Sahibə Qafarova: Fransa Senatının qərəzli qətnaməni qəbul etməsi Azərbaycanın Qələbəsinə kölgə 

salmaq məqsədi daşıyır 

 

[11:37] 26.11.2020  

 

Noyabrın 25-də Fransa Senatı Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin tanınması ilə bağlı qətnamə 

qəbul edib. Bu qətnamədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mahiyyəti kobud şəkildə təhrif olunub. 

Bu qərəzli qətnamənin qəbulu Azərbaycanın Vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi Qələbəyə kölgə salmaq 

məqsədi daşıyır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bu gün 

keçirilən iclasında deyib. 

Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Fransa Senatının qərəzli 

qətnaməsi ilə bağlı bəyanat verməyi özünə borc hesab edir. Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırıb ki, Fransa 

1994-cü ildən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi 

iştirak edir. Azadlıq və demokratiyadan danışan bu ölkə heç vaxt işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında 

fərq qoymayıb, qərəzli mövqe nümayiş etdirib. Cənubi Qafqazda və bütün dünyada sülh və təhlükəsizliyə 

hədə olan Ermənistanın dəstəklənməsi yolverilməzdir. 

Spiker Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün dünya tanıyır və 

ölkəmizin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsini qəbul edir. Onun sözlərinə görə, bunu qonşu ölkələr olan 

Rusiya və Türkiyə də dəstəkləyir. Xalqımız bundan sonra da Azərbaycan Prezidentinin ətrafına sıx 

birləşərək öz ərazi bütövlüyü uğrunda sonadək mübarizə aparacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Poltavadakı diaspor fəalları Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qazanılan 

Qələbədən qürurlandıqlarını bildiriblər  

 

[11:36] 26.11.2020  

 

Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmira Axundova Poltava vilayətinin diaspor nümayəndələri ilə 

görüşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir Azərbaycanın Dövlət Himninin səsləndirilməsi və Vətən 

müharibəsində şəhid olan hərbçilər, mülki şəxslərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə 

başlayıb. 

Poltava şəhərində keçirilən görüşün əsas məqsədi diaspor təşkilatlarının regionda fəaliyyəti ilə tanış 

olmaq, onların üzləşdiyi problemləri müzakirə etmək, gələcək hədəfləri müəyyənləşdirməkdir. 

Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi naminə birgə fəaliyyətin vacibliyini vurğulayan səfir 

E.Axundova bildirib ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə birdəfəlik son qoymaq məqsədilə Müzəffər Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən başladığı 

əməliyyatlar zamanı işğalçıya sarsıdıcı zərbələr vurdu və düşməni tam məğlubiyyətə uğratdı. 

“Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunun erməni işğalçılarından azad olunması münasibətilə 

xalqa müraciətində vurğuladığı kimi, bu gün Azərbaycan tək döyüş meydanında deyil, eyni zamanda, 

informasiya məkanında, siyasi müstəvidə qələbə qazandı. Bu informasiya müharibəsində Ukraynada 

fəaliyyət göstərən diaspor fəalları, soydaşlarımız da aktiv iştirak edib. Bundan başqa, Silahlı Qüvvələrin 

Yardım Fonduna öz dəstəyini göstəriblər”, - deyə Elmira Axundova əlavə edib. 

Səfir bildirib ki, hələ ümummilli lider Heydər Əliyev soydaşlarımızla görüşü zamanı diaspor 

fəallarımızın yaşadıqları ölkənin cəmiyyətinə inteqrasiyasının vacibliyini vurğulayırdı. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin əsas tövsiyələrindən biri diaspor təşkilatlarımızın koordinasiyalı, birgə 

fəaliyyətidir. Bu gün Ukraynada soydaşlarımız yerli seçkilərdə kifayət qədər uğur qazanıb. Gənclərimiz 

Ukraynanın dövlət qurumlarında çalışırlar. Diaspor hərəkatının yeni keyfiyyət müstəvisinə daşınması 

yolunda atılan addımlar davam etdirilməlidir. 

Sonra tədbirdə çıxış edən Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Poltava vilayəti 

təşkilatının sədri Telman Mahmudov, Dnepropetrovsk vilayət təşkilatının sədri Nəcəf Əhmədov, konqresin 

fəalları Kamandar Bayramov, akademik Xanlar Mahmudov, gənc soydaşlarımız Zamir İsmayılov, Alim 

Nəbiyev, Samir Əlizadə və digərləri Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

Ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatları nəticəsində qazanılan uğurlardan qürurlandıqlarını vurğulayıblar. 

Soydaşlarımız qazandığı tarixi uğura görə Prezident İlham Əliyevə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adının 

verilməsini təklif ediblər. 

Müzakirələrin sonunda səfir səsləndirilən təklif və tövsiyələrin müvafiq qurumlara çatdırılacağını 

söyləyib. 

Daha sonra Elmira Axundova Azərbaycanın işğaldan azad olunan əraziləri, ermənilərin orada 

törətdiyi vandalizm hərəkətlərinə dair yerli telekanallara müsahibə verib. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Poltava  

 

AZƏRTAC 
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Səfir Hulusi Kılıç: Fransa Senatının qərarının hüquqi əsası yoxdur 

 

[11:18] 26.11.2020  

 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan edəndə - 1991-ci ildə onun ərazisi Dağlıq Qarabağ da daxil 

olmaqla, ətrafdakı yeddi rayonla birlikdə tanınıb. Ermənistan bu torpaqların 20 faizini sonrakı illərdə işğal 

edib. Bütün bunlar beynəlxalq hüquqi sənədlərdə əksini tapıb. 

Bu fikirləri Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç AZƏRTAC-a müsahibəsində 

Fransa parlamentinin yuxarı palatası olan Senatın məlum qərarını şərh edərək bildirib. 

Qəbul edilən qərarı hüquqi əsası olmayan kağız parçası kimi dəyərləndirən səfir Hulusi Kılıç deyib 

ki, ümumiyyətlə, bu cür müzakirələr və qəbul olunan qərarlar siyasi təzyiq vasitəsidir. 

Beynəlxalq təşkilatların, dünya birliyinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü işğal altında olan 

torpaqlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağın da daxil olduğu sərhədlər çərçivəsində tanığını diqqətə çatdıran 

səfir deyib ki, Fransa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan beynəlxalq sənədlərin qəbuluna səs verən 

ölkədir. İndi Senatda erməni lobbisinin təsiri ilə hüquqi əsası olmayan tövsiyə xarakterli belə bir qətnamə 

qəbul etmək bu ölkəyə ancaq utanc gətirəcək. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Fransa Senatında müzakirələr, yoxsa əvvəlcədən hazırlanmış teatr tamaşası? 

 

[10:19] 26.11.2020  

 

Fransa parlamentinin yuxarı palatası olan Senatda qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının 

tanınması zərurəti” adlı qətnamə təklifi ermənipərəst senatorlar tərəfindən irəli sürüldü və qəbul olundu. 

Bu, adından da göründüyü kimi, müstəqilliyin tanınması yox, tanınmasının zəruri hesab olunması təklifidir. 

Odur ki, bu sənəd heç bir hüquqi əsasa malik deyil, hökumət tərəfindən qəbul edilməyib, rəmzi xarakter 

daşıyır. 

Qərəzli sənədin qəbulu Fransadakı erməni lobbisinin etimadını itirməmək baxımından da “vacib” 

idi. Çünki 44 günlük müharibədə Ermənistanın məğlub olması və 10 noyabr tarixli bəyanatla kapitulyasiya 

etməsi erməni lobbisinin də etimadına böyük zərbə oldu. Həmçinin sənəd Fransadakı erməni seçiciləri razı 

salmaq məqsədini də daşıyır. Xüsusilə də sənədin müəlliflərindən olan Brüno Rötayonun 2022-ci il 

prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcəyi gözlənilir. Erməni seçiciləri əldə saxlamaq üçün indiki 

vəziyyətdə bu yararsız sənədin namizədə çoxlu səs gətirəcəyi gözlənilir. 

Qətnamə təklifinin müzakirə olunduğu gün AZƏRTAC-ın Senatda olan xüsusi müxbiri bildirir ki, 

müzakirələrin aparıldığı iclas əvvəlcədən hazırlanmış teatr tamaşasını xatırladırdı. Qatı ermənipərəst 

senatorlar aktyorlar kimi səhnəyə qalxaraq, onlar üçün hazırlanmış mətni oxuyur və tribunadan düşüb zalda 

yerlərini tuturdular. Ancaq senator-aktyorlar rollarını lazımi səviyyədə də oynamağı bacarmırdılar. Onlar 

heç Azərbaycan ərazilərinin adlarını belə düzgün oxuya bilmirdilər. Adının çəkilməsini istəməyən senator 

deyir ki, hətta onlardan Dağlıq Qarabağı xəritədə göstərməyi xahiş etsəniz, göstərə bilməyəcəklər. Çünki 

heç bilmirlər ki, Qarabağ haradadır. 

Müzakirələrdə gözlənildiyi kimi, yalnız ermənipərəst senatorlar çıxış etdi və hər biri eyni iddiaları 

səsləndirirdi. Diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də çıxış edənlərin Türkiyəyə qarşı hücumları idi. Onlar 

Türkiyənin qarşısını almağa çağırışlar edirdilər. Sonda qondarma “respublikanın tanınmasının zərurəti”nə 

gəldikdə, Azərbaycanın adı çəkilirdi. Çıxış edən senatorların hər biri Türkiyənin son vaxtlar güclənməsini 

həzm edə bilmədiklərini açıq şəkildə və aqressivliklə nümayiş etdirirdilər. 

Müzakirələrin sonunda Fransa Xarici Əlaqələr və Avropa Nazirliyinin dövlət katibi Jan Batist Lö 

Muan çıxış edərək bu təklifin qəbul olunmasının xoşagəlməz nəticələr doğuracağını dedi. O, Fransanın 

Minsk qrupu çərçivəsində nüfuzunu itirəcəyini qeyd etdi. 

Beləliklə “azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq” prinsipindən, demokratiyadan dəm vuran bir ölkədə hər 

kəs daha bir ədalətsizliyin, qərəzliliyin, ermənipərəstliyin, ikili standartın şahidi oldu. Bu qərəzli sənədin 

qəbulu həm də regiondakı vəziyyətə müdaxilə xarakterli ciddi təxribat kimi də qiymətləndirilməlidir. Yoxsa 

heç bir ölkənin, hətta Ermənistanın özünün belə tanımadığı qondarma qurumu tanımaq təklifi başqa nəyə 

xidmət edə bilər? 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris  
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Ukrayna KİV-ləri Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad olunması və Prezident İlham Əliyevin 

müraciətinə dair xəbərlər yayıb 

 

[05:21] 26.11.2020  

 

Ukraynanın aparıcı KİV-ləri Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad olunmasına və 

Prezident İlham Əliyevin bununla bağlı xalqa müraciətinə dair xəbərləri geniş işıqlandırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ukrinform, UNİAN, “RBK-Ukrayna” informasiya agentlikləri, 

“Segodnya”, “Gordon”, “Dialog” və digər portalların yaydıqları informasiyalarda Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin ordu birləşmələrinin Kəlbəcər rayonuna daxil olması barədə məlumat verilib. 

Qeyd edilib ki, Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidentinin imzaladıqları 

üçtərəfli Bəyanata əsasən Azərbaycan Ordusunun bölmələri noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olub. 

Bundan başqa məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcər rayonunun işğalçılardan azad 

olunması ilə bağlı xalqa müraciətində Ermənistanın ünvanına səsləndirdiyi sərt fikirlər də işıqlandırılıb. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 
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BMTM Kolumbiya Universitetinə etiraz məktubu ünvanlayıb 

 

[04:45] 26.11.2020  

 

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin İnsan Hüquqlarının 

Tədqiqatı Mərkəzi İnstitutuna etiraz məktubu ünvanlayıb. 

BMTM-dən AZƏRTAC-a daxil olan məktubda bu institutun Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinə 

qərəzli və birtərəfli münasibətinə etiraz öz əksini tapıb. Belə ki, Kolumbiya Universitetinin qeyd edilən 

institutu noyabrın 12-də öz səhifəsində Qarabağda insan hüquqları və guya hansısa xarici terror 

fəaliyyətlərinə dair araşdırma proqramına başlandığını bəyan edib. Noyabrın 13-də universitet tərəfindən 

ABŞ-dakı erməni lobbisi ilə yaxın münasibətləri olan müxtəlif universitetlərdə və institutlarında çalışan bir 

qrup şəxsin nümayəndələrinin müraciəti dərc edilib. 

Həmin müraciətdə noyabrın 10-da imzalanan Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçılarının 

imzaladığı atəşkəs razılaşması pislənir, ABŞ rəsmilərinin prosesə müdaxiləsinə çağırılır və bu razılığın 

bölgədəki ermənilərə qarşı etnik təmizləmə aparmasına rəvac verdiyi iddia edilir. 

BMTM-nın Kolumbiya Universitetinə ünvanlandığı məktubda belə nüfuzlu ali təhsil ocağı 

tərəfindən münaqişəyə birtərəfli və qərəzli münasibətinin təəccüb və təəssüf doğurduğu diqqətə 

çatdırılaraq, bu cür münasibətin universitetin tərəfsiz, azad söz üçün platforma kimi imicinə zərbə vuracağı 

vurğulanıb. Məktubda noyabrın 10-da imzalanmış müqavilə əleyhinə çıxış edənlərin mövqeyini anlamağın 

çətin olduğu diqqətə çatdırılıb. Belə ki, bu müqavilənin müharibənin və qan tökülməsinin qarşısını almaqla 

yanaşı heç bir şəkildə beynəlxalq hüququn hansısa prinsip və müddəasını pozmadığı vurğulanıb. O da 

xüsusilə sual edilir ki, insan həyatının hər bir şeydən dəyərli olduğu halda nə üçün qan tökülməsinin 

qarşısını alan müqaviləyə etiraz edilir. Belə ki, imzalanan müqavilə ilə Azərbaycan özünün suveren 

torpaqlarında ermənilərin sıx yaşadığı ərazilərə gələrək, iki icma bir yerdə yaşamağı öyrənənə qədər onların 

təhlükəsizliyinə təminat verəcəyini göstərib. Digər tərəfdən işğaldan azad edilən Ağdam, Kəlbəcər, 

Zəngilanın və digər ərazilərin hər birinin azad edilməsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə 

əsasən icra edildiyi və baş verdiyi göstərilib. Eyni zamanda digər tərəfdən həmin ərazilərin Dağlıq 

Qarabağa aid olmadığı qeyd edilib. Məktubda Azərbaycan tərəfdən muzdluların döyüşməsi iddiasına cavab 

verilib. Qeyd edilib ki, ölkə prezidenti özünün müsahibələrində və Fransa prezidenti ilə telefon danışığında 

bu ittihamları sübut edə biləcək konkret faktların təqdim edilməsini tələb edib. Eyni zamanda Azərbaycanın 

uzun illər ərzində silahlı qüvvələrinə milyardlarla dollar vəsait xərcləyərək böyük və müasir ordu 

qurduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan ordusunun 100 minlik şəxsi heyətinin olduğu bildirilib. 

Sonda Kolumbiya Universitetinin müvafiq institutu münaqişədə qərəzli formada tərəf tutmaq deyil, 

obyektiv və bitərəf kimi iki xalq arasında dialoqun və birgəyaşayışın yollarının axtarılması üçün vasitəçi 

olmağa dəvət edilib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

566 
 

Braziliyanın Deputatlar Palatasının Prezidenti işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyarət etməyə dəvət 

olunub 

 

[03:26] 26.11.2020  

 

Braziliyanın Deputatlar Palatasının Prezidenti Rodriqo Maya Azərbaycan Respublikasının bu 

ölkədəki səfiri Elxan Poluxovla görüşüb. 

Azərbaycan Respublikasının Braziliyadakı səfirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüş zamanı 

E.Poluxov sentyabr- noyabr aylarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi uğurlu 

əməliyyatlar nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi rayonun erməni işğalından azad olunduğu haqqında 

məlumat verib. Bildirilib ki, azad olunmuş torpaqlarda olan bütün yaşayış məntəqələr və infrastruktur 

dağıdıldığından, ölkə rəhbəri Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında orada genişmiqyaslı bərpa işləri 

başlanılıb və davam etdirilir. Azərbaycanda dərin multukulturalizm ənənələrinin olduğunu söyləyən səfir, 

ölkədə bütün dinlərə və etnik qruplara hörmətlə yanaşıldığı və Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin bütün 

vətəndaş hüquqlarının təmin ediləcəyini vurğulayıb. 

Deputatlar Palatasının Prezidenti R.Maya bölgədə sülhün bərqərar olduğu xəbərinin böyük 

məmnuniyyət hissi ilə qarşıladığını etdiyini söyləyib. 

Rodriqo Maya ölkələrimiz arasında sıx əlaqələrin olduğunu və bunun inkişaf etdirilməsi üçün 

potensialın mövcudluğunu da vurğulayıb. Siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələri əhatə edən bu 

əlaqələrdə, parlamentlərarası münasibətlərin də vacib rolu qeyd olunub. 

Görüşdə ikitərəfli əlaqələrin genişlərndirilməsi istiqamətində məsələlər müzakirə edilib. 

Sonda səfir E.Poluxov R.Mayanı yaxın gələcəkdə Azərbaycana səfərə və işğaldan azad edilmiş 

əraziləri ziyarət etməyə dəvət edib. 

Qeyd edək ki, son illər R.Maya Azərbaycana bir neçə dəfə, o cümlədən iki dəfə Deputatlar 

Palatasının Prezidenti qismində. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA mütəxəssisləri cəbhəyanı ərazilərdə mina və bombacıqlar aşkarlayıblar 

 

[00:07] 26.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) 

Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Göygöl, Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin aşkar 

olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 38 və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 7 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş 45 çağırış əsasında agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 28 

operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. 

Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 71 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 2 ədəd tank 

əleyhinə mina, 42 ədəd piyada əleyhinə mina, 4 ədəd bombacıq və 40 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar 

olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 26 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat (PHS), 4 ədəd 

bombacıq zərərsizləşdirilib, mütəxəssislər tərəfindən 80 141 nəfər mülki şəxs arasında mina 

təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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25 noyabr 

 

Türkiyə Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik naminə səylərini davam etdirəcək 

 

[23:29] 25.11.2020  

 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Türkiyə Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası 

keçirilib. 

AZƏRTAC Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinə istinadla xəbər 

verir ki, iclasda gündəlikdə duran mühüm məsələlər müzakirə edilib. 

İclasın yekunu ilə bağlı yayılan açıqlamada bildirilir ki, Azərbaycanın vətən torpaqlarını geri 

almasından məmnuniyyət ifadə edilib. Baş verən proseslər nəticəsində ortaya çıxan geopolitik durumun 

bütün parametrləri təhlil olunub. Bu çərçivədə imzalanan məlum atəşkəs anlaşmasının həyata keçirilməsi 

ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması və Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülh və sabitliyin təsis 

edilməsinə Türkiyənin göstərəcəyi səylərin önəmli olduğu vurğulanıb. 

Açıqlamada diqqətə çatdırılır ki, Türkiyə bundan sonra da terrorçuluqla mübarizədə qətiyyət 

göstərəcək, milli təhlükəsizliyinə təhdid yaradan bütün təsirləri dəf etmək üçün imkanlarından istifadə 

edəcəkdir. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan XİN: Senatın qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur 

 

[22:25] 25.11.2020  

 

Öncə qeyd etmək istərdik ki, Fransa Senatında qəbul edilmiş “Dağlıq Qarabağ Respublikasının 

tanınması zərurəti” adlı qətnamə təklifi bir qrup qatı ermənipərəst senator tərəfindən irəli sürülüb. 

Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfiri qətnamənin səsverməsindən bir gün öncə Senatın dinləmə 

proseduralarına uyğun olaraq Senat üzvləri qarşısında çıxış edib və qətnamə təklifi ilə bağlı, burada əks 

olunan birtərəfli və həqiqətə uyğun olmayan məqamlarla bağlı ətraflı məlumat təqdim edib. Buna rəğmən 

Senat tərəfindən tamamilə qərəzli qətnamənin qəbul edilməsi, yalnız təxribat kimi qiymətləndirilə bilər. 

Görünür, Fransa erməniləri münaqişə mövzusundan seçki məqsədləri üçün geniş şəkildə istifadə edirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 

xidməti idarəsinin şərhində yer alıb. 

Vurğulamaq istərdik ki, Senatın qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Lakin qətnamənin 

siyasi məna kəsb etdiyini nəzərə alaraq, vasitəçi mandatı daşıyan bir ölkənin belə bir qətnamə ilə çıxış 

etməsi ölkənin bitərəfliliyini ciddi şübhə altına alır. Bu, həmçinin Azərbaycan ictimaiyyətində Fransanın 

ədalətli vasitəçi nüfuzuna xələl gətirir. 

Əlbəttə, onun da qeyd etməliyik ki, Fransa Respublikasının münaqişənin həlli ilə bağlı rəsmi 

mövqeyi dövlətin yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən ölkə Prezidenti və xarici işlər naziri tərəfindən 

səsləndirilib. Fransa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bu mövqe istər ikitərəfli çərçivədə, 

istərsə də Avropa İttifaqı ilə imzalanan sənədlərdə öz əksini tapıb. Fransanın Avropa və Xarici İşlər üzrə 

Nazirliyinin Senatda keçirilən müzakirələrdə çıxış edən dövlət katibi də rəsmi mövqeyi çıxışında ifadə etdi. 

Fransa Senatının qərəzli qətnamələr qəbul etmək əvəzinə bölgədə sülh, sabitlik və tərəqqiyə xidmət 

edən fəaliyyətlə məşğul olması həm Fransanın maraqlarına cavab verər, həm də bölgənin dayanıqlı 

inkişafına yardımçı olardı. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

570 
 

Kəlbəcər rayonuna doğru irəliləyən bölmələrimizin videogörüntüsü yayılıb 

 

[22:22] 25.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonuna doğru irəliləyən bölmələrimizin 

videogörüntüsünü yayıb. 

AZƏRTAC həmin görüntünü təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

571 
 

Hikmət Hacıyev: Fransa Senatının bu qətnaməsi Azərbaycan üçün adi kağız parçasından başqa bir 

şey deyil 

 

[22:05] 25.11.2020  

 

Senatın bu təxribatçı addımı Fransa siyasi dairələrinin ənənəvi Ermənistan təəssübkeşliyinin 

təzahürüdür 

 

Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Fransa Senatında qondarma “Dağlıq Qarabağ 

respublikasının” tanınmasına dair qətnamə layihəsinin qəbuluna münasibət bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Hikmət Hacıyevin bununla bağlı şərhində deyilir: 

“Noyabrın 18-də Fransa Senatının Rəyasətində erməni diasporunun və lobbisinin təsiri altında olan 

bir qrup senator tərəfindən qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasının zəruriliyinə dair” 145 

nömrəli qətnamə layihəsi təqdim olunub, noyabrın 25-də müzakirə edilərək qəbul olunub. 

İlk olaraq vurğulamaq istərdik ki, bu qətnamə Azərbaycan üçün adi kağız parçasından başqa bir şey 

deyil. Dar siyasi ambisiyalar naminə qəbul olunmuş bu kağız parçası beynəlxalq hüquq normaları, BMT 

Nizamnaməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin kobudcasına pozulması ilə yanaşı, 

Fransanın istər Minsk Qrupunun həmsədr ölkəsi, istərsə də BMT TŞ-nın daimi üzvü kimi məramı və 

obyektiv fəaliyyəti ilə bağlı ciddi suallar doğurur. 

Senatın bu təxribatçı addımı Fransa siyasi dairələrinin ənənəvi Ermənistan təəssübkeşliyinin 

təzahürüdür. 

Vasitəçi ölkənin bitərəf və ədalətli olmalı olduğunu unudan Fransanın açıq ermənipərəst mövqeyi 

münaqişənin sülh yolu və beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həllinə mane olan əsas 

amillərdən biri olmuşdur. Məhz onun belə dəstəyi təcavüzkar Ermənistanı status-kvonu davam etdirməyə 

və işğal faktını gücləndirməyə həvəsləndirmişdir. 

Böyük təəssüf doğuran məqam odur ki, Fransa Senatı Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

ərazilərinin işğal olunması, mülki əhalinin qətlə yetirilməsi, işğalçı dövlətin torpaqlarımızda etnik 

təmizləmə, ekoloji terror, qeyri-qanuni məskunlaşma və qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlər aparmasına qarşı 30 

il susqun mövqe nümayiş etdirmişdir. 

Qətnamənin mətnində Azərbaycan və qardaş Türkiyənin ünvanına yer alan saxta ittiham və 

böhtanları qəti şəkildə rədd edirik, münaqişənin tarixi, siyasi və hüquqi aspektlərini təhrif etmək cəhdlərini 

kəskin qınayırıq. 

Türkiyə və Azərbaycanın guya xaricdən muzdlu terrorçuları döyüşlərə cəlb etməsi ilə bağlı indiyə 

qədər heç bir sübutla təsdiq olunmamış iddialar əsassızdır. Ermənistan silahlı qüvvələri sıralarında Fransa 

vətəndaşları olan muzdluların Azərbaycan ərazilərində döyüşlərdə iştirak etməsi barədə faktlar və dəlillər 

aidiyyəti qurumlarımız tərəfindən Fransanın diqqətinə çatdırılmışdır. 

Qətnaməni Fransada artmaqda olan islamofobiyanın bariz nümunəsi hesab edirik. Fransada ifrat 

dünyəvilik və mətbuat azadlığı pərdəsi altında İslam dininə və müsəlmanlara qarşı həyata keçirilən ayrı-

seçkilik və təqiblər bizə vaxti ilə bu ölkədə hökm sürmüş və gün də davam edən anti-semitizmi xatırladır. 

Fransa Senatı məqsədyönlü şəkildə döyüşlərin davam etdiyi 44 gün ərzində münaqişə bölgəsinə 

yaxın və oradan uzaqda olan dinc sakinlər, mülki obyektlər, enerji və nəqliyyat infrastrukturuna qarşı 

Ermənistan hərbi təxribatlarını qınamaqdan çəkinir, daha çox sayda mülki əhalisi qətlə yetirilmiş, kəndləri, 

qəsəbələri və şəhərləri raket atəşinə tutulmuş Azərbaycanı vicdansızcasına ittiham edir. 

Ermənipərəst Fransa siyasi dairələri anlamalıdır ki, Azərbaycan öz torpaqlarında xarici işğalçı hərbi 

qüvvələrə qarşı müharibə aparmışdır və həmin ərazilər Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda tanınan suveren 

əraziləridir. Heç bir qüvvə Azərbaycanı buna görə ittiham edə və Azərbaycanın hərbi birləşmələrinin bu 

ərazilərdən çıxarılmasını tələb edə bilməz. 

2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan baş nazirinin 

imzaladığı birgə bəyanatla Ermənistan və Azərbaycan arasında hərbi eskalasiyaya son qoyulmuş və 

regionda sülhün bərqərar olunması istiqamətində praktiki işlərə başlanmışdır. Təəssüflə qeyd edilməlidir 

ki, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrindən biri olan Fransa nə qədər paradoksal olsa da, bu 

razılaşmanı pozmağa və münaqişəni yenidən alovlandırmağa çalışır. Fransanın son vaxtlar bir sıra 

beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizə qarşı riyakar siyasət aparması Azərbaycan tərəfində ciddi narahatlıq və 

suallar doğurur. 
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Fransa Senatı əgər ədalət, beynəlxalq hüquq barədə bu qədər “narahatdır”sa, onda onun BMT Baş 

Assambleyasının qətnamələrinə və Qoşulmama Hərəkatının qərarlarına uyğun olaraq müstəmləkəçiliyin ən 

son nümunələrindən biri olan Qəmər adalarının Mayot adası məsələsini nəzərdən keçirməsi daha məntiqli 

olardı. 

Bu qətnamənin qəbulunu Fransa siyasəti və parlamentarizmi üçün olduqca utancverici bir addım 

kimi dəyərləndiririk. Fransa Hökuməti bu kimi təxribatçı addımların yolverilməz olmasına dair rəsmi 

mövqeyini bildirməli və qətnaməni qınayan bəyanat verməklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini 

ifadə etməlidir”. 

 

AZƏRTAC 
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İranın XİN başçısı Kəlbəcərin işğaldan azad olması münasibətilə Ceyhun Bayramovu təbrik edib 

 

[21:55] 25.11.2020  

 

Noyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və İran İslam 

Respublikasının xarici işləri naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında videokonfrans formatında görüş 

keçirilib. 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a 

verilən məlumata görə, naziri Ceyhun Bayramov qarşı tərəfi salamlayaraq, ölkəmizin İranla faydalı 

əməkdaşlığını məmnunluqla qeyd edib. 

Nazir bu görüşün Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Kəlbəcərə daxil olduğu əlamətdar bir gündə 

keçirildiyini vurğulayıb. O, Azərbaycan tarixinin xüsusi dövründə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə, 

suverenliyinə verdiyi dəstəyə və səsləndirilən bəyanatlara görə İran tərəfinə təşəkkürünü ifadə edib. 

Ceyhun Bayramov Azərbaycan-İran sərhədinin tam bərpa edildiyini həmsöhbətinin diqqətinə 

çatdırıb. Nazir Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğaldan azad olunmasının qonşu və dost İran İslam 

Respublikası ilə daha da geniş əməkdaşlıq üçün yeni fürsətlər və perspektivlər yaratdığını bildirib. 

İran Xarici İşləri naziri Məhəmməd Cavad Zərif işğal altında olan ərazilərimizin azad edilməsi, eləcə 

də bu gün Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Kəlbəcərə daxil olması münasibətilə öz təbriklərini 

çatdırıb. Nazir münaqişənin həlli ilə bağlı irəliləyişin əldə edilməsi üçün yardımçı olmağa ölkəsinin hər 

zaman hazır olduğunu qeyd edib. 

Tərəflər əməkdaşlığın Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət 

və humanitar sahələr üzrə Dövlət Komissiyası çərçivəsində davam etdirməsinin vacibliyini vurğulayıblar. 

Həmçinin Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli qaydada olduğu kimi, çoxtərəfli regional formatlarda da 

əməkdaşlığın davam etdirməyin zəruriliyini qeyd ediblər. 

Görüşdə nazirlər Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi, Araz çayı üzərində bir sıra birgə 

layihələr və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Gürcüstan KİV-ləri Prezident İlham Əliyevin Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, 

kilsələrlə bağlı fikirlərinə geniş yer verib 

 

[20:14] 25.11.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Kəlbəcər rayonunun işğaldan 

azad edilməsi ilə bağlı xalqa müraciəti Gürcüstan KİV-lərinin diqqət mərkəzindədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, report.ge, gaxa.ge, dalgatv.ge, 24news.ge informasiya agentlikləri, eləcə 

də yerli televiziyalar Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətində söylədiyi nitqdən xəbərlər yayıblar. 

Materiallarda Qarabağda əldə olunan qələbənin təkcə Ermənistan üzərində deyil, erməni faşizmi 

üzərində də bir qələbə olması, Kəlbəcərin yenidən qurulması ilə əlaqədar baş planın hazırlanması, eləcə də 

Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələrin, kilsələrin tarixi-mədəni sərvət olması ilə bağlı Prezidentin 

fikirləri diqqətə çatdırılır. 

Dövlət başçısının bu fikirləri oxuculara təqdim edilib: “Kəlbəcərin tarixi abidələri bizim böyük 

sərvətimizdir. Həm məscidlər, həm kilsələr bizim tarixi sərvətimizdir. Azərbaycan xalqı onu yaxşı bilir və 

bütün dünya bilməlidir ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilsələr qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinə məxsusdur. 

Bunu təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu, heç kəsə sirr deyil. Sadəcə olaraq, erməni “tarixçiləri” və 

saxtakarlar qədim alban kilsələrini saxtakarlıqla erməniləşdiriblər, öz yazılarını oraya əlavə ediblər və bu 

kilsələri özününküləşdiriblər. Tarixə baxmaq kifayətdir, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə çar Rusiyası 

alban kilsəsini ləğv etdi, alban kilsəsinin bütün mülkiyyətini erməni Qriqorian kilsəsinə verdi və erməni 

keşişləri, onların havadarları bu kilsələri mənimsəməyə başladılar. Qafqaz Albaniyasının tarixini silmək, 

unutdurmaq onların başlıca vəzifəsi idi. Amma biz imkan vermədik. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı 

kifayət qədər böyük elmi baza var, əsərlər var. Bu əsərlər nəinki elm ictimaiyyətinə, bütövlükdə dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılır və çatdırılmalıdır. Qafqaz Albaniyası böyük dövlət olub. Onun paytaxtı Qəbələ 

şəhəri olub. Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, kilsələr bizim tarixi-mədəni sərvətimizdir”. 

Materiallarda ermənilərin tərk etdikləri ərazilərdəki vəhşiliklərdən də bəhs olunur: “Onlar evləri 

yandırırlar, hansı ki, o evləri onlar tikməyiblər. Onlar kəlbəcərlilərin evlərinə giriblər, soxulublar, orada 

yaşayıblar. Məktəbləri yandırırlar, apara bilmədikləri ev heyvanlarını öldürürlər. Görün, biz kimlərlə, hansı 

vəhşilərlə üz-üzə idik! Mən bir daha deyirəm və hər dəfə də deyəcəyəm, bizim Qələbəmiz təkcə Ermənistan 

dövləti üzərində əldə edilmiş qələbə deyil, biz erməni faşizmini məhv etdik”. 

  

Xətayi Əzizov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi 
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Moldova mətbuatında ermənilərin Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə vurduğu ziyanla bağlı 

məqalə dərc edilib 

 

[19:49] 25.11.2020  

 

Ermənilər 30 il müddətində Azərbaycan ərazilərində qanunsuz yaşayıblar, məscidləri, məbədləri, 

qəbiristanlıqları, evləri, binaları və abidələri dağıdıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qüdsi Osmanovun bu 

ölkənin “NOİ.md”, “AVA.md”, “İPN.md” və digər informasiya portallarında dərc olunan məqaləsində yer 

alıb. 

Məqalədə səfir bildirib ki, müzəffər Azərbaycan Ordusuna işğal edilmiş torpaqları geri qaytarmaq, 

Ermənistanın ölkəmizin mədəni irsindən və təbii sərvətlərindən sui-istifadəyə son qoymaq üçün 44 gün 

kifayət etdi. İndi digər vacib məsələ var – ermənilər hər şeyə görə cavab verməlidir! 

Q.Osmanov qeyd edib ki, ermənilərin artıq bütün dünyanın öyrəndiyi kimi, qiymətli ağac növlərini 

kəsməklə yanaşı, bu illər ərzində işğal altındakı ərazilərdəki qiymətli metalları, xüsusən də qızılı qanunsuz 

olaraq Ermənistana ixrac etdiklərini xatırlatmaq lazımdır. Ermənistanda işləndikdən sonra Azərbaycanın 

qızıl ehtiyatları üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxarılıb və orada satılıb. Azərbaycan Respublikasının Baş 

Prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti faktları ilə uzun 

müddətdir ki, erməni mənşəli xarici vətəndaşlara qarşı 192.2.3 (qanunsuz sahibkarlıq) və 318.2 (dövlət 

sərhədini qanunsuz keçmə) maddələri ilə cinayət işləri açılıb. İstintaq orqanı tərəfindən beynəlxalq axtarışa 

verilən “Vallex Group”un maliyyə investorlarına, İsveçrə vətəndaşı Vartan Sirmakes, “Vallex Group”un 

rəhbəri Valeri Meclumyan və “Base Metals”ın icraçı direktoru Artur Mkrtumyana qarşı ittihamlar irəli 

sürülüb. 

Əlbəttə ki, Ermənistanın dəymiş zərəri öz iradəsi və vicdanı ilə ödəməsinə ümid yoxdur. Ermənistan 

məcbur olmasa, heç nə ödəməyəcək. Onu buna beynəlxalq təşkilatlar məcbur etməlidir. Qaydalara əsasən, 

Ermənistanın vurduğu ziyanın tam və dəqiq qiymətləndirilməsindən sonra borcun qaytarılmasının bütün 

şərtlərini, habelə ödəmədiyi təqdirdə ona tətbiq ediləcək sanksiyaları özündə birləşdirən sənəd yaxın 

gələcəkdə hazırlanmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan artıq beynəlxalq təşkilatlara, xüsusən də 

BMT və Dünya Bankına müraciət edib. 

  

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu 
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Yaponiyalı professor: Azərbaycan Vətən müharibəsində Liderlə xalqın sıx birliyi və qələbə əzmi 

sayəsində qalib gəldi 

 

[19:24] 25.11.2020  

 

Azərbaycan Ermənistanın işğalı altında olmuş torpaqlarını məhz Prezident İlham Əliyevlə xalqın 

sarsılmaz birliyi, ərazilərini azad etmək üçün göstərdiyi əzm və iradə sayəsində azad etməyə nail oldu. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın Yaponiyadakı xüsusi müxbirinə müsahibəsində Tokio Universitetinin 

professoru, Müasir İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Akira Matsunaqa deyib. Azərbaycan xalqını 

böyük Qələbə münasibətilə təbrik edən yapon professor əlavə edib ki, müstəqilliyin bərpasından sonra 

Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar iqtisadiyyatın inkişafı, müasir tələblərə cavab verən ordunun yaradılması, 

kadrların hazırlanması üçün böyük imkan yaradıb. Ermənistan isə əksinə, qonşu ölkədə baş verən müsbət 

dəyişiklikləri düzgün qiymətləndirmək və bundan lazımi nəticə çıxarmaq əvəzinə, əlavə torpaqlar işğal 

etmək iddiasına düşmüşdü. Özü də bu, iqtisadiyyatın tənəzzülə uğradığı, heç bir inkişafın qeydə alınmadığı 

bir ölkədə baş verirdi. Təbii ki, öz iqtisadi uğurları və sürətli inkişafı ilə böyük irəliləyişə nail olan, regionun 

lider dövlətinə çevrilən Azərbaycan kimi dövlət heç vaxt torpaqlarının işğal altında qalmasına razı olmazdı. 

Digər tərəfdən, beynəlxalq hüquq, dünyanın ən böyük təşkilatı olan BMT digər beynəlxalq qurumların 

qəbul etdiyi qətnamələr torpaqları azad etmək üçün Azərbaycana ciddi əsas verirdi. Bu sənədlər Ermənistan 

ordusunun Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. 

Azərbaycan 44 gün davam edən müharibə nəticəsində həmin sənədlərin icrasını yerinə yetirdi. İnanıram ki, 

işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi Qarabağda uzunmüddətli sülh üçün əlverişli şərait yaradacaq. 

Azərbaycanın ermənilər tərəfindən işğal edilən torpaqlarında törədilən soyğunçuluğa, tarixi irsin, 

dini və mədəni abidələrin dağıdılmasına münasibət bildirən A.Matsunaqa bunun kökündə onların tarixi 

faktları saxtalaşdırmaq, Qarabağdan azərbaycanlıların izini silmək niyyətinin dayandığını bildirib. Bunun 

qətiyyən yolverilməz olduğunu vurğulayan yapon professor ermənilərin həmin ərazilərə gəlmə, 

azərbaycanlıların isə bu torpaqların aborigen xalqı olduğunu bütün dünya elminin etiraf etdiyini vurğulayıb. 

Bununla yanaşı, bəzi ermənipərəst qüvvələrin bir sıra hallarda bu saxtakarlığı real fakt kimi təqdim etmək 

niyyətinin olduğunu da təəssüflə bildirib. Həmin şəxslərə bu gün ermənilərin Ağdamdan, Kəlbəcərdən, 

Şuşadan çıxarkən meşələri, evləri və digər sosial obyektləri necə yandırmalarına baxmalarını tövsiyə edib. 

Deyib ki, bu, ermənilərin nə qədər ədalətsiz bir xalq olduğunu bir daha sübut edir. 

Azərbaycan Ordusunun müzəffər yürüşü nəticəsində torpaqların işğaldan azad olunması zamanı 

nümayiş etdirdiyi humanizmə, ermənilərdən fərqli olaraq, ələ keçirilən əraziləri tərk edənlərə necə yardım 

göstərməsinə diqqət çəkən A.Matsunaqa bunun azərbaycanlılarla ermənilər arasındakı fərqi aydın şəkildə 

nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. 1993-cü ildə Kəlbəcər işğal edilərkən separatçıların azərbaycanlılara 

rayonu tərk etmək üçün cəmi 10 saat vaxt verməsinin müqabilində, Azərbaycan tərəfinin ermənilərin 

xahişini nəzərə alaraq onlara əlavə 10 gün ayırmasını əsl humanizm nümunəsi kimi dəyərləndirib. Qeyd 

edib ki, bütün dünya Azərbaycanın bu humanist addımını yüksək qiymətləndirməlidir. 

Bu gün Azərbaycanda baş verən son proseslərin Yaponiyada da diqqətlə izlənildiyini bildirən 

professor vurğulayıb ki, yapon xalqı ölkəmizin işğal altındakı torpaqları azad etməsini alqışlayır. Qeyd edib 

ki, Yaponiyada Azərbaycanın qələbəsinin əsasında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqın sıx 

həmrəyliyinin və birliyinin dayandığını yaxşı başa düşürlər. Bilirlər ki, Azərbaycanın milli gücü 

Ermənistandan qat-qat çoxdur. Ümid edirlər ki, münaqişə tezliklə sülh yolu ilə öz ədalətli sonluğunu 

tapacaq və bütün məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıdacaqlar. Bu torpaqlara davamlı sülh və əmin-amanlıq 

gələcək. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 
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“France-24” kanalı Kəlbəcərin azad edilməsi haqqında reportaj yayımlayıb 

 

[19:18] 25.11.2020  

 

“France-24” kanalı Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi haqqında reportaj yayımlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda Kəlbəcərin rəsmi Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən 

Ermənistanın Azərbaycana təhvil verməli olduğu üç rayondan ikincisi olduğu bildirilir. Altı həftəlik 

döyüşlərdən sonra Azərbaycanın öz mövqelərini möhkəmləndirdiyi vurğulanır. 

Kanalın Azərbaycandakı çəkiliş heyəti Azərbaycan Ordusunun ermənilərin işğalı altında olmuş 

Kəlbəcər rayonuna girməsi ilə bağlı məlumat verir. Qeyd edilir ki, 27 ildən sonra ilk dəfədir Azərbaycan 

Ordusu rayona daxil olur və bu, əldə edilmiş razılaşmaya uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Reportajda Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Vaqif Dərgahlının fikirlərinə də yer 

verilib. O bildirir ki, bu gün bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Ordusu üçün sevindirici gündür. Düşmən 

qüvvələrinin Kəlbəcərdən çıxarılması üçtərəfli Bəyanata əsasən həyata keçirilir. 

Kəlbəcər sakini Aslan Kərimoğlu deyir: “Kəlbəcərdə keçirdiyim günləri heç vaxt unuda bilmərəm. 

Bu gün mənim həyatımda ən xoşbəxt gündür. Çünki mən 43 il yaşadığım torpağa yenidən qayıtmaq 

ümidindəyəm. Ümid edirəm ki, tezliklə oraya qayıdacağıq”. 

Reportajda qeyd edilir ki, 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər rayonunu işğal edib. 

Nəticədə 10 minlərlə azərbaycanlı rayonu tərk etməyə məcbur olub. Bu gün həmin məcburi köçkünlər 

Kəlbəcərə qayıtmağa və orada yaşamağa ümid edirlər. 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi Azərbaycanın azad edilən ərazilərində məsələlərin həlli üçün Əlaqələndirmə 

Qərargahının yaradılmasından yazıb 

 

[18:14] 25.11.2020 

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin 

mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının yaradılması barədə AZƏRTAC-ın 

materialını yayıb. 

Yazıda bildirilir ki, 30 üzvdən ibarət Qərargahın nəzdində katiblik və kommunikasiya funksiyasının 

yerinə yetirilməsi və zəruri analitik-təşkilati dəstək göstərilməsi məqsədilə İdarələrarası Mərkəz 

yaradılacaq. 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi, 1991-1994-cü illərdə baş verən müharibə nəticəsində 

ərazilərimizin işğalı barədə də məlumat verilib. 

Həmçinin qeyd edilib ki, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan ordusunun növbəti hərbi təxribatları, 

dinc sakinlərə hücumu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-hücuma keçməsinə səbəb olub. 44 gün davam 

edən müharibə nəticəsində Azərbaycan Ordusu bir neçə şəhəri və 300-dək yaşayış məntəqəsini işğaldan 

azad edib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Limpur 
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Misirin ən nüfuzlu qəzeti Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olmasından yazıb 

 

[18:02] 25.11.2020  

 

Misirin ən nüfuzlu qəzeti olan “Əl-Əhram” Müzəffər Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olması 

haqqında geniş xəbər yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qəzetin saytında yerləşdirilmiş xəbərdə 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı 

altında qalan Kəlbəcər rayonunun əsl sahibinə - Azərbaycana qaytarıldığı qeyd olunur. Bildirilir ki, 

noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın şərtlərinə əsasən, Azərbaycan Ordusu noyabrın 15-də bu əraziyə 

daxil olmalı idi, lakin humanizm prinsipindən çıxış edən rəsmi Bakı ermənilərə işğal etdikləri rayonu 

boşaltmaq üçün daha 10 gün vaxt verib. 

Xəbərdə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonundan ilk 

görüntüləri yaydığı qeyd edilir. Vurğulanır ki, bundan əvvəl Azərbaycan Ordusu ermənilərin 

kapitulyasiyasının şərtlərinə əsasən boşaldılan Ağdam rayonuna da daxil olub. Həmçinin vurğulanıb ki, 

ermənilər tərk etdikləri Kəlbəcərdə evləri və meşələri yandırıblar. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Fransa Senatında Dağlıq Qarabağdakı 

qondarma qurumun tanınması məsələsinə baxılması ilə bağlı bəyanat yayıblar 

 

[17:49] 25.11.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Fransa Senatında Dağlıq Qarabağdakı qondarma 

qurumun tanınması məsələsinə baxılması ilə bağlı bəyanat yayıblar. 

AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir. 

  

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların 

BƏYANATI 

 

Məlum olduğu kimi, Fransa Senatı bu gün - noyabrın 25-də Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumu 

tanımağı tövsiyə edən qətnaməni müzakirəyə çıxarmağa hazırlaşır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi 

partiyalar olaraq təəssüflə bəyan edirik ki, Fransa Senatının bu hərəkəti bizim üçün gözlənilməz deyildi, 

belə bir addım atılacağını gözləyirdik. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən başlamış qərəzli mövqe 

Tovuz rayonunda Azərbaycan sərhədlərinin pozulması zamanı, xüsusən də İkinci Qarabağ müharibəsinin 

gedişində və müharibədən sonra özünü daha qabarıq büruzə verdi. 

Biz, Azərbaycan ictimaiyyətinin avanqardı olan, əksər hallarda siyasətə məhz ərazi bütövlüyümüzə 

qəsdin aradan qaldırılması üçün qatılmış siyasi xadimlər unutmamışıq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

başlamasına səbəb ilk dəfə Mixail Qorbaçovun müşaviri Abel Aqanbeqyanın 1987-ci ildə məhz Parisdə 

keçirdiyi görüşlərdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsi haqqında Fransadakı 

erməni diasporuna söz verməsi olmuşdur. 

Birinci Qarabağ müharibəsinin gedişində Fransada həbsdən azad edilən ASALA terrorçuları Dağlıq 

Qarabağda azərbaycanlılara qarşı misilsiz vəhşilikləri ilə ad çıxarmışdılar. Terror fəaliyyəti heç kimdə 

şübhə doğurmayan şəxslərin kütləvi şəkildə azərbaycanlılara qarşı döyüşmək üçün Ermənistana, oradan da 

Dağlıq Qarabağa göndərilməsi bizim unutmayacağımız faktlardır. 

Məhz Fransanın himayəsi ilə Yaxın Şərqdəki, xüsusən Livandakı erməni icması xüsusi imtiyazlar 

əldə etmiş, Livanda dövlət içərisində dövlətə çevrilmişdir. Fransanın himayəsi ilə Livandakı ermənilərdən 

formalaşdırılmış ASALA Yaxın Şərqdən terrorçular cəlb edərək azərbaycanlılara qarşı amansızlıqları ilə 

seçilən dəstələr təşkil etmişdir. 

Azərbaycan və Fransa arasında ən yüksək səviyyədə dövlət səfərləri təşkil edilmiş, bizim ölkəmiz 

Fransaya böyük ümidlər bəsləyərək 1997-ci ildən ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr seçilməsinə razılıq 

vermişdir. 

Azərbaycanda Fransanın iqtisadi maraqları maksimum təmin edilmişdir. Azərbaycanda 50-dən çox 

fransız şirkəti uğurla fəaliyyət göstərir və Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların həcmi 2 

milyard dollardan çoxdur. 2018-ci ilin iyununda Parisə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev iqtisadi 

əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirmiş, aparıcı fransız şirkətləri və qruplarının rəhbərləri ilə görüşlər 

keçirmiş, 2,2 milyard dollarlıq anlaşmalar imzalanmışdı. 

Azərbaycan dövləti və Heydər Əliyev Fondu Fransada çoxsaylı mədəni layihələr icra etmiş, Parisdə 

Versal Sarayı parkındakı ümumbəşəri abidələr, Luvr Muzeyi bərpa olunmuş, Parisdə Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzi, Luvr Muzeyində İslam incəsənəti bölməsi yaradılmışdır. 

Lakin bütün bu addımlara baxmayaraq, Fransa qərəzli ermənipərəst mövqeyindən imtina etmədi, 

bəzi fransız şirkətləri İkinci Qarabağ müharibəsinin son anlarınadək Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində qanunsuz fəaliyyət göstərməkdə davam etdi. 

2018-ci ildə bir çox Fransa bələdiyyələri qondarma rejimdəki bələdiyyələrlə dostluq xartiyaları 

imzalamışlar. Azərbaycan tərəfi Fransa məhkəmələri vasitəsilə bu xartiyaları ləğv etdirsə də, bu il Paris 

meriyası “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımaq təşəbbüsü qaldırmışdır. 

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron sentyabrın 30-da Latviyanın paytaxtı Riqada Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və cəbhədə baş verənlərə toxunaraq həqiqətə uyğun olmayan 

qeyri-ciddi açıqlamalar vermiş, daha sonra saxta məlumatlar və şayiələr əsasında, heç bir dəlil-sübutsuz 

ölkəmizə qarşı böhtan atmışdır. 

https://azertag.az/
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Noyabrın əvvəlində Fransanın 42 tanınmış xadimi - yazıçılar, jurnalistlər və s. prezident Makrona 

birgə məktub yazaraq "Qarabağ ermənilərini müdafiə etməyə" çağırmışlar. 

Fransanın xarici işlər naziri Jan-İv Le Drian bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olmasına 

baxmayaraq, rəsmi Paris Ermənistanı birtərəfli müdafiə etməkdə davam edəcək. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk çağlarından bu günədək davam edən qərəzli addımlar göstərir ki, 

Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi tərəfsizliyini qoruya bilmir. Fransa təcavüzkar 

Ermənistan ilə işğala məruz qalmış Azərbaycan arasında fərq qoymur və qərəzli surətdə işğalçı Ermənistanı 

müdafiə edir, obyektiv deyil, işğalçının yanındadır və vasitəçilik missiyasını yerinə yetirmir. Son hadisələr 

onu göstərdi ki, münaqişənin real həllində yalnız ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi olan Rusiya və 

Minsk qrupunun üzvü olan Türkiyə maraqlıdır. Bu cür yanaşmaya, o cümlədən hər üç ölkə rəhbəri arasında 

dostluq və sıx əməkdaşlıq münasibətləri səbəb olmuşdur. 

Dünyada ikili standartlarla, eyni hadisəyə fərqli yanaşma ilə ədalət təmin edilə bilməz. Hesab edirik 

ki, fransız siyasi elitası heç zaman Böyük Fransız İnqilabının ideallarına riayət etməmiş, bir tərəfdən 

qardaşlıq, azadlıq, bərabərlik, dinin dövlətdən ayrı olması idealları bəyan edilsə də, reallıqda 

müstəmləkəçilik, islamofobiya, antisemitizm, irqçilik, xristian təəssübkeşliyi bu ölkənin xarici siyasətində 

həmişə mühüm yer tutmuşdur. Məhz Fransanın yanlış yanaşmalarının nəticəsi olaraq Avropa İttifaqı bu 

gün bir xristian klubu kimi qəbul olunmaqdadır. 

Fransa Əlcəzair, Tunis, Mərakeş, Çad, Qabon, Kamerun, Ruanda, Cibuti, Kamboca və Vyetnamda 

soyqırımları törətmiş bir ölkədir. 

Bu gün Sakit Okeanda, Hind Okeanında və Karib dənizində yerləşən 11 ada dövləti və Cənubi 

Amerikada 1 materik ərazisi (Fransız Qvianası) və Şimali Amerikada yerləşən digər 1 materik ərazisi (Sen-

Pyer və Mikelon) Fransa əraziləri hesab olunur. Bu müstəmləkə ərazilərində 3 milyona yaxın insan yaşayır 

və şəxsiyyət vəsiqələrində onların milliyyəti məcburi şəkildə “fransız” olaraq qeyd olunur. Fransa 

idarəçilərinə məsləhət görürük ki, Azərbaycana Dağlıq Qarabağla bağlı məsləhətlər verib uca bəyanatlar 

səsləndirməkdənsə, bu xalqların, o cümlədən 300 ildir işğal etdiyi Elzas və Korsika əhalisinin öz 

müqəddəratını müəyyən etmək prinsipinə necə yanaşırsa, Dağlıq Qarabağ mövzusuna da eyni münasibət 

göstərsin. 

Belə ikili standartlara əlavə olaraq Fransa siyasi elitasının son zamanlar etnik və iqtisadi lobbilər 

tərəfindən ələ alınmasına dair Fransa mediası yüzlərlə yazılar dərc etməkdədir. 1980-ci illərdən üzü bəri 

Fransanın demək olar bütün aparıcı siyasətçiləri barədə bu məzmunda ittihamlar səsləndirilmişdir. 

Azərbaycan ictimaiyyətinə Emmanuel Makronun da etnik lobbilər, konkret olaraq erməni lobbisi 

tərəfindən ələ alınması, öz fəaliyyətini erməni lobbisinin maraqları ilə uzlaşdırması haqqında məlumatlar 

bəllidir. Makronun Qarabağdakı “erməni dini və tarixi-mədəni abidələrinin” qorunması vacibliyindən 

danışdığı halda, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərin hərbi cinayətləri nəticəsində 94 günahsız 

mülki şəxsin həlak olması barədə susması onun riyakarlığını bir daha göstərir. Emmanuel Makronun 

ermənilərə münasibətdə göstərdiyi canfəşanlığın arxasında duran əsl səbəbləri tarix göstərəcəkdir. 

Biz siyasi partiyalar olaraq bəyan edirik ki, indi daha konkret addımlar atmaq zamanı yetişmişdir. 

Fransa Senatının Dağlıq Qarabağla bağlı qətnaməsi qəbul olunacağı təqdirdə, açıq-aşkar işğalçını 

dəstəkləyən ölkə bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyindən uzaqlaşdırılmalı, Fransa ilə 

bütün siyasi-iqtisadi münasibətlərə yenidən baxılmalı, bütün mədəni layihələr dayandırılmalıdır. 

Yeni Azərbaycan Partiyası – Əli Əhmədov 

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası – Sabir Rüstəmxanlı 

Ana Vətən Partiyası – Fəzail Ağamalı 

Böyük Quruluş Partiyası – Fazil Mustafa 

Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası – Qüdrət Həsənquliyev 

Demokratik İslahatlar Partiyası – Asim Mollazadə 

Vəhdət Partiyası – Tahir Kərimli 

Vətəndaş Birliyi Partiyası – Sabir Hacıyev 

Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası – Elşən Musayev 

Milli Cəbhə Partiyası – Razi Nurullayev 

ReAL Partiyası – İlqar Məmmədov 

Azərbaycan Ümid Partiyası – İqbal Ağa-zadə 

Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası – Fərəc Quliyev 

Azərbaycan Demokrat Partiyası – Sərdar Cəlaloğlu 
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Ədalət Partiyası – İlyas İsmayılov 

Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası – Mirmahmud Fəttayev 

Azad Demokratlar Partiyası – Sülhəddin Əkbər 

Azərbaycan Liberal Partiyası – Əvəz Temirxan 

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası – Arzuxan Əlizadə 

Aydınlar Partiyası – Qulamhüseyn Əlibəyli 

Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası – Sübut Əsədov 

Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası – Araz Əlizadə 

Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası – Əsli Kazımova 

Böyük Azərbaycan Partiyası – Elşad Musayev 

Milli Vəhdət Partiyası – Yunus Oğuz 

AĞ Partiya – Tural Abbaslı 

Müasir Müsavat Partiyası – Hafiz Hacıyev 

Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası – Fuad Əliyev 

Azərbaycan Yurddaş Partiyası – Mais Səfərli 

Azadlıq Partiyası – Əhməd Orucov 

Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası – Abutalıb Səmədov 

Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası – Kamil Seyidov 

Cümhuriyyət Xalq Partiyası – Bədrəddin Quliyev 

Milli Həmrəylik Partiyası – Əlisahib Hüseynov 

Yeni Zaman Partiyası – Musa Ağayev 

Vətəndaş və İnkişaf Partiyası – Əli Əliyev 

Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası – Rafiq Turabxan 

Azərbaycan Kommunist Partiyası – Hacı Hacıyev və Rauf Qurbanov 

Milli Konqres Partiyası – İxtiyar Şirinov 

Müstəqil Xalq Partiyası – Əflan İbrahimov 

Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası – Hacıbaba Əzimov 

Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası – Tufan Kərimov 

Azərbaycan Təkamül Partiyası – Teyyub Əliyev 

Birlik Partiyası – Xudadat Xudiyev 

Gələcək Azərbaycan Partiyası – Ağasif Şakiroğlu 

Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası – Samir Cəfərov 

Azərbaycan Mübarizləri Partiyası – Ağadur Müslümov 

Qorqud Partiyası – Firudin Kərimov 

Milli Demokrat İdrak Partiyası – Osman Əfəndiyev 

 

AZƏRTAC 
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Valentina Matviyenko: Emosiyaları bir kənara qoymaq və atəşkəsin saxlanması üçün nə 

mümkündürsə, etmək lazımdır 

 

[17:29] 25.11.2020  

 

MDB Parlamentlərarası Assambleyası formatı bütün MDB ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycanın və 

Ermənistanın parlamentarilərinin işi üçün çox münasib və gərəkli strukturdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, RF Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko bu sözləri 

“İzvestiya” qəzetinə müsahibəsində söyləyib. 

RF parlamentinin aşağı palatasının spikeri Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin rəhbərlərinin 

MDB Parlamentlərarası Assambleyası platformasında ünsiyyətdə olmaq imkanının vacibliyini 

vurğulayaraq bildirib ki, bu ölkələr təşkilatın növbəti sessiyasında iştirak edəcəklərini təsdiqləyiblər. 

V.Matviyenko deyib: “Qarabağ probleminə gəldikdə, bu, MDB-nin səlahiyyətlərinə aid deyil. Ona 

görə də təbiidir ki, bu mövzu bizim gündəlikdə yoxdur. Lakin əgər həmkarlarımız bu mövzuya toxunarlarsa 

(bunu istisna etmək olmaz), biz onları diqqətlə dinləyəcəyik”. 

RF Federasiya Şurası sədrinin fikrincə, Qarabağ məsələsinin nizamlanması çox həssas mövzudur. O 

deyib: “Üç ölkənin – Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın liderləri arasında əldə edilmiş razılaşmanı 

misilsiz sənəd hesab edirəm. Burada bizim Prezident mühüm rol oynayıb. Mənim fikrimcə, indiki 

vəziyyətdə ehtiyatsız deyilən hər hansı söz vəziyyətin yenidən kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Emosiyaları 

bir kənara qoymaq və atəşkəsin saxlanması üçün nə mümkündürsə, etmək lazımdır”. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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“Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəyə görə sağ ol, Azərbaycan əsgəri!” devizi altında tədbirlər 

keçirilib 

 

[17:12] 25.11.2020  

 

Vətən müharibəsinin od-alovundan keçərək qələbə bayrağımızı zirvələrə ucaltmış mübariz 

döyüşçülərlə Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə görüşlər keçirilib, incəsənət ustalarının çıxışları təşkil 

olunub, ədəbi-bədii kompozisiyalar təqdim edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş Füzuli, 

Cəbrayıl, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında və Şuşa şəhərində “Vətən müharibəsində möhtəşəm 

qələbəyə görə sağ ol, Azərbaycan əsgəri!” devizi altında keçirilən vətənpərvərlik tədbirlərində əvvəlcə ulu 

öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib. 

Layihənin müəllifi Əməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü polkovnik Abdulla 

Qurbani Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi 

altında rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaət və 

qəhrəmanlıqlardan, ordu ilə xalqın sağlam mənəvi birliyindən, döyüşlərdə yeni tarix yazan qüdrətli 

sərkərdəmizin və mərd oğullarımızın fədakarlıqlarından iftixarla söhbət açıb. 

Xalq artisti Samir Cəfərov, Əməkdar artist Cahangir Qurbanov və Həzi Aslanov adına Ordu İdeoloji 

və Mədəniyyət Mərkəzinin yaradıcı qrupunun iştirakı ilə Müzəffər Ali Baş Komandanı, rəşadətli 

Azərbaycan Ordusunu və qələbəni tərənnüm edən vətənpərvərlik mahnıları, hərbi marşlar səsləndirilib. 

Bəstəkar Azad Zahidin A.Qurbaninin sözlərinə yazdığı “Qələbəyə gedən yollar”, “Qalib Sərkərdə”, 

“Müzəffər Ordumuz”, “Qələbə müjdəsi”, “Biz gəlmişik, Qarabağ” mahnılarını döyüşçülər alqışlarla 

qarşılayıblar. 

Şuşada klassik Azərbaycan musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin, böyük sənətkarımız Bülbülün ev 

muzeyləri, görkəmli şair Molla Pənah Vaqifin məzarı, eləcə də Gövhər Ağa məscidi, Şuşa qalası, Cıdır 

düzü və dağıdılmış digər tarixi memarlıq abidələrimiz ziyarət olunub. 

Bülbülün ata ocağında iməcilik keçirilib. Bülbülün repertuarından “Sənsiz”, “Sevgili canan” 

romansları və “Koroğlu” operasından parçalar ifa edilib. 

Tədbirin təşkilatçıları əminliklə bildiriblər ki, xalqımızın xilaskar oğlu, qalib sərkərdəmiz, Müzəffər 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilən bütün bölgələrimizdə, o cümlədən 

Şuşada tezliklə böyük quruculuq işləri aparılacaq, köçkünlər öz doğma yaşayış məntəqələrinə qayıdacaq, 

Azərbaycan əsgəri bundan sonra da əzəli və əbədi torpaqlarımızın müdafiəsində mərdliklə dayanacaq. 

Vətənpərvərlik tədbirləri Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarında davam etdiriləcək. 
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Müdafiə Nazirliyi bölmələrimizin Kəlbəcər rayonuna daxil olmasına dair yeni videogörüntülər 

yayıb  

 

[16:08] 25.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş 

nazirinin imzaladığı üçtərəfli Bəyanata əsasən, Azərbaycan Ordusunun bölmələri noyabrın 25-də Kəlbəcər 

rayonuna daxil olub. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla bölmələrimizin Daşkəsən 

istiqamətindən Kəlbəcər rayonuna daxil olmasının videogörüntülərini təqdim edir. 
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Bakı sakinləri Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasını avtoyürüşlə qeyd ediblər – Fotosessiya 

 

[16:06] 25.11.2020  

 

Noyabrın 25-də Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərin işğaldan azad 

olunması müjdəsini verdikdən sonra Bakı şəhərində avtomobil yürüşü keçirilib. Heydər Əliyev 

Mərkəzindən start götürən yürüş iştirakçıları paytaxtın küçə və prospektlərindən keçərək Şəhidlər 

xiyabanına doğru hərəkət ediblər. 

Əllərində Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya bayraqları tutan insanlar “Kəlbəcər azaddır”, “Yaşasın Ali 

Baş Komandan, Yaşasın Azərbaycan Ordusu!”, “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarları səsləndirib, Müzəffər 

Ali Baş Komandanın portretini başları üzərinə qaldırıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, daha bir yürüş Yasamal rayonundakı 20 nömrəli məktəb-liseyin 

qarşısından başlayaraq Şəhidlər xiyabanına, oradan da Azneft meydanına istiqamət götürüb. Şəhidlər 

xiyabanını ziyarət edən paytaxt sakinləri və kəlbəcərlilər Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü 

uğrunda canından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anıblar. 

Yürüş iştirakçılarından bir neçəsi sevinc hisslərini AZƏRTAC-la bölüşüb. 

Paytaxt sakini Reyman Ağrılı deyib: “Bu gün Azərbaycanımızın qələbəsini qeyd edirik. Qarabağın 

dilbər guşələrindən biri olan Kəlbəcər artıq azaddır. Müzəffər Ali Baş Komandanın böyük sərkərdəlik 

məharəti, güclü iradəsi, qətiyyəti, rəşadətli Ordumuzun şücaəti, xalqın öz lideri ətrafında yumruq kimi 

birləşməsi Qələbəmizi təmin etdi. Ordumuz qısa müddətdə mənfur düşməni diz çökdürtdü. Dünya 

Azərbaycan Ordusunun gücünü bir daha gördü”. 

Digər müsahibimiz Kənan Əsgərov qüdrətli Azərbaycan dövləti və ordusu ilə fəxr etdiyini bildirib. 

O, işğal altındakı ərazilərimizin azad edilməsinin tarixi hadisə olduğunu vurğulayaraq deyib: 

“Prezidentimiz və Ordumuz müasir Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən birini yazdılar. Əsgər və 

zabitlərimiz yeni qəhrəmanlıq dastanına imza atdılar. Bu gün hər kəs dövlətimiz və ordumuzla qürur duyur. 

Yaşasın, Azərbaycan”. 

Yürüş iştirakçılarından Elvin Buruzov və Şikar Əzimov deyiblər ki, Kəlbəcərin işğaldan azad 

olunmasını görmək böyük xoşbəxtlikdir. 

“Bu gün çox sevincliyik. Hər dəfə torpaqlarımız işğaldan azad olunanda hədsiz sevinc və qürur 

duyuram. Xalqımıza qələbə yaraşır. Qoy bu sevincli günlərimiz daha da çox olsun”, - deyə avtoyürüşdə 

iştirak edən Ramilə Vəliyeva bildirib. 

Digər həmsöhbətlərimiz də Kəlbəcərin azad olunmasını daha bir şanlı zəfər kimi qiymətləndirib, 

Şuşada, Cəbrayılda, Füzulidə, Zəngilanda, Qubadlıda, nəhayət, Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan 

Kəlbəcərdə üçrəngli bayrağımızın dalğalanmasından keçirdikləri qürur hissələrini dilə gətiriblər. 
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Almaniya qəzetində dərc olunmuş məqalədə erməni təcavüzkarlığından bəhs edilib 

 

[15:26] 25.11.2020  

 

Almaniyanın “Bayreuther Sonntagszeitung” qəzetində dərc olunmuş “İşğal beynəlxalq hüquqa 

ziddir” adlı məqalədə soydaşımız Pərvin Məhərrəmovun Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü 

ilə bağlı fikirləri yer alıb. 

Qeyd edək ki, Pərvin Məhərrəmov 2008-ci ildə Almaniyaya gələrək həkim kimi işləməyə başlayıb 

və hazırda fəaliyyətini Bayroyt Klinikasında davam etdirir. 

P.Məhərrəmov Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü barədə ətraflı məlumat verib. Bildirib 

ki, bu təcavüz nəticəsində Dağlıq Qarabağ regionu və 7 ətraf rayon, yəni, Azərbaycan ərazisinin beşdəbiri 

Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunmuşdu. Bir milyondan artıq azərbaycanlı isə qaçqın və məcburi 

köçkünə çevrilib. İşğal 30 ilə yaxın müddətdə davam edib. Beynəlxalq ictimaiyyət BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 4 qətnaməsi əsasında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasını və məcburi köçkünlərin geri qaytarılmasını tələb edib. Lakin bu tələblər Ermənistan 

tərəfindən yerinə yetirilməyib. Münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti də 

bir nəticə verməyib. Beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Almaniya hökuməti işğal olunmuş Dağlıq 

Qarabağı və ətraf rayonları Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qəbul edir. Hətta Almaniya Bundestaqı 2009-

cu ildə BMT TŞ-nin qətnamələrinin icrasını tələb edib. 

Bildirilib ki, münaqişə cari ilin iyul ayından etibarən, Ermənistanın Tovuz bölgəsində Azərbaycana 

qarşı həyata keçirdiyi təxribat nəticəsində kəskinləşib, cari il sentyabr ayının sonundan etibarən isə daha 

intensiv xarakter alıb. Müharibə zamanı Ermənistan ordusu azərbaycanlı mülki əhalinin sıx şəkildə yaşadığı 

bölgələrə raket zərbələri endirib və nəticədə çoxsaylı mülki şəxs həlak olub. Ermənilər qəsdən mülki 

obyektləri hədəfə alıblar. 

Qeyd edilib ki, bu yaxınlarda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan, Rusiya və 

Ermənistan tərəfindən razılaşma əldə edilib. Razılaşma 30 il ərzində mövcud olmuş status-kvonun 

dəyişməsinə və Ermənistan üçün böyük itkilərə səbəb olub. Ermənistanda geniş kütlə razılaşmanı böyük 

narazılıqla qarşılayıb və hökumətin istefasını tələb edib. Bu razılaşmanın hər iki xalq üçün sülh gətirəcəyinə 

inam ifadə edilib. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 
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“The Jerusalem Post”: Xarici siyasət strategiyası sübut edib ki, Azərbaycan İsrail üçün strateji 

cəhətdən mühüm ölkədir 

 

[15:02] 25.11.2020  

 

Bu yaxınlarda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda erməni işğalçılarına qarşı apardığı müharibə rəsmi 

Bakının böyük qələbəsi ilə nəticələndi. Bu münasibətlə bir çox sosial şəbəkə istifadəçiləri Azərbaycan və 

Türkiyə bayraqları ilə yanaşı İsrail bayrağının da fotoşəklini paylaşıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, israilli hərbi ekspert Set Fransman bu barədə İsrailin nüfuzlu ingilisdilli 

“The Jerusalem Post” qəzetində dərc edilmiş “Müharibədə qələbə ilə əlaqədar Azərbaycanda İsrail 

bayraqları qaldırılıb. Münasibətlər bundan sonra da inkişaf edəcəkmi?” sərlövhəli məqaləsində yazır. 

Türkiyənin Bakının hərbi səylərini dəstəklədiyini bildirən məqalə müəllifi vurğulayır: “Azərbaycan 

uzun illər ərzində İsraildən pilotsuz uçuş aparatları və müxtəlif növ silah-sursat alıb. Məhz bu nöqteyi-

nəzərdən İsrailə Azərbaycanın strateji tərəfdaşı kimi baxılır. Bu, onu göstərir ki, strateji münasibətlər indi 

inkişaf edə və möhkəmlənə bilər. 

Son onilliklər rəsmi Bakı ordunu yaxşılaşdıraraq və möhkəmləndirərək, özünün hərbi və texnoloji 

imkanlarını artırmağa çalışıb, düşmənin tanklarını və artilleriyasını məhv etməkdən ötrü texnologiyalardan 

- bir növ ani hərbi-hava qüvvələri qismində müasir dronlardan və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadəyə 

səy göstərib. Bütün bunlar elə baş verdi ki, Bakı uğurla və effektli şəkildə hərəkət edərək Ermənistanın 

işğalçı qüvvələrinin zirehli tank bölmələrinə sarsılmaz və ağır zərbələr endirdi”. 

Set Fransman vurğulayır: “1990-cı illərdə Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunu işğal 

edib və bu region özünün qondarma “müstəqilliyini” elan edib və bununla da özünü dünya birliyi tərəfindən 

qəbul edilməyən kiçik dövlətlərə oxşadıb. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişəni həll etməyə cəhd 

göstərsələr də, münaqişə nizamlanmayıb. 

Bu dəfə müharibə Ermənistan üçün ciddi məğlubiyyətə çevrildi. Noyabrın ilk həftəsində işğalçı 

qüvvələr ciddi itkilər verdilər. Müharibə başlandıqdan 44 gün sonra Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanan 

razılaşmaya müvafiq olaraq, Rusiya ordusu regionda özünün sülhməramlı qüvvələrini yerləşdirdi, 

ermənilər isə Azərbaycanın işğal altında olan ərazisinin böyük hissəsini tərk etdilər”. 

İndi sual yaranır, rəsmi Bakının İsrail ilə münasibətləri möhkəmlənəcəkmi? 

İsrailli hərbi ekspert deyir: “İsrail və Azərbaycan bir neçə ümumi maraqlara sahibdirlər, onlardan 

biri enerjidaşıyıcıları ticarəti və müdafiə sənayesidir. İsrailin texnologiya sahəsində əməkdaşlıq baxımından 

Bakıya təklif edəcəyi çox şey var. 

Bakıda İsrail bayraqlarının dalğalanması Azərbaycanın bu ölkəyə açıqlığının təzahürüdür. İsraildə 

Azərbaycan diasporunun Azərbaycana dəstək mitinqləri də keçirilib. Xarici siyasət strategiyası sübut edib 

ki, Azərbaycan İsrail üçün strateji cəhətdən mühüm ölkədir”. 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Qarabağdakı 30 illik ədalətsizliyə son qoyuldu  

 

[14:30] 25.11.2020  

 

Qarabağdakı 30 illik ədalətsizliyə son qoyuldu. Ölkəmizin dəstəyi sayəsində Azərbaycan torpağı 

olan Qarabağda erməni işğalı sona çatıb, uzunmüddətli sülhə ümidlər ilk dəfə olaraq artıb. Qarabağda 

Azərbaycan bayrağı dalğalanmağa başlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri, Prezident Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan partiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında ifadə edib. 

Türkiyənin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətli həlli barədə mövqeyinin dəyişməz 

olduğunu, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdən, bu istiqamətdə dövlət başçıları ilə davamlı 

təmaslarından bəhs edən Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan təəssüflə bildirib ki, Minsk qrupunun bəzi 

həmsədr ölkələri açıq şəkildə Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə dəstək verib. Qazanılan hərbi zəfər 

sayəsində artıq Kəlbəcər rayonunun da Azərbaycana qaytarıldığını vurğulayan dövlət başçısı bildirib ki, 

azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz yurdlarına dönməsi ədalətin bərpasıdır. 

Türkiyə Prezidenti çıxışında gündəlikdəki digər məsələlər, o cümlədən ölkədə həyata keçirilən 

islahatlar, koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri, infeksiyaya qarşı yerli istehsal olan peyvəndin 

hazırlanması işləri barədə geniş məlumat verib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Çin saytı Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olmasından yazır 

 

[14:13] 25.11.2020  

 

Çin Mərkəzi Televiziyasının ingilis dilində yayımlanan CGTN (China Global Television Network) 

kanalının internet səhifəsində Kəlbəcər rayonunun azad olunması barədə məqalə yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına istinadla Azərbaycan, 

Rusiya və Ermənistan liderlərinin birgə bəyanatına uyğun olaraq, Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin 

noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olduğu bildirilib. 

Qeyd edilib ki, bəyanata əsasən, Kəlbəcər noyabrın 15-də təhvil verilməli idi, amma Azərbaycan 

humanitar səbəblərdən bu tarixi 10 gün təxirə salmışdı. 

Məqalədə 1990-cı illərin əvvəllərində baş verən müharibə zamanı azərbaycanlıların digər yaşayış 

məntəqələri kimi, Kəlbəcəri də tərk etmək məcburiyyətində qaldığı, sonradan burada məskunlaşmış 

ermənilərin üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq rayonun Azərbaycana təhvil verilməsi ərəfəsində yaşadıqları 

evləri tərk edərkən aparılması mümkün olmayan əşyaları, binaları yandırdıqları, hətta ağacları kəsib 

doğradıqları barədə faktlar əksini tapıb. 

Bildirilib ki, sentyabrın sonundan başlayan döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun qazandığı qələbələrin 

nəticəsində əldə olunan razılaşmaya əsasən, Ermənistan artıq Ağdam rayonunu Azərbaycana qaytarıb, 

Laçın rayonu isə dekabrın 1-dək ölkəmizə təhvil veriləcək. 

 

Şahin Cəfərov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Pekin 
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Kəlbəcərin azad olunması BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin Azərbaycan dövləti 

tərəfindən icrasının təmin edilməsi deməkdir 

 

[13:27] 25.11.2020  

 

Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. 

Noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı birgə 

Bəyanata əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarının 

ərazilərini qeyd-şərtsiz tərk etməlidir. Kəlbəcər rayonu noyabrın 15-də Azərbaycana qaytarılmalı idi, lakin 

Ermənistan tərəfinin müraciəti əsasında Rusiya dövlətinin xahişi ilə sonradan Ermənistana Kəlbəcəri təhvil 

vermək üçün 10 gün əlavə möhlət verildi. 

Beləliklə, 27 illik həsrətə son qoyuldu və Kəlbəcər azad edildi. Dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali 

Baş Komandan İlham Əliyev bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik etdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Kəlbəcərin azad olunması BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı 

qətnaməsinin Azərbaycan dövləti tərəfindən icrasının təmin edilməsi deməkdir. 

Kəlbəcər rayonu 1993-cü il aprelin 2-də Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdi. Həmin dövrdə 

hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat cütlüyünün səriştəsiz və xəyanətkar siyasəti rayonun işğalına şərait 

yaradıb. 

Bu gün Kəlbəcəri tərk edən erməni əhalisi 1993-cü ildə rayonun işğalından sonra orada qeyri-qanuni 

məskunlaşıb. BMT-nin və ATƏT-in prinsiplərinə zidd olaraq 1999-cu ildən işğalçı Ermənistan Kəlbəcər 

ərazisində ermənilərin fəal məskunlaşdırılmasına başlayıb. Qeyri-qanuni yaşadıqları əraziləri - Azərbaycan 

torpaqlarını tərk edən ermənilər təhlükəsiz şəkildə, atəşə məruz qalmadan rahatlıqla bütün əşyalarını 

götürüblər. Azərbaycan Ordusu onlara ərazini tərk etmək üçün bütün şəraiti yaradıb. Buna baxmayaraq, 

Kəlbəcər həm də XXI əsrdə erməni vandalizminin əyani nümunəsinə çevrilib. Ermənilər buranı tərk 

edərkən evləri yandırıb, vandallıq edib, meşələrə od vuraraq, suları çirkləndirərək ekoloji fəlakət törədiblər. 

Bu gün təhlükəsiz şəkildə və öz seçimi ilə ərazini tərk edən erməni əhalisindən fərqli olaraq, 1993-

cü ildə rayonun azərbaycanlı əhalisi oradan zorakılıqla qovulub, dağ yolları ilə, ayaqyalın, piyada şəkildə 

erməni təcavüzkarlarından qaçıb xilas olub. Onların bir çoxu qırğına məruz qalıb, atəşə tutulub, meyitləri 

belə təhqir edilib. Nəticədə Kəlbəcərdə 500-dən artıq dinc sakin həlak olub, yüzlərlə insan girov və ya itkin 

düşüb. Azərbaycan əhalisi özü ilə heç nə götürə bilməyib, sakinlərin bütün əmlakı Ermənistan ordusu 

tərəfindən qarət olunub. Bu gün baş verənlər həm də Azərbaycan və Ermənistan arasındakı fərqi anlamaq 

üçün mühümdür. 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, hərbi qələbəni həm də siyasi 

qələbəyə çevirən diplomatik məharəti nəticəsində Ağdam kimi, Kəlbəcər də qan tökülmədən, şəhid 

verilmədən geri qaytarıldı. Azərbaycan Ordusu olduqca çətin relyefə, sərt iqlimə malik olan Kəlbəcərə 

şəhid vermədən, bir güllə atmadan daxil olub. 

Kəlbəcər Ermənistanla sərhəd rayondur. Şimalda Daşkəsən, Göygöl, Goranboy, şimali-şərqdə 

Tərtər, şərqdə Ağdam, Xocalı, cənubda Laçın rayonları ilə əhatə olunub. Kəlbəcər Azərbaycanın yüksək 

dağlıq rayonlarından biridir. Ən hündür zirvələri Camışdağ (3724 m) və Dəlidağda (3616 m) yerləşir. 

Əhalisi 1 yanvar 2020-ci il tarixə olan məlumata əsasən, 77 min nəfərdir. Hazırda rayondan məcburi köçkün 

düşənlərin 22%-i Gəncədə, 14%-i Bakıda, 12%-i Goranboyda, qalan hissəsi ölkənin müxtəlif şəhər və 

rayonlarında məskunlaşıb. 

“Kəlbəcər” toponiminin mənşəyi qədim türk dilində (oykonimin ilkin forması Kevliçer kimi qəbul 

edilib) “çay üstündə qala” deməkdir. 

Kəlbəcər ən qədim insan məskənlərindən biri kimi tanınır. Kəlbəcərdəki mağara düşərgələrində 

aparılmış arxeoloji tədqiqatlar sübut edir ki, ibtidai insan icmasının ilk əmək alətləri həm də bu yerlərdə 

yaradılıb. 

Kəlbəcər ərazisində 30 min ildən çox tarixi olan qədim yaşayış məskənləri, 6 min il yaşı olan qaya 

təsvirləri, çöp şəkilli qədim türk əlifbası nümunələri aşkar edilib. 

Kəlbəcərdə “türk qəbiristanlığı” adı ilə tanınan bir neçə qədim məzarlıq var. Bunların ən böyüyü 

Tirkeşəvənd, Zar və digər kəndlərin ərazisindədir. Qəbiristanlıqlar müxtəlif əsrlərdə yaradılmış, forma və 

ölçüləri ilə bir-birindən fərqlənən at, qoç, sandıq qəbirüstü fiqurlar, başdaşı və günbəzlərlə zəngindir. 

Kəlbəcər qədimliyinə görə həm də “Azərbaycanın ikinci Qobustanı” adlandırılır. Kəlbəcər ərazisindəki 

https://azertag.az/
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qayaüstü təsvirlər Qobustandakı yazılı və şəkilli daşların oxşarı - “əkiz”ləridir. “Soltan Heydər”, “Qurbağalı 

çay”, “Turşsu”, “Ayçınqıllı”, “Gəlinqayası”, “Böyükdəvəgözü”, “Sərçəli” və s. yerlərdəki qayaüstü 

təsvirlər təkcə Kəlbəcərin deyil, bütövlükdə Azərbaycan torpağının qədim insan məskəni olduğunu sübut 

edir. Bazalt daşına həkk edilmiş keçələrdən, ov səhnələrindən, yallıyabənzər oyunlardan, göy 

cisimlərindən, qədim heyvanlardan və s. ibarət bu daş kitabələr Kəlbəcərin tarixinin, mədəniyyətinin 

qədimliyini aydın şəkildə əks etdirir. 

   

Lex qalası 

Kəlbəcər rayonunda olan dağ qalaları içərisində ən əzəmətlisi Lex qalasıdır. Qala Qanlıkənd kəndi 

ərazisində Lev çayının sağ sahilindən 600 metrə yaxın məsafədə, meşəli uca dağ belində salınıb. Üç 

tərəfdən sıldırım qaya və uçurumlarla əhatə olunmuş qalanın uzunsov, dağ relyefinə uyğun mürəkkəb plan 

quruluşu var. Yalnız şimal-qərb tərəfdəki dar cığırla qalanın şimal-şərq ucundakı tək giriş qapısına qalxmaq 

olur. Qalanın içərisinin uzunluğu 90 metrə yaxın, eni 35-40 metr arasındadır. Qalanın Lev çayı 

istiqamətində iki mağara aşkar olunmuşdur ki, bura ən qədim insan məskənləri hesab olunur. Lex qalası 

çevrəsindəki dağlarda mövcud olan gözətçi qüllə və kiçik peyk qalalar sisteminə daxil idi. Bu dağlardan 

biri onun zirvəsində olan qalanın funksiyasına uyğun adını saxlamışdır - Qaravul dağı. Qaravuldan isə 

başqa bir qala - Comərd qalası görünür. Lex qalası XIII–XIV yüzilliklərin abidəsidir. 

Kəlbəcər dünya əhəmiyyətli 2 tarix-mədəniyyət abidəsi vardır, onlar Gəncəsər və Xudavəng 

monastrlarıdır. 

 
Gəncəsər monastırı (məbəd) 
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Gəncəsər monastrı (məbədi) Qafqaz Albaniyası xristian memarlığının ən görkəmli abidələrindən 

biridir. Vəngli kəndi uzun müddət Alban Xaçın Knyazlığının mərkəzi olub. Monastrın divarında daş 

üzərindəki epiqrafik yazıdan məlum olur ki, bu abidə Həsən Calal Dövlə və anası Xorişə xatun tərəfindən 

1216-1238-ci illərdə inşa edilib. Bu monastr 1511-ci ildən 1836-cı ilədək, yəni Rusiya sinodunun rəsmi 

qərarı ilə Alban kilsəsi ləğv edilənədək diofizit alban xristianlarının iqamətgahı olub. Qafqaz Albaniyasının 

tarixi və memarlıq nöqteyi-nəzərindən ən möhtəşəm və məşhur xristian kompleksi - Gəncəsər monastırı 

Ermənistan tərəfindən “təmir-bərpa” işləri adı altında saxtalaşdırılıb, erməni abidəsi kimi təqdim edilib. 

İşğaldan sonra abidənin daşları üzərində olan yazılar dəyişdirilib, bu alban incisinin erməni tarixi abidəsi 

olması barəsində materiallar yayılıb. Gəncəsər kompleksinin xarici divarlarında da Alban patriarxiyası 

zamanı həkk olunmuş çoxsaylı qədim yazılar da interyerində olan yazılar kimi, erməni vandalizminə məruz 

qalıb. 

 
Xudavəng monastrı (məbəd kompleksi) 

Xudavəng monastrı (məbəd kompleksi) də dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət 

qeydiyyatına alınıb. Xudavəng və ya Dədəvəng monastrı Azərbaycan ərazisində ən böyük və gözəl 

monastırlardan biridir. Artıq b.e. ilk əsrlərində burada kiçik kilsə yaranmış, onun yerində isə sonralar – ilk 

orta əsrlərdə monastırın ən qədim tikililərindən biri olan birnefli bazilika ucaldılıb. Arxeoloji tədqiqatlar 

göstərir ki, monastrın əsası VI-VII əsrlərdə qoyulub. Kompleks Qafqaz Albaniyası dövlətinin süqutundan 

bir əsr sonra – IX əsrdə də Qarabağın dağlıq hissəsində yaranmış Alban Xaçın Knyazlığının dini mərkəzi 

olmaqda davam edib. Kompleksdə alban yepiskopunun iqamətgahı və dini maarif mərkəzi fəaliyyət 

göstərib. XIII əsrdə Mehranilər sülaləsindən olan Xaçın knyazı Böyük Həsənin oğlu Bəhramın (Vaxtanqın) 

ailəsi tərəfindən monastır yenilənib və orada əlavə tikililər inşa edilib. Həmçinin kompleksə sonradan əlavə 

edilmiş Müqəddəs Qriqoris məbədi və Həsən Cəlal kilsəsi də diqqətəlayiq memarlıq nümunələridir. 

Tarixi Qafqaz Albaniyasının məbəd və digər mədəni irsi nümunələri erməni kitablarında, “qədim 

erməni” mədəni irsi, tarixi Ermənistan və erməni kilsəsinin tərkib hissəsi kimi qələmə verilir. Kəlbəcər 

rayonunun işğalından sonra Xudavəng monastrında da qanunsuz bərpa işləri başlanılıb. Bərpa adı altında 

saxtakarlaşdırma işləri Erməni Apostol Kilsəsinin nəzarəti altında 1997-2011-ci illərdə - 14 il davam 

etdirilib. 

Xudavəng monastrı Azərbaycan ərazisində vaxtilə mövcud olan Qafqaz Albaniyası dövlətinin 

gücündən və alban memarlığının zənginliyindən xəbər verir. 

Rayon ərazisi mədəniyyət abidələri və dini məbədlərlə zəngindir. Qaraçanlı kəndinə Uluxan qalası, 

Tərtər çayının Bulanıq çayı ilə qovşağında yerləşən alban kilsəsi, Qalaboynu kəndində Qalaboynu qalası, 

Comərd kəndində Comərd qalası, Camışlı kəndində Keşikçi qalası, Kəlbəcər şəhərində məscid, Başlıbel 

kəndində məscid, Otaqlı kəndində məscid, Soyuqbulaq kəndində Tağlıdaş körpüsü, Kəlbəcər Tarix-

diyarşünaslıq Muzeyi, Aşıq Şəmşir adına Mədəniyyət Evi, Söyüdlü yaylağında Seyid Əsədulla ziyarətgahı 

uzun illər işğal altında qalaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən dağıdılıb. 
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Kəlbəcərdə ümumilikdə 51 tarix-memarlıq abidəsi, 82 mədəniyyət evi və klub, 80 kitabxana, 1 

musiqi məktəbi, 1 muzey fəaliyyət göstərib. 

Kəlbəcər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 1982-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Muzeyin fondu 25 mindən 

çox eksponat təşkil edib. Muzeyin həyətində qədim qəbirüstü qoç və at fiqurları nümayiş etdirilirdi. 

Kəlbəcər rayonunun erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı zamanı Kəlbəcər Tarix-Diyarşünaslıq 

Muzeyinin fondu tamamilə məhv edilmişdir. 

Kəlbəcərdə bitən 4 min adda bitkinin təxminən 200-ü dərman bitkiləridir. Kəlbəcərdə 76 növ 

mineral, 36 süxur növü olduğu məlumdur. Buna görə də Kəlbəcər həm də geoloqlar tərəfindən “daş 

xəzinəsi” kimi qəbul edilir. 

Kəlbəcərdəki geoloji (paleontoloji) obyektlərdəki yarğan və qobularda 40 metrədək hündürlüyü olan 

sütunvari vulkanik çıxışlar mövcuddur. Bunlar vulkanik süxurlar üçün xarakterikdir. İstisu kəndində 

“Bazaltın sütunvari aralanması” adlı geoloji abidə yerləşir. 

Kəlbəcərin uzun müddət işğal altında saxlanılması nəticəsində həmin ərazidə bioloji müxtəlifliyə, o 

cümlədən flora və fauna növlərinə, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə ciddi zərər vurulub, ərazilərin 

yandırılması, su resurslarının çirkləndirilməsi, qiymətli ağac növləri ilə zəngin meşələr, eləcə də təbiət 

abidələrinin, ümumilikdə yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərin məqsədli şəkildə talan edilməsi nəticəsində 

ekoloji tarazlıq pozulub. 

Kəlbəcər rayonunda 968 hektar ərazini əhatə edən “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş ayıfındığı ağacları 

da kütləvi şəkildə qırılıb. Ayı fındığına Azərbaycanın başqa meşələrində nadir hallarda təsadüf olunur. 

Kəlbəcər rayonunda dəniz səviyyəsindən 1500-2100 m hündürlükdə bitir. Meşənin tərkibində ayı fındığı, 

palıd, vələs, cökə, fındıq, fısdıq ağacları vardır. Bəzi ayı fındığı ağaclarının hündürlüyü 25 m-ə, diametri 

48-120 sm-ə çatır. Məhdud dairədə yayıldığı üçün qiymətlidir. 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ekoloji əhəmiyyətə malik 7 relikt göl, o cümlədən Kəlbəcər 

və Laçın rayonlarının yaylaqlarında Böyük Alagöl, Kiçik Alagöl, Zalxagöl, Qaragöl, Canlıgöl, İşıqlı 

Qaragöl ciddi antropogen təsirə məruz qalıb. 

Kəlbəcər rayonu ərazisi zəngin faydalı qazıntılarla, o cümlədən qızıl, gümüş, mis, xrom civə, tellur, 

selen və s. kimi yataqları ilə zəngindir. Burada sənaye əhəmiyyətli Söyüdlü, Ağduzdağ və Qızılbulaq qızıl, 

Şorbulaq və Ağyataq civə və Mehmana polimetal yataqları xüsusilə əhəmiyyətlidir. Rayon ərazisində 

böyük ehtiyatlara malik əlvan və üzlük daşlar, inşaat materialları yataqları mövcuddur. 

Kəlbəcərin Söyüdlü – Zod qızıl yatağı qədim tarixə malikdir. Söyüdlü sahəsində 1970 – 80 ci illərdə 

aparılan geoloji kəşfiyyat işləri vaxtı qədim dağ qazmaları, mağara¬lar, quyular, qədim süxur çöküntüləri 

və qədim filiz qırıntılarından ibarət ayrı-ayrı təpəciklər və qızıl istehsal edən alətlər onu sübut edir ki, 

insanlar 4-5 min il əvvəl buralarda qızıl istehsal ediblər. Zar kəndi isə tarixdə “Şəhrizər”, yəni “qızıl şəhəri” 

adı ilə məşhur olub. 

İşğal altında qalmış Kəlbəcər rayonunun təbii sərvətləri Kəlbəcər rayonu ərazisində sənaye 

əhəmiyyətli ehtiyatları 112,5 ton olan və istismar olunan Söyüdlü (Zod) və ehtiyatları 13 tondan çox olan 

Ağduzdağ və Tutxun qızıl yataqları uzun illər Ermənistan tərəfindən talan edilib. 

Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən İstisu və Tutqun termal-mineral suları əlverişli qaz və kimyəvi 

tərkibinə, yüksək temperaturuna, böyük təbii ehtiyatlarına görə xüsusilə fərqlənir. İstisu bulağı üstündə 80-

ci illərdə iri kurort-sanatoriyalar və mineral sudoldurma zavodu tikilib. Zavod sutkada 800 min litr su 

istehsal edirdi. İstisu sanatoriyalarında hər il xeyli sayda insan müalicə olunur və istirahət edirdi. 

Kəlbəcər rayonu üzrə mineral xammal ehtiyatları haqqında məlumat 

 

S/s Yataqların adı Yatağın növü Təsdiq edilmiş ehtiyatı 

 1 Kilsəli mişar daşı 10927 min m3 

2  Keşdək gil 1312 min m3 

3  Keçəldağ I sement xammalı 4473 min m3 

4  Çaplı qum-çınqıl 2540 min m3 

5  Keçəldağ əlvan daş 2337,6 ton 

6  Levçay civə Filiz - 152 min ton 
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Hg - 503 ton 

7 Ağyataq civə 

Filiz - 28 min ton 

Hg - 190 ton 

 8 Söyüdlü (Zod) qızıl-sulfid 

Filiz - 8767,9 min ton 

Au - 112,5 ton 

Ag - 190,33 ton 

Se - 248,89 ton 

Te - 45,82 ton 

 9 
Tutqun yatağı, 

Mozçay sahəsi 
mineral su 150 m3/gün 

 10 
Tutqun yatağı, 

Qarasu sahəsi 
mineral su 700 m3/gün 

 11 
Tutqun yatağı, 

Qoturlu sahəsi 
mineral su 70 m3/gün 

 12 
Tutqun yatağı, 

Tutqun sahəsi 
mineral su 600 m3/gün 

 13 

İstisu yatağı, 

yuxarı istisu sahəsi 

(balneoloji) 

mineral su 825 m3/gün 

 14 
İstisu yatağı, aşağı 

istisu sahəsi (balneoloji) 
mineral su 640 m3/gün 

15  

İstisu yatağı 

Geşdək sahəsi 

(balneoloji) 

mineral su 108 m3/gün 
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16  Söyüdlüçay üzlük daşı 1822 min m3 

17  Pirağqaya üzlük daşı 78,75 min m3 

18  Yanşaq üzlük daşı 288,75 min m3 

19  Levçay I tikinti daşı 8438 min m3 

20  
Cəmilli 

(Pelitomorf) 
tikinti daşı 3900 min m3 

21  Qışlaq I tikinti daşı 90 min m3 

22  ABŞullauşağı əlvan daş 34 ton 

23  Zülfüqarlı əlvan daş 427 ton 

24  Qılınclı əlvan daş 1,1 min m3 

25  Lev əlvan daş 248 ton 

26  Tərtər I əlvan daş 750 ton 

27  Konqur əlvan daş 555 ton 

 28 Kilsəli I əlvan daş 538 ton 

29  Qamışlı civə 

Filiz - 30 min ton 

Hg - 45 ton 

 30 Şorbulaq civə 

Filiz -63528 ton 

Hg - 228 ton 

 31 Çıldıran əlvan daş 1094,6 ton 

 32 Mehmana polimetal 

Filiz - 571 min ton 

Pb - 37,3 min ton 

Zn - 40,4 min ton 

Ag - 29,2 ton 

Cd - 211,2 ton 
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 33 Qızılbulaq qızıl-mis-kolçed 

Filiz - 3466 min ton 

Au - 13,7 ton 

Ag - 18,9 ton 

Cu - 47,9 min ton 

S - 274,4 min ton 

Se - 18,03 ton 

Te - 0,85 ton 

 34 Ağdüzdağ 
qızıl nəcib 

metallar 
17.5 ton 

 

Kəlbəcərin kənd təsərrüfatında isə heyvandarlıq əsas yer tutub. 1980-ci illərdə Kəlbəcərdə 130 min 

baş iribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanlar saxlanıb. Kəlbəcər həm də iri tütünçülük rayonlarından biri 

olub. 1980-ci illərin statistikasına görə, burada ildə 660 hektar sahədə tütün əkilib. 

Kəlbəcər rayonunda böyük meşə əraziləri vardır. Kəlbəcər rayonunda 24 min hektar meşə ərazisi 

var. Mənfur düşmən bu meşələri qırıb, talayıb, satıb. 

Azərbaycanın bir neçə böyük çayının mənbəyi Kəlbəcər rayonundadır. Onların arasında ən böyüyü 

Tərtər çayıdır, uzunluğu 200 kilometrdir. Bazarçay, Xaçınçay. Onların uzunluğu təqribən 200 kilometrə 

yaxındır. Bu çaylar böyük ərazini qidalandırırdı. İşğal dövründə Kəlbəcərdən başlayan Tərtər çayının suyu 

Sərsəng su anbarında və ondan sonra Suqovuşan su anbarında yığılırdı, işğalçının maraqlarını təmin edirdi. 

Suqovuşan qəsəbəsi azad edildikdən sonra artıq 100 min hektara suyun verilməsi nəzərdə tutulur. 

 

AZƏRTAC 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Kəlbəcərin isğaldan azad olunması münasibətilə 

xalqımızı təbrik edib 

 

[13:37] 25.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Kəlbəcər rayonunun 

isğaldan azad olunması münasibətilə rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. AZƏRTAC paylaşımı 

təqdim edir: 

"Hörmətli həmvətənlər! 

Sizi əlamətdar hadisə - Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə səmimi-qəlbdən 

təbrik edirəm! Qoy Şanlı Qələbəmiz hər evə, hər ailəyə bol sevinc, təbəssüm, səadət, ölkəmizə sülh və 

əmin-amanlıq gətirsin! Uca Tanrı xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ 

Azərbaycandır!" 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Müharibə bir daha göstərdi kim kimdir. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir, 

Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir 

 

[13:22] 25.11.2020  

 

Mən ilk günlərdən deyirdim ki, bu məsələ öz həllini hərbi, siyasi yollarla tapmalıdır. Deyirdim ki, 

biz məsələnin hərbi yollarla həllini hər an dayandıra bilərik və buna hazırıq. Bir şərtlə, Paşinyan şəxsən özü 

deməlidir ki, nə vaxt o, bizim torpaqlarımızdan çıxır. Öhdəlik götürməlidir, tarix verməlidir. Deməlidir ki, 

nə vaxt bizim torpaqlarımızdan çıxır. Bu olan kimi, mən bizim hücum əməliyyatlarımızı dayandırıram. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə xalqa müraciətində müharibənin 

nəticələrindən danışarkən bildirib. 

“O, artıq cəzasını alıb. Halbuki o vaxt o, 7 şərti bizə irəli sürəndə demişəm: Mənim bir şərtim var, - 

sənin yeddi şərtini zibil yeşiyinə atıram, - rədd ol, çıx get torpağımızdan. Öz xoşunla çıx get. Əgər qulaq 

assaydı, bu rəzil vəziyyətə düşməzdi”, - deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. 

Prezident sözünə davam edərək deyib: “Müharibənin nəticələri də mən deyən kimi oldu. Biz 

Cəbrayılı, Füzulini, Zəngilanı, Qubadlını, Murovdağı, Suqovuşanı, Hadrutu, Xocavənd rayonunun böyük 

hissəsini və Şuşanı hərbi yollarla azad etdik. Döyüş meydanında düşmənin belini qırdıq. Şuşanın azad 

olunmasından bir gün sonra 70-dən çox kəndin azad edilməsi ilə düşmən diz çökdü, kapitulyasiya aktına 

imza atdı”. 

Azərbaycan Prezidenti xalqa müraciətini bu sözlərlə tamamlayıb: “Müharibə bir daha göstərdi kim 

kimdir. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir. Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir. Kəlbəcər bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!” 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Deyirdim ki, lazım olsa torpaqlarımızı hərbi yolla azad edəcəyik, müharibə heç zaman 

istisna olunmur 

 

[12:53] 25.11.2020  

 

Mən bir daha danışıqlar dövrünə qayıtmaq istəyirəm. O vaxt dəfələrlə mənə deyilirdi ki, münaqişə 

yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, təmasda olduğum bütün böyük 

dövlətlərin liderləri dəfələrlə deyirdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Bu, ifadələr açıq mətbuatda da 

var. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var! Deyirdim ki, lazım olsa torpaqlarımızı hərbi yolla azad edəcəyik. 

Deyirdim ki, müharibə heç zaman istisna olunmur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri xalqa müraciətində səsləndirib. 

“Danışıqlar dövründə müxtəlif mərhələlərdə dəfələrlə təklif irəli sürülürdü ki, Azərbaycan tərəfi 

müharibə yolundan imtina etsin. Mən heç vaxt buna razılıq vermirdim. Ondan sonra məni ittiham etməyə 

başlayırdılar ki, İlham Əliyev müharibəyə başlamaq istəyir. Mən deyirdim ki, məsələni sülh yolu ilə həll 

etmək istəyirəm. Amma həll etmək istəyirəm. Ermənistan nə istəyirdi? Status-kvonu saxlamaq, əbədi 

etmək. Hesab edirdi ki, əgər 26-27 il ərzində buna nail olubsa, deməli, bundan sonra da nail olacaq”, -deyə 

dövlətimizin başçısı bildirib. 

Prezident sözünə davam edərək deyib: “Hesab edirdilər ki, onların havadarları daim onları müdafiə 

edəcəklər, onların arxasında duracaqlar, onların əvəzinə müharibə aparacaqlar. Onlar, ümumiyyətlə, hesab 

edirlər ki, bütün dünya bunlara borcludur. Onlar bu ziyanlı və xəstə təfəkkürlə öz ölkəsini idarə etmək 

istəyirlər ki, kimsə gəlməlidir, bunlara mütləq kömək göstərməlidir. Bəs, siz özünüz nəyə qadirsiniz? Əgər 

hər zaman kiminsə ətəyindən yapışıb hansısa imtiyaz umursunuzsa, bəs, özünüz nəyə qadirsiniz? Bax, bu 

təfəkkür onların cəmiyyətini də demək olar ki, yanlış istiqamətə aparıb”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcərin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib 

 

[12:38] 25.11.2020  

 

Qəhrəman Azərbaycan Ordusunun qazandığı böyük zəfərlə bağlı əldə olunan razılaşmaya əsasən 

Ağdamdan sonra Kəlbəcər də azad edildi. Kəlbəcər 27 il sonra sahiblərinə qovuşdu. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində 

yer alan paylaşımda əksini tapıb. Paylaşımda, həmçinin qeyd olunub: “Şanlı ay-ulduzlu bayrağımız azan 

sədaları altında Kəlbəcərdə də dalğalanacaq”. 

Paylaşımda Müzəffər Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olmasını əks etdirən fotolar da yer 

alıb. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: İşğaldan azad olunmuş rayonların bərpası ilə  bağlı böyük planlarımız var, 

artıq bu planlar reallaşır 

 

[12:24] 25.11.2020  

 

Kəlbəcərdə mənfur düşmən digər cinayət də törədib, qanunsuz məskunlaşma aparıb. Həm 

Ermənistan ərazisindən qanunsuz yollarla orada insanlar məskunlaşıb, həm də xarici ölkələrdən. Bu isə 

hərbi cinayətdir və Cenevrə Konvensiyasına görə hərbi cinayət sayılır. Biz düşməni məsuliyyətə cəlb 

edəcəyik, bütün hərbi cinayətlərə görə, bütün dağıntılara görə cavab verəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bu barədə danışarkən işğaldan 

azad olunmuş rayonlarda həyata keçiriləcək infrastruktur layihələrindən də söhbət açıb. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Biz isə qurub-yaradanıq. Biz bu şəhərləri, bu rayonları yenidən 

dirçəldəcəyik. Bu rayonların bərpası ilə bağlı böyük planlarımız var. Artıq, bu planlar reallaşır, infrastruktur 

layihələri icra edilməyə başlayır. Şuşaya yeni yolun çəkilişi artıq başlanmışdır. Sovet vaxtında Şuşaya 

getmək üçün bir yol var idi - Ağdamdan Xankəndiyə, oradan da Şuşaya. İndi biz Füzuli rayonundan yeni 

yol çəkirik. Bu yol Xocavənd rayonunun bir hissəsindən keçəcək. Göstəriş vermişəm ki, bu, tezliklə təmin 

edilsin. Halbuki bu, böyük işdir, orada yol olmayıb və meşələrin içi ilə yol salınır, dərələr, təpələr, çox ağır 

relyef var orada. Amma biz bunu edəcəyik”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Kəlbəcərin tarixi abidələri - həm məscidlər, həm kilsələr bizim böyük 

sərvətimizdir 

 

[12:14] 25.11.2020  

 

Kəlbəcər bizim qədim torpağımızdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcər ərazi baxımından 

bizim ən böyük rayonlarımızdan biridir. Kəlbəcərin tarixi abidələri bizim böyük sərvətimizdir. Həm 

məscidlər, həm kilsələr bizim tarixi sərvətimizdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə xalqa müraciətində danışıb. 

“Azərbaycan xalqı onu yaxşı bilir və bütün dünya bilməlidir ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilsələr 

qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinə məxsusdur. Bunu təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu, heç kəsə 

sirr deyil. Sadəcə olaraq, erməni “tarixçiləri” və saxtakarlar qədim alban kilsələrini saxtakarlıqla 

erməniləşdiriblər, öz yazılarını oraya əlavə ediblər və bu kilsələri özününküləşdiriblər. Tarixə baxmaq 

kifayətdir, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə çar Rusiyası alban kilsəsini ləğv etdi, alban kilsəsinin bütün 

mülkiyyətini erməni Qriqoryan kilsəsinə verdi və erməni keşişləri, onların havadarları bu kilsələri 

mənimsəməyə başladılar”, - deyə dövlətimizin başçısı bildirib. 

Prezident İlham Əliyev deyib ki, Qafqaz Albaniyasının tarixini silmək, unutdurmaq Ermənistanın 

başlıca məqsədi idi: “Amma biz imkan vermədik. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər böyük 

elmi baza var, əsərlər var. Bu əsərlər nəinki elm ictimaiyyətinə, bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə çatdırılır 

və çatdırılmalıdır”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik 

edib 

 

[12:07] 25.11.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunun işğaldan 

azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, xalqa müraciətində bu xoş xəbəri çatdıran dövlətimizin başçısı deyib: “Bu 

gün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik 

edirəm. Əziz kəlbəcərlilər, gözünüz aydın olsun! Doğma rayonunuz işğaldan azad olundu. Bu günü 

Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyirdi”. 

Kəlbəcərin, eləcə də hər bir rayonun işğalını böyük faciə adlandıran Prezident qeyd edib ki, 1992-ci 

ilin may ayında Şuşa və Laçın rayonlarının işğalından sonra Kəlbəcərin də işğal altına düşməsi 

Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi əlaqə yaratdı. 

“Hər kəs yaxşı bilir ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan Respublikası ilə 

sərhədi yox idi. Ermənistanı Dağlıq Qarabağdan Laçın rayonu ayırırdı, Laçın dəhlizi ayırırdı. Laçın, Şuşa 

və ondan sonra Kəlbəcər rayonlarının işğal altına düşməsi böyük ərazidə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ 

arasında coğrafi bağlantı yaratdı və düşmənin məqsədi məhz bundan ibarət idi. Kəlbəcərin işğal altına 

düşməsindən sonra demək olar ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında bir çox yollar vasitəsilə əlaqə 

yaradıldı və ilk növbədə, silahlar, texnikalar, canlı qüvvə göndərilmişdir. Eyni zamanda, Ermənistanın 

sonrakı işğalçılıq siyasətinə də bu, böyük üstünlüklər təmin etmişdir”, - deyə Prezident İlham Əliyev 

vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

 

[12:02] 25.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin xalqa 

müraciəti 

 

-Əziz həmvətənlər. Bu gün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün 

Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 

Əziz kəlbəcərlilər, gözünüz aydın olsun! Doğma rayonunuz işğaldan azad olundu. Bu günü 

Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyirdi. Kəlbəcər rayonu 1993-cü il aprelin 2-də işğal 

edilmişdir. Günahsız insanlar öz dədə-baba torpağından vəhşicəsinə qovulmuşdur. Kəlbəcərin tarixi 

abidələrinə, təbiətinə böyük ziyan vurulmuşdur. 

Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. Hər bir rayonun işğal altına düşməsi böyük 

faciə idi. 1992-ci ilin may ayında Şuşa və Laçın rayonlarının işğal altına düşməsindən sonra Kəlbəcərin də 

işğal altına düşməsi Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi əlaqə yaratdı. Hər kəs yaxşı bilir ki, 

keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan Respublikası ilə sərhədi yox idi. Ermənistanı 

Dağlıq Qarabağdan Laçın rayonu ayırırdı, Laçın dəhlizi ayırırdı. Laçın, Şuşa və ondan sonra Kəlbəcər 

rayonlarının işğal altına düşməsi böyük ərazidə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi bağlantı 

yaratdı və düşmənin məqsədi məhz bundan ibarət idi. Kəlbəcərin işğal altına düşməsindən sonra demək 

olar ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında bir çox yollar vasitəsilə əlaqə yaradıldı və ilk növbədə, 

silahlar, texnikalar, canlı qüvvə göndərilmişdir. Eyni zamanda, Ermənistanın sonrakı işğalçılıq siyasətinə 

də bu, böyük üstünlüklər təmin etmişdir. 

Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi o vaxt hakimiyyətdə olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 

birbaşa məsuliyyətidir. Bütövlükdə torpaqlarımızın işğal altına düşməsində əsas günahkar Azərbaycan 

Xalq Cəbhəsidir. Çünki əgər 1992-ci ildə onlar qanunsuz yollarla hakimiyyətə gəlməsəydilər, əgər dövlət 

çevrilişi etməsəydilər, bəlkə də, torpaqlarımız işğal altına düşməyə bilərdi. Əlbəttə ki, tarixə qayıdıb nə ola 

bilərdi, nə olmaya bilərdi demək çox çətindir. Ancaq hər halda, torpaqlarımızın işğal altına düşməsində 

onların birbaşa iştirakı, əli var və bu məsuliyyəti onlar daşıyır. Çünki 1992-ci ilin yaz aylarında hakimiyyət 

uğrunda mübarizə pik həddə çatmışdı. Azərbaycanda daxili çəkişmələr baş alıb gedirdi, xaos, böhran 

yaranmışdı, siyasi böhran yaranmışdı və hakimiyyət uğrunda mübarizə çox ciddi fəsadlara gətirib 

çıxarmışdı. Ermənistan isə bundan istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etməyə davam edirdi. Şuşa və Laçının 

işğal altına düşməsindən sonra vəziyyət kritik həddə çatdı. Bundan istifadə edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 

dövlət çevrilişi edərək hakimiyyətə gəldi. Ancaq ondan sonra nə oldu? Ondan sonra bütün səylərini öz 

laxlamış hakimiyyətini möhkəmləndirmək, ölkəmizdə repressiyalar təşkil etmək, senzuranı tətbiq etmək və 

digər antidemokratik addımlar atmağa yönəltdi. Torpaqlarımız işğala məruz qalırdı, mülki əhalimiz öz 

dədə-baba torpaqlarından didərgin salınırdı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, onun rəhbərliyi ancaq bir məqsədi 

güdürdülər ki, öz ciblərini doldursunlar, öz yaxın adamlarını vəzifələrə təyin etsinlər və öz hakimiyyətinin 

ömrünü uzatsınlar. Kəlbəcərin işğal altına düşməsi bax, bu çirkin addımların nəticəsi idi. Başqa cür ola da 

bilməzdi. İndi gənc nəsil xatırlamır, ancaq bilməlidirlər ki, o vaxt Azərbaycana kimlər rəhbərlik edirdi, 

hansı bilik sahibləri, hansı səriştə sahibləri. O adamların heç bir təcrübəsi yox idi. O adamlar - o vaxt 

rəhbərlikdə təmsil olunmuş adamlar, yüksək postlar tutmuş adamlar bir gün belə heç bir idarəyə, heç bir 

kiçik bir müəssisəyə rəhbərlik etməmişdilər. Onlar ölkəni, xüsusilə böhranlı vəziyyətdə olan ölkəni necə 

idarə edə bilərdilər? Amma onların vəzifə hərisliyi, tamahı, iştahası, görməmişliyi Azərbaycanı bax, bu 

vəziyyətə gətirib çıxardı. Baxın, görün, Azərbaycanı o vaxt kimlər idarə edirdi?! Parlamentin sədri kiçik 

elmi işçi idi, özü də uğursuz bir elmi işçi idi. Dövlət katibi - komsomoldan çıxmış karyerist, özü də sonrakı 

mərhələdə öz liderinə xəyanət etmiş, onun kürsüsünə, kreslosuna göz dikmiş, onun ölümünə hamıdan çox 

sevinmiş və ondan sonrakı həyatını, sadəcə olaraq, xarici dairələrin idarəsi altında keçirən bir adam. 

Onlardan hansı idarəçilik gözləmək olardı? Onlardan hansı vətənpərvərlik gözləmək olardı? Hansı 

peşəkarlıq gözləmək olardı? Xarici işlər naziri. Heç bir dildə danışa bilməyən təsadüfi bir adam, fizika 

müəllimi. Hansı ki, ümumiyyətlə, başa düşmürdü xarici münasibətlər nədir, beynəlxalq norma, prinsiplər 
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nədir? Sadəcə olaraq, turist kimi ora-bura gedirdi və ağzına gələni danışırdı. Müdafiə naziri, riyaziyyat 

müəllimi. Riyaziyyat müəllimi müdafiə naziri ola bilərmi? Məhz bu riyaziyyat müəllimi Şuşanı düşmənə 

təhvil verdi. Deyirdi ki, Şuşa əldən gedərsə, başıma güllə vuracağam. Bu günə qədər orada-burada sülənir. 

Şuşanı biz qaytarmışıq, biz. Siz satmısınız onu, xalq xainləri. Daxili işlər naziri. Quldurluq baş alıb gedirdi, 

jurnalistlər həbs olunurdu, döyülürdü, canlı efirdə maşınların yük yerinə atılırdı. Bu idi Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsinin rəhbərləri. Baş nazir elmi kommunizm üzrə kiçik elmi işçi idi. Baxın, bu təzadlara baxın. Ölkə 

iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qabağa aparmağa məsul olan adam elmi kommunizm 

üzrə kiçik elmi işçi idi. Hansı idarəçilik, hansı islahatlar, hansı müdafiə qabiliyyəti təmin oluna bilərdi? 

Bizim dərdimiz və faciəmiz budur ki, təsadüfi adamlar hakimiyyətə gəldilər, hakimiyyəti qanunsuz yollarla 

qəsb etdilər və ölkəmizi uçuruma apardılar. 

Əgər Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə gəlməsəydi, Azərbaycan nəinki öz qalan 

torpaqlarını itirəcəkdi, ümumiyyətlə, dövlətçilik əldən gedəcəkdi. Öz laxlamış hakimiyyətini saxlamaq 

üçün vətəndaş müharibəsi başlamışdılar. Öz əsgərlərini əsir götürmüşdülər. Gəncəni bombalamışdılar. 

Bunu heç kim unutmasın! Bilməyənlər bilsinlər və gənc nəsil bunu bilsin, kim bizi bu bəlaya saldı? Kim 

bu bəlanın səbəbkarıdır? Kim bir milyon insanın ağır vəziyyətə düşməsinin səbəbkarıdır? O vaxtkı 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti. Əslində, indi paralel aparsaq, onların obrazı elə bil kollektiv 

Paşinyandır - savadsız, biliksiz, iradəsiz, qorxaq, fərari, idarəetmədə heç bir təcrübəsi olmayan, xarici 

dairələrin təsiri altında olan, onların əli ilə idarə olunan və öz ölkəsini məhv edən. Bax, kollektiv 

Paşinyandır onlar. Onları tanımayanlar, əgər onlar haqqında hər hansı bir təsəvvür yaratmaq istəsələr, 

Paşinyana baxsınlar. Onun addımlarına baxsınlar və onun simasında o vaxtkı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 

və ölkə rəhbərliyinin simasını görəcəklər. 

Kəlbəcər bizim qədim torpağımızdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcər ərazi baxımından 

bizim ən böyük rayonlarımızdan biridir. Kəlbəcərin tarixi abidələri bizim böyük sərvətimizdir. Həm 

məscidlər, həm kilsələr bizim tarixi sərvətimizdir. Azərbaycan xalqı onu yaxşı bilir və bütün dünya 

bilməlidir ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilsələr qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinə məxsusdur. Bunu 

təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu, heç kəsə sirr deyil. Sadəcə olaraq, erməni “tarixçiləri” və 

saxtakarlar qədim alban kilsələrini saxtakarlıqla erməniləşdiriblər, öz yazılarını oraya əlavə ediblər və bu 

kilsələri özününküləşdiriblər. Tarixə baxmaq kifayətdir, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə çar Rusiyası 

alban kilsəsini ləğv etdi, alban kilsəsinin bütün mülkiyyətini erməni Qriqoryan kilsəsinə verdi və erməni 

keşişləri, onların havadarları bu kilsələri mənimsəməyə başladılar. Qafqaz Albaniyasının tarixini silmək, 

unutdurmaq onların başlıca vəzifəsi idi. Amma biz imkan vermədik. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı 

kifayət qədər böyük elmi baza var, əsərlər var. Bu əsərlər nəinki elm ictimaiyyətinə, bütövlükdə dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılır və çatdırılmalıdır. Qafqaz Albaniyası böyük dövlət olub. Onun paytaxtı Qəbələ 

şəhəri olub. Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, kilsələr bizim tarixi-mədəni sərvətimizdir. Biz bu 

kilsələri qoruyuruq. Mən bu kilsələrdə dəfələrlə olmuşam, Şəki şəhərində, Qəbələ rayonunda, Udi 

kilsəsində. Bildiyiniz kimi, müharibə dövründə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Nic qəsəbəsində 

qədim Udi Qafqaz Albaniyası kilsəsinin təmir işləri yekunlaşdı və bu kilsənin açılışı oldu. Biz bu kilsələri 

mədəni sərvətimiz kimi qoruyuruq. Ona görə, heç kim narahat olmasın. Bu kilsələr bundan sonra da dövlət 

tərəfindən qorunacaq. Azərbaycanın multikulturalizmlə, dinlərarası münasibətlə bağlı apardığı siyasət 

bütün dünya tərəfindən, dünya liderləri tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Narahatlıq ifadə etmək istəyən bəzi 

Qərb dairələri bizim dağılmış məscidlərə baxsınlar, Ağdam, Şuşa, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli məscidlərinə 

və digər məscidlərə. O məscidlər ya dağıdılıb, ya da ki, təhqir edilib, donuzlar saxlanılıb. Niyə bu, 

narahatlıq doğurmurdu? Otuz il bu barədə niyə heç kim məsələ qaldırmırdı, bizdən başqa? Mən bu məsələni 

dəfələrlə beynəlxalq tribunalardan, beynəlxalq kürsülərdən, xarici həmkarlarımla təmaslar əsnasında 

qaldırmışdım. Nə üçün buna heç kim narahatlıq ifadə etmirdi? Nə üçün bu məsələ ilə bağlı heç kim 

beynəlxalq heyət göndərmək istəmirdi? Bu suallara cavab istəyir Azərbaycan xalqı. Biz bu cavabı bilirik. 

Ona görə bir daha demək istəyirəm, bizim işimizə qarışmaq istəyən, yaxud da ki, nədəsə ittiham etmək 

istəyən getsin, ilk növbədə, güzgüyə baxsın. 

Kəlbəcər rayonu füsunkar təbiətə, zəngin mədəni irsə malikdir. Bizim bir neçə böyük çayımızın 

mənbəyi Kəlbəcər rayonundadır. Onların arasında ən böyüyü Tərtər çayıdır, uzunluğu 200 kilometrdir. 

Bazarçay, Xaçınçay. Onların uzunluğu təqribən 200 kilometrə yaxındır. Bu çaylar böyük ərazini 

qidalandırır. Ancaq mənfur düşmən bizi bu imkanlardan məhrum etdi. Çünki Tərtər çayı 1970-ci illərdə ulu 

öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Sərsəng su anbarına axıdılır. Sərsəng su anbarı o vaxt o 

məqsədlə tikilmişdi ki, Qarabağın Aran zonasında yerləşən 6-7 rayonda suvarma işləri təmin edilsin. O vaxt 
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Sərsəng su anbarı inşa ediləndən sonra heç vaxt suvarılmayan 100 min hektar ərazi artıq suvarılmağa 

başlamışdır. Ağdam, Goranboy, Yevlax, Bərdə, Tərtər və digər rayonlar oradan qaynaqlanırdı. Mənfur 

düşmən suyumuzu kəsdi. Yayda suyu kəsirdi, qışda buraxırdı və su basırdı bütün torpaqları. Bax, bizə qarşı 

ekoloji terror təşkil edilirdi. Ermənistan terror dövlətidir, bu terrorun bir çox əlamətləri var. Tarixi 

abidələrimizin dağıdılması, mülki əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı, meşələrimizin qırılması, çaylarımızın 

məcrasının dəyişdirilməsi və digər əlamətlər var. Baxın, Kəlbəcərdən başlayan Tərtər çayının suyu Sərsəng 

su anbarında və ondan sonra Suqovuşan su anbarında yığılırdı, işğalçının maraqlarını təmin edirdi, bizə isə 

su gəlmirdi. Biz Suqovuşan qəsəbəsini alandan sonra indi artıq suyun verilməsi başlamışdır və 100 min 

hektara suyun verilməsi nəzərdə tutulur. 

Kəlbəcər rayonunda böyük meşə əraziləri vardır. Kəlbəcər rayonunda 24 min hektar meşə ərazisi 

var. Bu, böyük sərvətimizdir. Mənfur düşmən bu meşələri qırıb, talayıb, satıb. Görün, son günlər ərzində 

onlar hansı çirkin işlərlə məşğuldur, meşələri yandırırlar ki, ekoloji faciə, fəlakət yaratsınlar. Bu oğrular 

meşələri qırırlar, aparırlar ki, Ermənistanda satsınlar. Evləri yandırırlar, hansı ki, o evləri onlar tikməyiblər. 

Onlar kəlbəcərlilərin evlərinə giriblər, soxulublar, orada yaşayıblar. Məktəbləri yandırırlar, apara 

bilmədikləri ev heyvanlarını öldürürlər. Görün, biz kimlərlə, hansı vəhşilərlə üz-üzə idik! Mən bir daha 

deyirəm və hər dəfə də deyəcəyəm, bizim Qələbəmiz təkcə Ermənistan dövləti üzərində əldə edilmiş qələbə 

deyil, biz erməni faşizmini məhv etdik. 

Biz Kəlbəcəri bərpa edəcəyik, heç kimin şübhəsi olmasın və həyat qayıdacaq. Kəlbəcərdə kənd 

təsərrüfatı inkişaf edəcək, xüsusilə heyvandarlıq. Bizim orada böyük otlaq sahələrimiz var. Kəlbəcərin 

zəngin təbii qaynaqları, təbii ehtiyatları var. Düşmən bu ehtiyatları vəhşicəsinə istismar edib. Sovet 

vaxtında bütün sovet məkanında məşhur olan İstisu suyu Kəlbəcərdə istehsal olunurdu. İndi İstisu da bizim 

nəzarətimizə qayıdır. Vaxtilə ora böyük kurort zonası idi. Mənfur düşmən hər tərəfi dağıdıb. İndi o 

görüntülər var, hər kəs görə bilər. Hamısını bərpa edəcəyik, Kəlbəcəri yenidən quracağıq, kəndləri, 

Kəlbəcər şəhərini. Tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqədar baş plan hazırlansın, təkcə 

Kəlbəcər şəhəri yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat qayıdacaqdır. 

Kəlbəcərdə mənfur düşmən digər cinayət də törədib, qanunsuz məskunlaşma aparıb. Həm 

Ermənistan ərazisindən qanunsuz yollarla orada insanlar məskunlaşıb, həm də xarici ölkələrdən. Bu isə 

hərbi cinayətdir və Cenevrə Konvensiyasına görə hərbi cinayət sayılır. Biz düşməni məsuliyyətə cəlb 

edəcəyik, cavab verəcəkdir, bütün hərbi cinayətlərə görə, bütün dağıntılara görə. Mən Ağdam şəhərində 

olarkən bir salamat bina tapmadım, Füzulidə də həmçinin, Cəbrayılda da həmçinin. Hər tərəfi dağıdıblar, 

elə bil ki, vəhşi qəbilə keçib oradan. 

Biz isə qurub-yaradanıq. Biz bu şəhərləri, bu rayonları yenidən dirçəldəcəyik. Bu rayonların bərpası 

ilə bağlı böyük planlarımız var. Artıq, bu planlar reallaşır, infrastruktur layihələri icra edilməyə başlayır. 

Şuşaya yeni yolun çəkilişi artıq başlanmışdır. Sovet vaxtında Şuşaya getmək üçün bir yol var idi - 

Ağdamdan Xankəndiyə, oradan da Şuşaya. İndi biz Füzuli rayonundan yeni yol çəkirik. Bu yol Xocavənd 

rayonunun bir hissəsindən keçəcək. Göstəriş vermişəm ki, bu, tezliklə təmin edilsin. Halbuki bu, böyük 

işdir, orada yol olmayıb və meşələrin içi ilə yol salınır, dərələr, təpələr, çox ağır relyef var orada. Amma 

biz bunu edəcəyik. Dəmir yollarını bərpa edəcəyik. O cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedən 

dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq ilkin göstərişlər verilmişdir. Bərdə-Ağdam dəmir yolunun bərpası 

ilə əlaqədar artıq praktiki addımlar atılmışdır. Ağdam rayonunun bərpası və gələcəkdə orada yaşayacaq 

insanların rahatlığı üçün bu yol mütləq olmalıdır. Yəni, bütün bu işlər planlı şəkildə aparılacaq və 

Azərbaycan vətəndaşları görüləcək işlərlə bağlı müntəzəm olaraq məlumatlandırılacaqdır. Bütün işləri biz 

planlı şəkildə etməliyik. Bir daha demək istəyirəm, ilk növbədə, dəymiş bütün ziyan beynəlxalq ekspertlərin 

iştirakı ilə hesablanacaq. Ondan sonra məhkəmə iddiaları. Ondan sonra şəhərlərimizin, kəndlərimizin baş 

plan əsasında yenidən qurulması, kənd təsərrüfatı, digər infrastruktur layihələri, su, işıq ilə əlaqədar lazımi 

tədbirlər. Ondan sonra yollar. Biz düşməni Şuşadan qovanda oraya gedən su xəttini sıradan çıxarıb. İndi 

Şuşada su yoxdur. Bax, budur bu düşmən. 

Bizim əsgərlərimiz görəndə ki, Ağdam rayonunun bir kəndində erməni əhalisi vaxtında çıxa 

bilməyib, onlara çıxmaq üçün şərait yaradıblar. Onlara söz deyən olmayıb. Amma mənfur düşmən bizim 

meşələrimizi yandırır, evlərimizi yandırır, su xəttini sıradan çıxarıb. Hesab edir ki, bu, bizi dayandıracaq? 

Biz istənilən yerə su xətti çəkmişik - ucqar dağlara çəkmişik, dağ kəndlərinə çəkmişik. Hamısını bərpa 

edəcəyik, hamısını. Artıq müvafiq göstərişlər verilibdir və əminəm ki, biz bu işləri vaxtında görəcəyik. 

Düşmən Kəlbəcərə yeni eybəcər bir ad verib. Onlar “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın xəritələrini 

düzəltmişdilər. Hanı o xəritələr? Hamısı məhv oldu. O xəritələr, sadəcə olaraq, kağız parçasıdır. Həm 
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Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bütün ərazisini, Şuşanı, eyni zamanda, ətrafda yerləşən bütün 7 rayonu 

da aid etmişlər “Dağlıq Qarabağ respublikası”na. Bu xəritələri dərc edirdilər, dərsliklərə salmışdılar, 

sərgilərdə nümayiş etdirirdilər. Bu xəritələri onlar elə təqdim edirdilər ki, budur “Dağlıq Qarabağ 

respublikası”. İndi nə qalıb o xəritələrdə? Heç nə. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində 

lazımi addımlar atıbdır. 

Mən bir daha danışıqlar dövrünə qayıtmaq istəyirəm. O vaxt dəfələrlə mənə deyilirdi ki, münaqişə 

yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Deyə bilərəm ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, təmasda olduğum bütün 

böyük dövlətlərin liderləri dəfələrlə deyirdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Bu, ifadələr açıq 

mətbuatda da var. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var! Deyirdim ki, lazım olsa torpaqlarımızı hərbi yolla 

azad edəcəyik. Deyirdim ki, müharibə heç zaman istisna olunmur. Danışıqlar dövründə müxtəlif 

mərhələlərdə dəfələrlə təklif irəli sürülürdü ki, Azərbaycan tərəfi müharibə yolundan imtina etsin. Mən heç 

vaxt buna razılıq vermirdim. Ondan sonra məni ittiham etməyə başlayırdılar ki, İlham Əliyev müharibəyə 

başlamaq istəyir. Mən deyirdim ki, məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirəm. Amma həll etmək istəyirəm. 

Ermənistan nə istəyirdi? Status-kvonu saxlamaq, əbədi etmək. Hesab edirdi ki, əgər 26-27 il ərzində buna 

nail olubsa, deməli, bundan sonra da nail olacaq. Hesab edirdilər ki, onların havadarları daim onları müdafiə 

edəcəklər, onların arxasında duracaqlar, onların əvəzinə müharibə aparacaqlar. Onlar, ümumiyyətlə, hesab 

edirlər ki, bütün dünya bunlara borcludur. Onlar bu ziyanlı və xəstə təfəkkürlə öz ölkəsini idarə etmək 

istəyirlər ki, kimsə gəlməlidir, bunlara mütləq kömək göstərməlidir. Bəs, siz özünüz nəyə qadirsiniz? Əgər 

hər zaman kiminsə ətəyindən yapışıb hansısa imtiyaz umursunuzsa, bəs, özünüz nəyə qadirsiniz? Bax, bu 

təfəkkür onların cəmiyyətini də demək olar ki, yanlış istiqamətə aparıb. Bu gün də hamıdan narazıdırlar. 

Bu gün də hamıya qarşı iddialar irəli sürürlər ki, nə üçün bizi heç kim müdafiə etmir. Sizi kim müdafiə 

etməlidir? Siz müstəqil ölkəsiniz, - əgər belə demək mümkündürsə, - müstəqil ölkə kimi də yaşayın, bu, 

birincisi. İkincisi, siz başqasının torpağını zəbt etmisiniz. Bir milyon insanı evsiz-eşiksiz qoymusunuz. 

Bütün binaları, evləri, şəhərləri dağıtmısınız. Siz özünüzü vəhşilər kimi aparmısınız. Haqq-ədalət sizin 

tərəfinizdə deyil, beynəlxalq hüquq sizin tərəfinizdə deyil, tarixi həqiqət sizin tərəfinizdə deyil. Amma 

hesab edirdilər ki, bu torpaqları əbədi saxlayacaqlar. Hesab edirdilər ki, vaxt keçəcək, nəsillər dəyişəcək. 

Azərbaycan xalqı bunu unudacaq, bu vəziyyətlə barışacaq. Səhv etdilər. Heç vaxt biz bu vəziyyətlə 

barışmaq fikrində deyildik. Mən Prezident kimi bu illər ərzində əlimdən gələni edirdim ki, Dağlıq Qarabağ 

məsələsi daim gündəlikdə olsun, özü də daim gündəliyin mərkəzində olsun. Həm ölkə daxilində 

vətənpərvərlik, milli qürur, həmrəylik hissləri daha da yüksək səviyyəyə qalxsın. Həm beynəlxalq 

müstəvidə daim bu məsələ gündəlikdə olsun. Hər kəs bilsin, həqiqət nədən ibarətdir, hər kəs bilsin, 

təcavüzkar kimdir, zərərçəkmiş tərəf kimdir və biz buna nail olduq. İndi dünyada hər kəs bunu bilir. Əgər 

Vətən müharibəsi dövründə xarici mətbuata diqqət yetirsək, görərik ki, əlbəttə, qərəzli, islamofob, anti-

Azərbaycan, ermənipərəst məqalələr və reportajlar üstünlük təşkil edir. Ancaq, eyni zamanda, əvvəlki 

dövrdən fərqli olaraq bir çox obyektiv, həqiqəti əks etdirən reportajlar, məqalələr də dərc edildi. Deyə 

bilərəm ki, biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq, 

informasiya məkanında qələbə qazandıq, siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Müharibənin nəticələri mən 

deyən kimi oldu. Mən ilk günlərdən deyirdim ki, bu məsələ öz həllini hərbi, siyasi yollarla tapmalıdır. 

Deyirdim ki, biz məsələnin hərbi yollarla həllini hər an dayandıra bilərik və buna hazırıq. Bir şərtlə, 

Paşinyan şəxsən özü deməlidir ki, nə vaxt o, bizim torpaqlarımızdan çıxır. Öhdəlik götürməlidir, tarix 

verməlidir. Deməlidir ki, nə vaxt bizim torpaqlarımızdan çıxır. Bu olan kimi, mən bizim hücum 

əməliyyatlarımızı dayandırıram. O, artıq cəzasını alıb. Halbuki o vaxt o, 7 şərti bizə irəli sürəndə demişəm: 

Mənim bir şərtim var, - sənin yeddi şərtini zibil yeşiyinə atıram, - rədd ol, çıx get torpağımızdan. Öz xoşunla 

çıx get. Əgər qulaq assaydı, bu rəzil vəziyyətə düşməzdi. Müharibənin nəticələri də mən deyən kimi oldu. 

Biz Cəbrayılı, Füzulini, Zəngilanı, Qubadlını, Murovdağı, Suqovuşanı, Hadrutu, Xocavənd rayonunun 

böyük hissəsini və Şuşanı hərbi yollarla azad etdik. Döyüş meydanında düşmənin belini qırdıq. Şuşanın 

azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox kəndin azad edilməsi ilə düşmən diz çökdü, kapitulyasiya 

aktına imza atdı. Hələ ki, bilmirəm harada. Bunu gizlədirlər. Yəqin ki, nə vaxtsa bizə deyəcəklər. Paşinyan, 

harada imzalamısan sən bu kapitulyasiya aktını? Ancaq məcbur olub bizim şərtlərimizi qəbul edib. 

Müharibə bir daha göstərdi kim kimdir. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir. Azərbaycan zəfər çalmış 

ölkədir. Kəlbəcər bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 

 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

609 
 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

610 
 

 

ABŞ azərbaycanlılar şəbəkəsi Amerika ictimaiyyətini ermənilərin ekoloji terrorizmi haqqında 

məlumatlandırma kampaniyası keçirir 

 

[11:12] 25.11.2020  

 

ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsi Amerika ictimaiyyətini və dövlət strukturlarını ermənilərin ekoloji 

terrorizmi və işğal edilmiş ərazilərin minalanması haqqında məlumatlandırma kampaniyası keçirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ABŞ Konqresinə, Prezidentə və yerli KİV-lərə göndərilmiş müraciətdə 

noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri tərəfindən atəşkəs haqqında Birgə Bəyanat 

imzalanması və bununla Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda 44-günlük müharibəyə son qoyulması 

bildirilir. Birgə Bəyanata əsasən, erməni qoşunları dekabrın 1-inə qədər Azərbaycanın Kəlbəcər, Ağdam 

və Laçın rayonlarından çıxarılmalıdır. Əvvəlcə erməni qoşunlarının Kəlbəcər rayonundan çıxarılmasının 

son müddəti noyabrın 15-inə təyin edilmişdi. Sonradan humanitar mülahizələrə əsasən həmin müddət 

noyabrın 25-inə qədər uzadıldı. Lakin son günlərdə müxtəlif KİV-lərdə dərc edilən dəhşətli kadrlar erməni 

qoşunları və başqa silahlı dəstələri tərəfindən həyata keçirilən yandırılmış torpaq siyasətini əks etdirir. 

Ermənilər noyabrın 9-dan başlayaraq bütün evləri yandırıb, elektrik xətlərini söküb, minlərlə ağacı kəsıb, 

bütün ev heyvanlarını kəsib, onların içalatını tullayaraq virus xəstəliklərinin yayılmasına şərait yaradır, bir 

sözlə, ekoloji terrorizm törədirlər. Bundan başqa, alınan məlumata görə, erməni hərbi hissələri Kəlbəcər, 

Ağdam və Laçın rayonlarında öz doğma yerlərinə qayıdan azərbaycanlı köçkünləri məhv etmək üçün həmin 

rayonlarda yüz minlərlə mina basdırıblar. 

Müraciətdə daha sonra deyilir ki, 1992-1993-cü illərdə erməni qoşunları tərəfindən işğal edilmiş 

Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonları Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınmış əraziləridir. Ermənilərin 

həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlı bu rayonları tərk etməyə 

məcbur olub. Ermənistanın hakimiyyət orqanları diaspordan olan erməniləri bu rayonlarda 

məskunlaşdırmağa çalışır, bununla da işğalçı dövlət tərəfindən demoqrafik vəziyyətin öz xeyrinə süni 

surətdə dəyişdirilməsini qadağan edən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının 49-cu maddəsini pozur. 

ABŞ Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin müraciətinin sonunda deyilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

822 və 853 saylı qətnamələri bu Azərbaycan ərazilərinin işğalını qətiyyətlə pisləyir, işğalçı erməni 

qoşunlarının dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilir. Lakin həmin qətnamələr qəbul ediləndən sonra 

27 il BMT bu istiqamətdə heç bir fəaliyyət göstərmədi, Ermənistan bu sənədlərə etinasız qaldı. Nəhayət, 

Azərbaycan bu qətnamələrin icrasını təmin etmək üçün əks-hücuma başladı. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

611 
 

Kəlbəcərdən olan özünüməşğulluq proqramının iştirakçıları öz ailə bizneslərini doğma rayona 

aparacaqlar 

 

[10:31] 25.11.2020  

 

30 ilə yaxındır davam edən Kəlbəcər həsrəti bitdi - ölkəmizin bir parçası olan Kəlbəcər rayonu 

erməni işğalından azad olundu. 

Hər birimizin qəlbində Kəlbəcər sevinci hökm sürür, Kəlbəcər sakinlərinin yaşadıqları sevinc və 

fərəh hissi isə sonsuzdur. Kəlbəcərdən olan özünüməşğulluq proqramı iştirakçıları nəinki onların, gələcək 

nəsillərin də bu şanlı zəfəri, doğma yurd yerlərimizin azad edildiyi bu günləri heç zaman 

unutmayacaqlarını, daim qürurla xatırlayacaqlarını vurğulayırlar. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya 

şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, doğma rayona qayıtmağa hazırlaşan həmin vətəndaşlar 

artıq məcburi köçkün olmadıqlarını fərəhlə qeyd edirlər. Onlar dövlətin daha bir qayğısı kimi 

özünüməşğulluq proqramının dəstəyi ilə qurduqları ailə bizneslərini də Kəlbəcərə aparacaqlarını bildirirlər. 

Təbiətin min bir gözəllik bəxş etdiyi, torpağı barlı-bərəkətli Kəlbəcərdə öz ailə təsərrüfat və 

müəssisələrini uğurla inkişaf etdirəcəklərini əminliklə söyləyirlər. 

 

AZƏRTAC 
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İndoneziya saytı Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonuna daxil olmasından yazır 

 

[10:18] 25.11.2020  

 

İndoneziyanın “iNews.id” saytı Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonuna daxil olmasından bəhs 

edən material yayıb. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, saytın hazırda Azərbaycanda olan müxbiri Əhməd 

İslami Camilin müəllifi olduğu “Azərbaycan Ermənistanın tərk etdiyi Kəlbəcər rayonuna daxil olur” adlı 

yazıda qeyd edilir ki, Kəlbəcər hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə imzalanan üçtərəfli sənədə 

əsasən Azərbaycana qaytarılan üç rayondan ikincisidir. 

Yazıda Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatından sitat gətirilərək deyilir: 

“Azərbaycan Ordusunun bölmələri noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olub”. Qeyd edilir ki, ilkin 

olaraq bu rayonun Azərbaycana noyabrın 15-də qaytarılması nəzərdə tutulurdu. Lakin müddət Azərbaycan 

tərəfinin nümayiş etdirdiyi humanizm nəticəsində 10 gün uzadılıb. 

Müdafiə Nazirliyini məlumatından gətirilən növbəti sitatda isə deyilir: “Bu istiqamətdə 

bölmələrimizin hərəkətinin təmin olunması üçün texniki işlər başa çatdırılıb, qoşunların hərəkət edəcəyi 

mürəkkəb dağ yolu minalardan təmizlənib və istifadə üçün yararlı vəziyyətə gətirilib”. 

Bildirilir ki, tərəflər arasında əldə edilən razılaşmaya görə, Ermənistan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın 

rayonlarını Azərbaycana döyüşsüz qaytarır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin cəbhədə qazandığı böyük 

uğurlar nəticəsində Ermənistan hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün həmin rayonları Azərbaycana 

qaytaracağı öhdəliyini götürüb. 

Ağdamın noyabrın 20-də, Kəlbəcərin 25-də qaytarıldığı, Laçının isə dekabrın 1-də Azərbaycan 

tərəfinə təhvil veriləcəyi qeyd edilir. 

Məqalədə bildirilir ki, 44 gün davam edən müharibə zamanı Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı 

qüvvələrini darmadağın edib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta 
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Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Kəlbəcər rayonuna daxil olmasının yeni 

videogörüntülərini yayıb  

 

[10:00] 25.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Kəlbəcər 

rayonuna daxil olmasının yeni videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntünü təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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İşğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonundan ilk görüntülər 

 

[08:10] 25.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonundan ilk görüntüləri yayıb. 

AZƏRTAC görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərə daxil olması Türkiyə mediasının baş xəbəridir 

 

[03:20] 25.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş 

nazirinin imzaladığı üçtərəfli Bəyanata əsasən Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin noyabrın 25-də 

Kəlbəcər rayonuna daxil olması barədə məlumat Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) tərəfindən 

dünyada baş verən ən mühüm hadisə kimi təqdim olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, televiziya kanalları və xəbər agentlikləri, o cümlədən qəzetlərin elektron 

versiyaları Azərbaycanın işğalçı Ermənistan üzərində tarixi hərbi zəfərinin növbəti qələbəsi ilə bağlı 

anındaca məlumat yaymağa başlayıblar. 

Ermənilərin bölgəni tərk etmək üçün verilən vaxtdan əlavə möhlət istəyərək güzəşt edilən on gün 

ərzində Kəlbəcərdə yaşayış binalarına, tarixi yerlərə və təbiətə qarşı törədilən amansız rəftar barədə süjetlər 

yayan telekanallar baş verənləri vandalizm aktı kimi dəyərləndirir. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusunun bölmələri Kəlbəcər rayonuna daxil olub 

 

[01:01] 25.11.2020 

 

Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş 

nazirinin imzaladığı üçtərəfli Bəyanata əsasən Azərbaycan Ordusunun bölmələri noyabrın 25-də Kəlbəcər 

rayonuna daxil olub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bölmələrimizin bu 

istiqamətdə hərəkətini təmin etmək məqsədilə mühəndis işləri başa çatdırılıb, qoşunların hərəkət marşrutu 

üzrə çətin keçilən dağ yolları minalardan təmizlənir və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. 

Gün ərzində Kəlbəcərdən foto və video materiallar təqdim olunacaq. 

 

AZƏRTAC 
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24 noyabr 

 

Türkiyə və Rusiya Prezidentləri arasında telefon danışığı olub 

 

[23:23] 24.11.2020  

 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin 

arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə əlaqələr 

idarəsindən bildirilib. 

Telefon danışığı zamanı Türkiyə ilə Rusiya arasında ticarət həcminin artırılması, Dağlıq Qarabağ, 

Suriya və Liviyada baş verən hadisələr müzakirə edilib. 

Danışıq əsnasında Prezident Ərdoğan Dağlıq Qarabağdakı problemin həlli və bölgəyə qalıcı sülhün 

gətirilməsi istiqamətində atılan addımlar çərçivəsində müşahidə və nəzarət məqsədilə Türkiyənin Rusiya 

ilə birlikdə quracağı ortaq mərkəzin ən qısa zamanda fəaliyyətə başlamasını gözlədiklərini ifadə edib. 

Azərbaycan torpaqlarının tamamilə geri qaytarılmasına həssaslıqla yanaşdığını bildirən Türkiyə 

Prezidenti bu müddət ərzində Ermənistan tərəfinə qalıcı həlli çətinləşdirməsinə və razılaşma ilə bağlı 

məsuliyyətlərindən qaçmasına icazə verilməməli olduğunu vurğulayıb. O, Minsk qrupunun digər 

həmsədrlərinin barışıq səylərinə tənqidi yanaşmalarını anlamağın mümkün olmadığını bildirib. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[21:21] 24.11.2020  

 

Noyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.  

Telefon danışığı zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Rusiya Federasiyası Prezidentinin 

və Ermənistanın baş nazirinin 10 noyabr tarixli birgə Bəyanatının bəndlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

məsələlər müzakirə edilib, davamlı atəşkəs rejimindən, Rusiya sülhməramlı missiyasının rəhbərliyi ilə 

Azərbaycanın müvafiq strukturlarının rəhbərliyi arasında sıx əlaqələrin yaradılmasından məmnunluq 

bildirilib. 

Dövlət başçıları, həmçinin azərbaycanlı və erməni əhaliyə humanitar yardım göstərilməsi 

məsələlərini müzakirə ediblər. Söhbətin gedişində 10 noyabr tarixli birgə Bəyanatın bəndlərinə müvafiq 

olaraq nəqliyyat infrastrukturunun inşası və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması məsələləri müzakirə 

edilib. Regionda uzunmüddətli sülhün təmin ediləcəyinə əminlik bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Xorvatiya ictimaiyyəti Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən imzalanmış Bəyanat barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[20:00] 24.11.2020  

 

Xorvatiyanın “Veçerni list” qəzetində və eyniadlı xəbər portalında Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri 

Fəxrəddin Qurbanovun müsahibəsi dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibənin mövzusu əsasən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və cari 

il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin imzaladıqları üçtərəfli 

Bəyanat olub. 

İlkin olaraq məlumat verilib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ordusuna qarşı əks-hücum 

əməliyyatı aparıb. Xorvatiya mətbuatında yayılmış, guya Dağlıq Qarabağ ermənilərinin özlərinin 

vuruşması barədə məlumatlar təkzib edilib və ordumuzun məhv etdiyi hərbi texnika barədə bəzi statistik 

məlumatlar diqqətə çatdırılıb. 

Qeyd olunub ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin 1991-ci ildə özlərini müstəqil dövlət elan etmələrinin 

heç bir hüquqi əsası olmadığı üçün Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanı tərəfindən ləğv 

olunub. Ölkəmizin BMT-yə Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla bütöv qəbul olunduğu və BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 1993-cü il tarixli qətnamələrində bunun təsbit edildiyi vurğulanıb. 

Jurnalist Hassan Haydar Diabın “üçtərəfli Bəyanatın davamı kimi və münaqişənin siyasi 

nizamlanması baxımından Azərbaycan hər hansı kompromisə hazırdırmı?” sualına cavab olaraq bildirilib 

ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü heç zaman müzakirə mövzusu ola bilməz. 

Sözügedən Bəyanat imzalandıqdan sonra Ermənistanda iğtişaş və mitinqlərin davam etdiyini 

xatırladan jurnalist hakimiyyət dəyişikliyi baş verdiyi təqdirdə Bakının addımlarının nə olacağı ilə bağlı 

suala cavabında F.Qurbanov deyib ki, Ermənistanda hansı siyasi qüvvənin hakimiyyətdə olmasına 

baxmayaraq, imzalanmış sənədin bütün müddəaları tam şəkildə yerinə yetirilməlidir. 

Türkiyənin münaqişənin həllində iştirakı ilə bağlı məsələyə münasibət bildirən səfir deyib ki, Türkiyə 

və Azərbaycan arasında tarixi köklərə dayanan qardaşlıq münasibətləri mövcuddur. Buna baxmayaraq, 

ölkələrimiz bütün sahələrdə beynəlxalq hüquq çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Digər ölkələrdən olduğu kimi, 

Türkiyədən də hərbi avadanlıq yalnız müqavilə əsasında alınıb. Türkiyənin Azərbaycana siyasi dəstəyi 

beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun şəkildə göstərilib. 

Diplomat Azərbaycan Ordusunun 100 min nəfərlik ordu olduğunu vurğulayaraq, ölkəmizin tam 

səfərbərlik elan etdiyi təqdirdə o qədər də döyüşçü ola biləcəyini bildirib. Bundan əlavə, cəbhədən yayılan 

xəbərlərdən göründüyü kimi, ordumuz müasir üsullarla savaşıb. Ermənistan, əksinə, açıq-aşkar digər 

dövlətlərdən müharibəyə muzdlu döyüşçülər cəlb edib. Dünya mediasının buna susması ikili standartların 

bariz nümunəsidir. 

Müsahibə, eyni zamanda, səfir Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi sahədə olan 

münasibətlərə toxunub. O, son illər bütün sahələrdə əməkdaşlığın yüksələn xətlə inkişaf etdiyini qeyd edib. 

Cari ildə COVID-19 pandemiyası səbəbindən bir sıra tədbirlərin təxirə salınmasına baxmayaraq, bu şəraitdə 

də fəaliyyətin davam etdiriləcəyinə əminliyini bildirib. 

 

İqbal Hacıyev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Zaqreb 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Vətən müharibəsində qalib gəlib torpaqlarımıza qovuşmaq sevincini bizə 

yaşatdığınız üçün Sizə minnətdarıq 

 

[19:12] 24.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız Qarabağ müharibəsində əldə etdiyimiz 

tarixi Qələbə münasibətilə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə məktublar ünvanlamaqda 

davam edirlər. Sevinc və qürur hissləri ifadə olunan məktublarda dövlətimizin başçısına minnətdarlıq 

bildirilir, Zəfər təbrikləri çatdırılır. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların daha bir neçəsini təqdim edir. 

Özbəkistanın Cizak şəhərində yaşayan Günel Əliyeva yazır: “Hörmətli cənab Prezident, 

Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar adından Sizi və bütün Azərbaycan xalqını möhtəşəm Qələbə 

münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Erməni təcavüzü nəticəsində şəhid olan bir neçə qohumumuz 

var. Onların ruhu bu gün şaddır. Vətən yolunda şəhid olanlara Allahdan rəhmət, yaralılarımıza şəfa 

diləyirəm. Uca Tanrı Sizi və xalqımızı qorusun! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Almaniyanın Frankfurt şəhərində yaşayan Ernad Deni Çomaqa: “Hörmətli cənab Prezident, 

Qarabağda suverenliyinizin bərpa olunması münasibətilə Bosniya diasporu adından Sizi təbrik edirəm. 

Bosniya xalqı Azərbaycan xalqının vəziyyətini yaxşı anlayır və onunla eyni çətinlikləri yaşayıb. Biz də 

yalnız müsəlman olduğumuz üçün təcavüz, zülm və soyqırımına məruz qalmışıq. Azərbaycanın qələbəsini 

ədalətin zəfəri kimi görməkdən məmnun olduq. Bu, bizə bir daha sübut etdi ki, xalq öz istəyi ilə azadlıq 

uğrunda səy göstərməsə, heç kim onun yerinə bunu etməyəcək. Azanın Şuşa və Ağdam məscidlərindən 

əbədi səslənməsini, həmçinin Bosniya xalqı ilə Azərbaycan xalqının qardaşlığının daimi olmasını arzu 

edirik”. 

Masallıdan Yavər İsmayılov: “Möhtərəm Prezident, cənab İlham Əliyev, Sizi, xalqımızı, Ordumuzu 

möhtəşəm Qələbə münasibətilə Masallı rayonu Ləngan kənd sakinləri adından ürəkdən təbrik edirik. Cənab 

Prezident, Sizin komandanlığınızla bu müqəddəs hissləri bizə yaşadan Müzəffər Ordumuza dərin 

minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin rəhbərliyinizlə doğma Azərbaycanımız ildən-ilə daha da çiçəklənəcək, 

xalqımızın rifahı daha da artacaq. Bütün xalqımız Sizə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri adının 

verilməsi təklifini dəstəkləyir. Uca Tanrıdan Sizə, ailənizə, sevdiklərinizə uzun ömür, cansağlığı arzu 

edirik”. 

Gəncədən Gülnar Salahova: “Çox hörmətli liderimiz, əvvəla Sizi əldə etdiyiniz Qələbə münasibətilə 

ailəmiz adından ürəkdən təbrik edirik. Siz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olaraq 

xalqımızın xilaskarı oldunuz. Allah hər zaman yolunuzu açıq etsin! Cənab Prezident, bu günlərdə 

sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Əminik ki, geri qaytarılmış torpaqlarımızda Sizin sayənizdə azad 

yaşayacağıq. Evimizin ağsaqqalı ilə birlikdə biz Sizin hər bir çıxışınızı diqqətlə izləyir və verdiyiniz Qələbə 

xəbərlərini sevinc göz yaşları ilə qarşılayırıq. Cənab Prezident, Sizə olan inamımız, güvənimiz sonsuzdur. 

Vətənimiz uğrunda şəhid olmuş oğullarımızın ruhu qarşısında baş əyərək, Vətən sağ olsun deyirik! Ulu 

Tanrı Sizi, Azərbaycan Ordusunu, əsgər və zabitlərimizi qorusun!”. 

Naxçıvandan Məmməd Məmmədov: “Qəhrəman Prezidentimiz, Qarabağ torpaqlarının düşməndən 

alınması münasibətilə bütün naxçıvanlılar adından və ailəm adından Sizi təbrik edirik. Allah Sizi, 

Ordumuzu və Qarabağımızı və bütün xalqımızı qorusun. Naxçıvanlılar Sizinlə fəxr edir. Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Şirvan sakini Lyudmila Qribova: “Hörmətli cənab Prezident, biz Qələbəyə ürəkdən inanırdıq və o 

gün gəldi! Qələbə! Sonsuz sevinc və göz yaşları bir-birinə qarışdı. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

layiqli oğlunun - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi altında bizim 

şanlı Ordumuz çoxdan həsrət qaldığımız Qarabağ torpaqlarını özümüzə qaytardı. Qəlbimiz sevinc və 

qürurla doludur ki, xalqımız yenilməzdir! Mən Şirvan şəhərində doğulub boya-başa çatmışam, hazırda 13 

nömrəli orta məktəbin müəllimiyəm. Ailəm də artıq 6-cı nəsildir ki, bu bərəkətli torpaqlarda yaşayıb, 

yaşayır və yaşayacaq. Bizim başqa Vətənimiz yoxdur! Çünki bu Vətən mənə pulsuz təhsil verib, yaxşı 

tərbiyə verib, iş verib. Mən şəhər partiya komitəsində də işləmişəm, məktəb direktoru da olmuşam və heç 

kəs mənə deməyib ki, “sən russan”. Altı nəsil az deyil. Hər zaman sevincdə də, kədərdə də öz xalqımızla 

birlikdə olmuşuq və nə qədər ki, ürəklərimiz döyünür - belə də olacaq! Respublikamızın ən çətin günlərində 

- 1993-1997-ci illərdə mənim neftçi-mühəndis və ehtiyatda olan zabit həyat yoldaşım Silahlı Qüvvələrdə 

xidmətə çağırılıb, kapitan rütbəsində şərəflə öz torpaqlarını qoruyub. Mənim övladlarım və nəvəm burada 
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böyüyüb, Azərbaycan Respublikasının layiqli vətəndaşları olaraq yetişmişlər. Hörmətli Prezidentimiz, 

Sizə, ailənizə xoşbəxtlik, bütün xalqımıza səmimi-qəlbdən rifah arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan!”. 

Balakən sakini Kərimət Əliqayeva: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, işğal altında 

olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qazandığımız Qələbəyə, Zəfərə görə Sizi ailəmiz adından, şəxsən öz 

adımdan ürəkdən təbrik edirəm. Çox şükürlər olsun ki, bundan belə biz şəhid analarının gözlərindən yaş 

axmayacaq, şəhid oğullarımızın qanı yerdə qalmadı, daha qan tökülməyəcək, ah-nalələr göyə ucalmayacaq. 

Bir şəhid anası olaraq ən böyük arzum 21 il öncə şəhid olmuş oğlumun qanı tökülən yeri ziyarət etməkdir. 

Bu imkanı bizə bəxş etdiyiniz üçün Sizə minnətdaram, ey böyük Sərkərdəmiz!”. 

Füzuli sakini Mədəd Hacıyev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, apardığınız 

məqsədyönlü siyasəti dəstəkləyir və bu ağır Vətən müharibəsində dövlətimizin qalib olub öz torpaqlarına 

qovuşmağı sevincini bizə yaşatdığınız üçün Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin sayənizdə 

Azərbaycan xalqı tarixə şanlı hərflərlə Qələbə sözünü yazdı. Bütün Füzuli camaatı adından Sizə təşəkkür 

edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Sizi və Ordumuzu qorusun! Yaşasın müstəqil 

Azərbaycan!”. 

Gədəbəydən Elsevər Nağıyev: “Müzəffər Ali Baş Komandan, bu gün ölkəmiz naminə həyata 

keçirilən tədbirlərə, görülən işlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 

əldə edilmiş Qələbə münasibətilə Sizi təbrik edir, Sizə xoş arzularımı bildirirəm. Biz gənclər daim Sizə 

güvənərək Sizin ətrafınızda sıx birləşmişik. Sizə möhkəm cansağlığı və işlərinizdə uğurlar arzulayıram”. 

Ağdam sakini Vüsalə Bağırova: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin Vətənimizin ərazi bütövlüyü 

uğrunda apardığınız mübarizəni dəstəkləyirik. Çünki Siz bu mübarizə ilə tarix yazırsınız. Ən yeni tarix, o 

tarix ki, Azərbaycan əbədi bir dövlət olduğunu sübut edir. Biz Sizin siyasətinizi ailəliklə alqışlayırıq. 

Qarabağ Azərbaycandır”. 

Masallıdan Pərvanə Məmmədova: “Cənab Prezident, Sizi və bütün Azərbaycan xalqını erməni 

vandallar üzərində qazanılmış bu möhtəşəm Qələbə münasibətilə təbrik edirəm və əmin-amanlıq 

arzulayıram. Sağ olsun, mənim rəhbərim. Uca Allahdan bu müqəddəs yolda canlarından keçən qəhrəman 

Azərbaycan övladlarına rəhmət, yaralılarımıza şəfa diləyirəm. Yaşasın Azərbaycan!”. 

Bakı sakini Gülşən İsmayılova: “Hörmətli cənab Prezident, ölkənin yenilməz sərkərdəsi, mənim 65 

yaşım var. Özüm Qarabağlı olsam da 17 yaşından Bakı şəhərində yaşayıram. Kəlbəcər, Laçın və Şuşanı 

görən, gəzən adam kimi yenidən həmin yerləri görmək nisgili ilə yaşayırdım. Siz isə Qarabağ nisgilini 

ürəyimizdən sildiniz, bizi göylərə qaldırdınız. Şəhid ailələrinin qarşısında baş əyir, onlara səbir arzulayır, 

şəhidlərimizə rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm. Siz bizim ölkəmizi inkişaf etdirən Prezident, Müzəffər Ali 

Baş Komandansınız. Siz xalqımızın adil rəhbəri, müdrik atasısınız. Sizin qızıldan heykəliniz qoyulmalıdır. 

Allah Sizə kömək olsun! Rəbbim Sizi qorusun! Allah Sizi bədnəzərdən qorusun!”. 

 

AZƏRTAC 
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Sahibə Qafarova: Beynəlxalq ictimaiyyətin susqunluğu və cəza tədbirləri görməməsi Ermənistanın 

işğalı 30 il davam etdirməsinə gətirib çıxarıb 

 

[19:05] 24.11.2020  

 

Beynəlxalq ictimaiyyətin susqunluğu və cəza tədbirləri görməməsi Ermənistanın işğalı 30 il davam 

etdirməsinə gətirib çıxarıb. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu fikirləri 

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Türkiyə Böyük Millət Məclisi və Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasının (AŞPA) Miqrasiya, Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər Komitəsinin birgə təşəbbüsü ilə 

noyabrın 24-də keçirilən “Miqrant uşaqların qorunması və itkin düşən uşaqların xilas edilməsi” adlı 

beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı söyləyib. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop və AŞPA prezidenti Rik Daemsin də iştirakı 

ilə keçirilən konfransda Milli Məclisin sədri müzakirə edilən mövzunun beynəlxalq ictimaiyyət üçün 

əhəmiyyətindən və aktuallığından söz açıb. Sahibə Qafarova AŞPA-nın Miqrasiya, qaçqınlar və məcburi 

köçkünlər komitəsinə sədrlik etdiyi 2016-2018-ci illərdə də miqrant uşaqların problemlərini diqqət 

mərkəzində saxladığını, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə daha çox diqqət ayırmasına çalışdığını 

xatırladıb. 

Spiker sözügedən problemin ciddiliyini nümayiş etdirən bəzi rəqəmləri təbdir iştirakçılarının 

diqqətinə çatdıraraq bildirib ki, 2018-ci ilin sonu etibarilə qlobal miqyasda 31 milyon uşaq öz doğma yurd-

yuvalarından didərgin düşüb. O deyib: “Təkcə 2014-2018-ci illər arasında 1600 miqrant uşaq həyatını 

itirmişdir ki, bu da hər gün bir uşaq deməkdir. Əminəm ki, reallıqda bu rəqəmlər daha qorxuncdur, çünki 

bir çox miqrant uşağın ölümü qeydə alınmayıb”. 

BMT-nin 2020-ci ilin may ayında açıqladığı hesabata diqqəti çəkən Milli Məclisin sədri bildirib ki, 

təkcə 2019-cu ildə 19 milyon uşaq münaqişələr və zorakılıq səbəbindən öz evlərini tərk etmək 

məcburiyyətində qalıb. Bu isə o deməkdir ki, hazırda dünyadakı miqrantların 12 faizi uşaqlardır, başqa 

sözlə, hər 8 miqrantdan biri uşaqdır. Bu rəqəmlər qorxuncdur, həyəcan təbili çalır. Son dövrlər COVID-19 

pandemiyasının geniş vüsət alması isə vəziyyəti daha da qorxunc edib. 

Spiker Sahibə Qafarova AŞPA və digər beynəlxalq təşkilatların miqrant uşaqlarla bağlı problemə 

daha çox diqqət ayırmasından məmnun olduğunu ifadə etsə də, vəziyyətin yaxşıya doğru dəyişməməsindən 

təəssüfləndiyini bildirib. 2017-ci ilin oktyabrında “Avropada itkin düşmüş qaçqınlar və miqrant uşaqlar” 

adlı qətnamə layihəsinə imza atan 22 AŞPA üzvündən birinin özü olduğunu xatırladan spiker bu sahədə 

görülən işlərin az səmərəli olmasının səbəbini “nəticə ilə mübarizə”də gördüyünü diqqətə çatdırıb. Bildirib 

ki, səbəblər isə müharibələr, hərbi münaqişələr, iqlimlə bağlı çağırışlar, yoxsulluq və digər qlobal 

problemlərdir. Bunlara qarşı isə səmərəli mübarizə aparılmır. 

Milli Məclisin sədri Azərbaycanın da çoxsaylı qaçqın və məcburi köçkünə sahib olan, uzun illər bu 

problemdən əziyyət çəkən bir ölkə olduğunu konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Bildirib ki, 1990-

cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə məruz qalıb, nəticədə 1 milyon qaçqın 

və məcburi köçkünün problemi ilə üzləşib və bu, ölkənin hər 8 vətəndaşından 1-nin qaçqın və məcburi 

köçkün olması deməkdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin susqunluğu və Ermənistanın cəzasız qalması 30 il 

boyunca – Silahlı Qüvvələrimiz 44 günlük Vətən müharibəsində öz ərazilərimizi işğaldan azad edənədək, 

Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğalının davam etməsi ilə nəticələndi. 

Spiker dolayısı ilə beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə də beynəlxalq təşkilatların susqunluğu və 

təsirsizliyinin son nəticədə qlobal xarakterli məsələlərin, o cümlədən miqrant probleminin daha mürəkkəb 

hal almasına səbəb olduğunu vurğulayıb. 

Sahibə Qafarova Suriya, İraq, Liviya, Yəmən kimi ölkələrdə və bütövlükdə, Aralıq dənizi 

regionundakı qeyri-sabitliyin də, bunun Türkiyə üçün yaratdığı çətinliklərin də beynəlxalq təşkilatların 

fəaliyyətinin səmərəsizliyinin nəticəsi olduğunu qeyd edib. Hazırda Türkiyənin təkcə Suriyadan 3,6 milyon 

qaçqına ev sahibliyi etdiyini xatırladan spiker buna görə qardaş ölkənin ən böyük təşəkkürə layiq olduğunu, 

lakin beynəlxalq ictimaiyyətin oturub düşünməli olduğunu vurğulayıb. 

Sonda Milli Məclisin sədri belə vacib konfransın keçirilməsinə verdiyi dəstəyə, həmçinin ona bu 

tədbirdə fəxri qonaq kimi iştirak etmək üçün göndərilən dəvətə görə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə və 

şəxsən Mustafa Şentopa, AŞPA-nın prezidenti Rik Daemsə və AŞPA-nın Miqrasiya, qaçqınlar və məcburi 

köçkünlər komitəsinə təşəkkürünü ifadə edib. 
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Ukraynalı sahibkarlar Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin yenidən qurulmasında 

iştirak edə bilərlər  

 

[18:35] 24.11.2020  

 

Ukrayna şirkətləri Azərbaycanın erməni işğalından azad edilən ərazilərinin yenidən qurulmasında 

fəal iştirak edə bilərlər. Azərbaycan dövləti artıq həmin ərazilərin yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi 

üçün dövlət proqramı hazırlayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmira Axundova bu ölkənin 

rəqəmsal transformasiya nazirinin avrointeqrasiya məsələləri üzrə müavini Valeriya İonanla görüşündə 

söyləyib. 

Səfir bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə rəqəmsal həyatın 

inkişafı üçün müvafiq işlər görülüb və bu proses davam etdirilir. Bu sahənin inkişafı məqsədilə 

Azərbaycanda xarici investorlar üçün münbit şərait yaradılıb. Ona görə də Ukrayna şirkətləri Rəqəmsal 

Transformasiya Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanın bu işinə töhfələrini verə bilərlər. 

“Nazirliyiniz birgə fəaliyyətlə bağlı, xüsusilə işğaldan azad olunan ərazilərimizin inkişafı üçün 

təkliflər planını hazırlayıb Azərbaycan tərəfinə təqdim edə bilər. Azərbaycan hökuməti təklifləri 

araşdırandan sonra müvafiq qurumlarla ikitərəfli müzakirələrə başlaya bilərsiniz”, - deyə Elmira Axundova 

əlavə edib. 

Çalışdığı nazirliyin bir ildir yaradıldığını qeyd edən Valeriya İonan qurumun fəaliyyətinin əsas 

məqsədinin Ukraynanı rəqəmsal həyata keçirmək olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Ukraynada 

rəqəmsal təhsilin məqsədi yaxın üç ildə 6 milyon ukraynalıya müasir texnologiyalardan istifadəni 

öyrətməkdir. 

Nazir müavini bildirib ki, innovativ sahibkarlığın inkişafı da əsas istiqamətlərdən biridir. Bu sahəyə 

sahibkarlar üçün xüsusi onlayn və oflayn məsləhət zonalarının işə salınması daxildir. Dövlət regional 

biznesin inkişafı üçün kiçik və orta sahibkarlığa böyük diqqət ayırır. “Azərbaycan və Ukraynanın iş 

adamları üçün rəqəmsal platformanın yaradılması olduqca vacibdir. Bu işdə nazirliyimiz öz töhfəsini verə 

bilər”, - deyə Valeriya İonan əlavə edib. 

Görüşdə iştirak edən Ukraynanın İxracın Təşviqi Ofisinin direktor əvəzi Tatyana Miskova da hər iki 

ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün müxtəlif təkliflərlə çıxış edib. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Şuşa şəhərinin havadan çəkilmiş videogörüntüsünü yayıb  

 

[18:08] 24.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Şuşa şəhərinin havadan videogörüntüsünü yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntünü təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyanın və İranın xarici işlər nazirləri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər 

 

[17:50] 24.11.2020  

 

Rusiyanın Xarici işlər naziri Sergey Lavrov və İran XİN rəhbəri Məhəmməd Cavad Zərif arasında 

telefon söhbəti olub. Nazirlər Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. 

AZƏRTAC RF XİN-in mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, nazirlər münaqişə zonasında tam 

atəşkəsə nail olmaq məqsədilə Rusiya tərəfinin səylərini, habelə döyüş əməliyyatları nəticəsində zərər 

çəkmiş mülki əhaliyə humanitar yardım göstərilməsinin zəruriliyini nəzərə almaqla Qarabağda cari 

vəziyyəti müzakirə ediblər. 

Tərəflər İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələləri, Suriyada, Körfəz zonasında, Yəməndə və 

Əfqanıstanda vəziyyəti də nəzərdən keçirib, ticari-iqtisadi və humanitar sahələrdə cari Rusiya-İran 

layihələrini müzakirə ediblər. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Prezidenti: Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyət sabitləşir 

 

[17:41] 24.11.2020  

 

Bütövlükdə Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyət sabitləşir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu fikri xarici dövlətlərin Rusiyaya yeni 

təyin edilmiş səfirlərinin etimadnamələrinin təqdim edilməsi mərasimində söyləyib. 

RF Prezidenti xatırladıb ki, Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun əldə etdiyi əsas razılaşmalara riayət 

etməklə münaqişənin nizamlanmasında vasitəçi kimi səy göstərir. V.Putin ümidvar olduğunu bildirib ki, 

müvafiq beynəlxalq təşkilatlar regionda zərər çəkmiş rayonların sakinlərinə kömək göstərilməsində, 

infrastrukturun bərpasında, normal dinc həyat şəraitinin formalaşmasında fəal iştirak edəcəklər. 

Rusiya Prezidenti deyib: “Biz bunu əsas götürürük ki, bütün bu tədbirlər uzanan münaqişənin ədalətli 

qaydada, Azərbaycan və erməni xalqlarının mənafeyinə uyğun olaraq uzunmüddətli və tamformatlı 

nizamlanması üçün ilkin şərait yaradacaq”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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İtaliyanın Neapol şəhərinin bələdiyyələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən 

sənədlər qəbul edib 

 

[17:30] 24.11.2020  

 

İtaliyanın Neapol şəhərinin Ottaviano bələdiyyəsi “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələri dərhal icra edilməlidir” adlı sənəd 

qəbul edib. Eyniadlı sənəd, habelə şəhəri Liveri bələdiyyəsi tərəfindən də qəbul olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sənədlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və etnik təmizləmə 

siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon da daxil olmaqla, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin 

işğal olunduğu, 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyü, 

azərbaycanlılara qarşı müharibə cinayətləri və Xocalı soyqırımının törədildiyi bildirilir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Assambleyasının münaqişə ilə bağlı qətnamələrinin 

Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə dəstək verərək 

Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıdığı, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş 

həmin ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb etdiyi vurğulanır. 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2015-ci il tarixli “Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı” 

işi ilə bağlı qərarında da Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən işğalının təsdiqləndiyi 

bildirilir. 

Sənədlərdə, həmçinin rəsmi İtaliyanın davamlı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəklədiyinə diqqət çəkilir və bu xüsusda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cari ilin fevralında 

İtaliyaya dövlət səfəri zamanı imzalanmış “İtaliya Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında 

Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair Birgə Bəyannamə”yə istinad edilir. 

Münaqişə ilə bağlı mövcud hüquqi əsaslara və 30 ilə yaxındır ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi 

çərçivəsində aparılan danışıqlara baxmayaraq, Ermənistanın destruktiv siyasəti nəticəsində danışıqların 

dayandırıldığı, Azərbaycan xalqının böyük ədalətsizliklə üzləşdiyi, 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın 

və məcburi köçkünün öz yurd-yuvalarına qayıda, ailə üzvlərinin məzarlarını belə ziyarət edə bilmədikləri 

vurğulanır. 

Sənədlərdə sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistanın yeni hərbi təcavüzü zamanı mülki obyektləri, 

mülki şəxsləri qəsdən hədəfə alaraq Gəncə və Bərdə şəhərlərini bombalaması pislənilir. Bu xüsusda, Gəncə 

və Bərdə şəhərlərinin sakinləri, bütünlükdə Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik ifadə edilir. 

Sənədlərdə aidiyyəti bələdiyyələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini daim dəstəklədiyi, 

Ermənistanın təcavüz siyasətini pislədiyi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş 

bütün ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və tamamilə çıxarılmalı, münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının və Baş Assambleyasının müvafiq qətnamələrinin dərhal yerinə yetirilməli, eləcə də azərbaycanlı 

qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaq hüququnun təmin edilməli olduğu 

vurğulanır. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma  

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun Abdal və Gülablı kəndlərinin 

videogörüntülərini yayıb  

 

[16:50] 24.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun Abdal və 

Gülablı kəndlərinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Bərdə–Ağdam dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[16:30] 24.11.2020  

 

2020-ci il sentyabrın 27-də başlanmış Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının tarixi Qələbəsi ilə başa 

çatmış, Ağdam rayonunun erməni təcavüzünə məruz qalmış bütün əraziləri də işğaldan azad edilmişdir. 

Rayonun 27 il ərzində işğal altında saxlanılmış ərazilərində, Ağdam şəhəri də daxil olmaqla bütün 

yaşayış məntəqələri, o cümlədən həyati vacib təsərrüfat sahələri, yaşayış evləri tamamilə dağıdılmış, ətraf 

mühitə, tarixi-mədəniyyət və dini abidələrə ciddi ziyan vurulmuşdur. 

Ağdam rayonunun işğal altında olmayan 44 yaşayış məntəqəsində son illərdə müxtəlif dövlət 

proqramları çərçivəsində geniş tikinti-bərpa və abadlıq-quruculuq işləri görülmüş, Olimpiya İdman 

Kompleksi, Muğam Mərkəzi, Mərkəzi Rayon Xəstəxanası və digər sosialyönümlü obyektlər tikilmiş, 

Ağdam Dövlət Dram Teatrının binası əsaslı təmir olunmuş, xalçaçılıq müəssisəsi yaradılmışdır. 6600-dən 

çox məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış 18 yeni qəsəbədə 18 ümumtəhsil və 3 musiqi məktəbi, 12 tibb və 

10 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi inşa edilmiş, qaz, elektrik, içməli su xətləri çəkilmiş, yol-nəqliyyat 

infrastrukturu yaxşılaşdırılmış, digər mühüm layihələr həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, bu 

istiqamətdə aparılan işlərin davam etdirilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və Ağdam 

rayonunun dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi məqsədilə qərara alıram: 

1. Ümumi uzunluğu 45,0 kilometr olan Bərdə–Ağdam dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi və 

tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə 

ilkin olaraq 5,0 (beş) milyon manat ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən 

məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət 

büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun (investisiya xərclərinin) bölgüsündə bu Sərəncamın 

1-ci hissəsində göstərilən dəmir yolu xəttinin tikintisinin davam etdirilməsi üçün zəruri olan maliyyə 

vəsaitini nəzərdə tutsun. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

  

 İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2020-ci il. 
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Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə 

bağlı Əlaqələndirmə Qərargahı yaradılıb 

 

[16:47] 24.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş 

qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahı yaradılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. 

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev 

Qərargahın rəhbəri təyin olunub. 

Qərargah 30 üzvdən ibarətdir. Həmçinin Qərargahın nəzdində katiblik və kommunikasiya 

funksiyasının yerinə yetirilməsi və zəruri analitik-təşkilati dəstək göstərilməsi məqsədilə İdarələrarası 

Mərkəz yaradılacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş 

qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının yaradılması haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[16:26] 24.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan Respublikası Baş nazirinin və Rusiya 

Federasiyası Prezidentinin 2020-ci il noyabrın 10-da imzaladıqları Bəyanatda nəzərdə tutulmuş 

müddəaların icrasından irəli gələn, habelə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində 

sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər təxirəsalınmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin 

əlaqələndirilməsi məqsədilə aşağıdakı tərkibdə Əlaqələndirmə Qərargahı (bundan sonra – Qərargah) 

yaradılsın: 

Qərargahın rəhbəri 

Samir Nuriyev – Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri 

Qərargahın üzvləri 

Zeynal Nağdəliyev – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri  

Şahmar Mövsümov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyev – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 

Fuad Ələsgərov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri 

Anar Ələkbərov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi 

Gündüz Kərimov – Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Qanunvericilik və 

hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi 

Elçin Əmirbəyov – Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi 

Xalid Əhədov – Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi 

Emin Hüseynov – Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi 

Kamran Əliyev – Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru 

Vilayət Eyvazov – Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri 

Muxtar Babayev – Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri 

Fikrət Məmmədov – Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri 

Sahil Babayev – Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri 

Kəmaləddin Heydərov – Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri 

Ceyhun Bayramov – Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri 

Mikayıl Cabbarov – Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri 

İnam Kərimov – Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri 

Samir Şərifov – Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri 

Zakir Həsənov – Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri 

Ramin Quluzadə – Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri 

Oqtay Şirəliyev – Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri 

Emin Əmrullayev – Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri 

Anar Quliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri 

Rövşən Rzayev – Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsinin sədri 

Elçin Quliyev – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi 

Əli Nağıyev – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi 

Orxan Sultanov – Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi 

Anar Kərimov – Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət nazirinin birinci müavini 

Rəşad Nəbiyev – “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 
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2. Qərargahın nəzdində katiblik və kommunikasiya funksiyasının yerinə yetirilməsi və zəruri 

analitik-təşkilati dəstək göstərilməsi məqsədilə İdarələrarası Mərkəz yaradılsın. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2020-ci il. 
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Rusiya mətbuatı Azərbaycan Prezidentinin ölkəmizdəki xristian məbədləri ilə bağlı bəyanatını 

geniş işıqlandırıb 

 

[16:15] 24.11.2020  

 

Rusiya mətbuatı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdəki xristian məbədləri ilə bağlı 

bəyanatını geniş işıqlandırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiyanın aparıcı xəbər resursları Azərbaycanın nəzarətinə keçən 

ərazilərdə xristian məbədlərinin vəziyyətinə görə narahatlıq ifadə edən Qərb dövlətlərinin liderlərinə 

dövlətimizin başçısının sərt cavabına çəkib. Qeyd olunur ki, Azərbaycan lideri ölkədə bütün tarixi 

abidələrin dövlət tərəfindən qorunduğunu, hazırda iki pravoslav kilsəsinin təmir edildiyini, Qafqaz 

Albaniyası kilsələrinin respublikanın milli sərvəti olduğunu, gürcü və erməni kilsələrinin qorunub 

saxlandığını bəyan edib. 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Ordusunun Ağdamın azad edilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan 

döyüş əməliyyatları barədə dedikləri də Rusiya KİV-lərinin marağına səbəb olub. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva  

 

AZƏRTAC 
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Pakistanlı politoloq: Ermənistanı dövlət kimi tanımayan Pakistan daim Azərbaycanı dəstəkləyib 

 

[15:53] 24.11.2020  

 

Pakistanlı politoloq, Birminhem Universitetinin Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə 

tədqiqatçı doktoru Omar Kərim “Arabnews” qəzetinə yazdığı “Pakistanın Qarabağ münaqişəsindən 

praqmatizm dərsləri” sərlövhəli analitik məqalədə işğalçı Ermənistanı dövlət kimi tanımayan Pakistanın 

daim Azərbaycanı dəstəklədiyini qeyd edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, politoloq Ermənistanın 1994-cü ilədək Azərbaycanın ərazilərini işğal 

etdiyini, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə 27 ildən çox davam edən danışıqlarda təcavüzkar ölkənin 

yalnız status-kvonu qoruyub saxlamaq istədiyini diqqətə çatdırıb. O əlavə edib ki, sülh prosesinin nəticəsiz 

qalması müharibənin yenidən alovlanması təhlükəsini də artırıb. Uzun illər öz havadarlarına arxalanaraq 

qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirən Ermənistan son müharibədə məğlub olub və əvvəllər irəli sürdüyü 

iddialardan da əl çəkməyə məcbur edilib. Bu yeni reallıq əsl geosiyasət dərsi oldu. 

Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın əsas diqqəti transmilli neft-qaz layihələrinin 

həyata keçirilməsi vasitəsilə iqtisadi gücünü artırmağa yönəltdiyini bildirən politoloq qeyd edib: 

“Avropanın enerji bazarlarına daxil olan Azərbaycan, eyni zamanda, strateji qüdrətini də artırıb. Ölkənin 

istər regional, istərsə də ekstra-regional müttəfiqlərinin sayı çoxalıb. Azərbaycan Türkiyə ilə daha yaxın 

münasibətlər qurub. Cənubi Asiyada isə onun ən yaxın müttəfiqi Pakistandır. Rəsmi İslamabad Ermənistanı 

dövlət kimi tanımamaqla yanaşı, həm də Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında Bakıya diplomatik 

dəstəyini göstərib. Türkiyə ilə müttəfiqlik sayəsində Azərbaycan əsgərləri NATO-nun ikinci ən böyük 

ordusu olan türk silahlı qüvvələrində təlimlər keçiblər. Bundan başqa, Azərbaycan Ordusu ən yüksək hərbi 

texnologiyalara malikdir”. 

Müəllif diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Pakistanla da hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığı inkişaf 

etdirib, azərbaycanlı əsgərlərin bir hissəsi dost ölkədə təlimlərdə iştirak ediblər. “Bütün bu addımların 

nəticəsində Azərbaycan Ermənistanın sonuncu hərbi təxribatına layiqli cavab verdi və torpaqlarını işğaldan 

azad etdi. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Ordusunun hava hücumları və taktiki planlarına ciddi 

müqavimət göstərə bilmədi”, -deyə politoloq qeyd edib. 

Pakistanlı ekspert vurğulayıb ki, Azərbaycanın iqtisadi gücünü və hərbi qüdrətini artırmaqla öz 

torpaqlarını işğaldan azad etməsi ayrıca tədqiqat mövzusu ola bilər. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Qardaş Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bundan sonra da dəstəkləyəcəyik 

 

[14:44] 24.11.2020  

 

Hər şeydən əvvəl mərhum Heydər Əliyevin dediyi kimi, biz bir millət, iki dövlətik və Mustafa Kamal 

Atatürkün ifadə etdiyi kimi, “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir”. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 

Büdcə komissiyasındakı çıxışının Azərbaycana bağlı hissəsinə bu ifadələrlə başlayıb. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qardaşlığımız 

və əbədi dostluğumuz barədə fikirlərini xatırladan nazir deyib: “Can Azərbaycana dəstəyimiz, sadəcə, 

doğma münasibətlərimizdən deyil, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsasən haqlı olması və 30 ildir ki, 

torpaqları işğalda saxlanıldığı üçün zərərçəkən tərəf olması ilə bağlıdır”. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin apardığı əks-hücum əməliyyatları nəticəsində təcavüzkar 

Ermənistanın təslim olmasını və məlum anlaşmanın xalqımız tərəfindən coşqu ilə qarşılanmasına Bakıda 

da şahid olduqlarını diqqətə çatdıran nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanın haqlı olması, ərazi bütövlüyünün 

bərpası bu razılaşma ilə təsdiqini tapıb. 

Atəşkəs razılaşmasının şərtləri ilə bağlı parlamentarilərə geniş məlumat verən nazir bildirib ki, 

Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi ilə ölkənin digər əsas hissəsi arasında birbaşa əlaqələrin qurulması 

qazanılan böyük uğurlardandır. Sülh prosesinin bütün tərəflərə fayda gətirəcəyinə əminliyini ifadə edən 

nazir Mövlud Çavuşoğlu deyib: “Bölgədə sülh və inkişaf yolunun Türkiyədən keçdiyini bütün dünya bir 

daha gördü. Qardaş Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bundan sonra da dəstəkləyəcəyik”. 

  

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ağdam rayonunun Gülablı kəndində məskunlaşan ermənilər şəxsi əşyalarını çıxarmaq üçün 

hərbçilərimizə müraciət ediblər  

 

[14:38] 24.11.2020  

 

İşğaldan azad olunan Ağdam rayonunun Gülablı kəndində məskunlaşan erməni əsilli mülki 

vətəndaşlar yaşayış yerlərindən şəxsi əşyalarını çıxarmaq üçün Azərbaycan Ordusunun hərbi 

qulluqçularına müraciət ediblər. 

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bununla bağlı yayılan videoda hərbi 

qulluqçularımızın azad edilmiş torpaqlarımızda məskunlaşan ermənilərin yaşayış yerlərindən əşyalarının 

təxliyəsi və onların təhlükəsizliklərinin təmin edilməsi məqsədilə beynəlxalq humanitar hüququn norma və 

prinsiplərinə, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının müddəalarına uyğun olaraq zəruri humanitar 

dəstək göstərmələrinə dair görüntülər yer alıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri tarixi-mədəni abidələrimizin bərpası sahəsində 

görüləcək işlərə xeyir-dualar verir 

 

[14:27] 24.11.2020  

 

Azərbaycanın dövlət başçısı öz müraciət və müsahibələrində dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanın 

digər ərazilərində olduğu kimi işğaldan azad olunmuş torpaqlarda da bütün dini və mədəni abidələr, ibadət 

evləri bərpa ediləcək, hər bir insanın inancına hörmətlə yanaşılacaq, sülh şəraitində birgəyaşayış təmin 

olunacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərlərinin Qarabağda 

dağıdılan dini abidələrimizlə bağlı birgə bəyanatında deyilir. 

“Tarix boyu Azərbaycanda firavan yaşayan və öz dini ayinlərini sərbəst şəkildə yerinə yetirən 

xristian pravoslav, katolik, Dağ yəhudiləri, Alban-udi xristian, aşkenazi-Avropa yəhudiləri və digər dini 

icmalarının rəhbərləri olaraq Azərbaycanın bu sülhpərvər siyasətini dəstəkləyir, tariximizin və 

mədəniyyətimizin bərpası sahəsində görüləcək möhtəşəm quruculuq işlərinə xeyir-dualar veririk”, - deyə 

bəyanatda vurğulanır. 

Bəyanat dünya ictimaiyyətinə müraciətlə tamamlanır: “Biz, Azərbaycandakı dini konfessiya 

rəhbərləri xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə, dini liderlərə 

və dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək, onları ölkəmizdə və yaşadığımız bölgədə sülh, əmin-amanlıq və 

birgəyaşayışın bərqərar olmasına dəstək verməyə çağırırıq!”. 

 

AZƏRTAC 
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Təcavüzkar Ermənistanın riyakar çıxışları Azərbaycandakı bütün dini konfessiyaların 

nümayəndələrini qəzəbləndirir 

 

[14:04] 24.11.2020  

 

Multikultural ənənələrə sadiq olan Azərbaycan Hökuməti mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması 

siyasətini prioritet istiqamət kimi dəyərləndirir və nəinki ölkə daxilində, hətta dünyanın müxtəlif 

bölgələrində, o cümlədən Vatikanda, Fransada, Bolqarıstanda, Serbiyada tarixi abidələrin, məscid və 

kilsələrin bərpasına əvəzsiz töhfələr verir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu məlumatlar Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərlərinin 

Qarabağda dağıdılan dini abidələrimizlə bağlı birgə bəyanatında yer alıb. 

Bəyanatda deyilir: “Hazırda Ermənistan Azərbaycana qarşı dini mövzuda yalan təbliğat aparır, 

işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə dini-mədəni abidələrin guya Azərbaycan tərəfindən dağıdılmasına 

yönələn addımların atıldığını iddia edir, öz təxribatını ölkəmizin adına yazmağa cəhd göstərir. Bu qədər 

real faktların müqabilində təcavüzkar Ermənistanın davamlı riyakar çıxışları, feyk xəbərləri, özünü məzlum 

göstərən yalan informasiyaları Azərbaycan vətəndaşlarının, tolerant, multikultural ölkədə yaşayan bütün 

dini konfessiya nümayəndələrinin haqlı qəzəbinə səbəb olur”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə mediası Prezident İlham Əliyevin Ağdam şəhərinə səfərini geniş işıqlandırıb 

 

[14:03] 24.11.2020  

 

Noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərinə səfəri 

Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) tərəfindən geniş işıqlandırılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin Məkkədən gətirdiyi “Qurani-Kərim”i Ağdam 

məscidinə bağışlaması, dağıdılıb viran qoyulan məscidə müsəlman qaydalarına tam əməl edərək daxil 

olması, dövlətimizin başçısının üçrəngli bayrağımıza ehtiramı və digər mühüm məqamlar qardaş ölkə KİV-

lərinin diqqətindən yayınmayıb. Bütün bu qürurverici görüntülər video və fotolarla Türkiyə ictimaiyyətinə 

çatdırılmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin dərin məzmunlu nitqindəki xüsusi mesajlar da media tərəfindən 

diqqətlə izlənilib. 

Qeyd edək ki, Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri erməni vandalları tərəfindən vəhşicəsinə 

dağıdılan Ağdam rayonu barədə geniş materiallar yaymaqdadır. Mətbuat haqlı olaraq Ağdamı Xirosima ilə 

müqayisə edir. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın Azərbaycan xalqının dini və mədəni irsinin məhv edilməsinə yönəlmiş əməlləri bəşər 

mədəniyyətinə təcavüzdür 

 

[13:55] 24.11.2020  

 

İllərlə öz təcavüzkar siyasətini davam etdirən Ermənistan rejimi beynəlxalq hüquq və beynəlxalq 

humanitar hüquq normalarına heç bir məhəl qoymayıb, işğal etdiyi torpaqlarda yanğınlar, fosforlu 

bombalar, zəhərli maddələr və minalar vasitəsilə ekoloji cinayətlər törədib. Bu gün ermənilər Azərbaycan 

ərazilərindən çıxarkən vəhşiliklər törətdir, maddi-mənəvi sərvətlər talan edilir, sənət əsərləri oğurlanır, 

meşələrə və mülki obyektlərə od vurulur. Bu kimi real faktlar dünya mediası tərəfindən geniş işıqlandırılır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistan tərəfinin bu vəhşiliyi barədə məlumatlar Azərbaycandakı dini 

konfessiyaların rəhbərlərinin Qarabağda dağıdılan dini abidələrimizlə bağlı birgə bəyanatında əksini tapıb. 

Bəyanatda deyilir: “Ermənistanın çoxmillətli və çoxkonfessiyalı Azərbaycan xalqının dini və mədəni 

irsinin məhv edilməsi və saxtalaşdırılmasına yönəlmiş əməlləri beynəlxalq humanitar hüquq, o cümlədən 

Cenevrə Konvensiyalarının açıq-aşkar pozulması ilə yanaşı, bütün bəşər mədəniyyətinə və ümumdünya 

əhəmiyyətli irsinə qarşı təcavüzdür”. 

Qeyd edək ki, bəyanat Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Bakı 

və Azərbaycan Arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih 

Yevdayev, Bakıdakı Avropa yəhudiləri icmasının rəhbəri Aleksandr Şarovski, Azərbaycan aşkenazi 

yəhudilərinin baş ravvini Şneor Seqal və Alban-udi icmasının rəhbəri Robert Mobili tərəfindən imzalanıb. 

 

AZƏRTAC 
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“Jewish Press”: Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan, ayrılmaz hissəsidir 

 

[13:40] 24.11.2020  

 

Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, burada yəhudilər özlərini təhlükəsiz hiss edir, antisemitizm 

Azərbaycan xalqına yaddır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir siyasi analitik Raxel Avraamın nüfuzlu “Jewish Press” 

informasiya agentliyinin yaydığı məqaləsində yer alıb. 

Raxel Avraamın fikrincə, bəzi ermənipərəst ekspertlər arabir yazdıqları məqalələrdə bildirirlər ki, 

İsrailin Azərbaycanı dəstəkləməsi strateji səhvdir. Bu ermənipərəst ekspertlər deyirlər ki, guya Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağda ermənilərə qarşı “soyqırımı” törətməyə cəhd edib və Holokostu yaşamış yəhudi xalqı 

bunu dəstəkləməməlidir. Lakin bu “ekspertlər” başa düşmürlər ki, belə uydurma iddialar faktiki olaraq, 

nasistlər tərəfindən törədilmiş vəhşiliyin azaldılmasına işləyir, çünki Azərbaycan heç bir soyqırımı 

törətməyib. Bu ermənipərəst ekspertlər, həmçinin bəyan edirlər ki, guya Dağlıq Qarabağ tarixən 

Ermənistanın bir hissəsi olub. Lakin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli dörd 

qətnaməsində təsdiqlənib ki, Dağlıq Qarabağ regionu Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan və 

ayrılmaz hissəsidir və Ermənistan öz qoşunlarını bu ərazilərdən qeyd-şərtsiz, dərhal çıxarmalıdır. Bununla 

belə, son 30 il ərzində Ermənistan qanunla ona məxsus olmayan bu regiona məskunlaşdırılma üçün maliyyə 

yardımı edib. 

İsrailli analitik xatırladır ki, 1992-ci ilin fevralında Xocalıda törədilən soyqırımı aktı bəşəriyyətə 

qarşı dəhşətli və müdhiş cinayət idi. Ovaxtkı müharibə zamanı ən dəhşətli etnik təmizləmə aktlarından 

birində Ermənistan bir müdhiş fevral gecəsində Azərbaycanın Xocalı şəhərində soyqırımı aktı törətdi. 

Nəticədə bu amansız etnik təmizləmə aktında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bir gecədə aralarında 

63 uşaq, 106 qadın və 70 ahıl şəxsin olduğu 613 nəfər qətlə yetirilib, bundan əlavə, 487 nəfər şikəst edilib, 

1275 nəfər əsir götürülüb. Bu insanların belə qəddarlığa məruz qalmasının yeganə “səbəbi” onların 

azərbaycanlı olması idi. 

“Məcburi köçkün azərbaycanlılar bu yaxınlaradək öz doğma torpaqlarına qayıda bilmirdilər. “Lakin 

1993-cü ildən bəri Dağlıq Qarabağa köçmək istəyən ermənilərə əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul 

olmaqdan ötrü “onların yaşayışları üçün maliyyə dəstəyi” təqdim olunurdu. Bu, müharibə zamanı işğal 

edilən ərazilərdə mülki əhalinin yerləşdirilməsinin qadağan edildiyini nəzərdə tutan Cenevrə 

Konvensiyasının birbaşa pozulmasıdır. Lakin Ermənistan bu mühüm beynəlxalq qanunu açıq şəkildə pozub 

və bu yaxınlaradək milyondan çox azərbaycanlı qaçqına öz evlərinə qayıtmağa imkan verməyib, bilərəkdən 

onların yerinə diaspordan və elə Ermənistanın özündən olan erməniləri yerləşdirib. 

Sentyabr ayından başlayaraq sülh razılaşması imzalanana qədər Ermənistan Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinə günahsız vətəndaşlara zərər vurmaq məqsədilə artilleriya zərbələri endirib ki, bu da 

müharibə cinayətidir”, - deyə Avraam öz məqaləsində vurğulayır. 

Faktiki olaraq, “Human Rights Watch” hətta təsdiqləyib ki, Ermənistan azərbaycanlıları kasetli 

döyüş sursatlarının köməyi ilə qətlə yetirib. Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyevin bu yaxınlarda 

BMT-nin insan haqları Şurasına yazdığı məktubda deyilir: “Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yarım 

milyon əhalisi olan, münaqişə zonasından 100 kilometrdən artıq məsafədə yerləşən Azərbaycanın ikinci 

böyük şəhəri Gəncənin oktyabrın 4-də, 5-də, 8-də, 11-də və 17-də Ermənistan ərazisindən ballistik raket 

atəşinə məruz qalması nəticəsində 6-sı uşaq, 10-u qadın olmaqla 26 mülki şəxs həlak olub, 32-si uşaq, 57-

si qadın olmaqla 142 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycanın strateji obyektləri olan Mingəçevir Su və İstilik Elektrik stansiyaları, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və 

Bakı-Novorossiysk neft kəmərləri, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri hədəfə alınmaqla müxtəlif tarixlərdə raket 

atəşlərinə məruz qalıb. 

Azərbaycan hökumətinin məlumatına görə, sentyabrın 27-dən sülh razılaşması imzalananadək olan 

dövrdə 93 dinc sakin öldürülüb, daha 407 nəfər yaralanıb. Bundan başqa, Ermənistanın mülki əhalinin sıx 

yaşadığı yerləri hədəf götürməsi nəticəsində Azərbaycanda 504 mülki obyekt, 3326 şəxsi ev və 120 

çoxmənzilli ev zərər çəkib. 

Müəllif yazır: “Bəzi ekspertlər antisemitizmin Ermənistanda problem olduğunu inkar edirlər, 

təsdiqləyirlər ki, bu, Azərbaycan təbliğatının məhsuludur. Lakin sözün düzü, erməni icmaları məni, sadəcə, 

Azərbaycana dəstək məqalələri yazdığıma görə “sionist terrorçu” və riyakar adlandırıblar. Necə ki, insan 

haqları üzrə beynəlxalq hüquqşünas, yəhudi əsilli İrina Sukerman Azərbaycanı dəstəklədiyinə görə bir sıra 
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antisemit təhqirlərə məruz qalıb”. O qeyd edir ki, əslində, “Yediot Ahronot”un erməni ordusunun baş 

qərargah rəisinin müşaviri Vladimir Poqosyanın İsraili 1933-cü il nasist Almaniyası ilə müqayisə edərək 

hədələməsi barədə xəbərindən o qədər də çox vaxt keçməyib. Ermənilər ilk dəfə deyil bu cür iyrənc iftiraları 

və digər antisemit hücumları törədirlər. Efrat Avivin özünün kitabında yazdığı kimi, XV-XVI əsrlərdə 

ermənilərin yəhudilərə nifrəti dini və maliyyə motivlərindən irəli gəlirdi, yəqin ki, buna görə də olduqca 

güclü idi. Yəhudilər xristian erməni məhəllələrindən keçərkən bəzən fiziki hücumlara məruz qalırdılar, 

bəzən yəhudiləri mərasim qətllərində təqsirləndirirdilər. Nəticədə yəhudilər adətən müsəlman məhəllələri 

ilə yanaşı və yaxud yaxınlığında yerləşməyə üstünlük verirdilər. Sonralar 1918-ci ildə erməni daşnak 

millətçiləri qrupu tərəfindən Qubada qanlı soyqırımı zamanı 3 minə yaxın dağ yəhudisi məhv edilib. 

Bundan məqsəd etnik cəhətdən təmiz Ermənistan üçün mühitin yaradılması idi. Qubada baş verən 

soyqırımına qədər 15036 dağ yəhudisi yaşayırdı. Onların 20 faizi öldürülmüşdü. Professor Rövşən 

Mustafayev öz tədqiqatında bu vəhşiliklər barədə yazaraq bildirir ki, öldürülmüş günahsız yəhudilərin 

adlarının aşkarlanmasını təkcə A.Xasməmmədovun sədrliyi altında fövqəladə istintaq komissiyasının 

topladığı materiallar sübut etmir. XX əsrin əvvəllərində dəhşətli faciəni yaşamış yəhudilərin şəxsi 

arxivlərindəki mötəbər faktlara uyğun materiallar da dağ yəhudilərinə qarşı daşnak dəstələrinin 

cinayətlərindən xəbər verir. 

Dünya Yəhudi Konqresi qeyd edir ki, Holokostdan canını qurtaran və Sovet İttifaqı daxilində dini 

münasibətdə daha dözümlü kimi tanınan Sovet Azərbaycanında məskunlaşan avropalı yəhudilər var. 

Bundan başqa, Qızıl Orduda xidmət edən azərbaycanlı hərbçi Həmzə Sadıqov yəhudi uşaqları üzərində 

sınaqlar aparan nasist generalı İohann fon Roddenburqu ələ keçirib. Məlumdur ki, Qızıl Ordunun bu igid 

azərbaycanlı zabiti 30 yəhudi ailəsini xilas edib. Məhz azərbaycanlı Həmzə Sadıqov yəhudi uşaqlarının 

xilaskarı olub, onun sayəsində onlarca yəhudi uşaq labüd ölümdən xilas edilib. Hazırda bu qəhrəmanın 

məzarı Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazidə yerləşir və yəhudi uşaqlarını faşistlərdən xilas edən 

qəhrəmanın özünün alman faşistlərindən heç nə ilə fərqlənməyən erməni faşistlərinin tapdağı altında 

olmasını düşünmək ürək ağrıdır. Bu erməni faşistləri Azərbaycanın Xocalı şəhərində və digər işğal edilmiş 

Azərbaycan rayonlarında uşaqları məhv ediblər. Sadıqovun məzarına gəlincə, bu məzarın erməni vandalları 

tərəfindən dağıdılması barədə məlumatlar var. 

Sonda Avraam yazır: “KİV-lərdə bəzi ekspertlərin bəyanat haqqında mənfi rəyinə baxmayaraq, mən 

Azərbaycanı onun imzaladığı yeni sülh razılaşmasında dəstəkləməkdə davam edəcəyəm. Mən bunu ona 

görə edirəm ki, həddən çox sayda erməninin antisemit olduğu bir vaxtda Azərbaycan antisemitizmin sıfır 

səviyyəyə bərabər olduğu tolerant, multikultural, çoxmədəniyyətli ölkədir. 

Mən bunu ondan ötrü edirəm ki, beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının dörd qətnaməsi isə Ermənistandan Dağlıq Qarabağın işğalının dayandırılmasını və işğalçı 

qüvvələrin həmin torpaqlardan dərhal çıxarılmasını tələb edir. Bütün bu səbəblərə görə mən bundan sonra 

da Azərbaycanın haqq işini açıq şəkildə müdafiə edəcəyəm”. 
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Ermənistan məscidləri məhv etməklə kifayətlənməyərək, Şuşadakı pravoslav kilsəsini, həmçinin 

Alban-udi məbədlərini qriqoriyanlaşdırıb 

 

[13:35] 24.11.2020  

 

Qarabağ ərazisində mövcud olan 67 məsciddən 63-ü yerlə-yeksan edilib, qalan 3 məscidə isə ciddi 

zərər vurulub. Ermənistan öz ərazisində yerləşən tarixi Azərbaycan dini abidələrini – İrəvan “Şah Abbas”, 

“Sərdar”, “Hacı Novruz Əli” və digər məscidləri tamamilə uçurub, Göy məscidin arxitektura 

xüsusiyyətlərini dəyişərək özgəninkiləşdirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərlərinin Qarabağda 

dağıdılan dini abidələrimizlə bağlı birgə bəyanatında bildirilir. 

Bəyanatda vurğulanır ki, yalnız müsəlman məscidlərini məhv etməklə kifayətlənməyən Ermənistan 

Şuşadakı İoann Predteça pravoslav kilsəsini, digər bölgələrdəki Alban-udi məbədlərini qəsb edərək 

qriqoriyanlaşdırıb, Xocavənd pravoslav kilsəsini tamamilə dağıdıb. Təcavüzkar dövlətin bu cür vandal 

əməllərə əl atmaqda əsas məqsədi “böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə bizim minilliklər ərzində 

yaşadığımız torpaqlarda həm tarixi keçmişimizi, həm də mənəvi yaddaşımızı məhv etmək olub. 

Bəyanatı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Bakı və 

Azərbaycan Arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevdayev, 

Bakıdakı Avropa yəhudiləri icmasının rəhbəri Aleksandr Şarovski, Azərbaycan aşkenazi yəhudilərinin baş 

ravvini Şneor Seqal və Alban-udi icmasının rəhbəri Robert Mobili imzalayıblar. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

645 
 

Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində qədim alban, pravoslav, müsəlman dini və mədəni 

irsini tamamilə silməyə çalışıb – BƏYANAT 

 

[13:23] 24.11.2020  

 

Dünya ictimaiyyəti bilməlidir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı təkcə etnik təmizləmə, soyqırımı və 

işğal deyil, uzun illər ərzində ölkəmizin öz müxtəlifliyi ilə fərqlənən mədəni və mənəvi irsinə qarşı təcavüz 

siyasəti yeridib. Ermənistanın monoetnikliyə söykənən dövlət siyasəti onun işğal etdiyi ərazilərdə də yalnız 

erməni izi yaratmağa xidmət edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərlərinin Qarabağda 

dağıdılan dini abidələrimizlə bağlı birgə bəyanatında yer alıb. 

Bəyanatda deyilir: “Digər xalqlara və dinlərə qarşı dözümsüzlüklə səciyyələnən cəmiyyət yaratmış 

Ermənistan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində tarixən mövcud 

olmuş qədim alban, pravoslav, müsəlman dini və mədəni irsini tamamilə silməyə çalışıb. Mədəni-mənəvi 

irs nümunələrimizi ya tamamilə dağıdıb, ya da tarixini və mənşəyini saxtalaşdıraraq özününkiləşdirib – 

erməniləşdirib, qriqoriyanlaşdırıb”. 

Bəyanatda vurğulanır ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanda minlərlə erməni əsilli vətəndaş 

əmin-amanlıq şəraitində yaşayır, Bakının mərkəzində erməni kilsəsi və onun kitabxanası dövlət tərəfindən 

abadlaşdırılaraq qorunur. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində isə məscid, məbəd və məzarlıqlar, tarixi 

abidələr, muzeylər, kitabxanalar dağıdılıb və talan edilib, Qafqaz Albaniyasına məxsus xristian məbədləri 

və rus pravoslav kilsələri qriqoriyanlaşdırılıb, məscidlər tövləyə çevrilərək İslam dinində haram sayılan 

heyvanların saxlanılması kimi misli görünməmiş həqarət əməllərinə məruz qalıb. 

Xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə, dini liderlərə və 

dünya ictimaiyyətinə ünvanlanan bəyanatı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri 

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Bakı və Azərbaycan Arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı 

Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevdayev, Bakıdakı Avropa yəhudiləri icmasının rəhbəri 

Aleksandr Şarovski, Azərbaycan aşkenazi yəhudilərinin baş ravvini Şneor Seqal və Alban-udi icmasının 

rəhbəri Robert Mobili imzalayıblar. 
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BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı azərbaycanlı məcburi köçkünlərə eynəklərin 

paylanmasına başlayıb 

 

[12:31] 24.11.2020  

 

Noyabrın 24-də BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının (BMT QAK) Azərbaycandakı 

nümayəndəliyi Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı, “Azercell 

Telekom” MMC və “Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi” İctimai Birliyinin dəstəyi ilə Bakının Qaradağ rayonunda 

yerləşən “Qobu Park”da məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün xaricdən ianə olunmuş eynəklərin 

paylanmasına başlayıb. 

BMT-nin Bakıdakı ofisindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, ianə olunan eynəklərin sayı 1500 ədəddir və 

Yaponiyanın “Fuji Optical Ltd” adlı özəl şirkəti tərəfindən Azərbaycana göndərilib. Şirkət BMT QAK-ın 

mühüm özəl donoru kimi tanınır və məşhur optometrist doktor Akio Kanaiyə məxsusdur. 

“Fuji Optical” 2005-2019-cu illər ərzində Azərbaycanda görmə qabiliyyətinin müayinəsi üzrə 15 

humanitar missiya həyata keçirib, 60 mindən çox yüksəkkeyfiyyətli eynək ianə etməklə və 33 mindən çox 

məcburi köçkün, qaçqın, sığınacaq axtaran və həssas durumda olan digər insanların gözlərinin müayinəsini 

aparmaqla təxminən 3 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait xərcləyib. “Fuji Optical”ın görmə 

qabiliyyətinə yardım üzrə Azərbaycana növbəti missiyası 2020-ci ilin may ayına planlaşdırılsa da, qlobal 

COVID-19 pandemiyası səbəbindən bu il yapon optometrist mütəxəssislərin doktor Akio Kanainin 

rəhbərliyi ilə ənənəvi səfəri təxirə salındı. 

“Yaponiyanın “Fuji Optical” şirkətinin humanitar yardımı BMT QAK, Azərbaycan hökuməti və 

benefisiar icmalar tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirilib”, – deyə qurumun Azərbaycandakı 

nümayəndəsi Quido Ambroso bildirib. O deyib: “BMT QAK qaçqınların, məcburi köçkünlərin və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin zəruri ehtiyaclarının ödənilməsini təmin etmək və bütün məcburi köçkünlər 

üçün davamlı həll yollarının tapılmasını asanlaşdırmaq üçün özəl sektor da daxil olmaqla müxtəlif 

subyektlər tərəfindən yardımların səfərbər edilməsinə və əlaqələndirilməsinə töhfə verməyə davam edir. 

Bu baxımdan, Yaponiyanın “Fuji Optical” şirkəti tərəfindən göstərilən yardımlar və həyata keçirilən 

humanitar missiyalar, eləcə də BMT QAK-a nağd pul şəklində ayrılan ianələr təqdirəlayiqdir”. 

Qeyd edək ki, 2006-cı ildə doktor Akio Kanaiyə “Nansen - Qaçqın Mükafatı” olaraq verilmiş pul 

vəsaiti onun tərəfindən ianə şəklində BMT QAK-a bağışlanıb. Bu məbləğ Beyləqan rayonunda müvəqqəti 

məskunlaşmış Xocavəndin məcburi köçkün icması üçün su təchizatı layihəsinin maliyyələşdirilməsinə sərf 

edilib. Bundan əlavə, Yaponiyanın “Yomiuri” qəzeti tərəfindən doktor Akio Kanaiyə verilən 5 milyon yen 

(təqribən 44 min ABŞ dolları) məbləğində nüfuzlu “Yomiuri Şinbun Beynəlxalq Əməkdaşlıq” mükafatı 

onun tərəfindən 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna 

bağışlanıb. Fond həmin vəsaiti Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə qayıdan məcburi köçkünlərin 

istifadəsi üçün kənd təsərrüfatı texnikasının alınmasına sərf edib. 

BM TQAK bütün dünyada qaçqınların himayəsi və onlar üçün həll yollarının tapılması məqsədi ilə 

yerli hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq şəraitində beynəlxalq fəaliyyətlərə rəhbərlik etmək və onları 

koordinasiya etmək səlahiyyətinə malikdir. Qurum Azərbaycanda 1992-ci ilin dekabrından - ölkə kütləvi 

qaçqın axını problemi ilə üzləşdiyi vaxtdan fəaliyyət göstərir. 
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Özbəkistan portalında Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələrinin Füzuliyə səfəri 

barədə məqalə dərc olunub 

 

[12:06] 24.11.2020 

 

Özbəkistanın “interfax.uz” portalında Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

tapşırığına əsasən Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri, səfirlər, hərbi attaşelər və 

beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin Ermənistanın işğalından azad 

olunmuş Füzuliyə səfəri barədə məqalə dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə bu haqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin özünün 

“Twitter” hesabında yazdığı bildirilir. 

Prezidentin köməkçisinə istinadla qeyd olunub ki, səfərdə 120-dən çox diplomat iştirak edib. 

Bildirilib ki, Füzulinin bütün yaşayış məntəqələri, tarix və mədəniyyət abidələri, qəbiristanlıqlar 

dağıdılıb. 

 

Qulu Kəngərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Daşkənd 
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Prezident İlham Əliyev Məkkədən gətirdiyi “Qurani-Kərim”i Ağdam məscidinə bağışlayıb 

 

[11:34] 24.11.2020  

 

Bu gün mən Ağdam məscidinə Məkkədən gətirdiyim “Qurani-Kərim”i bağışladım. Mən xoşbəxt 

adamam ki, dörd dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam. Bir dəfə rəhmətlik atamla, üç dəfə isə Prezident kimi. 

Xoşbəxtəm ki, mən ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs Kəbənin içində dualar etmişəm. Hər bir insanın 

ürəyində nə varsa, mənim ürəyimdə də eyni duyğulardır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 

barədə Ağdam məscidinin qarşısında çıxışı zamanı danışıb. 

Ürəyindəki duyğuları dilə gətirən Prezident deyib: “Etdiyim duaların arasında birinci duam 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim, mənə güc versin ki, biz torpaqları 

işğalçılardan azad edək, o xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin, biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. 

Bu gün burada, vandallar tərəfindən dağılmış məscidin önündə deyirəm ki, xoşbəxt adamam. Bir 

daha Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşidib, bu gücü mənə verib. Biz gücümüzü səfərbər edərək 

bax, bu tarixi günləri yaşayırıq. Bu, həqiqətən də tarixi günlərdir. Bəlkə də çoxəsrlik Azərbaycan tarixində 

buna bənzər şərəfli və qürurlu günlər olmayıb. Biz bunu birliyimiz sayəsində qazanmışıq, gücümüz 

sayəsində qazanmışıq. Heç kim bizə kömək etməyib. Əksinə, ancaq maneçilik törədib. Gün gələcək bu 

barədə də ətraflı danışacağam”. 
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Prezident: Biz Koçaryan, Sarkisyan ordusunu, Xocalı qatillərini məhv etmişik, onları qabağımızda 

diz çökdürmüşük 

 

[11:28] 24.11.2020  

 

Biz bütün bu illər ərzində bir amalla, bir arzu ilə yaşamışıq ki, bu torpaqlara qayıdaq və qayıtmışıq. 

Ermənistan ordusunu məhv etmişik. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Hərbi cinayətkarları məhv 

etmişik, onların tör-töküntülərini məhv etmişik. Biz Koçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etmişik, onları 

qabağımızda diz çökdürmüşük. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 

fikirləri işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olarkən söyləyib. 

İşğal edilmiş bütün torpaqları dağıdan Ermənistanın keçmiş rəhbərlərinin İkinci Qarabağ müharibəsi 

dövründə qaçıb gizləndiklərini qeyd edən dövlətimizin başçısı deyib: “Döyüş bölgəsinə burunlarını da belə 

soxa bilmədilər. Bəs, haradadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxarın dəmir-dümürləri, onun qiyməti 

yoxdur. Qəhrəman ordenləri taxmısınız döşünüzə. Yalançı qəhrəmandırlar bunlar. Bax, mən burada 

durmuşam, dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində, öz ordumla buraya gəlmişəm. 

Qalib kimi gəlmişəm. Siz isə öz miskin həyatınızın sonuna qədər məğlub edilmiş, qorxaq damğası ilə 

yaşayacaqsınız. Nə gizlənirsiniz orada siçan kimi?! Koçaryan, Sarkisyan, mən sizə deyirəm. Paşinyan heç 

kimdir. Onun indi dərdi, azarı hakimiyyətdə qalmaqdır. Buna görə də bütün müxalifəti tutdurur. Qərb də 

susur buna, susur, ağzına su alıb. Görmür ki, nələr baş verir orada?! Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri, 

sizi məhv etmişik. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti sizi məhv edib. Əcəb də eləyib!”. 
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Prezident İlham Əliyev: Biz bütün dünyaya göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır 

 

[11:23] 24.11.2020  

 

Tam qətiyyətlə deyə bilərəm, biz işğal olunmuş torpaqlarımızı onsuz da azad edəcəkdik. Ancaq 

düşmən hesab edirdi ki, ona kimsə kömək edəcək. Hesab edirdi ki, onun bütün havadarları gəlib onun yerinə 

bizimlə vuruşacaq. Səhv etdi, böyük səhv etdi. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, 

Suqovuşan, Xocavənd rayonunun böyük hissəsi döyüş meydanında işğaldan azad olunandan sonra düşmən 

diz çökdü və bu gün diz üstədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 

barədə işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olarkən bildirib. 

Dövlətimizin başçısı sözünə davam edərək deyib: “Biz düşmənin belini qırdıq, biz şanlı Qələbə 

qazandıq. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, onların əfsanələri, onların mifləri hamısı boş şeydir. On mindən 

çox fərari var Ermənistan ordusunda və daha da çox olacaqdı. Əgər biz Ağdama planlaşdırdığımız 

əməliyyatı həyata keçirsəydik, bax, burada minlərlə erməni hərbçisi ya fərari olacaqdı, ya da məhv olacaqdı. 

Biz göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Biz göstərdik ki, heç vaxt bu işğalla barışmayacağıq. 

Açsınlar baxsınlar mənim çıxışlarıma, mən son 17 il ərzində bəlkə də min dəfə demişəm, biz bu işğalla 

barışmayacağıq. Hesab edirdilər ki, bizim torpaqlarımızı işğal altında əbədi saxlayacaqlar. Çünki bu qədər 

xərc qoyan, burada, Füzulidə, Cəbrayılda bu qədər istehkam quranlar onu da istəyirdilər”. 

Prezident qeyd edib ki, Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndi uğrunda bir neçə gün şiddətli döyüşlər 

gedirdi. “Orada elə istehkamlar qurmuşdular ki, bəlkə də heç dünyada belə istehkamlar olmayıb. Nə üçün? 

Çıxmaq istəmirdilər. Hesab edirdilər ki, orada əbədi oturacaqlar. Erməniləşdirmək istəyirdilər. Bax, bütün 

Ağdam şəhəri dağıdılıb. Oranı onlar 1990-cı illərdə dağıdıblar ki, əgər sülh müqaviləsi imzalansa, 

Azərbaycan xalqı gəlib burada yaşaya bilməsin”, - deyə Prezident İlham Əliyev əlavə edib. 
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Prezident İlham Əliyev: Müharibənin bütün sirlərini açmaq hələ tezdir. 

Vaxt gələcək çox maraqlı məsələlər üzə çıxacaq 

 

[11:18] 24.11.2020  

 

Mən bilirəm və hiss edirəm ki, bizim şəhərlərimiz, rayonlarımız, kəndlərimiz işğaldan azad 

olunduqca ağdamlılar da fikirləşirdilər ki, nə vaxt onların kəndləri, Ağdam şəhəri azad olunacaq. Cəbrayıl 

azad olundu, Füzuli azad olundu, Hadrut azad olundu, Zəngilan, Qubadlı, Suqovuşan, Şuşa azad olundu və 

yəqin ki, ağdamlılar fikirləşirdilər ki, nə üçün Ağdam azad olunmur? İndi mən bunu deyə bilərəm. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 

fikirləri Ağdam məscidinin qarşısında çıxışı zamanı deyib. 

“Amma mən istəyirdim, bunu hansısa formada ağdamlılara çatdırım, amma onlar da başa düşürlər 

ki, müharibə dövründə bunu edə bilməzdim. Burada beş müdafiə xətti var. Düşmən bizi buradan gözləyirdi. 

Biz imkan verə bilməzdik ki, düşmənin gözlədiyi yerdən hücuma keçək. Biz bu istiqamətdə kifayət qədər 

böyük hərbi birləşmə saxlamışdıq ki, düşmənin hərbi qüvvələri də burada qalsın, başqa yerə getməsin. 

Füzulini, Hadrutu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini və Şuşanı azad edəndən sonra təbii ki, biz artıq 

Ağdam şəhərinə istiqamət götürmüşdük və əmr verilmişdi ki, növbəti istiqamət Ağdamdır. Düşmən də bilir 

və artıq etiraf edir ki, əgər onlar mələyə-mələyə, sürünə-sürünə, onun-bunun dabanlarını yalaya-yalaya 

torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı mənim şərtlərimi qəbul etməsəydilər, burada məhv olacaqdılar. 

Çünki biz Ağdama gəlirdik, amma, bax, buradan yox, arxa tərəfdən”, - deyə Müzəffər Ali Baş Komandan 

bildirib. 

Müharibənin bütün sirlərini açmağın hələ tez olduğunu qeyd edən dövlətimizin başçısı deyib: “Vaxt 

gələcək çox maraqlı məsələlər üzə çıxacaq. Ancaq bu gün tam rahat deyə bilərəm ki, Ağdam əməliyyatı 

planlaşdırılırdı. Biz Ağdamı onsuz da alacaqdıq. Amma itkilər olacaqdı, özü də böyük sayda. Ona görə 

Şuşanı və noyabrın 9-da 70-dən çox kəndimizi azad edəndən sonra düşmənin beli qırıldı, təslim oldu, ağ 

bayraq qaldırdı, mənim şərtlərimə əməl etdi və öz məğlubiyyətini etiraf etdi”. 
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Azərbaycan Prezidenti: Biz qəhrəman əsgər və zabitlərimizin hesabına qələbə qazanmışıq 

 

[11:14] 24.11.2020  

 

Bu gün bir çox ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə bizim təcrübəmiz öyrənilir. Bu gün bu məsələ ilə 

məşğul olan bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, Azərbaycan XXI əsrin müharibəsini aparıb. XXI əsrdə ilk 

dəfə olaraq, bu miqyasda və bu səmərə ilə qısa müddət ərzində tarixi nailiyyətlər əldə edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 

barədə işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olarkən bildirib. 

Ağdama gələrkən ən azı üç müdafiə xətti gördüyünü söyləyən dövlətimizin başçısı deyib: “Amma 

mənə hərbçilər tərəfindən verilən məlumata görə, beş müdafiə xətti var. Füzulidə də, həmçinin. Biz bu əsgər 

və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, peşəkarlığı sayəsində müdafiə xəttini yarmışıq. Biz texniki cəhətdən ən 

müasir silahlarla təchiz edilmişik və İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi, o videogörüntülər var. İndi 

onlar bir çox ölkələrdə öyrənilir və öyrəniləcək, hərbi kitablara salınacaq”. 

Prezident qeyd edib ki, təkcə silahlarla müharibəni qazanmaq mümkün deyil. “Bayrağı qaldıran, 

bayrağı düşmənin mövqeyinə sancan, azad edilmiş torpaqlara sancan əsgərdir, zabitdir. Bizim əsgər və 

zabitlərimiz aslan kimi vuruşdular. Şəhidlər verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Onların 

valideynlərinə Allah səbir versin! Yaralı hərbçilərimiz var, onlar da sağalırlar. Onların bir çoxu artıq 

sağalıb. Allah onlara şəfa versin! Biz qəhrəman əsgər və zabitlərimiz hesabına qələbə qazanmışıq. Təkcə 

Şuşanın işğaldan azad edilməsi əməliyyatı, əminəm ki, tarixdə əbədi qalacaq. Demək olar ki, yüngül 

silahlarla dərədən, meşələrdən, dağlardan keçərək əlbəyaxa döyüşdə düşməni məhv etdik, Qarabağın tacı 

olan Şuşanı azad etdik”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 
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Prezident İlham Əliyev: İqtisadi və siyasi müstəqillik olmadan torpaqlarımızı düşməndən azad edə 

bilməzdik 

 

[11:10] 24.11.2020  

 

Bu gün biz iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı deyilik. Asılı olsaydıq, bizə təzyiqlər edilə bilərdi. 

Onsuz da edilmişdi, ancaq onların heç bir səmərəsi olmadı. Çünki bizə qarşı iqtisadi amildən istifadə etmək 

mənasızdır. Biz heç kimdən asılı deyilik, hansısa ölkədən, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı 

deyilik. Əksinə, biz özümüz indi donor ölkəyik, biz özümüz indi kreditlər veririk. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 

fikirləri işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərinə səfəri zamanı iqtisadi və siyasi müstəqilliyin əhəmiyyəti 

barədə danışarkən söyləyib. 

“Bizim kifayət qədər güclü iqtisadi potensialımız və maliyyə resurslarımız imkan verdi ki, iqtisadi 

müstəqilliyi tam təmin edək. Bu da qələbənin əldə edilməsində xüsusi rol oynayırdı. Çünki əgər biz iqtisadi 

cəhətdən müstəqil olmasaydıq, biz siyasi müstəqillik əldə edə bilməzdik. Siyasi müstəqillik olmadan 

torpaqlarımızı düşməndən azad edə bilməzdik. O düşməndən ki, onların arxasında böyük dövlətlər, o 

dövlətlərin çox nüfuzlu dairələri, erməni lobbi təşkilatları dayanır”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Bu amillərin gücümüzü artırdığını, qələbəmizi şərtləndirdiyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev 

deyib: “O amillərin arasında birinci nömrəli məsələ hərbi gücümüzdür. Mən dəfələrlə demişdim ki, bizim 

üçün hərbi gücümüzün möhkəmləndirilməsi birinci məsələdir. Təsadüfi deyil ki, mənim prezidentlik 

dövrümdə bizim hərbi xərclərimiz hər il büdcə xərcləri arasında birinci yerdə idi. Mən deyirdim və ya 

vətəndaşlara izah edirdim ki, bəli, bizim başqa məsələlərimiz var, həllini gözləyən problemlər var. Ancaq 

bizim əsas problemimiz torpaqlarımızın işğal altında olmasıdır. Ona görə bizim xərclərimiz arasında birinci 

yerdə hərbi xərclər dayanır. Biz lazım olan texnikanı aldıq. Bu texnikanı, müasir silahları Azadlıq 

meydanında dəfələrlə keçirilmiş paradlarda nümayiş etdirirdik. Biz ordumuzu inkişaf etdirərkən ən 

qabaqcıl meyilləri nəzərdən keçirmişdik. Biz o silahları alırdıq ki, bu silahlar bizim üstünlüyümüzü təmin 

etsin və İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi”. 
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Prezident: Bizim beynəlxalq nüfuzumuz kifayət qədər yüksəkdir və bu, münaqişənin həllində 

xüsusi rol oynayıb 

 

[11:07] 24.11.2020  

 

Biz BMT-dən sonra ikinci böyük təsisat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdiyimiz dövrdə də bu 

məsələni diqqət mərkəzində saxlamışıq. Bu gün 120 ölkəni birləşdirən təşkilata Azərbaycan sədrlik edir. 

Keçən il Zirvə görüşü keçirilib. Bu gün Azərbaycan xalqı bir daha görür ki, bunun nə qədər böyük önəmi 

var idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 

fikirləri 

Ağdam məscidinin qarşısında çıxış edərkən söyləyib. 

İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yeni qətnamənin qəbul 

edilməsi cəhdlərinin qarşısının məhz Qoşulmama Hərəkatının sayəsində alındığını diqqətə çatdıran 

dövlətimizin başçısı deyib: “O qətnamə qəbul edilsəydi, əlbəttə ki, bizi dayandıra bilməzdi, ancaq lazım 

olmayan bir mənzərə yarada bilərdi. Məhz Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr o qətnamənin qəbul 

olunmasına imkan vermədilər, bizi dəstəklədilər. Mən də onlara təşəkkürümü bildirdim və demişdim ki, 

onlar bizim arxamızda kişi kimi durdular. Baxmayaraq ki, böyük dövlətlər onlara böyük təzyiqlər 

göstərirdi”. 

Prezident qeyd edib ki, Qoşulmama Hərəkatının bir çox üzvləri Azərbaycanı həm müstəqil, həm 

güclü, həm də onları müdafiə etməyə hazır olan ölkə kimi tanıyır. “Biz pandemiya dövründə 30-dan çox 

ölkəyə humanitar maliyyə yardımı göstərmişik, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xətti ilə 

Qoşulmama Hərəkatına xüsusi bir yardım göstərmişik. Görülmüş bütün bu işlər səmərəsini verdi. Biz bizim 

üçün əsas məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsində lazımi beynəlxalq dəstəyi ala 

bildik. Biz bu gün təkcə Qoşulmama Hərəkatına yox, eyni zamanda, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 

Şurasına da sədrlik edirik. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz kifayət qədər yüksəkdir və bu, münaqişənin həlli 

üçün xüsusi rol oynamışdır”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 
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Prezident İlham Əliyev: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq 

 

[11:02] 24.11.2020  

 

Mən bütün beynəlxalq təmaslarımda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

Azərbaycanın mövqeyini, tarixi həqiqətləri və mövcud vəziyyəti bütün həmkarlarıma çatdırmışdım. Mənim 

demək olar ki, bütün ikitərəfli beynəlxalq təmaslarımda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi xüsusi yer alır. Mənim bütün çıxışlarıma baxmaq kifayətdir. Son 17 il ərzində demək olar ki, 

bütün çıxışlarımda bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi bildirmişdim, dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmışdım. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 

barədə işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olarkən danışıb. 

1990-cı illərin əvvəllərində münaqişə ilə bağlı dünyada dolğun təsəvvür olmadığını, təhrif edilmiş, 

erməni lobbisi tərəfindən ortalığa atılmış məlumat olduğunu təəssüflə xatırladan dövlətimizin başçısı deyib: 

“Əks-təqdirdə, bizim torpaqlarımız işğal altına düşə-düşə Amerika Konqresi məşhur 907-ci düzəlişi qəbul 

etməzdi. Azərbaycan torpaqları işğal altına düşürdü, ancaq Amerika Konqresi Azərbaycanı təcavüzkar kimi 

tanımışdır və bizi humanitar yardımdan məhrum etmişdir. O vaxt erməni lobbisi buna nail oldu. Azərbaycan 

diplomatiyası, sadəcə olaraq, onların qarşısında adekvat addım ata bilməmişdir”. 

Prezident vurğulayıb ki, biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq. Biz Xocalı soyqırımı 

haqqında dünyaya dolğun məlumat verdik. Xocalı soyqırımı haqqında dünyada məlumat yox idi. “Xocalıya 

ədalət!” kampaniyası, 10-dan çox ölkə tərəfindən Xocalı soyqırımının soyqırımı kimi tanınması demək olar 

ki, münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən mənzərəni yaratdı və dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. 
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Prezident İlham Əliyev: Biz öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik, işğal olunmuş torpaqları 

azad etdik 

 

[10:47] 24.11.2020  

 

Biz Ağdama qayıtmışıq. Bütün ağdamlıları bu tarixi hadisə münasibətilə bir daha təbrik etmək 

istəyirəm. Bilirəm ki, ağdamlılar bu günü uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyiblər. Həm işğal dövründə 

- 30 ilə yaxın müddət ərzində, eyni zamanda, İkinci Qarabağ müharibəsi, Vətən müharibəsi dövründə 

gözləyirdilər ki, Ağdam işğaldan nə vaxt azad ediləcək. Biz öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik, 

işğal olunmuş torpaqları düşməndən azad etdik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olarkən söyləyib. 

Ağdam məscidini ziyarət edən, Azərbaycan Bayrağını qaldıran dövlətimizin başçısı deyib: “Döyüş 

meydanında əldə edilən qələbə imkan verdi ki, Ağdam rayonu, eyni zamanda, Kəlbəcər və Laçın rayonları 

bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən işğaldan azad edilsin”. 

Prezident qeyd edib ki, biz bu torpaqlara Azərbaycan xalqının, şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, 

qəhrəmanlarımızın şücaəti hesabına qayıtmışıq. “Biz güc toplamalı idik və toplayırdıq. Mən son 17 il 

ərzində xalqa müraciət edərkən dəfələrlə deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq, daha qüdrətli ordu 

qurmalıyıq. Bu gün dünyada güc amili həlledici rol oynayır. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq 

hüquq bizim tərəfimizdədir, güc də bizim tərəfimizdə olmalıdır. Məhz gücümüzün yetərli dərəcədə 

olmaması nəticəsində Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində işğala məruz qalmışdır. Biz güc toplayırdıq, 

güclənirdik. Mən deyirdim ki, hər gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu müqəddəs günü, bu zəfər gününü 

öz əməyi, zəhməti, Vətənə olan sədaqəti ilə yaxınlaşdırmalıdır”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Özbəkistan portalı: Ermənistan tərəfdən müharibədə 100-dən artıq Suriya ermənisi döyüşüb 

 

[07:21] 24.11.2020  

 

Özbəkistanın “interpress.uz” portalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının 

müdafiə naziri Sergey Şoyqunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi haqqında məqalə dərc 

edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın döyüşlərdə 

Azərbaycana qarşı muzdlulardan istifadə etməsi ilə bağlı fikirləri də yer alıb. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Ermənistan əcnəbi muzdlulardan fəal istifadə edirdi. Bizdə çoxsaylı 

fotosənədlər və videosənədlər var, əcnəbi vətəndaşların, o cümlədən Fransa, ABŞ, Livan, Kanada, 

Gürcüstan və başqa ölkələrin vətəndaşlarının pasportları var. Bu vətəndaşların bir qismi erməni mənşəlidir, 

digərləri belə deyil. Lakin bu, məsələnin mahiyyətini dəyişmir, ona görə ki, Ermənistan tərəfində əcnəbi 

muzdluların iştirak etməsi, əlbəttə, yolverilməzdir”. 

Sayt yazır ki, Şuşa ətrafındakı döyüşlərdə Suriya muzdluları da olub və “Daşnaksütyun” partiyası 

onların üçünün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən öldürülməsini etiraf edib. Qeyd olunur ki, 

öldürülənlər Aleppo sakinləri Arut Panoyan, Akop Astarçyan və Mosik Seklemyandır. 

Sayt vurğulayır ki, Ermənistan tərəfdən müharibədə 100-dən artıq Suriya ermənisi döyüşüb. 

 

Qulu Kəngərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Daşkənd  

 

AZƏRTAC 
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ANAMA cəbhəboyu ərazilərdə mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirib 

 

[02:25] 24.11.2020  

 

Noyabrın 20-23-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyinə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Tərtər rayonları ərazisində 

mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 83 

və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 8 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 91 çağırış əsasında Agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 58 operativ və 

təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 16 ədəd 

partlamamış hərbi sursat (PHS), 27 ədəd tank əleyhinə mina, 2 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı, 1 

ədəd piyada əleyhinə mina, 2 ədəd bombacıq, 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji 

radiopelenqator və 119 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 31 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat (PHS), 2 ədəd 

bombacıq zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 72 min 

355 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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23 noyabr 

 

Səfir Hulusi Kılıç: Fransa Senatı erməni lobbisinin əlində oyuncağa çevrilib 

 

[21:40] 23.11.2020  

 

Erməni lobbisi müəyyən təsir vasitələri ilə Fransa parlamentini uşaq bağçası səviyyəsinə endirib. 

Noyabrın 25-də Fransa Senatında baş tutacaq müzakirələr bu qurumu növbəti dəfə rəzil duruma düşürəcək. 

Bunlar ya dərk etmirlər, ya da dərk etsələr də müəyyən səbəblərə görə mövcud reallıqla barışmaq istəmirlər. 

Azərbaycan Ordusu yeniləməz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurası 

başda olmaqla beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı qərar və qətnamələri həyata 

keçiriblər. Fransa tərəfi unutmasın ki, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

ilə bağlı sənədlərin qəbulu üçün özü də səs verib. 

Bu fikirləri Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç AZƏRTAC-a müsahibəsində 

bildirib. 

Fransa Senatının erməni lobbisinin əlində oyuncağa çevrildiyini xatırladan səfir deyib ki, parlament 

özünü elə aparır, sanki baş verənlərdən tamamilə xəbərsizdir. Məlum münaqişənin nizamlanması ilə bağlı 

Ermənistanın baş naziri təslimçilik sənədinə özü imza atıb. Azərbaycan bütün dünya tərəfindən qəbul 

olunan ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Fransa Senatında təmsil olunanlar yaxşı bilirlər ki, bu istiqamətdə 

Türkiyə ilə Rusiya arasında da memorandum imzalanıb. 

Minsk qrupuna həmsədr ölkələrin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində bitərəf olmasını 

beynəlxalq hüququn tələbləri kimi dəyərləndirən səfir Hulusi Kılıç Azərbaycanı hazırkı mövqeyindən geri 

çəkməyə heç bir qüvvənin olmadığını vurğulayaraq deyib: “Vaxtilə BMT və digər beynəlxalq təşkilatlarda 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən ölkələrin ayrı-ayrı strukturlarının bundan sonra buna zidd 

olaraq qəbul edəcəkləri qanun və ya qərar ancaq qərəzli kağız parçası olacaq. Ötən otuz ilə yaxın zaman 

kəsiyində bütün dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və 

onun acı nəticələri barədə kifayət qədər məlumat əldə ediblər. İndi nə dəyişdi ki, birdən –birə Azərbaycana 

qarşı düşmənçilik açıq frazaya keçdi? Deməli, bunlar təsdiq edirlər ki, Minsk qrupu çərçivəsində işğal 

faktını sona çatdıra bilmədikləri üçün aqressivləşiblər”. 

Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə törətdiyi vandalizm aktlarını qətiyyətlə pisləyən səfir deyib ki, 

sülhsevər, ədalət axtaran, haqq və hüquqdan danışan dünya ictimaiyyəti real vəziyyətlə bağlı ədalətli çağırış 

etməlidir. Beynəlxalq hüquq öz sözünü deməlidir ki, gələcəkdə belə hallar təkrar olunmasın. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ağdamın Gülablı kəndindəki keçmiş orta məktəbdə Azərbaycan bayrağı qaldırılıb 

 

[19:45] 23.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri Ağdam rayonunun Gülablı kəndində yerləşən keçmiş orta 

məktəbdə üçrəngli dövlət bayrağımızı yüksəldiblər. 

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

əvvəllər yerləşdiyi məktəbin ərazisi mina və digər partlayıcılardan təmizlənib. Sonra hərbçilərimiz Gülablı 

kənd orta məktəbinin qarşısında sıra düzülüşündə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan 

şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib. Dövlət Himni ifa olunub. "Qarabağ 

Azərbaycandır!" deyən döyüşçülər Azərbaycan bayrağını dalğalandırıb. 

 

AZƏRTAC 
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Vətən müharibəsində zərər çəkmiş şəxslərə könüllülərin “Birlikdə dəstək” yardım kampaniyası 

davam edir 

 

[19:06] 23.11.2020  

 

Vətən müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində zərər çəkmiş 

vətəndaşlarımıza mənəvi və maddi dəstək olmaq məqsədilə başladılan “Birlikdə dəstək” aksiyası davam 

edir. 

Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu dəfə xeyirxah 

tərəfdaşların və vətəndaşların dəstəyi ilə Azərbaycan könüllüləri Ağdam və Tərtər rayonlarında yaşayan 

ailələrə ərzaq və digər məhsullar çatdırıblar. Bağlamalar tarixi qələbənin hər bir Azərbaycan vətəndaşına 

bəxş etdiyi böyük sevinc hissi ilə təqdim olunub. 

Aksiya Gənclər Fondunun dəstəyi, Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı və Gənclərin İnkişaf və 

Karyera Mərkəzinin təşəbbüsü ilə başladılıb. Aksiyaya qoşulmaq istəyən şəxslər gec xarab olan ərzaq 

məhsulları, yararlı qış geyimləri, müxtəlif növ ev, mətbəx əşyaları, uşaqlar üçün oyuncaqlar, boyama 

kitabçaları və s. ianə edə bilərlər. Eyni zamanda maddi ianə də etmək mümkündür. İanə edilən məhsullar 

və kart hesabına köçürülən maddi vəsait hesabına alınan məhsullar könüllülər tərəfindən çeşidlənərək 

bağlamalara yığılır və zərər çəkən vətəndaşlarımıza çatdırılır. 

Bu nəcib təşəbbüsə dəstək olmaq istəyən vətəndaşlar linkdə qeyd olunan ünvanlara yaxınlaşa və ya 

qaynar xətt ilə əlaqə saxlaya bilərlər: 

https://cutt.ly/ygAbaQk 

Qaynar xətt: 070 266 80 90 

Ətraflı: 

Facebook: https://www.facebook.com/birlikdedestek/ 

İnstagram: https://www.instagram.com/birlikde.destek/.  

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Siz tariximizdə yeni bir şanlı səhifəni qızıl hərflərlə yazdınız və insanların 

qəlbində ömürlük məskən saldınız 

 

[19:07] 23.11.2020  

 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun tarixi Qələbə qazanaraq torpaqlarımızı düşmən işğalından azad 

etməsi münasibətilə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubları 

gəlməkdə davam edir. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların daha bir neçəsini təqdim edir. 

Türkiyənin İstanbul şəhərindən Elza Nağıyeva yazır: “Möhtərəm Prezidentimiz, bizə yaşatdığınız bu 

qürur və sevinc üçün Sizə və Azərbaycanın müzəffər Ordusuna təşəkkürlərimi bildirirəm. Türkiyədə 

olmağımıza baxmayaraq, müharibənin ilk günlərindən qəlbimiz Azərbaycanla döyündü. Bu Vətən 

müharibəsinin ilk günlərindən iki oğlum və kürəkənim bütün vətənsevər övladlar kimi müharibəyə getmək 

üçün İstanbuldakı Azərbaycan konsulluğuna müraciət edib qeydiyyata düşmüşdülər. Allah bütün 

şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılarımıza şəfa versin, Sizin kölgənizi Azərbaycan xalqının başı üzərindən 

əskik etməsin!”. 

Şəkidən Elçin Harunov: “Dəyərli ölkə başçımız, çiçəklənən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev, bizlərə yaşatdığınız Qələbə sevincinə və ən əsası, 

Azərbaycan Respublikasının qurucusu, yaradıcısı, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Sizə etdiyi vəsiyyəti 

şərəflə yerinə yetirdiyinizə görə öz adımdan və ailəm adından Sizə təşəkkür edirəm. Mən fəxr edirəm ki, 

azərbaycanlıyam və mən fəxr edirəm ki, Sizin kimi dahi, insani dəyərləri yüksək tutan Prezidentim, Ali Baş 

Komandanım var. Biz birlikdə güclüyük! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Kəlbəcər sakini Alim Fəttahov: “Hörmətli cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən öz 

adımdan və ailəm adından Sizə Kəlbəcər və digər işğal olunmuş rayonlarımızın azad olunması münasibətilə 

dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı çatdırıram. Sizin uğurlu siyasətiniz və şanlı Ordumuzun 

qəhrəmanlıqları nəticəsində ərazi bütövlüyümüz tam bərpa olundu və mən artıq məcburi köçkün deyiləm. 

Bütün Azərbaycan xalqı Sizinlə fəxr edir. Eşq olsun Sizə! Allah Sizi və ailənizi qorusun! Sizə və şanlı 

Ordumuza Allahdan daha da böyük qüvvət arzulayırıq. Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Şəmkir sakini Elbrus Məmmədov: “Hörmətli cənab Prezident, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi 

Qələbə qazandığımız üçün çox sevinirəm və fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam. Doğma torpaqlarımız 

işğaldan azad edildiyi üçün Sizə çox minnətdaram. Allah Sizin kölgənizi bizim başımızın üzərindən əskik 

etməsin! Allah cəbhədə olan igid əsgərlərimizi qorusun! Qazilərimizə isə Allah şəfa versin! Şəhidlərimizə 

Allahdan rəhmət diləyirəm, yerləri cənnətməkan olsun, inşallah. Bu günümüzə çox şükür, min şükürlər 

olsun! Bir daha Sizə minnətdaram, cənab Prezidentimiz”. 

Mingəçevir şəhərindən Zivər Bəylərova: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi və bütün Azərbaycan 

xalqını böyük Qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu zəfərdə Sizin uzun illər həyata keçirdiyiniz 

müdrik diplomatik, iqtisadi və hərbi strategiyanız, Ordumuzun zəhməti, şəhidlərimizin qanı və xalqımızın 

dəstəyi vardır. Siz Azərbaycan tarixində yeni bir şanlı səhifəni qızıl hərflərlə yazdınız və xalq qəhrəmanı 

kimi tarixdə, insanların qəlbində ömürlük məskən saldınız. Bu Qələbə nəticəsində ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü ilə yanaşı, həm də xalqımızın qalibiyyət hissini də bərpa etdiniz. Sizə çox minnətdarıq. Allah 

Sizin kölgənizi xalqımızın başı üzərindən əskik etməsin!”. 

Ağdam sakini Rövşən Əliyev: “Müzəffər Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz, Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı İlham Heydər oğlu Əliyev, Sizin işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarına uğur və nur 

gətirən səfəriniz Azərbaycan xalqını, dünya azərbaycanlılarını və hərbçilərimizi daha da ruhlandırır. Bilirik 

ki, ayağınız uğurludur, Qarabağa ancaq xoşbəxtlik gələcək. Sizin simanızda Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanı və bizə dəstək olan bütün dövlətləri Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı, II qrup Çernobıl 

əlili kimi təbrik edir və Sizə Uca Allahdan uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm”. 

Göyçaydan Şəmistan Məmmədov: “Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev, ilk növbədə, Sizi 

salamlayır, ailəm və öz adımdan Sizə və müzəffər Ordumuza minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Uca 

Allah Sizi, Ordumuzu və bütün xalqımızı qorusun! Bu möhtəşəm Qələbənin banisi Sizsiniz. Sizinlə bütün 

Azərbaycan xalqı fəxr edir. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Aygün Bağırova: “Hörmətli Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandan, işğal 

altında olan torpaqlarımız uğrunda apardığınız Vətən müharibəsinin qalibiyyətlə sonlandırmağınız 
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münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Sizin müdrik rəhbərliyiniz sayəsində ölkəmiz öz ərazi bütövlüyünü bərpa 

etdi. Bu Qələbənin memarı Sizsiniz. Bu şanlı yolda Sizin sözlərinizə istinad edərək "dəmir yumruq kimi" 

daim Sizin yanınızdayıq, cənab Prezident. Sizə yazılası ürək sözlərim o qədər çoxdur ki, sadəcə, bunu ifadə 

etməkdə kəlmələr acizdir. Siz bizim qürurumuz, fəxrimizsiniz. Allahdan Sizə cansağlığı və uzun ömür 

arzulayıram. Uca Yaradan Sizi və ailənizi qorusun! Yaşasın Azərbaycanın möhtərəm və möhtəşəm 

Prezidenti cənab İlham Əliyev!”. 

Füzuli sakini Vidadi Sadıqov: “Hörmətli cənab Prezident, mən Füzuli rayonunun Arışlı kənd sakini 

və Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı olaraq Sizi Qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə 

cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Biz, bütün xalqımız Sizin ətrafınızda bir yumruq kimi birləşmişik. Bu 

dəmir yumruqla erməni təcavüzkarlarına, vandallarına qarşı gücümüzü sübut etdik, intiqamımızı aldıq. 

Dövlətimiz və xalqımız üçün etdiklərinizə görə Sizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizin xalqımıza 

yaşatdığınız sevincin həddi-hüdudu yoxdur. Biz çox xoşbəxt xalqıq ki, onun Sizin kimi əvəzolunmaz Lideri 

var. Allah Sizi qorusun!”. 

Ağdam sakini Səfayə Əliyeva: “Hörmətli cənab Prezident, Mən 5-ci sinifdə oxuyuram, 10 yaşım var. 

Mən əslən Kəlbəcər rayonundanam. Sizə təşəkkür edirəm. Çünki Siz Azərbaycan xalqının, eləcə də mənim 

valideynlərimin 30 il həsrətini çəkdikləri doğma torpaqlarını geri qaytardınız. Sizə və Milli Ordumuzun 

bütün qəhrəman əsgərlərinə minnətdarıq. Bizi dəstəklədikləri üçün türk xalqına və dövlətinə təşəkkür 

edirik. Allah onların da yardımçısı olsun! Yaşasın Ali Baş Komandan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Sumqayıt sakini Müslüm Abbasov: “Otuz illik həsrəti qələbə ilə başa çatdıran, qələbəni isə tarixə 

qızıl hərflərlə həkk etdirən yenilməz Sərkərdəm. Sizi və xalqımızı bu gün münasibətilə şəhid atası kimi, 

səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Siz mənim, eyni zamanda, bütün şəhid ailələrinin yaralı qəlbinə bu qələbə 

ilə su səpmiş oldunuz. Mən inanırdım ki, yenilməz Ordumuz Sizin uzaqgörən siyasətiniz sayəsində 

düşmənin layiqli cavabını verəcək. Qardaş Türkiyənin mənəvi dəstəyi də bizə güc verdi. Ata vəziyyətini 

yerinə yetirdiyiniz üçün biz atalar Sizinlə qürur duyuruq. Hər gün efirlərdən bu şad xəbərin nə vaxt 

veriləcəyini gözləyirdim və 10 noyabr – şəhidlərin qisas günü, torpaqların işğaldan azad olunduğu gün, 

anaların, gəlinlərin, övladların göz yaşlarına son qoyulduğu gün gəldi. Siz mənim qəlbimdə qızıldan büstü 

qoyulmuş, heç vaxt unudulmayan Ali Baş Komandanımsınız”. 

Lerik sakini Ağalar Tağıyev: “Möhtərəm cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan 

xalqının xilaskarı. Sizi və Azərbaycan xalqını bu möhtəşəm qələbə münasibətilə təbrik edirəm. 

Balanslaşdırılmış, uzaqgörən, səbirli xarici və daxili siyasətin, düzgün hərbi strategiyanın nəticəsi bax, 

budur. Cənab Prezident, Azərbaycan xalqı öz tarixi boyu heç bu qədər sevinməmişdi. Bu sevinci Siz bizə 

bəxş etdiniz. Hörmətli Prezident, mən bu məktubu yazarkən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, hər şey insana 

yuxu kimi gəlir. Mümkün olmayanı mümkün etdiniz, xalqımızın qürurunu özünə qaytardınız. Cənab 

Prezident, mən 2002-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Sizin siyasi kursunuzu daim 

dəstəkləyirəm. Siz ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçiləndə, Sizin ilk çıxışlarınızı 

eşidəndə, əmin oldum ki, Sizin ziyalılığınız, kübarlığınız, humanizminiz, uzaqgörənliyiniz, savadınız 

Azərbaycan xalqını xilas edəcək və onu zirvələrə qaldıracaq. Belə də oldu. Sizinlə fəxr edirik, cənab 

Prezident. Mən müəlliməm. Azərbaycanın müəllim ordusu daim arxanızdadır. Bir sözlə, bütün Azərbaycan 

xalqı adından, ailəmiz adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu çətin və şərəfli yolda Sizə uğurlar 

arzulayırıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində Ağdamdan görüntülər 

paylaşıb  

 

 

[18:14] 23.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” 

səhifəsində Ağdamdan görüntülər paylaşıb. 

AZƏRTAC həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində 

olublar  

 

[10:03] 24.11.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 

Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş 

Ağdam şəhərində olublar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ağdama gedən yolda avtomobili özü idarə edən Prezident İlham 

Əliyev dedi: 

-Baxın, düşmənin müdafiə xətti. Ağdam şəhərinə qədər düşmənin bir neçə müdafiə xətti var idi, 

baxın. 

İndi biz işğaldan azad edilmiş torpaqlara keçirik. İstiqamət Ağdam şəhəridir. Ağdam şəhərini və 

Ağdam rayonunun işğal altında olmuş torpaqlarını biz bir güllə atmadan azad etdik. Düşməni döyüş 

meydanında məğlub edərək məcbur etdik ki, Ağdam rayonundan çəkilsin. 

Baxın, daha bir müdafiə xətti. Sağda da Azərbaycan vətəndaşlarının düşmən tərəfindən dağıdılmış 

evləridir. Bütün dünya görsün ki, vəhşi düşmən bizim kəndlərimizi nə günə qoyub, biz hansı vəhşilərlə üz-

üzə idik, biz hansı vəhşiləri məğlub etmişik. Bütün dünya bunu görməlidir. 

Bir dənə də salamat bina yoxdur, hamısını dağıdıblar. Evlərimizi, kəndlərimizi dağıdıblar, 

torpaqlarımızdan istifadə ediblər. Bütün hərbi cinayətlərə görə düşmən cavab verəcək. Biz Ağdam şəhərinə 

də jurnalistləri, o cümlədən xarici jurnalistləri, diplomatik korpusun nümayəndələrini dəvət edəcəyik. Qoy, 

gəlsinlər, görsünlər. 

Dövlətimizin başçısı Ağdamda Azərbaycanın üçrəngli bayrağını qaldırdı. İyirmi yeddi ildən sonra 

işğaldan azad olunan Ağdamda indi dövlət bayrağımız qürurla dalğalanır. Bu görüntüləri hər bir 

azərbaycanlı fəxrlə və böyük sevinclə izləyir. 

Bir vaxtlar qaynar həyatın olduğu, əməksevər insanların qurub-yaratdıqları abad şəhərdən əsər-

əlamət qalmayıb. Erməni işğalçılar xislətlərinə uyğun olaraq, Ağdamın ağ damlarını xarabalığa çeviriblər, 

şəhəri darmadağın ediblər. 

Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım Ağdam məscidini ziyarət etdilər. Xocalı soyqırımında 

sağ qalan xocalıların ümid, pənah yerinə çevrilən qoşa minarəli məscid də yırtıcı düşmən tərəfindən 

vəhşicəsinə dağıdılıb. 

Prezident İlham Əliyev Məkkədən gətirdiyi “Qurani-Kərim”i Ağdam məscidinə bağışladı. 

Azərbaycan Prezidenti və birinci xanım məsciddə dua etdilər. 

Dövlətimizin başçısı Ağdam məscidinin qarşısında çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

-Əziz həmvətənlər.  

Bildiyiniz kimi, noyabrın 20-də Ağdam şəhəri və Ağdam rayonunun işğal altında olan hissəsi 

işğaldan azad edilib. Bu münasibətlə mən Azərbaycan xalqını təbrik etmişdim, ağdamlıları təbrik etmişdim. 

Bu gün mən buradayam, Ağdam şəhərindəyəm. Ağdam məscidini ziyarət etmişəm, Azərbaycan Dövlət 

Bayrağını qaldırmışam. Biz Ağdama qayıtmışıq. Bütün ağdamlıları bu tarixi hadisə münasibətilə bir daha 

təbrik etmək istəyirəm. Bilirəm ki, ağdamlılar bu günü uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyiblər. Həm 

işğal dövründə - 30 ilə yaxın müddət ərzində, eyni zamanda, İkinci Qarabağ müharibəsi, Vətən müharibəsi 

dövründə gözləyirdilər ki, Ağdam işğaldan nə vaxt azad ediləcək. Biz öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə 

yetirdik, işğal olunmuş torpaqları düşməndən azad etdik. Döyüş meydanında əldə edilən qələbə imkan verdi 

ki, Ağdam rayonu, eyni zamanda, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən 

işğaldan azad edilsin. 

Biz bu torpaqlara Azərbaycan xalqının, şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, qəhrəmanlarımızın 

şücaəti hesabına qayıtmışıq. Biz güc toplamalı idik və toplayırdıq. Mən son 17 il ərzində xalqa müraciət 

edərkən dəfələrlə deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq, daha qüdrətli ordu qurmalıyıq. Bu gün dünyada 

güc amili həlledici rol oynayır. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, 

güc də bizim tərəfimizdə olmalıdır. Məhz gücümüzün yetərli dərəcədə olmaması nəticəsində Azərbaycan 
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1990-cı illərin əvvəllərində işğala məruz qalmışdır. Biz güc toplayırdıq, güclənirdik. Mən deyirdim ki, hər 

gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu müqəddəs günü, bu zəfər gününü öz əməyi, zəhməti, Vətənə olan 

sədaqəti ilə yaxınlaşdırmalıdır. 

Biz beynəlxalq müstəvidə böyük işlər apardıq və mən öz çıxışlarımda xalqa bu barədə kifayət qədər 

məlumat vermişdim. Bu gün, müharibə başa çatandan sonra və hətta müharibə dövründə bütün dünya, 

bütün Azərbaycan xalqı gördü ki, bunun nə qədər böyük əhəmiyyəti var idi. Əgər biz münaqişənin həlli 

üçün lazımi hüquqi baza yaratmasaydıq, bu gün problemlərlə üzləşə bilərdik. Biz bütün beynəlxalq 

təşkilatlarda ədaləti, beynəlxalq hüququ tanıyan, əks etdirən qərar və qətnamələr qəbul etdirdik. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi 1993-cü ildə qəbul edilmişdir. Amma ondan sonra biz BMT Baş 

Assambleyasının qətnamələrini, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələrini, Qoşulmama Hərəkatının, 

Avropa Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qərar, qətnamələrini qəbul etdirərək 

münaqişənin həlli üçün çox möhkəm hüquqi baza yaratdıq. 2003-cü ildən bu günə qədər bütün bu lazımi 

addımlar atıldı və biz siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Eyni zamanda, iki il bundan əvvəl Avropa İttifaqı 

ilə Azərbaycan arasında paraflanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədində də Azərbaycanın suverenliyi, 

ərazi bütövlüyü və sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında açıq ifadələr var. Bu, bizim böyük 

uğurumuzdur. Çünki uzun illər ərzində biz buna nail ola bilməmişdik. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar işğalçını 

öz adı ilə çağırmaq istəmirdilər. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar işğalla bağlı qəbul edilmiş sənədlərdə işğalçının 

kim olduğunu göstərmək istəmirdilər. Hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində Ermənistan 

işğalçı dövlət kimi göstərilmədi. Orada “erməni qüvvələri” yazılmışdı. 

Biz son 17 il ərzində münaqişənin həlli üçün hüquqi baza yaratdıq. Mən bütün beynəlxalq 

təmaslarımda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini, 

tarixi həqiqətləri və mövcud vəziyyəti bütün həmkarlarıma çatdırmışdım. Mənim demək olar ki, bütün 

ikitərəfli beynəlxalq təmaslarımda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi xüsusi yer alır. 

Mənim bütün çıxışlarıma baxmaq kifayətdir. Son 17 il ərzində demək olar ki, bütün çıxışlarımda bu məsələ 

ilə bağlı öz fikrimi bildirmişdim, dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmışdım. Çünki əfsuslar olsun ki, 

1990-cı illərin əvvəllərində münaqişə ilə bağlı dünyada dolğun təsəvvür yox idi, təhrif edilmiş məlumat var 

idi. Erməni lobbisi tərəfindən ortalığa atılmış məlumat var idi. Əks təqdirdə, bizim torpaqlarımız işğal altına 

düşə-düşə Amerika Konqresi məşhur 907-ci düzəlişi qəbul etməzdi. Azərbaycan torpaqları işğal altına 

düşürdü, ancaq Amerika Konqresi Azərbaycanı təcavüzkar kimi tanımışdır və bizi humanitar yardımdan 

məhrum etmişdir. O vaxt erməni lobbisi buna nail oldu. Azərbaycan diplomatiyası, sadəcə olaraq, onların 

qarşısında adekvat addım ata bilməmişdir. 

Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq. Biz Xocalı soyqırımı haqqında dünyaya dolğun 

məlumat verdik. Xocalı soyqırımı haqqında dünyada məlumat yox idi. “Xocalıya ədalət!” kampaniyası, 10-

dan çox ölkə tərəfindən Xocalı soyqırımının soyqırımı kimi tanınması demək olar ki, münaqişə ilə bağlı 

həqiqəti əks etdirən mənzərəni yaratdı və dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. 

Biz - Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən ölkə BMT-dən sonra ikinci böyük təsisat olan Qoşulmama 

Hərəkatına sədrlik etdiyimiz dövrdə də bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamışıq. Bu gün 120 ölkəni 

birləşdirən təşkilata Azərbaycan sədrlik edir. Keçən il Zirvə görüşü keçirilmişdir. Bu gün Azərbaycan xalqı 

bir daha görür ki, bunun nə qədər böyük önəmi var idi. Çünki İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə BMT-

də, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yeni qətnamənin qəbul edilməsi cəhdləri də baş vermişdir. O 

qətnamə qəbul edilsəydi, əlbəttə ki, bizi dayandıra bilməzdi, ancaq lazım olmayan bir mənzərə yarada 

bilərdi. Məhz Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr o qətnamənin qəbul olunmasına imkan vermədilər, bizi 

dəstəklədilər. Mən də onlara təşəkkürümü bildirdim və demişdim ki, onlar bizim arxamızda kişi kimi 

durdular. Baxmayaraq ki, böyük dövlətlər onlara böyük təzyiqlər göstərirdi. Qoşulmama Hərəkatının bir 

çox üzvləri Azərbaycanı həm müstəqil, həm güclü, həm də onları müdafiə etməyə hazır olan ölkə kimi 

tanıyır. Biz pandemiya dövründə 30-dan çox ölkəyə humanitar maliyyə yardımı göstərmişik, o cümlədən 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xətti ilə Qoşulmama Hərəkatına xüsusi bir yardım göstərmişik. 

Görülmüş bütün bu işlər səmərəsini verdi. Biz bizim üçün əsas məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ məsələsində lazımi beynəlxalq dəstəyi ala bildik. 

Biz bu gün təkcə Qoşulmama Hərəkatına yox, eyni zamanda, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 

Şurasına da sədrlik edirik. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz kifayət qədər yüksəkdir və bu, münaqişənin həlli 

üçün xüsusi rol oynamışdır. 

Mən bu 17 il ərzində daim deyirdim ki, biz iqtisadi sahəyə güclü təkan verməliyik, iqtisadi 

müstəqilliyimizi təmin etməliyik və təmin etdik. Bu gün biz iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı deyilik. Asılı 
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olsaydıq, bizə təzyiqlər edilə bilərdi. Onsuz da edilmişdi, ancaq onların heç bir səmərəsi olmadı. Çünki bizə 

qarşı iqtisadi amildən istifadə etmək mənasızdır. Biz heç kimdən asılı deyilik, hansısa ölkədən, hansısa 

beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı deyilik. Əksinə, biz özümüz indi donor ölkəyik, biz özümüz indi 

kreditlər veririk. Bizim kifayət qədər güclü iqtisadi potensialımız və maliyyə resurslarımız imkan verdi ki, 

iqtisadi müstəqilliyi tam təmin edək. Bu da qələbənin əldə edilməsində xüsusi rol oynayırdı. Çünki əgər biz 

iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasaydıq, biz siyasi müstəqillik əldə edə bilməzdik. Siyasi müstəqillik 

olmadan torpaqlarımızı düşməndən azad edə bilməzdik. O düşməndən ki, onların arxasında böyük 

dövlətlər, o dövlətlərin çox nüfuzlu dairələri, erməni lobbi təşkilatları dayanır. 

Bu amillər gücümüzü artırdı, qələbəmizi şərtləndirdi. O amillərin arasında birinci nömrəli məsələ 

hərbi gücümüzdür. Mən dəfələrlə demişdim ki, bizim üçün hərbi gücümüzün möhkəmləndirilməsi birinci 

məsələdir. Təsadüfi deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə bizim hərbi xərclərimiz hər il büdcə xərcləri 

arasında birinci yerdə idi. Mən deyirdim və ya vətəndaşlara izah edirdim ki, bəli, bizim çoxlu başqa 

məsələlərimiz var, həllini gözləyən problemlər var. Ancaq bizim əsas problemimiz torpaqlarımızın işğal 

altında olmasıdır. Ona görə bizim xərclərimiz arasında birinci yerdə hərbi xərclər dayanır. Biz lazım olan 

texnikanı aldıq. Bu texnikanı, müasir silahları Azadlıq meydanında dəfələrlə keçirilmiş paradlarda nümayiş 

etdirirdik. Biz ordumuzu inkişaf etdirərkən ən qabaqcıl meyilləri nəzərdən keçirmişdik. Biz o silahları 

alırdıq ki, bu silahlar bizim üstünlüyümüzü təmin etsin və İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. 

Bu gün bir çox ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə bizim təcrübəmiz öyrənilir. Bu gün bu məsələ ilə 

məşğul olan bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, Azərbaycan XXI əsrin müharibəsini aparıb. XXI əsrdə ilk 

dəfə olaraq, bu miqyasda və bu səmərə ilə qısa müddət ərzində tarixi nailiyyətlər əldə edilib. İndi buraya 

gələrkən mən ən azı üç müdafiə xəttini gördüm. Amma mənə hərbçilər tərəfindən verilən məlumata görə, 

beş müdafiə xətti var. Füzulidə də, həmçinin. Biz bu əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, peşəkarlığı 

sayəsində müdafiə xəttini yarmışıq. Biz texniki cəhətdən ən müasir silahlarla təchiz edilmişik və İkinci 

Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi, o videogörüntülər var. İndi onlar bir çox ölkələrdə öyrənilir və 

öyrəniləcək, hərbi kitablara salınacaq. 

Eyni zamanda, biz ordumuzun döyüş potensialını gücləndirirdik. Çünki tam aydın idi ki, təkcə 

silahlarla qələbə qazanmaq mümkün deyil. Bayrağı qaldıran, bayrağı düşmənin mövqeyinə sancan, azad 

edilmiş torpaqlara sancan əsgərdir, zabitdir. Bizim əsgər və zabitlərimiz aslan kimi vuruşdular. Şəhidlər 

verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Onların valideynlərinə Allah səbir versin! Yaralı 

hərbçilərimiz var, onlar da sağalırlar. Onların bir çoxu artıq sağalıb. Allah onlara şəfa versin! Biz qəhrəman 

əsgər və zabitlərimiz hesabına qələbə qazanmışıq. Təkcə Şuşanın işğaldan azad edilməsi əməliyyatı, 

əminəm ki, tarixdə əbədi qalacaq. Demək olar ki, yüngül silahlarla dərədən, meşələrdən, dağlardan keçərək 

əlbəyaxa döyüşdə düşməni məhv etdik, Qarabağın tacı olan Şuşanı azad etdik. 

Bax, bütün bu amillər bizim qələbəmizi şərtləndirdi. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 

ağdamlılar bu günü uzun illər ərzində - 30 ilə yaxın idi gözləyirdilər. Eyni zamanda, İkinci Qarabağ 

müharibəsi zamanı da gözləyirdilər. Mən bilirəm və hiss edirəm ki, bizim şəhərlərimiz, rayonlarımız, 

kəndlərimiz işğaldan azad olunduqca ağdamlılar da fikirləşirdilər ki, nə vaxt onların kəndləri, Ağdam şəhəri 

azad olunacaq. Cəbrayıl azad olundu, Füzuli azad olundu, Hadrut azad olundu, Zəngilan, Qubadlı, 

Suqovuşan, Şuşa azad olundu və yəqin ki, ağdamlılar fikirləşirdilər ki, nə üçün Ağdam azad olunmur? İndi 

mən bunu deyə bilərəm. Amma mən istəyirdim, bunu hansısa formada ağdamlılara çatdırım, amma onlar 

da başa düşürlər ki, müharibə dövründə bunu edə bilməzdim. Burada beş müdafiə xətti var. Düşmən bizi 

buradan gözləyirdi. Biz imkan verə bilməzdik ki, düşmənin gözlədiyi yerdən hücuma keçək. Biz bu 

istiqamətdə kifayət qədər böyük hərbi birləşmə saxlamışdıq ki, düşmənin hərbi qüvvələri də burada qalsın, 

başqa yerə getməsin. Füzulini, Hadrutu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini və Şuşanı azad edəndən 

sonra təbii ki, biz artıq Ağdam şəhərinə istiqamət götürmüşdük və əmr verilmişdi ki, növbəti istiqamət 

Ağdamdır. Düşmən də bilir və artıq etiraf edir ki, əgər onlar torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı mənim 

şərtlərimi qəbul etməsəydilər, burada məhv olacaqdılar. Çünki biz Ağdama gəlirdik. 

Müharibənin bütün sirlərini açmaq hələ ki, tezdir. Vaxt gələcək çox maraqlı məsələlər üzə çıxacaq. 

Ancaq bu gün tam rahat deyə bilərəm ki, Ağdam əməliyyatı planlaşdırılırdı. Biz Ağdamı onsuz da 

alacaqdıq. Amma itkilər olacaqdı, özü də böyük sayda. Ona görə Şuşanı və noyabrın 9-da 70-dən çox 

kəndimizi azad edəndən sonra düşmənin beli qırıldı, təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, mənim şərtlərimə əməl 

etdi və öz məğlubiyyətini etiraf etdi. 

Mən, demək olar ki, müharibənin ilk günlərindən çoxsaylı müsahibələrimdə və xalqa 

müraciətlərimdə demişdim ki, - bütün bunları qaldırmaq olar, hər şey sənədləşdirilib, - bizə tarix versin. 
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Dedim, Paşinyan, sən özün, sənin xarici işlər nazirin, yaxud müdafiə nazirin yox, hansılar ki, bu 

məğlubiyyətə görə işdən qovuldular, sən özün, Paşinyan, bizə tarix verməlisən, özün deməlisən və buna 

nail oldum. 

Əgər mənim sözümə qulaq assaydı, indi belə rəzil durumda olmazdı. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm, 

biz işğal olunmuş torpaqlarımızı onsuz da azad edəcəkdik. Ancaq düşmən hesab edirdi ki, ona kimsə kömək 

edəcək. Hesab edirdi ki, onun bütün havadarları gəlib onun yerinə bizimlə vuruşacaq. Səhv etdi, böyük 

səhv etdi. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Suqovuşan, Xocavənd rayonunun böyük 

hissəsi döyüş meydanında işğaldan azad olunandan sonra düşmən diz çökdü və bu gün diz üstədir. Biz 

düşmənin belini qırdıq, biz şanlı Qələbə qazandıq. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, onların əfsanələri, 

onların mifləri hamısı boş şeydir. On mindən çox fərari var Ermənistan ordusunda və daha da çox olacaqdı. 

Əgər biz Ağdama planlaşdırdığımız əməliyyatı həyata keçirsəydik, bax, burada minlərlə erməni hərbçisi ya 

fərari olacaqdı, ya da məhv olacaqdı. Biz göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Biz göstərdik 

ki, heç vaxt bu işğalla barışmayacağıq. Açsınlar baxsınlar mənim çıxışlarıma, mən son 17 il ərzində bəlkə 

də min dəfə demişəm, biz bu işğalla barışmayacağıq. Hesab edirdilər ki, bizim torpaqlarımızı işğal altında 

əbədi saxlayacaqlar. Çünki bu qədər xərc qoyan, burada, Füzulidə, Cəbrayılda bu qədər istehkam quranlar 

onu da istəyirdilər. Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndi uğrunda bir neçə gün şiddətli döyüşlər gedirdi. Orada 

elə istehkamlar qurmuşdular ki, bəlkə də heç dünyada belə istehkamlar olmayıb. Nə üçün? Çıxmaq 

istəmirdilər. Hesab edirdilər ki, orada əbədi oturacaqlar. Erməniləşdirmək istəyirdilər. Bax, bütün Ağdam 

şəhəri dağıdılıb. Oranı onlar 1990-cı illərdə dağıdıblar ki, əgər sülh müqaviləsi imzalansa, Azərbaycan xalqı 

gəlib burada yaşaya bilməsin. Hər tərəf minalanıb. Ən çox minalar məhz buradadır. Amma səhv etdilər. 

Biz bütün bu illər ərzində bir amalla, bir arzu ilə yaşamışıq ki, bu torpaqlara qayıdaq və qayıtmışıq. 

Ermənistan ordusunu məhv etmişik. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Hərbi cinayətkarları məhv 

etmişik, onların tör-töküntülərini məhv etmişik. Mən Füzuli şəhərində demişəm, bir daha demək istəyirəm, 

biz Koçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etmişik. Biz Koçaryana, Sarkisyana qarşı qüdrətimizi göstərmişik. 

Biz onları məğlub etmişik. Paşinyan kimdir, mən indi onun haqqında danışmaq istəmirəm, nə lazımsa 

demişəm. Koçaryan, Sarkisyan, siz diz çökdünüz bizim qabağımızda, siz buranı, işğal edilmiş bütün 

torpaqları bax, bu günə saldınız. Siz bu məscidi dağıtdınız. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçıb 

gizləndilər. Döyüş bölgəsinə burunlarını da belə soxa bilmədilər. Bəs, haradadır sizin qəhrəmanlığınız? 

Dedim ki, çıxarın dəmir-dümürləri, onun qiyməti yoxdur. Qəhrəman ordenləri taxmısınız döşünüzə. 

Yalançı qəhrəmandırlar bunlar. Bax, mən burada durmuşam, dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız 

Ağdam şəhərində, öz ordumla buraya gəlmişəm. Qalib kimi gəlmişəm. Siz isə öz miskin həyatınızın sonuna 

qədər məğlub edilmiş, qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Nə gizlənirsiniz orada siçan kimi?! Koçaryan, 

Sarkisyan, mən sizə deyirəm. Paşinyan heç kimdir. İndi onun dərdi, azarı hakimiyyətdə qalmaqdır. Buna 

görə də bütün müxalifəti tutdurur. Qərb də susur buna, susur, ağzına su alıb. Görmür ki, nələr baş verir 

orada?! Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri, sizi məhv etmişik. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti sizi 

məhv edib. Əcəb də eləyib! 

Bu gün Ağdam şəhərini dağılmış vəziyyətdə görmək çox ağrılıdır. Amma mən bir neçə il bundan 

əvvəl bu bölgədə olarkən, bizim səngərlərdə olarkən, o binanı binoklla görmüşəm. Bu hissləri sözlə ifadə 

etmək çətindir, mümkün deyil. Öz torpağımızda öz şəhərimizi, bax, o binanı binoklla uzaqdan görmək, 

buraya gələ bilməmək nə qədər ağrılı idi. Dəfələrlə təmas xəttində olarkən, səngərlərdə olarkən, 

fikirləşirdim ki, gün gələcək biz qayıdacağıq, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. 

Bu gün mən Ağdam məscidinə Məkkədən gətirdiyim “Qurani-Kərim”i bağışladım. Mən xoşbəxt 

adamam ki, dörd dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam. Bir dəfə rəhmətlik atamla, üç dəfə isə Prezident kimi. 

Xoşbəxtəm ki, mən ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs Kəbənin içində dualar etmişəm. Hər bir insanın 

ürəyində nə varsa, mənim ürəyimdə də eyni duyğulardır. Etdiyim duaların arasında birinci duam 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim, mənə güc versin ki, biz torpaqları 

işğalçılardan azad edək, o xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin, biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. 

Bu gün burada, vandallar tərəfindən dağılmış məscidin önündə deyirəm ki, xoşbəxt adamam. Bir 

daha Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşidib, bu gücü mənə verib. Biz gücümüzü səfərbər edərək 

bax, bu tarixi günləri yaşayırıq. Bu, həqiqətən də tarixi günlərdir. Bəlkə də çoxəsrlik Azərbaycan tarixində 

buna bənzər şərəfli və qürurlu günlər olmayıb. Biz bunu birliyimiz sayəsində qazanmışıq, gücümüz 

sayəsində qazanmışıq. Heç kim bizə kömək etməyib. Əksinə, ancaq maneçilik törədib. Gün gələcək bu 

barədə də ətraflı danışacağam. 
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Bu 44 gün ərzində bizə mənəvi və siyasi dəstək verən Türkiyə Cümhuriyyəti olub, mənim qardaşım 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan olub və bir neçə digər müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrin rəhbərləri 

olub. Biz bu Qələbəni birlik, əzm, iradə və güc hesabına əldə etdik. Bu gün, müharibə başa çatandan sonra 

artıq Qərb dairələrindən bəzi Qərb liderləri məsələ qaldırırlar ki, bəs, Azərbaycanın nəzarətinə keçən azad 

edilmiş torpaqlarda xristian məbədləri necə olacaq? Həm mənimlə söhbət zamanı, həm rəsmi bəyanatlarda 

narahatlıq ifadə edirlər. Heç kim narahat olmasın, xüsusilə Qərb dövlətlərinin liderləri, hansılar ki, 

islamofob hissləri alovlandırırlar. Hansılar ki, İslam müqəddəslərinin təhqirlərinə göz yumurlar və hətta 

onları təhqir edənlərə bəraət qazandırırlar. Onların haqqı yoxdur bu barədə danışmağa, bu, birincisi. 

İkincisi, bizim ərazimizdə olan bütün məbədlər tarixi sərvətimizdir. Azərbaycanda hər il Bakı Humanitar 

Forumu, ya da ki, Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilir. Azərbaycanda dünya dini liderlərinin Zirvə 

görüşləri keçirilib. Baxın, görün, nələr deyilib bizim haqqımızda. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 

Azərbaycanda İslam dininə olan münasibəti örnək kimi göstərir. Rusiya Pravoslav Kilsəsinin patriarxı Kiril 

Bakıda olarkən Azərbaycanda bu sahədə görülmüş işlərə yüksək qiymət verib, Pravoslav kilsələrində olub. 

Roma Papası Fransisk Bakıda olarkən rəsmi çıxışında Azərbaycanda tolerantlıq, dini dözümlülük, 

multikulturalizm haqqında danışıb. Kim bizə irad tuta bilər? Məscidləri bağlayan? Yaxud da ki, müsəlman 

məscidlərinə öldürülmüş donuzların başlarını atan bizə dərs deyəcək, narahatlıq ifadə edəcək? Bizə heç bir 

narahatlıq ifadə etmək lazım deyil. Bizim bütün tarixi abidələrimiz dövlət tərəfindən qorunur. Mənim 

göstərişimlə və dövlət vəsaiti hesabına hazırda iki pravoslav kilsəsi təmir edilir, üçüncü kilsə isə təmir 

olunub. İnzibati bina tikilir. Müharibə dövründə udi qardaşlarımızın kilsəsi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

təmir olunaraq istifadəyə verilib. Bizim Qafqaz Albaniyası kilsələri milli sərvətimizdir. Gürcü kilsələrimiz, 

erməni kilsəsi. Vəhşi düşmən bax bu məsciddə inək saxlayıb, donuz saxlayıb. Bu şəkillər var internetdə. 

Azad edilmiş Zəngilan məscidində, Cəbrayıl məscidində donuz saxlayıb. 

Biz UNESCO ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Amma gəlib xristian məbədlərinə baş çəkmək istəsə, 

buraya gəlsin. Gəlsin və desin vəhşi erməni neyləyib burada. Bir də ki, bir neçə il bundan əvvəl Minsk 

qrupunun həmsədr ölkələrinin səfirləri bu məsciddə, burada olublar. Onlar iki dəfə faktaraşdırıcı missiyalar 

keçiriblər və mənə deyiblər ki, Ağdam məscidində olublar. Niyə məsələ qaldırmayıblar? Niyə bu, bəzi Qərb 

liderlərində narahatlıq yaratmayıb? Deməli, müsəlman məscidlərini təhqir etmək olar, inək, donuz 

saxlamaq olar, dağıtmaq olar. Belədirsə, belə də desinlər və getsinlər öz ölkələrində problemlərlə məşğul 

olsunlar, bizim işimizə burunlarını soxmasınlar. Heç kim bizim işimizə qarışmasın. Biz özümüz gəlmişik 

buraya. Bütün o ölkələrin səylərinə rəğmən gəlmişik, bütün təxribatlara rəğmən gəlmişik, qan tökə-tökə 

gəlmişik və durmuşuq bizim torpağımızda. Hərə getsin öz işi ilə məşğul olsun. Bizim işimizə qarışmaq 

istəyənin cavabını vermişik və verəcəyik. 

Bu gün tarixi bir gündür. Biz şanlı Qələbəmizi qeyd edirik. Dağılmış Ağdam şəhəri erməni 

vəhşiliyinin şahididir. Biz Ağdam şəhərini bərpa edəcəyik, bütün kəndləri bərpa edəcəyik. Heç kimdə bu 

haqda şübhə olmasın. Bu, böyük iş olacaqdır. Əlbəttə ki, böyük zəhmət tələb edəcək. Amma necə ki, biz 

44 gün ərzində birlik göstərmişik, əminəm ki, azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası işində də birlik, 

əzmkarlıq göstərəcəyik. Bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, daha da gözəl şəhərlər olacaqdır. 

Şəhərlərimizdə qalan tarixi abidələri bərpa edəcəyik və bir daha gücümüzü göstərəcəyik. 

Biz Qələbəmizi dəmir yumruq hesabına, düşməni qova-qova qazanmışıq və indi durmuşuq öz 

torpağımızda. 

Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Eşq olsun Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan zabitinə! Ağdam 

bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

xxx 

 

Ağdamdan qayıdarkən Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dağıdılmış şəhəri 

avtomobildən seyr etdilər. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Bir dənə də dağıdılmamış bina yoxdur. 

Prezident İlham Əliyev: Qaldırdığım bayraq. Eşq olsun! 

 

AZƏRTAC 
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General Yücel Karauz: Azərbaycanın qazandığı bu zəfərlə dünya hərb tarixində parlaq səhifə 

yaradıb  

 

[16:01] 23.11.2020  

 

Ermənilər uzun illərdir ki, bu coğrafiyada qanlı terror aktları törədirlər. Osmanlı dövründən başlanan 

bu cinayətlərə 1918-ci ilin mart qırğınları, Ermənistandakı soydaşlarımızın dədə-baba torpaqlarından 

qovulması, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğalı və yerli azərbaycanlıların öz yurdlarından didərgin 

salınması kimi faciəvi hadisələr daxildir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında ehtiyatda olan türkiyəli general Yücel Karauz bildirib. 

Ermənistanın yürütdüyü işğalçılıq siyasəti və uzun illər davam etdirdiyi hərbi təxribatları, o 

cümlədən dinc Azərbaycan əhalisinə və mülki infrastruktura qarşı hücumları müharibə cinayəti kimi 

dəyərləndirən, bütün bunlara görə təcavüzkar tərəfin ədalət məhkəməsinə cəlb olunacağına inandığını ifadə 

edən general Yücel Karauz Azərbaycan dövlətinin bütün bu təxribatlara qarşı dözümlülük nümayiş 

etdirdiyini xatırladaraq deyib: “Azərbaycan Ordusu müharibə zamanı Ermənistana aid yalnız hərbi 

obyektləri hədəf aldı. Mülki əhaliyə zərər dəyməməsi üçün bütün imkanlardan maksimum istifadə etdi. 

Dünyada belə bir nümunə yoxdur ki, hər hansı bir dövlət müharibə zamanı hərbi və mülki obyektləri bu 

dərəcədə həssaslıqla bir-birindən ayırsın”. 

Möhtəşəm Qələbə münasibətilə Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev başda olmaqla, 

qəhrəman Ordumuzu və xalqımızı təbrik edən, ən böyük arzusunun Şuşada namaz qılmaq olduğunu bildirən 

general deyib: “Texniki hazırlığına, vətənpərvərliyinə və döyük qabiliyyətinə görə Azərbaycana Ordusu ilə 

fəxr edirəm”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Avropa Şurasının Baş katibi atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb 

 

[15:41] 23.11.2020  

 

Avropa Şurasının (AŞ) Baş katibi Mariya Peyçinoviç Buriç Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun 

Bayramovun məktubuna cavab verib. 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

Avropa Şurasının Baş katibi məktuba cavabında 2020-ci il 10 noyabr tarixli atəşkəs razılaşmasını 

alqışladığını qeyd edib və razılaşmanın icrası ilə əlaqədar vəziyyəti izləməyə davam edəcəyini vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Yeni Qarabağ regional ədliyyə idarəsi təsis olunub 

 

[14:37] 23.11.2020  

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkilinə dair dövlətimizin 

başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qarşıda duran vəzifələrin mütəşəkkil və 

operativ icrasının təmin edilməsi məqsədilə nazirliyin rəhbərliyindən və aidiyyəti məsul şəxslərindən ibarət 

Qərargah yaradılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə 22 noyabr – ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günü münasibətilə 

Azərbaycanın ədliyyə naziri, Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri, I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fikrət 

Məmmədovun “Azərbaycan ədliyyəsi xalqımızın şanlı Qələbəsi ilə qürur dolu günlər yaşayır” sərlövhəli 

məqaləsində qeyd olunub. 

Nazir məqaləsində bildirib ki, Ermənistanın müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətləri, işğalçılığa və 

separatçılığa dəstək xarakteri daşıyan iqtisadi və digər qeyri-qanuni fəaliyyəti ilə bağlı milli və beynəlxalq 

qanunvericiliyin təhlili, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ədliyyə və məhkəmə infrastrukturuna dəymiş 

ziyanın dəqiqləşdirilməsi və bu orqanların fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin 

görülməsi, habelə ədliyyə orqanlarının qarşısında duran digər vəzifələr müəyyənləşdirilib. Onların 

mütəşəkkil icrası məqsədilə yeni Qarabağ regional ədliyyə idarəsi təsis olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Misir portalı: Ermənistan müharibə zamanı qadağan olunmuş silahlardan istifadə edib 

 

[13:35] 23.11.2020  

 

Misirin “Aldiplomasy” informasiya portalı Ermənistan silahlı qüvvələri baş qərargah rəisinin sabiq 

müavini, Müdafiə Nazirliyinin (MN) Hərbi Nəzarət Xidmətinin sabiq rəisi general-leytenant Movses 

Akopyanın etirafı barədə xəbər yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyənin Anadolu agentliyinə istinadla yayılmış xəbərdə erməni 

generalın 44 günlük müharibədə “İsgəndər” operativ-taktiki raket kompleksindən istifadə edildiyi barədə 

jurnalistlərə açıqlaması diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Akopyan raketlərin hansı istiqamətdə istifadə 

edildiyini deməyib. 

Xəbərdə vurğulanıb ki, hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri qadağan olunmuş 

silahlardan istifadə etməklə Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə hücumlar həyata keçirib. Azərbaycanın 

Baş Prokurorluğu bununla bağlı bildirib ki, işğalçı ölkə “Skad” və “Smerç” raket qurğularından yalnız 

döyüş meydanında deyil, eləcə də mülki şəxslərə qarşı istifadə edib. Bu faktlar “Human Rights Watch” və 

“Amnesty International” kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeydə alınmaqla həmin əməllər 

“qəddar və ağlasığmaz” kimi qiymətləndirilib. Eyni zamanda, Ermənistanın raket hücumları nəticəsində 93 

mülki şəxsin həlak olması, 400-dən çox insanın yaralanması ilə bağlı cinayət işi açılıb. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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İspaniyanın xarici işlər üzrə dövlət katibi ermənilərin vandalizm aktları barədə məlumatlandırılıb 

 

[11:27] 23.11.2020  

 

Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Anar Məhərrəmov bu ölkənin xarici işlər, İbero-Amerika və Karib 

ölkələri üzrə dövlət katibi - nazir müavini Kristina Qayaç Fiqerasla görüşü zamanı həmsöhbətinə 

ermənilərin Qarabağda törədikləri vandalizm aktları barədə geniş məlumat verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabrın 27-dən etibarən 

özünümüdafiə hüququ çərçivəsində, beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət etməklə əks-hücum və cavab 

tədbirlərini həyata keçirmiş müzəffər Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən döyüşlərdə şanlı Qələbə 

qazanaraq işğal altındakı torpaqlarımızı azad etdiyi bildirilib. 

Qeyd olunub ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarılmasını özündə əks etdirən, Azərbaycan və Rusiyanın Prezidentləri, Ermənistanın baş naziri 

tərəfindən imzalanan birgə bəyanata uyğun olaraq ölkəmizin ərazilərini tərk edən Ermənistan qoşunları və 

əhalisi vandalizm aktları həyata keçiriblər. 

Yaşayış məntəqələrinin, habelə ağ fosforlu bombalardan istifadə edilməklə meşələrin yandırıldığı, 

fauna və floranın məhv edilməsi ilə Ermənistanın növbəti dəfə Azərbaycana qarşı ekoloji cinayətlər 

törətdiyi, qanunsuz arxeoloji qazıntılar apararaq aşkar olunmuş nadir nümunələrin Ermənistana daşındığı, 

Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində maddi-mədəni irsinin talan edilməsi barədə faktlar qarşı tərəfin 

diqqətinə çatdırılıb. 

Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində Ermənistan tərəfindən 

sosial-iqtisadi infrastruktura, tarixi-mədəniyyət və dini abidələrinə, ətraf mühitə, fərdi və çoxmənzilli 

yaşayış evlərinə vurulmuş külli miqdarda maddi zərər beynəlxalq ekspertlər tərəfindən qiymətləndiriləcək, 

Ermənistanın Azərbaycan tərəfinə təzminatın ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədilə beynəlxalq 

məhkəməyə müraciət olunacaq. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid  

 

AZƏRTAC 
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Kiyev şəhərində “Qarabağ Azərbaycandır!” bilbordu quraşdırılıb 

 

[11:20] 23.11.2020  

 

Ukraynada yeni fəaliyyətə başlayan “İrəli” analitik-informasiya platforması Azərbaycanın qazandığı 

şanlı Qələbə münasibətilə Kiyev şəhərinin mərkəzi küçələrindən birində “Qarabağ Azərbaycandır!” 

bilbordu yerləşdirib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ukrayna və Azərbaycan 

xəritələrinin əks olunduğu bilbordda müvafiq olaraq “Krım və Donbas Ukraynadır”, “Qarabağ 

Azərbaycandır” şüarları əks olunub. 

Təşkilatın sədri Qulu İbrahimov bu layihənin platformanın ilk addımı olduğunu və bilbordun noyabr 

ayının sonunadək - 15 gün müddətinə yerləşdirildiyini bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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ABŞ-ın “The National Interest” jurnalında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hüquqi 

aspektləri barədə məqalə dərc edilib 

 

[10:59] 23.11.2020  

 

Amerikada çıxan “The National Interest” onlayn jurnalında İsveçin Malmö Universitetinin 

beynəlxalq hüquq və insan haqları ixtisası üzrə dosenti Kamal Makili-Əliyevin “Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin səbəbi olan problemlərin həqiqi mənbəyi” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu materialda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hüquqi 

aspektlərindən və Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddialarının əsassız olmasından bəhs edilir. Müəllif yazır 

ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hazırda 1994-cü ildən bəri ən aktiv 

mərhələdədir. Ona görə də regionun hüquqi statusu məsələləri dünya KİV-lərində get-gedə daha çox 

müzakirə olunur. Belə müzakirələrin təəssüf doğuran cəhəti ondan ibarətdir ki, münaqişənin hüquqi 

aspektləri çox vaxt beynəlxalq hüquq üzrə ekspertlər tərəfindən deyil, başqa sahələrin mütəxəssisləri 

tərəfindən müzakirə olunur. Nəticədə real hüquq elminə aidiyyəti olmayan kvazi-hüquqi və ya əsassız 

arqumentlər yaranır. 

Yaxın vaxtlarda KİV-lərdə yer almış belə arqumentlərdən biri ondan ibarətdir ki, bəzi mütəxəssislər 

Dağlıq Qarabağda yaranmış vəziyyəti Kosovodakı vəziyyətə bərabər hesab edirlər. Onlar səhvən iddia 

edirlər ki, Kosovo Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan “islahedici ayrılması” (“xilas olmaq naminə ayrılma” 

termini də işlədilir) üçün presedent ola bilər. Məsələ burasındadır ki, Kosovonun Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Müəllif Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmalı olması barədə 

ermənilərin iddialarının hüquqi aspektlərini təhlil edir. 

Əvvələn, bu ərazi Azərbaycanın ərazisi kimi tanınıb. Beynəlxalq birlik bu faktı müvafiq qətnamələr 

və BMT-nin əsas sənədləri vasitəsilə dəfələrlə təsdiq edib. Buna ən parlaq nümunə BMT Baş 

Assambleyasının 2008-ci ildə qəbul etdiyi “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı 62/243 

nömrəli qətnamədir. Üstəlik, bu fakt 2015-ci ildə “Çıraqov və başqaları Ermənistana qarşı” adlı işdə Avropa 

İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənib. Məhkəmə Dağlıq Qarabağın və Azərbaycanın ona bitişik 

yeddi rayonunun Ermənistan tərəfindən işğal olunduğunu təsdiq edib. 

İkincisi, Kosovodan fərqli olaraq, Dağlıq Qarabağın muxtariyyəti ayrıca suveren dövlətə - 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasına (AzSSR) bağlı idi. Sovet İttifaqının 1977-ci il Konstitusiyasına 

(Maddə 76) müvafiq olaraq, AzSSR İttifaqın üzvləri olan suveren dövlətlərdən biri idi. Digər tərəfdən, 

Dağlıq Qarabağın suveren statusu olmayıb. Sovet İttifaqı dağılanda onun daxili inzibati sərhədləri 

Azərbaycan və Ermənistan da daxil olmaqla İttifaqın keçmiş üzvlərinin beynəlxalq sərhədləri oldu. Bundan 

əlavə, SSRİ-nin üzvü olan dövlətlərin və başqa qurumların heç birinin ayrılmanı nizamlayan, 1990-cı ildə 

qəbul edilmiş SSRİ qanunundan istifadə etməklə Sovet İttifaqından ayrılmaq imkanı yox idi. Belə 

qurumlardan hər hansı biri həmin qanunun şərtlərini yerinə yetirə bilənə qədər Sovet İttifaqı dağıldı. 

Üçüncüsü, beynəlxalq hüquq sahəsində səriştəli mütəxəssislər tərəfindən sübut edilib ki, Dağlıq 

Qarabağın erməni əhalisi tərəfindən geniş (amma yalandan) bəyan edilən xalqların öz müqəddəratını təyin 

etmək hüququ onların ayrılması hüququ deyil və azlıqlara tətbiq edilə bilməyən hüquqdur. Dağlıq 

Qarabağda erməni azlığı Azərbaycanın və ya Ermənistanın xalqlarından fərqli “xalq” deyildir. Onlar etnik 

ermənilər və formal mənada Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Onlar təyini-müqəddərat hüququna əsasən 

müstəmləkəçilikdən azad edilməli olan nəzəri baxımdan kənar müstəmləkənin əhalisi deyil. Ona görə də 

bu hüquq Dağlıq Qarabağa heç cür tətbiq edilə bilməz. 

Dördüncüsü, beynəlxalq hüquqda “islahedici ayrılma hüququ” anlayışı yoxdur. Beynəlxalq 

Məhkəmə Kosovonun müstəqilliyinin elan edilməsinə dair məşvərətçi rəyində bu fikri əsasən təsbit edib. 

İslahedici ayrılma konsepsiyası əslində, siyasi konsepsiyadır və beynəlxalq hüquqla o qədər də bağlı deyil. 

Bundan əlavə, islahedici ayrılma konsepsiyasını Dağlıq Qarabağla əlaqələndirmək cəhdi sadəcə, 

həyasızlıqdır, çünki Dağlıq Qarabağda təqiblərə və zorakılıqla qovulmağa məruz qalan erməni azlıq deyil, 

azərbaycanlı əhali olub. 

Amerika nəşrində vurğulanır ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması məsələsində 

hətta əsas regional dövlətlərin və regiondan kənardakı aktorların siyasi mövqelərinə də toxunulur. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının bütün daimi üzvləri (Çin, Fransa, Rusiya, ABŞ və Böyük Britaniya) etiraf edirlər 

ki, bu yaxınlarda aparılmış döyüş əməliyyatları Azərbaycanın suveren sərhədləri daxilində gedirdi və 

Ermənistan təcavüz qurbanı olmayıb. Hətta Ermənistanda hərbi bazaları olan, Ermənistanın xüsusi 
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əhəmiyyətli infrastrukturunun çox hissəsinə malik olan və öz strateji tərəfdaşının salamatlığında açıq-aydın 

marağı olan Rusiya da təsdiq edib ki, həmin döyüş əməliyyatlarının Ermənistanın suveren ərazisinə heç bir 

aidiyyəti yoxdur və beləliklə, bu əməliyyatlar kollektiv müdafiə üzrə öhdəliklər doğura bilməz. 

Müəllif məqaləsinin sonunda yazır: bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, Dağlıq Qarabağın 

müstəqil dövlət kimi tanınmasına çağırışlar əsassızdır. Bu, beynəlxalq hüququn və beynəlxalq birliyin 

mövqelərinin açıq-aydın pozulması olardı. Birləşmiş Ştatlar nəzərə almalıdır ki, beynəlxalq hüquqi qaydaya 

zidd olan hər hansı addım 1945-ci ildən başlayaraq, Birləşmiş Ştatların digər dövlətlərlə birlikdə yaratdığı 

beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə təhdid olar. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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Perunun ən çox oxunan qəzetində Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü və törətdiyi 

cinayətlərdən danışılıb 

 

[08:54] 23.11.2020  

 

Perunun ən çox oxunan “El Comercio” qəzetində bu ölkədəki səfirimiz Məmməd Talıbovun 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və atəşkəs bəyanatı haqda müsahibəsi efirə gedib. 

Münaqişənin tarixindən danışan səfir, Azərbaycanın Qarabağ və ətraf rayonları olmaqla beynəlxalq 

qaydada tanınmış ərazilərinin beşdə birinin 30 ilə yaxındır Ermənistan tərəfindən hərbi işğalda 

saxlanıldığını və Ermənistanın bu ərazilərdə etnik təmizləmə apararaq 1 milyon azərbaycanlını öz 

evlərindən qovduğunu bildirib. Azərbaycanın daim münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdar 

olduğunu deyən səfir, Ermənistanın məqsədinin isə hər zaman Dağlıq Qarabağdakı işğalın nəticələrini 

gücləndirmək olduğunu, bu səbəbdən BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş və 

Ermənistandan işğal etdiyi əraziləri dərhal azad etməsini tələb edən qətnamələrin tələblərinə bu günə kimi 

məhəl qoymadığını və Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda da heç bir nəticə əldə olunmadığını 

qeyd edib. 

Məmməd Talıbov bildirib ki, Ermənistanda 2018-ci ildə milliyyətçi qüvvələrin hakimiyyətə 

gəlməsindən sonra bu ölkənin Azərbaycana qarşı təxribat əməlləri artmış, 27 sentyabr tarixindən etibarən 

isə Ermənistan silahlı qüvvələri dinc əhaliyə qarşı genişmiqyaslı hücumlar həyata keçirməyə başlamış və 

bu hücumlar mülkü əhali arasında çoxsaylı itkilərə səbəb olmuşdu. Nəticədə Azərbaycan ordusu 

özünümüdafiə hüququ çərçivəsində mülkü əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinin icrasına nail olmaq və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün əks-hücum 

əməliyyatları aparmağa başlayıb. 

İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan şəhərlərinin 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən tamamilə məhv 

edildiyini deyən səfir, işğalçı ölkənin törətdiyi bu talanlarla bağlı Azərbaycanın beynəlxalq məhkəmə 

instansiyalarına müraciət edəcəyini söyləyib. 

İmzalanan bəyanatın münaqişəyə tam son qoyması haqda sualla bağlı təmsilçimiz Ermənistanın hərbi 

əməliyyatlar ərzində üç dəfə razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejimini dərhal pozduğunu, hazırda isə 

bölgədə sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirildiyini, əldə olunan razılaşmanın davamlı olacağına ümidvar 

olduğumuzu, hər bir halda Ermənistanın öz ərazi iddialarından və təcavüzkar siyasətindən əl çəkib öz 

xalqını barışığa hazırlamalı olduğunu bildirib. 

Azərbaycan çoxmədəniyyətli ölkə olduğunu, burada 40-a yaxın müxtəlif etnik mənsubiyyətdən olan 

insanların, o cümlədən on minlərlə erməninin yaşadığını, bu baxımdan Dağlıq Qarabağ ərazisində 

məskunlaşmış ermənilərlə də heç bir problemimiz olmadığını deyən səfir, ermənilərin insanlıq əleyhinə 

cinayətlər törətmiş olmasına, bu səbəbdən birgə yaşayışın xeyli müşküllüyünə baxmayaraq, bir milyona 

yaxın azərbaycanlının öz doğma yurdlarına qayıtmasından sonra iki xalqın birlikdə barışıq içində yaşaması 

gərəkdiyini qeyd edib. 

Türkiyənin müharibə ərzində Azərbaycana yardımına dair suala münasibətdə səfir Türkiyənin 

Azərbaycana qardaş ölkə olduğunu, iki ölkə arasında olduqca sıx tarixi-mədəni və iqtisadi bağların mövcud 

olduğunu, birgə həyata keçirdiyimiz layihələrin Avropanın da enerji təhlükəsizliyinə önəmli töhfə 

verdiyini, bununla belə, Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən digər ölkələr kimi Türkiyənin də 

beynəlxalq hüquqa istinad edərək bu mövqedən çıxış etdiyini vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 
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22 noyabr 

 

“Yeni şəfəq”: Ermənistanın Azərbaycan Ordusuna qarşı uğur qazanmaq şansı yox idi 

 

[23:24] 22.11.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycan Ordusuna qarşı uğur qazanmaq şansı yox idi. Azərbaycanın üstünlüyü 

təkcə hərbi gücündən irəli gəlmir. Ermənistanın etdiyi hər şeydən əvvəl bütün dünya tərəfindən qəbul 

edilmiş bir işğaldır. İstər Qafqazda, istərsə də iki qütbdən birində, hətta səhranın ortasında olsun, torpağın 

həqiqi sahibləri həmişə tarixin sağ tərəfindədirlər və 30 ildən sonra da öz haqqını geri alacaqlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyənin çoxtirajlı “Yeni şəfəq” qəzetinin ingilis dili 

versiyasında yer alan “Paşinyan nəyi səhv etdi?” sərlövhəli məqalədə əksini tapıb. 

Tanınmış publisist Məhmət Şəkər qələmə aldığı məqalədə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və 

törətdiyi hərbi təxribatlar nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi 44 günlük əks-

hücum əməliyyatlarının yaratdığı rəşadətli qələbə müfəssəl təhlil olunub. 

Prezident İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbaycandır!” tarixi ifadəsinin siyasi qətiyyətə söykəndiyini 

əsaslandıran publisist Ermənistan baş naziri Paşinyanın fəaliyyətindəki səhvləri təhlil edir və diqqəti onların 

xəyalpərəstliyinə çəkir. 

Məqalədə həmçinin Ermənistanın işğalçılıq siyasətini həyata keçirdiyi illərdə törətdiyi 

amansızlıqlardan və son döyüşlərdə atəşkəsi namərdcəsinə pozmasından bəhs olunur. Vurğulanır ki, indi 

Azərbaycan əraziləri tərk etmək məsələsində yenə də humanistlik göstərir. Ermənistan isə qışın şaxtasında 

qoca, qadın, uşaq bilmədən azərbaycanlıları öz doğma evlərindən ayaqyalın qovdular. 

Müəllif yazıda qazanılan qələbənin hərbi-siyasi, mənəvi-psixoloji aspektlərini faktlar əsasında 

müqayisəli təhlil edir. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmasını və 853 saylı 

qətnamənin icrasını şərtləndirdi 

 

[21:55] 22.11.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq, işğal altında olan 

torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirməklə yanaşı, xalqımız 

bütünlüklə Müzəffər Ali Baş Komandanın ətrafında səfərbər oldu. Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının 

azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı tarix yazaraq düşmən üzərindəki sarsıdıcı 

zərbələri, eləcə də bir sıra mühüm əhəmiyyətli şəhərlərimizin, yaşayış məntəqələrimizin, həmçinin müxtəlif 

istiqamətlərdə strateji yüksəkliklərin işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda böyük inam və ruh yüksəkliyi 

yaratdı. 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 

sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı genişmiqyaslı və uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 

noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. 44 gün ərzində Cəbrayıl şəhəri və 

rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz 

qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, 

Qubadlı şəhəri və 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin 

Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz 

yüksəklikləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olundu. 

Bu ilin noyabrın 8-i tariximizə ən şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın baş 

tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum 

əməliyyatlarının sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi Qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-

diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsi müharibənin sonrakı 

gedişinə və taleyinə ciddi təsir göstərdi. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov bildirib. 

E.Əhmədov deyib ki, 27 il ərzində təcavüzkara qarşı nəinki heç bir təzyiq edilməyib, hətta dünya 

birliyi Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, dövlət terrorizmi və 

işğalçılıq siyasətinə, bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu qanlı terror hadisələrinə seyrçi mövqedən 

yanaşaraq, xüsusilə onu sülhə məcbur etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874, 

884 saylı qətnamələr əsasında qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını birmənalı şəkildə tələb 

etməyib. 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial mövqeyi 

hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya meydanında da uğurlarımızı şərtləndirdi. Azərbaycan dövləti 

oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərini, 17-də Füzuli şəhərini, 22-də Zəngilan şəhərinin işğalçılardan azad 

olunması ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş qalan 874 

və 884 saylı qətnaməni özü icra etdi. 

1993-cu il iyulun 23-də Ağdam rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalından sonra 

iyulun 29-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3259-cu rəsmi iclasında Təhlükəsizlik Şurasının sədri Devid 

Henney (Böyük Britaniya) Şura üzvlərinə məlumat verərək bu iclasın Azərbaycan dövləti adından 

Təhlükəsizlik Şurasına göndərilən və BMT-dəki daimi nümayəndəlik tərəfindən yayılmış məktubdakı 

təkidli xahişə müvafiq surətdə keçirildiyini bildirdi. Müzakirələrdən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası 

Azərbaycanın Ağdam rayonunun işğal edilməsi ilə bağlı 853 saylı qətnamə qəbul etdi. Bu qətnamədə də 

Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında gərginliyin olduğu göstərilir, beynəlxalq 

sərhədlərin pozulmazlığı və ərazilərin zor gücünə ələ keçirilməsinin yolverilməzliyi bir daha təsdiq olunur, 

hərbi əməliyyatların təxirə salınmadan dayandırılması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikasının 

Ağdam rayonundan və bu yaxınlarda işğal olunmuş bütün digər rayonlarından dərhal, tamamilə və qeyd-

şərtsiz çıxarılması tələb olunurdu. 

2020-ci il noyabrın 20-də Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması mühüm tarixi hadisədir. 

Ağdamın işğaldan azad edilməsi noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın müvafiq maddəsinin yerinə 
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yetirilməsidir. Bununla yanaşı, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial 

mövqeyi nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş 

qalan, eləcə də işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonundan çıxmasını nəzərdə tutan 

853 saylı qətnamə də məhz Azərbaycanın şərtləri ilə icra edildi. 

Ağdam rayonu Kiçik Qafqaz dağları ilə Kür-Araz ovalığının təmas zonasında, yəni Qarabağ 

silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, Kür-Araz ovalığının qərb hissəsində yerləşir. Relyefi əsasən düzənlik, 

qismən dağlıqdır. Rayonun ərazisindən Qarqar və Xaçın çayları axır. Şimalda Tərtər və Bərdə rayonları, 

cənubda Xocavənd, şərqdə Ağcabədi rayonu, qərbdə isə Kəlbəcər rayonu və Xocalı şəhəri ilə həmsərhəddir. 

Bununla yanaşı, işğal nəticəsində Ağdam rayonu ərazisindəki memarlıq abidələri bütünlüklə talan 

edilmiş, yandırılmış, dağıdılmış və məhv edilmişdir. Aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı aydın olmuşdu 

ki, Üçoğlantəpə deyilən yerdə ilk qədim insanlar rayon ərazisində altı-səkkiz min il bundan əvvəl, yəni, 

eneolit dövründə (e.ə. IV-VI minilliyi əhatə edir) yaşamış, qədim əkinçilik və maldarlıq mədəniyyətinə 

yiyələnmişlər. Rayonun digər ərazilərində qədim yaşayış məskəni olmuş Leylatəpə və Üzərliktəpə deyilən 

yerlərdə apardığı arxeoloji tədqiqatlar zamanı eneolit və orta tunc dövrünə aid (e.ə. II minilliyin birinci 

yarısı) dulusçuluq, metaləritmə, zərgərlik və digər sahələrə aid maddi-mənəvi abidələr aşkarlanıb. 

Tarixi və memarlıq abidələrindən Sarıhacılı kəndindən 3 kilometr cənub-şərqdə Çinartəpə yaşayış 

yeri (e.ə. II-I minilliklər), Göytəpə kəndinin qərbində Göytəpə yaşayış yeri (tunc dövrü), Papravənd 

kəndinin cənub-şərqində Güllütəpə - II yaşayış yeri (son tunc dövrü, ilk orta əsrlər), Güllütəpə - I yaşayış 

yeri (III-XIII əsrlər), Ağdam şəhərinin şimal-qərbində Xındırıstan kəndində yеrləşən Üzərliktəpə abidəsi, 

Xaçındərbənd kəndindəki Qutlu Musa oğlu günbəzi (1314-cü il), Salahlı-Kəngərli kəndindəki türbə və daş 

abidələr (XIV əsr), Papravənd kəndindəki Xanoğlu türbəsi (XVII əsr), Şeyx Nigari türbəsi, türbələr və 

məscid (XVIII əsr), Qarabağ xanı Pənahəli və onun nəslinin Ağdam şəhərindəki imarəti (XVIII əsr) və 

türbəsi, iki sandığabənzər abidə (XVI əsr), o cümlədən görkəmli Azərbaycan şairəsi Xurşidbanu Natəvanın 

və onun oğlunun türbələri, Ağdam şəhərinin Qaraağacı qəbiristanında Uğrulla bəyin türbəsi (XIX əsr), 

Şahbulaq ərazisində Şahbulaq qalası və Karvansara, eləcə də rayonun ərazisində mövcud olan çoxlu sayda 

tarixi, mədəni və dini abidələr məhv edilmişdir. 

Bununla yanaşı, Ağdamda bütün dünyada yeganə olan “Çörək muzeyi” ilə yanaşı, tarzən Qurban 

Pirimovun xatirə muzeyi, Ağdam Şəkil Qalereyası və şəhərin mərkəzində yerləşən qədim memarlıq abidəsi 

sayılan Məscid və onun minarələri də erməni vandalları tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılmışdır. Ümumilikdə, 

130-dan çox tarixi abidə və maddi-mədəniyyət nümunələri yer üzündən silinmişdir. 

Bundan əlavə, işğaldan əvvəl Ağdamda 1898 sayda sosial-iqtisadi tikinti obyekti, 17 sənaye, 31 

tikinti, 753 ticarət, 397 ictimai iaşə, 220 məişət müəssisəsi, 480 sosial bina, 24 min 446 yaşayış tikililəri, 

həmçinin 54 məktəbəqədər uşaq, 116 ümumtəhsil müəssisəsi, bir neçə ali məktəb filialı, 13 mədəniyyət evi, 

muzeylər, 109 mədəniyyət klubu fəaliyyət göstərmişdir. 

Prezident İlham Əliyev bəyan edib ki, Azərbaycanın mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik yoxdur, ola 

da bilməz, çünki biz həm tarixi ədalətə, eyni zamanda, beynəlxalq hüquqa əsaslanırıq. “Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir” fikrini bütün dünyaya bəyan 

edən Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin 

yaranmasına icazə verilməyəcək, işğal edilmiş bütün torpaqlar işğalçılardan azad olunmalı, Azərbaycan 

vətəndaşları öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

Azərbaycan Prezidenti deyib: “Əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə 

məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə, - necə ki, Xocalı soyqırımına görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb 

etməyib, - biz özümüz onları məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, özümüz 

onları cəzalandıracağıq və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər. 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır və biz bu cinayətkarları cəzalandıracağıq”. 

Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisə kimi dəyərləndirən Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev noyabrın 20-də xalqa müraciətində qeyd etmişdir ki, işğal edilmiş rayonların arasında əhalinin 

sayına görə Ağdam ən böyük rayondur, işğaldan əvvəl Ağdam rayonunda 143 min insan yaşayırdı, hazırda 

isə Ağdam rayon sakinlərinin sayı 204 mindir. 

Prezident İlham Əliyev indi Ağdam üçün yeni dövrün başladığını vurğulayaraq demişdir: “Ağdamın 

işğaldan azad edilməsi şanlı hərbi Qələbə nəticəsində mümkün olmuşdur. Əgər Azərbaycan Ermənistanı 

döyüş meydanında məğlub etməsəydi, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmayacaqdı. Bunu 

deməyə əsas verən bir çox amillər var. İlk növbədə, o bölgələrdə - işğal edilmiş torpaqlarda qurulmuş 

istehkamlar, oraya böyük vəsait xərclənib. O istehkamlar elə qurulub ki, Azərbaycan Ordusu oradan keçə 
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bilməsin. Amma yenə də səhv etdilər. Bizim gücümüzü düzgün hesablaya bilmədilər. Bilmirdilər ki, bu 

gün Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan vətəndaşı nəyə qadirdir. Bilmirdilər ki, bizi o Qələbəyə aparan həm 

gücümüzdür, texniki təchizatımızdır, həm də mənəvi ruhumuzdur. Bilmirdilər ki, Azərbaycan xalqı bütün 

bu illər ərzində bir arzu ilə yaşayır ki, öz dədə-baba torpağına qayıtsın. Bütün bu amillər və digər amillər 

bu Qələbəni şərtləndirdi”. 
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Ombudsman Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə 

görüşüb 

 

[19:47] 22.11.2020  

 

Noyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə 

Əliyeva Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Arian Bauer ilə 

videokonfrans vasitəsilə görüş keçirib. 

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan hərbi qulluqçularına münasibətdə pis rəftar və işgəncə faktları, real 

çəkiliş əsasında sosial mediada yayılan məlumatlar Ombudsman tərəfindən xanım Bauerin diqqətinə 

çatdırıb. Təəssüflə qeyd olunub ki, həmin videolarda yer alan hərbi əsirlərin taleyi ilə bağlı hər hansı bir 

məlumat almaq mümkün olmayıb. 

Ombudsman Səbinə Əliyeva tərəfindən görüşdə əsir düşmüş iki hərbi qulluqçumuzun ailə üzvlərinin 

də iştirakı təmin edilib. Onlar əsirlikdə olan övladlarının hüquqlarının təmin edilməsi və ölkəyə 

qaytarılması ilə bağlı müraciətlərini Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı 

nümayəndəliyinin rəhbəri Arian Bauerə çatdırıblar. 

Ombudsman qeyd edib ki, Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan əsgərləri ilə 

bağlı məsələ ilk gündən onun diqqət mərkəzindədir və bununla bağlı aidiyyəti beynəlxalq qurumlara ardıcıl 

müraciətlər ünvanlayıb. 

A.Bauer görüşdə qaldırılan məsələlərlə bağlı mandatı çərçivəsində lazımi addımları atacağını 

bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Federasiyasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Şuşa və Xankəndi şəhərlərinə humanitar 

yardım göndərib 

 

[20:01] 22.11.2020  

 

Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azərbaycan 

Respublikasının Şuşa və Xankəndi şəhərlərinə göndərdiyi humanitar yardımın "Samur" sərhəd-keçid 

məntəqəsində qarşılanaraq müşayiəti təşkil olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, noyabrın 22-də Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə göndərilmiş 27 yük avtomobilindən ibarət humanitar yardım 

karvanı "Samur" sərhəd-keçid məntəqəsində Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

tərəfindən qarşılanaraq yolboyu müşayiəti təşkil olunub. 

Tikinti materiallarından ibarət humanitar yardımın yarısının Şuşa şəhərinə, digər yarısının isə 

Xankəndi şəhərinə çatdırılması nəzərdə tutulur. 

 

AZƏRTAC 
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Vladimir Putin: Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir 

 

[17:53] 22.11.2020  

 

Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Rossiya 1" telekanalına 

müsahibəsində deyib. 

V.Putin Ermənistanın belə qondarma “Dağlıq Qarabağ”ın müstəqilliyini və suverenliyini 

tanımadığını xatırladıb: “Bu, o deməkdir ki, beynəlxalq hüquqa əsasən, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar 

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir”. 

 

AZƏRTAC 
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Polşanın ölkəmizdəki səfiri: Füzulidəki acınacaqlı vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmalıdır 

 

[19:31] 22.11.2020  

 

Biz bu gün Füzulidə tamamilə dağılmış ərazilər gördük. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri bu gün işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonunda səfərdə olan 

Polşanın Azərbaycandakı səfiri Rafal Poborski bildirib. 

Səfir qeyd edib ki, bu, bir ölkə üçün acınacaqlı vəziyyətdir və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmalıdır: 

“İnanıram ki, tez bir zamanda Azərbaycan dövləti buranı gözəl məkana çevirəcək”. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan işğalı davam etdirmək üçün hərbi infrastrukturun 

yaradılmasına böyük sərmayə qoyub 

 

[17:29] 22.11.2020  

 

Diplomatik korpus nümayəndələrinin Ermənistanın işğalından azad edilmiş Füzulidəki ən güclü 

hərbi mövqelərindən birinə səfəri. Əsasən bu mövqedən Azərbaycanın dinc əhalisinə hücum etdilər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Ermənistan işğalı davam etdirmək üçün bu lazımsız hərbi 

infrastrukturun yaradılmasına böyük sərmayə qoyub. 
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“Associated Press” azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaq arzularından 

yazır 

 

[17:17] 22.11.2020 

 

 “Associated Press News” agentliyi azərbaycanlı məcburi köçkünlərlə bağlı məqalə yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Müharibə səbəbindən köçkün düşən azərbaycanlılar evlərinə geri 

qayıtmaq istəyirlər, əgər belə bir ev qalıbsa” sərlövhəli reportajda əvvəlcə Azərbaycanın Qarabağda altı 

həftə davam edən uğurlu hərbi əməliyyatlarından bəhs olunur. 

Bildirilir ki, 1990-cı illərdə müharibə zamanı azərbaycanlılar Qarabağdan və ətraf ərazilərdən 

çıxarılıblar. Altı həftəlik hərbi əməliyyatlardan sonra noyabrın 10-da Azərbaycan həmin ərazilərə nəzarəti 

bərpa etdi. Hərbi əməliyyatlara son qoyan razılaşmaya əsasən qalan ərazilər də Azərbaycana qaytarılır. 

Azərbaycan hərbçiləri sülh yolu ilə qaytarılan ərazilərdən birincisi olan Ağdama girdikdə isə şəhərin tam 

bir xarabalığa çevrildiyini gördülər. 

1992-ci ildə köçkün düşmüş Adil Şərifov adlı şəxs deyir ki, onun doğma Cəbrayıl rayonunda da eyni 

vəziyyətdir. Lakin buna baxmayaraq o, Cəbrayıla geri qayıdacağı günün həyatının ən xoşbəxt günü 

olacağını qeyd edir. 

Müəllif yazır Cəbrayıl hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Ordusu tərəfindən geri qaytarılıb. 

Rayon azad ediləndən sonra Adilin qohumlarından biri oraya gedib və şəhərin, eləcə də bir vaxtlar 

yaşadıqları evin dağıdıldığını bildirib. Uzun illər ərzində Cəbrayıldan aldıqları pis xəbərlərə baxmayaraq, 

Adilin anası evlərinin açarlarını hələ də saxlayıb. Adil orada daha yaxşı ev tikdirəcəyini deyir. Adil Şərifov 

bildirir ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycanın qanunlarına əməl etsələr, özlərini sakit aparsalar 

onlarla sülh içində yaşaya biləcəyik. Bizim də istədiyimiz sülhdür. 

Məqalədə qeyd edilir ki, Şuşadan olan 50 yaşlı Ülviyyə Cumayeva isə ən azı daha yaxşı vəziyyətdə 

olan şəhərə qayıda biləcək. Döyüşlərdə iştirak edən qardaşı Nəsimi ona zəng edib bir vaxtlar yaşadıqları 

evin salamat qaldığını deyib. 

Müəllif xatırladır ki, Şuşanı da Azərbaycan Ordusu geri qaytarıb. Ülviyyə Cumayeva deyir ki, onlar 

evlərini tərk edəndən sonra ermənilər gəlib orada yaşayıblar və bütün əşyaları aparıblar. O, Bakıda evlərinin 

olmasına baxmayaraq, hər zaman Şuşaya qayıtmaq ümidi ilə yaşadıqlarını bildirib. Ülviyyə Cumayeva 

onun məktəb yoldaşları arasında ermənilərin də olduğunu xatırlayaraq deyib ki, o, onlara qarşı heç vaxt pis 

münasibətdə olmayıb. Müharibəni başladıb, qırğınlar törədən Ermənistanın cinayətkar liderləridir. O, 

ermənilərin bir vaxtlar qeyri-qanuni məskunlaşdıqları rayonları bu günlərdə əldə edilmiş razılaşmaya 

əsasən tərk edərkən azərbaycanlılara məxsus evləri yandırmalarından çox hiddətləndiyini də qeyd edir. 
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Hikmət Hacıyev: Füzulidən dünyaya sülh və dözümlülük müraciəti edirik 

 

[17:15] 22.11.2020  

 

Füzuli şəhərinin Ermənistan tərəfindən dağıdılmış Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısındayıq. Musiqinin 

gücü ilə dünyaya sülh və tolerantlıq mesajlarımızı göndəririk. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə xarici diplomatlarla, hərbi attaşelərlə Füzuli rayonuna səfər 

edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Tvitter” hesabında yazıb. 

Ermənilər tərəfindən dağıdılmış mədəniyyət mərkəzinin qarşısında 27 il sonra skripka ilə mahnı ifa 

edilib. 

Qeyd edək ki, ölkəmizdəki diplomatik korpusun nümayəndələri, o cümlədən səfirlər, hərbi attaşelər 

və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin rəhbərləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

işğalından azad olunmuş Füzuli şəhərinə səfər ediblər. 

Səfərin məqsədi diplomatları və hərbi attaşeləri Füzuli şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

törətdikləri vəhşiliklər, cinayət izləri ilə yerindəcə tanış etməkdir. 
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“Arabnews” qəzeti : Azərbaycanlılar öz evlərinə qayıdırlar 

 

[15:23] 22.11.2020  

 

Səudiyyə Ərəbistanının ingilis dilində nəşr edilən nüfuzlu “Arabnews” qəzetində “Azərbaycanlılar 

öz evlərinə qayıdırlar” sərlövhəli məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycan Ordusunun 27 il işğal altında qalan torpaqları azad 

etdiyi və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtdıqları qeyd olunur. Diqqətə çatdırılır ki, ötən əsrin 

90-cı illərinin əvvəlində 1 milyona yaxın azərbaycanlı torpaqların Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində 

öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı. Sentyabrın 27-də başlayan və 44 gün davam edən 

döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Ordusu tərəfindən 300-dən çox yaşayış məntəqəsi azad edilib. Noyabrın 

10-da Ermənistan baş nazirinin kapitulyasiya bəyanatını imzalamasından sonra Ağdam, Laçın və Kəlbəcər 

rayonlarının da Azərbaycana təhvil verilməsi prosesinə başlanılıb. 

Məqalədə vurğulanıb ki, azərbaycanlılar işğaldan azad edilmiş Ağdam və Füzuli şəhərlərində 

dəhşətli mənzərə, dağıdılmış binalar, yollar və digər infrastrukturla qarşılaşıblar. Vaxtilə 50 mindən çox 

sakini olan Ağdam şəhəri xarabalığa çevrilib. 

Müəllif Cəbrayıl sakini Adil Şərifovun ailəsinin 27 ildir Bakıda məcburi köçkün həyatı yaşadığını, 

onun torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı sevinc hisslərini də diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, azərbaycanlı 

ailə Cəbrayıl şəhərinin erməni işğalçıları tərəfindən dağıdıldığı barədə danışıb. O bildirib ki, ailə üzvləri ilə 

birlikdə öz doğma yurdundakı evini yenidən tikəcək. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri. Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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TRT HABER: Ağdamdakı dəhşətli mənzərə Ermənistanın vəhşiliyinə daha bir nümunədir 

 

[14:54] 22.11.2020  

 

Türkiyənin “TRT Haber” televiziya kanalı Ermənistan işğalından xilas edilən Ağdam rayonundakı 

tükürpədici vəziyyətlə bağlı geniş reportaj yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, talan edilən, qapı və pəncərələrinə, divarlarına qədər sökülüb aparılan 

evlərin dəhşətli mənzərəsini canlı yayımla tamaşaçılara çatdıran aparıcı real mənzərənin rayon mərkəzi də 

daxil olmaqla, bölgənin 27 il işğalda saxlanıldığını deyil, sanki əsrlər əvvəl dağıdılıb məhv edilməsi barədə 

acı təəssürat yaratdığını vurğulayıb. Ağdamdakı dəhşətli mənzərə Ermənistanın vəhşiliyinə daha bir 

nümunədir. Ağdamda da eynilə Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubadlıda qarşılaşdığımız acınacaqlı 

vəziyyətin şahidi olduq. 

Diqqətə çatdırılıb ki, artıq Ağdam Cümə məscidinin işıqlandırılıb, hərbi birliklər rayonun minalardan 

təmizlənməsini davam etdirir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını düşməndən azad etmək üçün Silahlı 

Qüvvələrimizin rəşadətli Qələbəsi ilə nəticələnən möhtəşəm zəfər və təcavüzkar Ermənistanın təslim 

olması Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən ən əsas mövzu kimi diqqət mərkəzində 

saxlanılmaqdadır. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Vətəndaşlar yazırlar: Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz rəşadətli Ordumuzla yeni tarix yazdınız, 

yeni qəhrəmanlıq salnaməsi yaratdınız 

 

[13:58] 22.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız Qarabağ müharibəsində qazandığımız tarixi 

Qələbə münasibətilə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə məktublar ünvanlamaqda 

davam edirlər. Sevinc hisslərini ifadə etdikləri məktublarda onlar dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını 

bildirir, Zəfər təbriklərini çatdırırlar. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bir neçəsini təqdim edir. 

Gürcüstanın Marneuli rayonundan Hacı Xəlilov yazır: “Hörmətli cənab Prezident, uzun illərdir işğal 

altında olan Qarabağ torpaqlarını azad etməklə Gürcüstan azərbaycanlılarına da böyük sevinc bəxş etdiniz. 

Bu böyük Qələbə münasibətilə Sizi və bütün azərbaycanlıları ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm 

cansağlığı, gələcək fəaliyyətinizdə böyük uğurlar arzulayıram. Allah Sizin və Azərbaycanın keşiyində 

duran əsgərlərimizin daim yardımçısı olsun! İnşallah!”. 

Bakı şəhərinin sakini İsmayıl Rəhmanzadə: “Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev, mənim 11 

yaşım var. Biz hər gün televizordan müharibə barədə verilən məlumatları diqqətlə izləyirdik. Hər dəfə 

Qələbə xəbərlərini Sizdən eşidəndə çox sevinir və qürur hissi keçirirdik. Noyabrın 10-da isə müharibənin 

bitdiyini və böyük Qələbə xəbərini eşitdiyimiz zaman sevincimiz yerə-göyə sığmadı. Bizə bu Qələbə 

sevincini yaşatdığınız üçün Sizə sonsuz təşəkürlərimizi bildiririk. Cənab Prezident, mənim bir arzum var, 

o da böyük sevgimi Sizə bildirmək üçün bərk-bərk qucaqlayıb öpməkdir. Ümid edirəm ki, bu arzum 

ürəyimdə qalmaz. Məktubumu Sizin tarixə düşən sözlərinizlə bitirirəm. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Şəkidən Səyalı Rəhimova: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mənim 97 yaşım var. 

Mən son 50 ildə sentyabrın 27-dən bu günə qədər olduğu kimi, sevindiyimi xatırlamıram. Otuz ilə yaxın 

müddətdə erməni faşistlərinin işğalı altında qalmış torpaqlarımızın azad olunması barədə Sizin televiziya 

ekranından xalqa verdiyiniz xəbərlər xalqımızda ruh yüksəkliyi yaratdı. Sizin möhtəşəm çıxışlarınızla 

yanaşı, döyüş tapşırıqlarını məharətlə yerinə yetirmiş qalib əsgərlərimizin əzmlə işğaldan azad etdikləri 

yerlərdə üçrəngli bayrağımızı sancıb, daha sonra Sizə “Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır” deyə 

məruzələrini etmələri hər birimizin qəlbində qürur və sevinc hissini daha da artırırdı. Əlbəttə ki, müharibə 

olan ölkənin yaralısı və şəhidi olar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, yaralılarımıza isə şəfa versin! 

Bu yaşıma qədər Qarabağda olmasam da, bu gün Qarabağın hər qarış torpağı alındıqca çox sevinirəm. 

Torpaq ulu babalarımızın əmanətidir, torpaqdan pay olmaz. Qarabağın hər qarışında əsgərlərimizin izləri, 

şəhidlərimizin canı, yaralılarımızın qanı var. Azadlıq ağacı şəhid qanı ilə suvarılar. Əminəm ki, Şuşanın 

işğaldan azad edilməsi xəbəri bütün dünya azərbaycanlıları və bütün türk dünyasını sevindirdi. Hamı bir-

birini təbrik edir, gözaydınlığı verir, çünki bu əlamətdar bir gündür. Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz 

şücaətli, mətin Ordumuzla yeni tarix, yeni qəhrəmanlıq salnaməsi yaratdınız. Bu gün bütün şəhidlərin və 

Qarabağ həsrəti ilə dünyasını dəyişmiş insanların ruhları şad olacaq. Allah başda Siz olmaqla bütün zabit 

və əsgərlərimizi qorusun!”. 

Lənkəran sakini Qalib Rəsulovun məktubunda deyilir: “Çox hörmətli cənab Prezident, icazənizlə 

Sizi, bütün xalqımızı, müzəffər, igid, mərd Ordumuzu yeni tarixi Qələbə münasibətilə öz adımdan, 

qəsəbəmizin bütün Qarabağ veteran və qaziləri adından səmimi qəlbdən təbrik edim, Sizə uzun ömür, 

firavanlıq, yeni-yeni zəfər dolu xoş günlər, illər arzulayım. Cənab Prezident, Sizə olan minnətdarlığımızı 

sözlə izah etmək mümkün deyil. Çünki Siz xəbis, qorxaq, yaltaq düşmənləri əzməklə xalqın ürəyində 

özünüzə daha böyük inam, Vətənə qarşı böyük məhəbbət yaratmısınız, dövlətimizə zəfər, Qələbə dolu 

sevincli günlər bəxş etmisiniz. Bu Qələbə şəxsən mənə bir müharibə əlili kimi aldığım yaraların ağrı-acısını 

unutdurdu. Mənim üçün bundan böyük hədiyyə ola bilməzdi. Cənab Prezident, Sizin mübarizliyiniz, 

aqilliyiniz sayəsində döyüş meydanında və informasiya mübarizəsində qalib olmağınız göz önündədir. 

Bunu gələcəyimizi əbədi nura boyayan əbədi liderimizin, Prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində əldə 

etməyimizlə fəxr edirik. Cənab Prezident, mənim atam daim namaz zamanı Sizə dualar edir. Allah Sizi 

qorusun! Eşq olsun Azərbaycan dövlətinə! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Tovuz rayonundan Mehman Əmrahov yazır: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

Sizin rəhbərliyiniz, rəşadətli ordumuzun və xalqımızın fəaliyyəti nəticəsində Qafqazın incisi olan Şuşamız 

geri alındı, böyük Qələbəmiz əldə olundu. Bu Qələbə ulu öndərimiz Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsi, 

Sizin yorulmaz fəaliyyətinizin nəticəsidir. Siz Şuşanı qaytarmaqla xalqımızın mənliyini, qeyrətini və 
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namusunu özünə qaytardınız. Bu milləti özünü-özünə tanıtdınız kim olduğunu göstərdiniz ki, bu da 

psixoloji cəhətdən çox böyük amildir. Biz inanırıq ki, Allahın köməyi, Sizin rəhbərliyinizlə ordumuz 

qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları yerinə yetirəcək, son daşımıza qədər hər bir yurdumuzu geri qaytaracaq. 

Yaşasın müzəffər Ali Baş Komandan, yaşasın müzəffər ordumuz, var olsun Azərbaycan xalqı. Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Şirvan sakini Cahangir Qasımov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi və Sizin 

timsalınızda bütün Azərbaycan xalqını ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda başlanmış Vətən müharibəsinin 

tam Qələbə ilə başa çatdırılması münasibətilə təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı 

arzulayıram”. 

Beyləqan sakini Ramiz Ağayev: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mənim 63 

yaşım var. Qarabağın işğaldan azad olunmasını inanın ki, hər gecə yuxumda görürdüm. Sizin 

komandanlığınız və siyasi iradəniz sayəsində mənim yuxum gerçəkləşdi. İnanın ki, hər dəfə Sizin 

çıxışlarınıza baxdıqca sevincimdən gözlərim yaşarır. Siz yenilməz sərkərdə, Azərbaycanın atasısınız! 

Sizinlə fəxr edirik! Çox qürurluyuq ki, Sizin kimi mərd Komandanımız var. Allah şəhidlərimizə rəhmət, 

yaralı hərbçilərimizə şəfa versin. Siz erməni cəlladlarını “iti qovan kimi” qovdunuz. Sizi bağrıma basıb 

öpürəm. Mən dəmiryolçuyam. Arxa cəbhədə öz vəzifəmi canla-başla yerinə yetirirəm. Arzumdur ki, Siz 

Beyləqana səfəriniz zamanı mənim qonağım olasınız, bir fincan çay içməyə imkan tapasınız. Allah Sizi, 

Ordumuzu və xalqımızı qorusun!”. 

Füzuli sakini Elmira Əhmədova: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizə noyabrın 

10-da bizə yaşatdığınız Qələbə sevincinə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə bu çətin məsuliyyətli 

işinizdə uğurlar arzulayıram. Ömrünüz uzun, nailiyyətləriniz bol olsun! Allah Sizi xalqımızın üzərindən 

əskik etməsin! Uca Tanrım Sizi, Ordumuzu və bütün xalqımızı qorusun!”. 

Xocalı sakini Mürsəl İsmayıllı: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi bu 

möhtəşəm Qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bizə bu xoş günü yaşatdığınız üçün sevincimizin 

həddi-hüdudu yoxdur. İşğal altında olan doğma torpaqlarımız rəhbərliyinizlə şanlı Ordumuz tərəfindən 

erməni işğalçılarından azad edildi. Sizin qətiyyətli siyasətiniz dövlətimizin ərazi bütövlüyünü bərpa 

edilməsi ilə nəticələndi. Allah Sizi və Mehriban xanımı qorusun!”. 

Cəlilabad sakini Əlövsət Məmmədov: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandanı, 

sərkərdəsi, möhtərəm şəxsiyyəti, ağsaqqalı, böyük siyasətçisi, hər bir evin fəxri vətəndaşı, natiqi, xarici 

jurnalistləri yerində susduran, elmli, savadlı, xarici dövlət başçılarından hərtərəfli seçilən, yaraşıqlı, gözəl 

insan İlham Heydər oğlu Əliyev, biz cəlilabadlılar Sizi çox sevirik və hər zaman Sizin arxanızdayıq. Vətən 

müharibəsinin Qələbə ilə başa çatması bizi hədsiz sevindirir. Siz ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli 

davamçısı, böyük sərkərdəsiniz. Ulu Öndər hakimiyyətə gələndə mənim atam televiziya ekranını öpüb dedi 

ki, axır ki ölkənin sahibi gəldi, bu insan ölkəni xaosdan, müharibədən qurtaracaq. Elə də oldu. Siz də Ulu 

Öndərin siyasətini çox uğurla davam etdirirsiniz. Azərbaycanı dünyada ən qabaqcıl ölkələrdən biri 

etmisiniz. Cənab Prezident, şəhid verməsək, torpağı azad etmək olmaz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət etsin. 

Bu haqq savaşında hamı bir nəfər kimi cəbhəyə yollanıb torpaqlarımızı azad etmək istədi, Sizin arxanızda 

dayandı. Ali Baş Komandan, özünüzü qoruyun. Siz bizlərə, bu xalqa lazımsınız. Siz Azərbaycanın yeni 

tarixini yazdınız. İnanın ki, neçə əsrlər keçəcək, bu yeni tarixdən hər gün, hər saat danışılacaq və yazılacaq. 

Bunu ancaq Siz edə bilərdiniz, cənab Prezidentim. Sizə dünyaya səs salan müqəddəs yolda uğurlar, 

cansağlığı arzulayıram, yaraşıqlı və savadlı Prezidentim”. 

Biləsuvar sakini Azad Quliyev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, biz, Mübarizlər 

yurdu Biləsuvarın gəncləri Sizi tarixi Qələbə münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, xalqımıza 

yaşatdığınız bu xoşbəxtliyə görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin apardığınız uzaqgörən uğurlu 

diplomatik fəaliyyət öz bəhrəsini verdi, 30 illik işğala son qoyuldu. Siz Vətən müharibəsinin ilk günlərində 

xalqa verdiyiniz sözü, həmişə olduğu kimi, doğrultdunuz. Sizin qarşınızda duruş gətirə bilməyən erməni 

faşistləri, uşaq qatilləri məğlub olduqlarını rəsmən təsdiq etdilər. İndi üçrəngli bayrağımız həsrətində 

olduğumuz doğma, əziz Qarabağımızda dalğalanır. Azərbaycan xalqının qürurlu, cəsarətli, yenilməz xalq 

olması bir daha öz təsdiqini tapdı. Heç bir təzyiq, hədə-qorxu bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz, çünki 

bizim Sizin kimi Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz var. Sizin dediyiniz kimi biz haqq yolundayıq, 

yumruq kimi birik. Bu birlik isə əbədidir və əbədi olacaq! Bu Qələbə Azərbaycanın hərb tarixinə qızıl 

hərflərlə yazıldı. Allah Sizi, müzəffər Ordumuzu və xalqımızı qorusun!”. 

Xaçmaz sakini Xalidə Sultanova: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Vətən 

müharibəsində göstərdiyiniz igidliyə, qəhrəmanlığa, mərdliyə görə bir Azərbaycan qadını, anası kimi Sizi 
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və Mehriban xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Hörmətli Prezident, Siz atanız ulu öndər Heydər Əliyevin 

vəsiyyətini yerinə yetirən igid oğul kimi Şuşanı, bütün Qarabağımızı işğaldan azad etdiniz, işğalda olan 

kənd və şəhərlərimizi xalqımıza qaytardınız. Hörmətli Prezident, Vətən uğrunda canından, qanından keçən 

şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Əziz Prezidentim, Allah lənətə gəlmiş qəddar, dinsiz-imansız 

Paşinyanı Sizin qarşınızda xar etdi. Bir daha Qələbə münasibətilə Sizi, bütün Azərbaycan xalqını, 

qəhrəmancasına vuruşan əsgərlərimizi təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Ağdam sakini Aişə Qasımova: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi qazandığımız böyük Qələbə 

münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz ağdamlılar həmişə Sizə, 

Sizin siyasətinizə inanırıq. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ordumuzun yenilməz gücü sayəsində biz bu gün 

torpaqlarımızın azad olunmasından çox xoşbəxtik. Sevinirik ki, tezliklə yurd həsrətimizi qurub-yaratmaq 

həvəsi əvəz edəcək. İnanırıq ki, Sizin kimi Prezidenti olan xalq heç vaxt yenilməz. Allahdan Sizə uzun 

ömür, cansağlığı arzulayır, ulu öndər Heydər Əliyevə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah Sizi qorusun!”. 

Ağdamın daha bir sakini Bəxtiyar Şirinov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

rəhbərliyiniz nəticəsində əldə edilən Qələbəmiz münasibətilə Sizi və rəşadətli Ordumuzu səmimi qəlbdən 

təbrik edirik. Sizə uzun ömür, cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Müharibə başlayan gündən istər 

hərb meydanında, istərsə də siyasi arenada Sizin necə döyüşdüyünüzün şahidi olduq. Bu böyük zəfər Sizin, 

müzəffər Ordumuzun və xalqımızın şanlı Qələbəsidir. Bütün xalqımız, o cümlədən, biz - məcburi köçkünlər 

təklif edirik ki, Sizə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilsin. 

Uca Tanrı Sizi, Ordumuzu, xalqımızı qorusun”. 

Şəkidən Əşrəf Durmuşov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, biz Sizi liderimiz, Milli Qəhrəmanımız, 

Prezidentlər Prezidenti hesab edirik. Biz Sizinlə fəxr edirik. Mən Sizin çıxışlarınızı çox həvəslə izləyirəm. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin və ananız Zərifə xanım Əliyevanın ruhları qarşısında baş əyirik ki, 

xalqımıza Sizin kimi dəyanətli şəxsiyyət bəxş ediblər. Cənab Prezident, Siz bütün dünyaya qalib gəldiniz, 

yumruğunuzun gücü budur. Hamı Sizə alqış edir, biz Sizinləyik. Mənim övladım da ön cəbhədə Vətənə 

olan borcunu yerinə yetirir. Cənab Prezidentimiz, Siz bizlərə ümid verdiniz, xalqımız heç vaxt Sizin bizə 

bəxş etdiklərinizi unutmayacaq. Siz ayağınızı qoyduğunuz yerə xalqımız canını qoyar. Qələbənin dadını 

bildik və gördük. Sevincimi sözlə ifadə edə bilmirəm. Siz bir dənəsiniz, Uca Yaradan Sizi qorusun! Eşq 

olsun Sizə! Siz Paşinyanın və ona bənzəyən müxbirlərin payını yaxşıca verdiniz. Siz qərəzli müxbirlərin 

cavabını layiqincə verəndə mən Sizi ayaq üstdə alqışladım, Sizinlə bir daha fəxr etdim. Cənab Prezident, 

mən on min əhalisi olan kənddə yaşayıram, bütün kəndimiz Sizi sevir, Sizinlə fəxr edir. Biz hamımız – 

kiçikdən böyüyədək Sizin arxanızdayıq. Siz bizim ömürlük Prezidentimizsiniz”. 

Ağdam rayonundan Şahmar Rzayev: “Hörmətli cənab Prezident, hər bir xalqın prezidenti, rəhbəri 

var. Ancaq biz xoşbəxtik ki, xalqı öz dəmir yumruğu kimi ətrafında birləşdirib arxasınca aparan Sizin kimi 

bir liderimiz var. Məhz Sizin illərcə apardığınız düzgün siyasət, əzmkarlıq və qətiyyətli addımların 

nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz sərfəli yerini tutdu, güclü iqtisadiyyata və müasir orduya 

sahib oldu. O orduya ki, bir zamanlar Şuşada yallı rəqsinə oynayan Paşinyanı müasir silahların ritmi altında 

kapitulyasiya rəqsinə oynamağa məcbur etdi və zəfər qazandı. Öz uzaqgörənliyi, əqli və zəkası ilə dünyada 

şərəfli tarix yazan Prezidentimiz, Sizə və ailənizə bizə bu şərəfli anı yaşatdığınıza görə uzun ömür arzu edir 

və minnətdarlığımı bildirirəm. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın möhtərəm Prezidentimiz! Yaşasın 

Azərbaycan Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Könül Rzayeva: “Cənab Prezident, Qarabağın Fatehi, ilk öncə Sizi Qarabağ zəfəri 

münasibətilə təbrik edirəm. Bizə yaşatdığınız bu şanlı tarix üçün çox sağ olun. Mən Füzuli rayonu, Böyük 

Bəhmənli kəndində doğulub böyümüşəm. Məcburi köçkün statusu ilə yaşasam da, daim ürəyimdə 

Vətənimin - Füzulimin nisgilini daşımışam. Bu həm də bir qürur tarixidir. Sizin və şanlı Ordumuzun 

sayəsində artıq başımı dik tuturam. Mən Tibb Universitetinin 5-ci kurs tələbəsiyəm. Torpaqlarımızın 

erməni işğalından azad olunması üçün başlatdığınız əks-hücum əməliyyatlarının ilk günündən, sonuncu 

yaralı əsgəri yola salana qədər könüllü olaraq Füzuli Müalicə Diaqnostika Mərkəzində yaralı əsgərlərimizə 

tibbi xidmət göstərdim. Bu xidməti qürur və fəxarətlə Vətənimə, qardaşlarımın axan qanları qarşısında 

vicdan borcum hesab edərək və Sizinlə zəfərə inanaraq etdim. Siz və birinci xanımımız Mehriban Əliyeva 

bizim ellərə, işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərinə gələrək bizi qürurlandırdınız, dövlətlə xalqımızın 

sarsılmaz birliyini bir daha göstərdiniz. Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 
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“Kuwait Times” qəzetində Ağdamın işğaldan azad olunması barədə məqalə dərc edilib 

 

[13:33] 22.11.2020  

 

Küveytin ingilis dilli “Kuwait Times” qəzetində Azərbaycan qoşunlarının Ermənistanın təhvil 

verdiyi Ağdam rayonuna daxil olması barədə məqalə dərc edilib. 

Ölkəmizin Küveyt Dövlətindəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, yazıda Azərbaycan, 

Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli razılaşmaya əsasən, Ermənistan Azərbaycanın işğal 

olunmuş Ağdam rayonunu təhvil verdiyi və hərbi birləşmələrimizin rayona daxil olduğu diqqətə çatdırılıb. 

Həmçinin qeyd olunub ki, razılaşmaya əsasən, dekabrın 1-dək Kəlbəcər və Laçın rayonları da Azərbaycana 

təhvil veriləcək. Ağdam rayonunu tərk edən ermənilərin ağaclardakı meyvələri yığıb mikroavtobuslarla 

qaçdıqları, gedərkən evlərini yandırdıqları da qeyd olunub. 

Məqalədə 6 həftəlik döyüşlərdən sonra əldə edilən üçtərəfli atəşkəs razılaşması haqqında məlumat 

verilib. Vurğulanıb ki, razılaşmaya əsasən, tərəflər döyüşlərə son qoymağı və işğal altındakı əraziləri 

Azərbaycana qaytarmağı qəbul ediblər. 

Eyni zamanda, yazıda münaqişənin tarixinə toxunulub, Qarabağda yaradılmış qondarma rejimin 

Ermənistanın özü də daxil olmaqla, dünyanın heç bir dövləti tərəfindən tanınmadığı diqqətə çatdırılıb. 

Yazıda, həmçinin razılaşmadan sonra Azərbaycan və Ermənistan paytaxtlarındakı vəziyyət müqayisə 

olunub. Bildirilib ki, Bakıda insanların qələbə sevinci yaşadığı halda, Ermənistanın paytaxtı İrəvan 

küçələrində əsl xaosdur. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycandakı xarici ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və hərbi attaşelərin 

işğaldan azad olunmuş Füzuliyə səfəri təşkil edilib 

 

[12:00] 22.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığı əsasında 

ölkəmizdə akkreditasiya olunmuş xarici ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, diplomatlar 

və hərbi attaşelərin işğaldan azad olunmuş Füzuliyə səfəri təşkil olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, səfərdə 120-dən çox diplomat iştirak edir. 

 

AZƏRTAC 
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DTX-nın rəisinin Şuşa şəhərinə xidməti səfəri olub 

 

[10:44] 22.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin tapşırığı ilə işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, şəhərdə hərbi 

və hüquq-mühafizə orqanları arasında koordinasiya işinin təşkili məqsədilə Dövlət Təhlükəsizliyi 

Xidmətinin rəisi general-leytenant Əli Nağıyevin noyabrın 19-20-də Şuşa şəhərinə xidməti səfəri olub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai əlaqələr şöbəsindən məlumat 

verilib. 

Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Xidmət rəisi, həmçinin Füzuli şəhəri və Hadrut qəsəbəsində DTX-

nin yeni fəaliyyətə başlamış yerli şöbələrinin təchizat məsələləri və iş şəraiti ilə tanış olub, Müdafiə 

Nazirliyinin və digər strukturların əməkdaşları ilə görüşlər keçirib, qarşıda duran birgə vəzifələr müzakirə 

edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman əsir götürülmüş Azərbaycan əsgərləri ilə bağlı Qırmızı Xaç Komitəsinə və BMT-yə 

təkrar müraciət hazırlayıb 

 

[09:42] 22.11.2020  

 

Cari ilin sentyabr ayından etibarən Ermənistanın Azərbaycana qarşı təkrar hərbi təcavüzü nəticəsində 

əsir düşmüş Azərbaycan əsgərlərinə münasibətdə beynəlxalq hüquq normalarının və humanitar hüquq 

qaydalarının kobud şəkildə pozulması, onların işgəncələrə, alçaldıcı rəftara məruz qalmaları və digər 

faktlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) Səbinə Əliyeva 

tərəfindən noyabrın 12-də aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlanıb. 

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycan əsirlərinə qarşı törədilən qeyri-insani rəftarla bağlı faktlar əks etdirilməklə 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müvafiq araşdırmanın aparılması, Azərbaycan əsirlərinə qarşı yol verilən 

qanunsuzluqlara son qoyulması, hərbi əsirlərin beynəlxalq hüquq normalarının tələblərinə uyğun olaraq 

Azərbaycana qaytarılması, o cümlədən Ermənistan Respublikasının hərbi-siyasi rəhbərliyinin insan hüquq 

və azadlıqlarını kobud şəkildə pozan, beynəlxalq hüquq normaları ilə hərbi cinayət sayılan əməllərinə 

beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri addımların atılması tələb edilib. 

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan 

əsgərləri Amin Musayev və Bayram Kərimovla bağlı məsələ ilk gündən Müvəkkilin diqqət mərkəzindədir 

və bununla bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və BMT-yə təkrar müraciət hazırlanıb. 

 

AZƏRTAC 
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21 noyabr 

 

Rusiyanın xarici işlər naziri Bakıda mətbuat qarşısında çıxış edib və jurnalistlərin suallarını 

cavablandırıb  

 

[22:09] 21.11.2020  

 

Noyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra Rusiyanın 

xarici işlər naziri Sergey Lavrov mətbuat qarşısında çıxış edib və jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. 

AZƏRTAC Rusiyanın xarici işlər nazirinin çıxışını və suallara cavablarını təqdim edir. 

-Biz Azərbaycan Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevlə danışıqları başa çatdırdıq. Danışıqlar bizim 

idarələrarası nümayəndə heyəti formatında keçdi. Sonra məhdud tərkibdə əlavə məsləhətləşmələr aparıldı. 

Əsas nəticə belədir: noyabrın 9-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında əldə edilmiş 

razılaşmalar, qan tökülməsini dayandırmış, Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyətin uzunmüddətli 

nizamlanması üçün təməl yaratmış razılaşmanın aktuallığı və alternativsizliyi tamamilə təsdiqləndi. Bu gün 

Azərbaycan Prezidenti həmin birgə üçtərəfli Bəyanatın bütün elementlərinin ardıcıl və vicdanlı şəkildə 

yerinə yetirilməsinin zəruriliyinə xüsusi diqqət ayırdı. Biz buna şərait yaradacaq, Azərbaycan və erməni 

tərəfləri ilə birlikdə həyata keçirəcəyimiz bir sıra konkret istiqamətləri müzakirə etdik. Başqa istiqamətlər 

arasında biz BMT sisteminə daxil olan beynəlxalq təşkilatların, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin 

rusiyalı sülhməramlılarla, humanitar müşahidə mərkəzi ilə birgə çalışaraq humanitar problemlərin həllinə 

fəal cəlb edilməsində maraqlıyıq. Bu işin daha səmərəli olması barədə Azərbaycan Prezidentinin konkret 

təklifləri var və bu gün biz onları maraqla müzakirə etdik, bu istiqamətdə bundan sonra da birgə işləyəcəyik. 

Lakin bütövlükdə ikitərəfli münasibətlərə dair problemlərlə əlaqədar bizim strateji tərəfdaşlığımızın 

durmadan intensiv inkişafını vurğuladıq, qayıdandan sonra, koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət 

imkan verən kimi əyani tədbirlər keçirilməsi üzrə konkret addımlar nəzərdə tutduq. Hökumətlərarası 

komissiya, regionlararası forum, Bakı humanitar forumu, gənclərin təşəbbüsləri üzrə forum da keçiriləcək. 

İkitərəfli qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı üçün bizim çox zəngin vasitələrimiz var. Əlbəttə, biz bundan sonra 

da onlardan fəal istifadə edəcəyik. Beynəlxalq təşkilatlarda, BMT-də, ATƏT-də əməkdaşlığımızı müzakirə 

etdik, orada əsas məsələlərin əksəriyyəti üzrə bizim mövqelərimiz üst-üstə düşür. Qara Dəniz İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də, beş Xəzəryanı ölkənin qarşılıqlı fəaliyyəti çərçivəsində də birgə 

layihələrimiz var. Buna görə də danışıqların yekunlarını çox müsbət hesab edirik, onlar Prezidentə məruzə 

etməyə imkan verəcək ki, idarələrarası nümayəndə heyətinin Ermənistana və Azərbaycana səfəri barədə 

onun tapşırığı yerinə yetirilib. İndi biz yekun vuracaq, öz rəyimizi məruzə edəcəyik. Ümidvaram ki, bu rəy 

bizim əlaqələrin inkişafına dair əlavə qərarların əsasını təşkil edəcək. Bir-iki suala cavab verməyə hazıram. 

-Çox sağ olun, Sergey Viktoroviç. “Kommersant” qəzeti. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları 

bir qədər əvvəl xəbərdarlıq ediblər ki, ABŞ və onun NATO üzrə müttəfiqləri 9 noyabr tarixli 

razılaşmaları pozmağa və Rusiyanı Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmağa çalışırlar. Siz bu 

məsələni burada, Bakıda və Yerevanda öz tərəfdaşlarınızla müzakirə etmisinizmi? Onlar sizə nə 

deyiblər və bu məsələ sizin Moskvada Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşünüzdə qaldırılıbmı? 

-Bizim burada, Bakıda bugünkü danışıqlarımızın əvvəlində Azərbaycan Prezidenti ümumi şəkildə 

qeyd etdi ki, noyabrın 9-da əldə edilmiş razılaşmalar heç də hamının xoşuna gəlmir. Sizin indicə 

xatırlatdığınız kimi, biz də qeyd edirik ki, bu razılaşmaları şübhə altına almaq cəhdləri var, lakin mənim 

fikrimcə, bu cəhdlər baş tutmayacaq. Birincisi ona görə ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, yəni 

Rusiya, Fransa və Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağ probleminin məhz hazırda 9 noyabr tarixli üçtərəfli 

birgə Bəyanatın inkişaf etdirilməsi və həyata keçirilməsi şəklində maddiləşən prinsiplər əsasında 

nizamlanmasının zəruriliyini dəfələrlə vurğulayıblar. İkincisi, əlbəttə, biz bunu daim vurğulayırıq, o 

cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin, bizim fransalı və amerikalı həmkarlarımızın 

Moskvaya səfəri zamanı xatırlatmışıq ki, hər hansı başqa münaqişə kimi, bu münaqişə barəsində də, ilk 

növbədə, düşünmək lazımdır ki, insanlar qanlı müharibələrdə ölməsinlər, həlak olmasınlar, dinc həyat 

nizamlansın və dinlər, mədəniyyətlər yanaşı mövcud olsunlar, müxtəlif etnik və konfessional qrupları 

təmsil edən insanlar birlikdə, sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşasınlar. Əgər bunu əsas götürsək, onda 9 

noyabr tarixli razılaşmaları mənfi mənada interpretasiya etməyə və ya onları şübhə altına almağa az da olsa 

imkan verə biləcək heç bir səbəb görmürəm. Lakin ilk yerə geosiyasi ambisiyalar qoyulsa, onda biz burada 
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heç nə edə bilmərik. Ancaq biz belə cəhdləri qətiyyətlə rədd edəcəyik və qüvvələrimizi bu regionda yaşayan 

xalqların əsas mənafelərinə cavab verən razılaşmaların reallaşdırılması üzərində cəmləşdirəcəyik. 

-Cənab Lavrov, üçtərəfli Bəyanatda regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması 

nəzərdə tutulur. Sizin fikrinizcə, Bəyanatın həmin bəndinin reallaşması gələcəkdə region ölkələrinin 

iqtisadi əməkdaşlığının genişlənməsinə necə töhfə verə bilər? 

-Mən hesab edirəm ki, bu, əsas bəndlərdən biridir, bu gün bu barədə çox ətraflı danışdıq. Azərbaycan 

Prezidenti səmimiyyətlə buna tərəfdardır ki, nəqliyyat, iqtisadi, infrastruktur kommunikasiyalarının 

açılması ilə bağlı yaranan imkanlar və layihələr mümkün qədər tezliklə reallaşsın. Bu regionda həyati 

əhəmiyyətli marşrutlar, o cümlədən Şimal-Cənub, Şərq-Qərb marşrutları kəsişir. Yeri gəlmişkən, həmin 

marşrutlarda Azərbaycanın və Ermənistanın qonşuları olan Türkiyə və İran tərəfləri də iştirak edir. 

Həqiqətən, burada təqribən 30 il mövcud olmuş bütün məhdudiyyətlər götürüləndə çox gözəl perspektivlər 

yaranacaq. Bu gün biz bu barədə ətraflı danışdıq. Bütün bu əlaqələrin qurulması region iqtisadiyyatına yeni 

həyat verəcək, bu da yəqin ki, hər hansı məhdudiyyətlərdən azad olacaq insanların həyat şəraitinin tezliklə 

təmin edilməsi məsələsinə uyğun olacaq, konfessiyalararası, etnoslararası sülhün bərqərar olması üçün ən 

mühüm maddi ilkin şərt olacaq. Beləliklə, bu, həqiqətən ən yaxın perspektivdə bizim işimizin əsas 

istiqamətlərindən biridir. 

-Siz dediniz ki, bir sıra məsələlər barədə Azərbaycan tərəfi ilə sizin mövqeyiniz tamamilə üst-

üstə düşür. Xahiş edirəm deyin, bu nizamlamada konkret olaraq Rusiyanın rolu barədə danışsaq, 

prinsip etibarilə bu halda da mövqelər tamamilə üst-üstə düşürmü? Bu gün Türkiyə amili nə 

dərəcədə müzakirə edilib? Hansısa yenilik varmı? Türkiyənin təsirinin, məsələn, Rusiyanı sıxışdıra 

bilməsi barədə müəyyən ehtimal varmı? 

- Prezident Putin 17 noyabr tarixli müsahibəsində bu mövzuda çox ətraflı fikir söyləyib. Türkiyə bu 

regionda real amildir. Yeri gəlmişkən, təkcə bu regionda deyil, o cümlədən bu regionda. Türkiyə bir çox 

istiqamətlərdə bizim tərəfdaşımızdır və əlbəttə, suveren Ermənistan özünün xarici siyasət tərəfdaşlarını 

seçdiyi kimi, suveren Azərbaycan da özünün xarici siyasət tərəfdaşlarını seçmək hüququna malikdir. Buna 

görə də siyasi məharət yəqin ondan ibarətdir ki, hər hansı təşəbbüslər irəli sürülərkən, bu və ya digər 

regionda vəziyyətə real təsir göstərən bütün amillər tam həcmdə nəzərə alınsın. Prezident Putinin təşəbbüsü 

ilə Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə birlikdə keçirilən sürəkli, gərgin danışıqların uğuru 

da ümumiyyətlə desək, çox cəhətdən danışıqların bütün iştirakçılarının söylədikləri, onların rəhbər 

tutduqları qiymətləndirmələrin reallığı ilə şərtlənmişdi. Bildiyiniz kimi, Türkiyə tərəfi ilə bizim Azərbaycan 

tərəfindən də dəstəklənmiş prinsipial razılaşmamız var ki, Azərbaycan ərazisində Rusiya-Türkiyə 

monitorinq mərkəzi yaradılsın. Bu mərkəz Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında atəşkəs rejiminə əməl 

olunmasını distant şəkildə, texniki vasitələrin köməyi ilə izləyəcək. Bu əlavə amil barışığın davamlılığını 

təmin etməyə imkan verəcək. Əlbəttə, bu məsələdə rusiyalı sülhməramlılar mühüm rol oynayacaqlar. 

-Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin birgə Bəyanatı imzalanıb. Siz 

bu sənədin əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz? 

-Bu sənəd təxminən 30 il ərzində dondurulmuş münaqişədən sonra bu regionda nəhayət ki, sülhün 

bərqərar olması üçün əsasdır. Sənəd bu regionun həm azərbaycanlı, həm də erməni əhalisinin mənafelərinə 

tamamilə uyğundur və buna yönəlib ki, hazırda yaranmış real şərtlər gerçəkləşsin, bu şərtlərin reallaşması 

həmişə burada yaşamış insanların yenidən birgə yaşamalarına, etnik mənşəyindən, dini əqidələrindən asılı 

olmayaraq, sülh və təhlükəsizlik şəraitində yanaşı yaşamalarına imkan verəcək. Ən başlıcası budur. Sağ 

olun. 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Rusiya ilə ortaq səylərimiz nəticəsində 30 il davam edən Qarabağ 

münaqişəsinə son qoyduq 

 

[21:33] 21.11.2020  

 

Türkiyə olaraq yaşadığımız coğrafiyada sülhə töhfə verməyə çalışırıq. Qarabağ burada mühüm 

nümunədir. Azərbaycan torpağı olan bu bölgə təxminən otuz il əvvəl Ermənistan tərəfindən işğalı edilmişdi. 

Problemin həlli üçün yaradılan Minsk qrupunun həmsədrləri isə işğala son vermək üçün, təəssüf ki, heç bir 

addım atmadılar. Rusiya Federasiyası ilə ortaq səylərimiz nəticəsində əldə edilən razılaşma sayəsində həm 

bu münaqişəyə son qoyduq, həm də 30 ildir davam edən problemin həllinə öz töhfəmizi verdik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan G20 liderlərinin 

zirvə görüşü və “XII Halifax” Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumunda çıxışı zamanı səsləndirib. 

Dünyada cərəyan edən proseslərə toxunan Türkiyə Prezidenti deyib: “Bu gün heç bir ölkənin 

təhlükəsizlik məsələlərinə coğrafi uzaq-yaxınlıq obyektivindən baxmaq kimi rahatlığı ola bilməz. Türkiyə 

olaraq atdığımız addımlar sayəsində 411 mindən çox suriyalı qardaşımızın könüllü və təhlükəsiz bir şəkildə 

vətənlərinə geri dönməsinə nail olmuşuq. Avropa ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirərkən Asiya və Afrikanı 

da yaddan çıxarmırıq. Rusiya ilə son zamanlar inkişaf edən əməkdaşlığımızı ABŞ-la köklü əlaqələrimizin 

alternativi olaraq görmürük”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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ATƏT-in Minsk qrupu. Nə etməli? 

 

[20:23] 21.11.2020  

 

Başa çatmaqda olan həftə illər boyu davam etmiş, artıq başa çatmaqda olan Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində diplomatik səylər baxımından çox intensiv olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri olan Fransa və ABŞ 

diplomatik kanallar vasitəsilə Moskvadan incidiklərini bildiriblər. Onlar hesab edirlər ki, artıq 

“Ermənistanın kapitulyasiyası haqqında akt” adı ilə daha məşhur olan döyüş əməliyyatları zonasında 

atəşkəs haqqında üçtərəfli bəyanatın hazırlanması və imzalanması ərəfəsində və gedişində bu iki həmsədr 

“unudulub”. 

RF XİN rəhbəri Sergey Lavrov Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun Rusiya Prezidenti Vladimir 

Putin ilə əlaqələrinə istinad edərək, bu məsələdə Parisin və Vaşinqtonun “heysiyyətinə toxunulduğunu” 

hesab edir. Görünür, Yelisey sarayı həmin əlaqələrin gedişində Kremldən narazılığını bildirib. Hərçənd, 

Sergey Lavrov bu hadisəni tamamilə inandırıcı şəkildə onunla izah edib ki, Qarabağda davam edən 

döyüşlərin hər dəqiqəsi insanların həyatı bahasına başa gəlirdi və belə vəziyyətdə Moskvanın Vaşinqton və 

Parislə əlaqə saxlamamasından, müvafiq sənədin mətninin onlarla razılaşdırmamasından narazılıq 

bildirmək “insani mənəviyyat baxımından sadəcə qeyri-korrekt və qeyri-etik hərəkətdir”. Bu fikirlə 

razılaşmamaq çətindir. 

Görünür, indi qərbli həmsədrlər əldən verilmiş imkanın əvəzini çıxmağı və yola düşən qatara 

tullanmağa macal tapmağı qərara alıblar. Son günlər onlar bir qədər fəallıq göstərməyə başlayıblar, 

vurğulayırlar ki, münaqişəni nizamlanmış hesab etmək hələ tezdir. Onlarla bərabər, Avropa İttifaqı Şurası 

dünən öz saytında bəyanat dərc edib. Həmin sənəddə ATƏT-in Minsk qrupunun səyləri dəstəklənməklə 

yanaşı, münaqişənin qəti nizamlanması, o cümlədən ...Dağlıq Qarabağın statusunun hazırlanması üçün 

danışıqları bərpa etmək barədə çağırışlar var. 

Nəhayət, RF Prezidenti Vladimir Putin “Rossiya-24” telekanalının efirində jurnalistlərin suallarını 

cavablandıraraq bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağın statusu problemi var, amma münaqişə özü hələ tam 

nizamlanmayıb. O deyib: “Əgər Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin bərpa edilməsi üçün 

şərait yaranarsa, bu, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə də kömək edər”. Putinin jurnalistlərlə görüşündən 

bir gün əvvəl RF XİN rəhbərinin müavini Andrey Rudenko Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi 

müddətləri barədə sualı cavablandıraraq deyib: “Müddət yoxdur, bu, kifayət qədər həssas məsələdir”. 

Münaqişənin nizamlanmaması və status məsələsinin açıq qalması barədə söhbətlər Azərbaycan 

Prezidentinin bəyanatları fonunda səslənir. O, dəfələrlə və dəqiq bildirib ki, bu məsələ daha müzakirə 

edilmir və bu mövzu bağlanıb. 

Bununla əlaqədar, sülh prosesi ilə bağlı əvvəlki araşdırmaların relevantlığı məsələsi yaranır. Gəlin, 

bu məsələni birgə təhlil edək. Beləliklə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi bütövlükdə yerinə 

yetirilib. Hərçənd, bu, o qədər də könüllü şəkildə deyil, daha çox məcburi şəkildə olub. Hətta Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından könüllü çıxarılmasını da Yerevanın 874 və 

884 nömrəli qətnamələri qismən də olsa yerinə yetirməyə məcbur edilməsi üzrə əməliyyatın nəticəsi hesab 

etmək olar. Eyni zamanda, bu dörd qətnamədə əksini tapmış ifadələr, məsələn, “Azərbaycan 

Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu”, “Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü”, “beynəlxalq 

sərhədlərin toxunulmazlığı” və digər frazalar qüvvədə qalır. Bu, o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ regionunun 

statusu beynəlxalq birlik tərəfindən məhz Azərbaycan Respublikasının bir hissəsi kimi tanınır, beynəlxalq 

sərhədlər isə birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilməz. Sadə dildə desək, əgər Bakı “yox” deyirsə, deməli “yox”. 

Bu müddəalar statikdir və istər zaman etibarilə, istərsə də “yer üzündə dəyişən reallıqlara” tabe deyil. 

Digər tərəfdən, ATƏT (o vaxt hələ ATƏM adlanırdı) tərəfindən 1992-ci ildə münaqişənin siyasi 

həllinin tapılması üçün yaradılmış Minsk qrupu son nəticədə Minskdə sülh konfransı çağırılmasını nəzərdə 

tuturdu. Bu hadisədən əvvəl isə nəzərdə tutulurdu ki, həmsədrlər münaqişə tərəfləri ilə əlaqəli şəkildə 

müəyyən təkliflər paketi hazırlayacaqlar və həmin paket konfrans iştirakçılarının müzakirəsinə çıxarılacaq. 

Həmsədrlər təsisatının 28 illik işinin yekunu belə adlandırılan “Madrid prinsipləri” oldu. Həmin prinsiplərin 

bir qismi iki ölkənin cəmiyyətlərinin onlara reaksiyasını öyrənmək məqsədilə 2010-cu ilin iyun ayında dərc 

edildi. 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

704 
 

Yadımızdadır, həmin prinsiplər dərc ediləndən az sonra Azərbaycan bu sənədin sonrakı iş üçün əsas 

kimi ümumiyyətlə və bütövlükdə qəbul etdiyini bildirdi, Ermənistan isə əvvəlcə fikirləşmək üçün vaxt 

istədi, lakin illər keçməsinə baxmayaraq, hələ də “Madrid prinsiplərini” qəbul edib-etməməsi barədə aydın 

cavab verməyib. 

Sonra gözlənilmədən belə adlandırılan “Kazan sənədi” ortaya çıxdı. Bu sənədi heç bir vəchlə üç 

həmsədrin birgə məhsulu adlandırmaq olmazdı və o, “Madrid prinsipləri”nin şərtlərindən kəskin 

fərqlənirdi. “Kazan sənədi” Ermənistanı qane edirdi (bunun səhnəarxası izahı vardı), Azərbaycan isə bir 

sıra prinsipial əhəmiyyətli düzəlişlərlə onu şərti olaraq qəbul etdiyini bildirmişdi. 

Sonrakı illərdə, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyən və özünün “yeddi şərti”ni irəli sürən küçə 

lideri Ermənistanda hakimiyyətə gələnə qədər danışıqlar prosesi yerində saymağa başladı. Onun bu şərtləri 

vasitəçilərin çoxillik səylərini və bütövlükdə danışıqlar prosesinin nəticələrini heçə endirdi. 

Vətən müharibəsinin lap əvvəlində, Prezident İlham Əliyev Paşinyanın heçə endirdiyi “Madrid 

prinsipləri”ni necəsə xilas etməyə çalışaraq bildirirdi ki, əgər Ermənistanın baş naziri onun ölkəsi tərəfindən 

baza şərtlərini könüllü surətdə yerinə yetirməyə başladığını elan edərsə, hələ həmin prinsiplərə qayıtmaq 

olar, lakin onun ölkəsi kapitulyasiya edən anda 1990-cı illər müharibəsindən sonra yaranmış status-kvo və 

vasitəçilərin müvafiq təklifləri artıq heçə endi. Buna görə də bu gün Madrid prinsiplərinin aktuallığı barədə 

danışmağa dəyməz. Əvvəlki status-kvo yoxdur və onunla bərabər, “Madrid prinsipləri” də öz aktuallığını 

itirib. 

Minsk prosesinin formatı göz qabağında dəyişir. Axı münaqişə lap əvvəldən, dünya birliyinin də 

etiraf etdiyi kimi, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişə idi, çünki bu ölkələrdən birincisi 

ikincisinin ərazisini işğal etmişdi. Amma Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycandan “iti qovan kimi” 

qovulandan sonra Yerevan, demək olar ki, münaqişə tərəfi sayılmır. Əlbəttə, bu, tamamilə belə deyil, çünki 

bir sıra texniki məsələlər (məsələn, Dağlıq Qarabağda sülhməramlı zonada inzibati-təsərrüfat həyatının 

mərhələli şəkildə, dinc yolla Ermənistandan Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarına keçməsi, işğal edilmiş 

anklavlar məsələsi və bir sıra başqa mövzular) həll edilməmiş qalır, lakin ümumiyyətlə və bütövlükdə 

Ermənistanın Azərbaycandan şərəfsiz şəkildə getməsini və onun münaqişə tərəfi kimi rolunun heçə 

endirilməsini söyləmək olar. Yeri gəlmişkən, marionet xunta subyektlilik qazana bilmədi. Gördüyümüz 

kimi, məhz bu məqam son günlərdə müəyyən dairələri daha çox qıcıqlandırmağa başlayır. 

Dağlıq Qarabağın statusu – istər müvəqqəti, istərsə də qəti hüquqi statusu – barədə Paşinyan 

tərəfindən rədd edilmiş, müharibə nəticəsində heçə endirilmiş və bu müharibənin yekunları ilə birlikdə 

post-bellum yeni status-kvo ilə bərabər “Madrid prinsipləri”ndən başqa heç yerdə heç nə deyilməyib. 

Noyabrın 10-na keçən gecə atəşkəs və sülhməramlı kontingentin daxil edilməsi barədə üçtərəfli bəyanat 

imzalandığı andan uzun illər boyu danışıqlar masası üstündə qalmış sənədə hər hansı şəkildə istinad edilən 

bircə bəyanat da səslənməyib. Hələlik belə söhbətlər gedir ki, “müharibə dayandırılıb, lakin münaqişə 

nizamlanmayıb”, bir tərəfdən gələcəkdə hər hansı statusun müəyyən edilməsinin zəruriliyi barədə səslər, 

digər tərəfdən Bakıdan bu məsələnin artıq bağlanması barədə bəyanatlar eşidilir. Bəli, bu, belədir, lakin 

bizim üçün əhəmiyyətli olan başqa məsələ var - həmsədr dövlətlərin heç biri həyatda mövcud olan yeganə 

(lakin imzalanmaq üçün finiş xəttinə çatmamış) sənədin ilkin variantlarını artıq xatırlamır, halbuki orada 

Dağlıq Qarabağın müvəqqəti, sonra isə qəti hüquqi statusu barədə müddəalar vardı. 

Bu fonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qismən məcburi şəkildə, qismən də könüllü şəkildə 

implementasiya edilmiş, lakin yuxarıda göstərdiyimiz, öz aktuallığını itirməyən ifadələrin təsbit edildiyi 

dörd qətnamə yenidən ön plana çıxır. Bu isə o deməkdir ki, status barədə son sözü yalnız Azərbaycan deyə 

bilər. Azərbaycan istəsə status verər, istəməsə yox. Bakını öz iradəsinə zidd olaraq status verməyə məcbur 

edə biləcək mexanizm yoxdur. 

Azərbaycanın bütün başqa vətəndaşları kimi, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin də bütün hüquqları, 

o cümlədən iki əsas hüququ - Azərbaycan Konstitusiyasına görə bu dövlətin ərazisində layiqli və təhlükəsiz 

yaşamaq hüququ və ya Əsas Qanunun qəbul edilmədiyi halda, layiqli mühacirət etmək hüququ var. Lakin 

Azərbaycanın qanunlarını qəbul etmədən onun ərazisində yaşamağa nəinki ermənilərə, ümumiyyətlə heç 

kəsə icazə verilmir və bunda heç bir ayrı-seçkilik yoxdur. 

Ona görə də Azərbaycan Prezidenti deyəndə ki, status olmayacaq, bu, o deməkdir ki, ölkənin erməni 

əhalisinin hüquqları eynilə bütün azərbaycanlıların hüquqları, habelə bizim çoxmillətli dövlətimizin 

müxtəlif guşələrində yığcam şəkildə yaşayan digər etnik qrupların hüquqları kimidir, heç bir xüsusi hüquq 

yoxdur. Öz doğma evində qalmağı və bundan sonrakı həyatını Azərbaycanla bağlamağı qərara almış hər 

bir Dağlıq Qarabağ sakini başa düşməlidir ki, bundan sonra o, həmin dövlətin tam müdafiəsi altındadır. 
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Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun Xankəndidən sayılı metrlərlə məsafədə olduğunu və Vladimir Putinin 

etiraf etdiyi kimi ordunun cəmi bir neçə saata oraya çata biləcəyini nəzərə alsaq, erməni əhalinin bundan 

sonra doğma diyarda yaşamaq hüququ Azərbaycanın müstəsna xeyirxah iradəsinin təzahürüdür. Heç kəs 

bundan sui-istifadə etməməlidir – istər çoxmillətli Azərbaycanın tərkibində yaşamağı davam etdirmək üçün 

verilmiş hüquqdan istifadə etməyi qərara alanlar, istərsə də onların Yelisey sarayında, Ağ evdə və 

Brüsseldəki vəkilləri. 

Status yoxdur və olmayacaq! Unitar çoxmillətli və tarixən tolerant Azərbaycan var. Bu, 

Azərbaycanın qəti sözüdür və onu öz mövqeyindən döndərməyə çalışmağın mənası yoxdur. Yaxşı olar ki, 

Bakını guya “münaqişənin hərbi həllinin olmamasına” və ya “zaman Azərbaycanın ziyanına işləyir, çünki 

Qarabağı görməmiş və onu öz Vətəni hesab etməyən nəsil böyüyür” deyə inandırmağa çalışanların necə 

yanıldıqlarını xatırlasınlar. Onlar o vaxt da çox səhv edirdilər və indi də guya Bakıya təzyiq etmək və 

növbəti seçkilərdə erməni elektoratın səslərini qazanmaq mümkün olacağını düşünənlər çox səhv edirlər. 

Son olaraq demək istərdim ki, gerçəkləşməmiş “Madrid prinsipləri” Tarixin arxivinə veriləndən 

sonra qalan məsələlərlə həmsədrlər məşğul olmalıdırlar. Bu məsələlər köçkünlərin, o cümlədən Azərbaycan 

icmasının Qarabağın sülhməramlı zonasına təhlükəsiz qayıtmasının təmin edilməsi, regionun inzibati-

təsərrüfat həyatının tədricən Azərbaycanın dövlət orqanlarının tabeliyinə keçirilməsi mexanizminin 

hazırlanması, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin delimitasiyasında vasitəçilik, Ermənistan ilə 

Azərbaycan arasında Sülh müqaviləsinin hazırlanması və çoxdan gözlənilən Minsk konfransının 

çağırılmasıdır. Bu tarixi sənəd də həmin konfransda imzalanacaq. 

Status məsələsində Azərbaycana təzyiq göstərilməsi isə açıq-aydın ümidsiz, faydasız və mənasız 

məsələdir. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 
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Azərbaycan Prezidenti: Şadam ki, regionumuzda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi işinə töhfə 

verəcək qərarlara nail ola bilmişik 

 

[20:26] 21.11.2020  

 

Sizinlə biz nizamlama prosesinin bütün peripetiyalarını yaxşı bilirik. Lakin şadam ki, həm 

Azərbaycan xalqına, həm də Ermənistan xalqına sülh şəraitində yaşamağa, müharibənin vurduğu yaraları 

sağaltmağa çalışmağa, gələcək barədə, birgə gələcək barədə bizim üçün, qonşularımız üçün təhlükəsiz 

gələcək barədə düşünməyə, çalışmağa imkan verəcək və bununla da regionumuzda təhlükəsizliyin 

möhkəmlənməsi işinə töhfə verəcək qərarlara nail ola bilmişik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın xarici işlər 

naziri Sergey Lavrovu qəbul edərkən söyləyib. 

Bəyanatın bəndlərinin hazırlanmasında birbaşa iştirak etməyən Minsk qrupunun digər üzvlərinin gec 

də olsa, bəyanata müsbət münasibət bildirmələrinin əhəmiyyətindən danışan Prezident deyib: “Əlbəttə, biz 

haqlı olaraq onlardan daha operativ reaksiya gözləyirdik. Lakin görünür, onların öz mövqelərini 

hazırlamağa imkan verməyən müəyyən amillər olub. Amma necə deyərlər, heç vaxt olmamaqdansa, gec 

olmaq yaxşıdır. Mən bilirəm ki, Moskvada ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndələrinin görüşü keçirilib. 

Güman edirəm ki, onların bu bəyanata müsbət yanaşması da təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmlənməsi və 

uzunmüddətli sülhün bərqərar olması işində mühüm rol oynayacaq”. 

Dövlətimizin başçısı Rusiya Federasiyasının Prezidentinin mövqeyinə tamamilə şərik olduğunu da 

qeyd edərək deyib: “O, bəyan edib ki, bundan sonra “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” söz birləşməsini daha 

eşitməyəcəyinə ümid edir. Mən də bunu daha eşitməyəcəyimə ümid edirəm. Ümid edirəm ki, Dağlıq 

Qarabağ barədə danışanda yalnız inkişafla, müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və vaxtilə öz 

aralarında düşmənçilik etmiş ölkələrin barışması ilə bağlı xəbərlər eşidəcəyik”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovu qəbul edib 

 

[19:32] 21.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 21-də Rusiya Federasiyasının xarici 

işlər naziri Sergey Lavrovu qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Rusiyanın qurumlararası nümayəndə heyətinə daxil olan Rusiya 

Baş nazirinin müavinləri Aleksandr Novak və Aleksey Overçuk, səhiyyə naziri Mixail Muraşko, Rusiyanın 

İstehlakçı Hüquqlarının Müdafiəsi və İnsan Rifahına Nəzarət üzrə Federal Xidməti – “Rospotrebnadzor”un 

rəhbəri Anna Popova, “Rusiya Dəmir Yolları” ASC-nin Baş direktoru və idarə heyətinin sədri Oleq 

Belozyorov da iştirak ediblər. 

Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Hörmətli Sergey Viktoroviç. 

Hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri. 

Sizi Azərbaycanda salamlamağa şadam. Sizi yenidən görməyimə şadam. Şadam ki, ölkəmizə bu cür 

böyük nümayəndə heyəti ilə gəlirsiniz. Nümayəndə heyətinin tərkibi özlüyündə bugünkü müzakirələrin 

gündəliyini əks etdirir. Bütövlükdə, bizim münasibətlərimizin gündəliyi yetərincə genişdir, bütün sahələri 

əhatə edir. Lakin bu gün təbii ki, biz, ilk növbədə, Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və 

Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın implementasiyası ilə bağlı məsələlər, 

həmçinin regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi məsələləri barədə danışacağıq. 

Regionda yeni, çox ümidverici şərait yaranıb. Əminəm ki, müsbət meyillər daha da artacaq. Hər 

halda, Azərbaycan buna hazırdır və biz bu gün regionun inkişafı barədə düşündüklərimizi ətraflı müzakirə 

edəcəyik. Əlbəttə, üçtərəfli Bəyanat bizim regionda möhkəm və uzunmüddətli sülhün bərqərar olması 

işində mühüm addımdır. Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin şəxsi rolunu 

xüsusi qeyd etmək istərdim. O, razılaşmanın mətninin hazırlanmasında çox fəal, səmərəli iştirak edib və bu 

razılaşmanın uğurla reallaşması faktı çox cəhətdən məhz bu mətnin altında Rusiya Federasiyası 

Prezidentinin də imzasının olmasından asılıdır. 

Regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmlənməsi işində Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın oynadığı mühüm rolu da qeyd etmək istərdim. Düşünürəm ki, bütövlükdə həm sülhməramlı 

missiya baxımından, həm də regionda uzunmüddətli əməkdaşlıq baxımından tərəfdaşlığın formatı bu gün 

yeni xüsusiyyətlər kəsb edir. Mənim fikrimcə, bu, region ölkələrinin əsas mənafelərinə uyğundur, çünki 

bizim region ölkələri, təbii ki, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi məsələlərində də əsas rol oynamalıdırlar. 

Üçtərəfli Bəyanatda razılaşdırılmış məqamlar onu göstərir ki, xoş məram və konstruktiv yanaşma olduqda 

əvvəllər həlledilməz hesab olunan məsələləri həll etmək olar. 

Sizinlə biz nizamlama prosesinin bütün peripetiyalarını yaxşı bilirik. Lakin şadam ki, həm 

Azərbaycan xalqına, həm də Ermənistan xalqına sülh şəraitində yaşamağa, müharibənin vurduğu yaraları 

sağaltmağa çalışmağa, gələcək barədə, birgə gələcək barədə bizim üçün, qonşularımız üçün təhlükəsiz 

gələcək barədə düşünməyə çalışmağa imkan verəcək və bununla da regionumuzda təhlükəsizliyin 

möhkəmlənməsi işinə töhfə verəcək qərarlara nail ola bilmişik. 

Biz həm də ona görə şadıq ki, Bəyanatın bəndlərinin hazırlanmasında birbaşa iştirak etməyən Minsk 

qrupunun digər üzvləri gec də olsa, Bəyanatın mətninə öz münasibətlərini, müsbət münasibətlərini 

bildiriblər. 

Əlbəttə, biz haqlı olaraq onlardan daha operativ reaksiya gözləyirdik. Lakin görünür, onların öz 

mövqelərini hazırlamağa imkan verməyən müəyyən amillər olub. Amma necə deyərlər, heç vaxt 

olmamaqdansa, gec olmaq yaxşıdır. Mən bilirəm ki, Moskvada ATƏT-in Minsk qrupunun 

nümayəndələrinin görüşü keçirilib. Güman edirəm ki, onların bu bəyanata müsbət yanaşması da 

təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmlənməsi və uzunmüddətli sülhün bərqərar olması işində mühüm rol 

oynayacaq. 

Onu da qeyd etmək istərdim ki, Rusiya Federasiyasının Prezidentinin mövqeyinə tamamilə şərikəm. 

O, bəyan edib ki, bundan sonra “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” söz birləşməsini daha eşitməyəcəyinə ümid 

edir. Mən də bunu daha eşitməyəcəyimə ümid edirəm. Ümid edirəm ki, Dağlıq Qarabağ barədə danışanda 

yalnız inkişafla, müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və vaxtilə öz aralarında düşmənçilik etmiş 

ölkələrin barışması ilə bağlı xəbərlər eşidəcəyik. 
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Bir daha xoş gəlmisiniz. Sizin gəlişinizə həmişə şadıq. Bu gün konstruktiv işləyəcəyimizə ümid 

edirik. 

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dedi: 

-Çox sağ olun, hörmətli İlham Heydər oğlu. İlk növbədə, Sizə Rusiya Federasiyası Prezidentinin ən 

səmimi salamlarını çatdırıram. Biz buraya idarələrarası nümayəndə heyəti ilə gəlmişik. Onun Sizinlə 

razılaşdığı kimi, bizim bu səfərimiz kifayət qədər qısa müddətdə həyata keçirilməlidir. Bu, bizim, Rusiya 

Federasiyasının Prezidentinin 9 noyabr tarixli razılaşmaların reallaşdırılması üzrə səyləri fəal dəstəkləmək 

və eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası ilə bizim tərəfdaşlığımızın xüsusi strateji xarakterini 

vurğulamaq niyyətini əks etdirir. Bu gün burada bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizin bütün istiqamətləri üzrə 

həmkarlarımızla aparılacaq söhbətlər, əlbəttə, ikitərəfli münasibətlərin xalqlarımızın rifahı naminə inkişaf 

etməsinə və çiçəklənməsinə yönələcək. 

Biz Azərbaycanın 9 noyabr tarixli Bəyanatı dəstəkləyən mövqeyini yüksək qiymətləndirdik. 

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Siz dediyiniz kimi, bu razılaşmanı heç də hamı dərhal qəbul etmədi, onu 

nəticə baxımından – qan tökülməsinə son qoyulması, dinc həyata, bərpa proseslərinin nizamlanmasına 

keçid, humanitar problemlərin həlli baxımından deyil, geosiyasi oyunlar prizmasından interpretasiya 

etməyə çalışdılar. Bu isə, əlbəttə, müasir dünyanın tələblərinə uyğun deyil. Biz xüsusi əhəmiyyət veririk ki, 

Azərbaycan Prezidenti, hörmətli İlham Heydər oğlu bu regionda barışıq məsələsini daim vurğulayır və biz 

qəti əminik ki, əgər həqiqətən kənardan gətirilən hansısa maraqlar barədə deyil, insanlar barədə düşünsək, 

bütün gələcək işlərin mənası bundan ibarətdir. 

Biz azərbaycanlı həmkarlarımızla birlikdə erməni tərəfin də iştirakı ilə sülhməramlılarımız vasitəsilə 

əvvəlki yerlərinə qayıdan insanların mənafeyi naminə humanitar məsələlərin həllinin konkret yollarını fəal 

surətdə razılaşdırırıq. Buraya mülki infrastrukturun yaradılması, iqtisadi və nəqliyyat 

kommunikasiyalarının açılması üçün bütün zəruri işlərin nizamlanması və əlbəttə, beynəlxalq təşkilatların, 

Qırmızı Xaç Komitəsinin, BMT-nin qaçqınlar, ərzaq məsələləri, uşaqların problemləri üzrə strukturlarının, 

bu qədim regionda mədəni, dini irsin qorunub saxlanması məsələləri ilə daha fəal məşğul olmalı olan 

UNESCO-nun cəlb edilməsi daxildir. 

Şübhəsiz, biz ümid edirik ki, Rusiya ilə birlikdə uzun illər boyu siyasi prosesə rəhbərlik edən ATƏT-

in Minsk qrupunun həmsədrləri 9 noyabr tarixli razılaşmalar nəzərə alınmaqla və onların əsasında bu 

məsələlərin həllinə qoşulacaqlar. Dəfələrlə Sizin də vurğuladığınız, Prezident Putinin də dediyi kimi, bu 

işlər həmişə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin əsasını təşkil edən prinsiplər məcrasında gedir. 

Prezident İlham Əliyev Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putinin salamlarına görə minnətdarlığını 

bildirdi, onun da salamlarını Rusiya Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: 44 günlük hərbi əməliyyatlardan sonra imzalanan sənəd çoxillik 

qarşıdurmaya nöqtə qoyur 

 

[18:08] 21.11.2020 

 

Qırx dörd günlük silahlı mübarizədən, silahlı əməliyyatlardan sonra sənəd imzalandı. Mən həmin 

sənədi çox mühüm siyasi sənəd hesab edirəm, o, mahiyyət etibarilə çoxillik qarşıdurmaya nöqtə qoyur. 

Sizə, həmçinin Rusiyanın rəhbərliyinə, Prezident Vladimir Vladimiroviç Putinə bu mühüm siyasi sənədin 

hazırlanmasında və qəbul edilməsində şəxsən fəal iştirak etdiyinə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın müdafiə naziri 

Sergey Şoyqunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib. 

Hərbi əməliyyatlar dövründə Ermənistan tərəfinin müharibə aparılmasının bütün normalarını, habelə 

humanitar normaları kobud şəkildə pozduğunu diqqətə çatdıran Prezident deyib: “Bizim şəhərlərimiz və 

kəndlərimiz hər gün bombardmana məruz qalırdı. Nəticədə aralarında uşaqların və qadınların da olduğu 94 

dinc Azərbaycan sakini həlak olub, 400-dən çox adam yaralanıb, 3 mindən çox ev yararsız vəziyyətə düşüb, 

yaxud tamamilə məhv edilib. Hərbi əməliyyatlar zonasının yaxınlığında yerləşən şəhərlər praktiki olaraq 

hər gün atəşlərə, minaatan və artilleriya atəşlərinə məruz qalırdı, dinc əhalinin məhv edilməsi üçün Gəncə, 

Mingəçevir, Bərdə və digər şəhərlərə ballistik raketlərlə məqsədyönlü şəkildə hücum edilirdi”. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bütün bu hərbi cinayətlər – ballistik raketlərdən, kasetli və fosforlu 

döyüş sursatlarından istifadə edilməsi sənədləşdirilib və Azərbaycan tərəfinin görəcəyi sonrakı hüquqi 

tədbirlərlə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq tərəfindən vətəndaşlarımıza xəbərdarlıq edilib 

 

[16:08] 21.11.2020  

 

2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək müddətində davam edən silahlı münaqişə zamanı 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən müharibə qanunlarının və adətlərinin pozulması faktlarına dair 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət 

işləri başlanaraq hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir, cinayət törətmiş şəxslərin müəyyənləşdirilərək 

məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bununla yanaşı, bəzi kütləvi 

informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində Azərbaycanın hərbi qulluqçularının torpaqlarımızın 

işğaldan azad edilməsi istiqamətində aparılan döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuş erməni hərbçilərinin 

meyitləri üzərində təhqiredici hərəkətlər etmələrini, habelə əsir götürülmüş erməni hərbçiləri ilə qeyri-

insani rəftarı əks etdirən videogörüntülər yayılıb. 

Həmin videogörüntülər Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Hərbi Prokurorluq 

tərəfindən təhlil edilərək öyrənilib, bir çox videoçarxların saxta olması müəyyən edilsə də, bəzilərinin doğru 

olmasına və reallığı əks etdirməsinə ciddi şübhələr yaranıb. 

Qeyd edilən məlumatlarla bağlı toplanmış materiallar əsasında Hərbi Prokurorluq tərəfindən 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 115.2-ci (işgəncə vermə, qəddar və ya qeyri-insani rəftar 

etmə) və 245-ci (qəbir və ya meyit üzərində təhqiredici hərəkət) maddələri ilə cinayət işi başlanıb, hazırda 

həmin videogörüntülərlə bağlı zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilməklə təqsirli şəxslərin 

müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. 

Bu kimi qanunsuz əməllərə yol vermiş şəxslər müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb edilməklə, istintaqın 

gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək. 

Baş Prokurorluq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını və hərbi qulluqçularını yuxarıda qeyd 

olunan qanun pozuntularının yolverilməzliyi barədə bir daha xəbərdar edir. Həmçinin bildirilir ki, 1992-ci 

ildən başlayaraq Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərimizdə arxeoloji qazıntıların aparılması, tarixi 

maddi və mədəni irs abidələrinin talanması, ekoloji cinayətlərlə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində 

başlanmış cinayət işləri üzrə istintaq aparılır, artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə hadisə yerinə baxış 

da daxil olmaqla, zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir və həmin istintaq hərəkətləri zamanı 

tarixi abidələrin ermənilər tərəfindən məhv edilməsinə dair əsaslı sübutlar əldə olunur. Lakin 

Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan Respublikası müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olaraq, 

milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və müxtəlif konfessiyaların sülh, 

əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı ölkə kimi dünyada tanınıb. 

Vətəndaşlarımız tolerant və multikulturalizm dəyərlərini əsas tutmaqla mədəniyyətimizə və 

mentalitetimizə uyğun olmayan hərəkətlərdən çəkinməlidir. 

Bir daha qeyd edilməlidir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə hazırda mövcud olan tarixi, dini 

və mədəni abidələrin məhv edilməsi və ya onlara hər hansı formada zərər yetirilməsi yolverilməzdir. 

Baş Prokurorluq bəyan edir ki, oxşar xarakterli qanun pozuntularına yol vermiş hərbi və mülki 

şəxslər barəsində qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. 
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“Əl-Cəzirə” kanalının müxbiri: Ağdamda dağıntılardan başqa heç nə qalmayıb 

 

[17:40] 21.11.2020  

 

“Əl-Cəzirə” telekanalı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonundan reportaj 

yayımlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda Azərbaycan Ordusunun 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın 

nəzarətində qalmış Ağdam rayonuna daxil olduğu bildirilir. Qeyd edilir ki, əldə edilmiş razılaşmaya əsasən 

Ermənistan Ağdamı Azərbaycana geri qaytarıb. 

Telekanalın Ağdama ezam olunmuş müxbiri rayonun dağıntılar altında qaldığını bildirir. O deyir: 

“Ağdamda dağıntılardan başqa heç nə yoxdur. Hətta şəhərin mərkəzi belə vandalizmə məruz qaldıqdan 

sonra tərk edilib. Buranın yerli əhalisi artıq geri qayıtmaq istəyir”. 

Reportajda ərazinin minalandığı, yalnız bir neçə saat ərzində buradan 150-yə yaxın mina tapıldığı 

diqqətə çatdırılır. 

Vurğulanır ki, Ağdamın bir zamanlar məşhur olan Mədəniyyət Mərkəzi də tamamilə dağıdılıb. 

Reportajda Azərbaycan rəsmilərinə istinadla ölkənin uğurları müharibə yolu ilə əldə etdiyi bildirilir. 

Bununla yanaşı, o da qeyd edilir ki, Ağdam tək bir silah işlətmədən, itki vermədən geri qaytarıldı. Dörd 

gün sonra ermənilər Kəlbəcər, ayın sonunda isə Laçın rayonlarından çıxmalıdırlar. 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə 30 illik acıları sona çatdıran zəfərin 

sevincini yaşadıq 

 

[17:32] 21.11.2020  

 

Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) Kütahya, Afyon, Batman və Siirt vilayətlər 

təşkilatlarının konfransı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, videoformatda keçirilən konfransa qatılan Türkiyə Prezidenti, Ədalət və 

İnkişaf Partiyasının sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan siyasi həmfikirləri qarşısında çıxış edib. 

Türkiyənin qarşılaşdığı problemlərdən, o cümlədən Ermənistanın xarici güclərin təsiri ilə Qafqazda 

problemlər yaratmasını və bütün bu məsələlərin qətiyyətlə dəf edildiyini vurğulayan Prezident Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan deyib: “Azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə 30 illik acıları sona çatdıran zəfərin 

sevincini yaşadıq”. 

AKP-nin qarşıda duran vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə gəldiyini, partiyanın sıralarının sürətlə 

genişləndiyini diqqətə çatdıran partiya sədri gələcək planlardan danışıb. 

Türkiyənin xarici siyasətinin istiqamətləri, ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələr barədə 

geniş məlumat verən dövlət başçısı xarici ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. 

“Dostlarımız və müttəfiqlərimizlə daha güclü əməkdaşlıq etmək istəyirik”, - deyən Prezident Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan əminliklə ifadə edib ki, ölkədə həyata keçirilən islahatlar iqtisadi sahədə böyük nəticələr 

verəcək. 

Türkiyədə yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı mübarizə tədbirlərindən danışan 

dövlət başçısı vurğulayıb ki, epidemiyanın nəzarətdən çıxması daha böyük problemlər yarada bilər. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

713 
 

Prezident İlham Əliyev Rusiyanın müdafiə nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib  

 

[17:20] 21.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 21-də Rusiya Federasiyasının 

müdafiə naziri Sergey Şoyqunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, nümayəndə heyətini salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Hörmətli cənab nazir. 

Hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri. 

Sizi Azərbaycanda salamlamağa şadam. Sergey Kujuqetoviç, sizinlə 3 ay bundan əvvəl görüşmüşük. 

O vaxt siz Ordu Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana gəlmişdiniz. Bu gün biz Rusiya Prezidenti, Azərbaycan 

Prezidenti və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

məsələləri müzakirə edəcəyik. Bizim fikrimizcə, Bəyanatın müddəaları uğurla həyata keçirilir və bu, həm 

Azərbaycan tərəfin, həm də Ermənistan tərəfin çoxillik münaqişəyə son qoymağa və siyasi nizamlama 

mərhələsinə çıxmağa hazır olduğunu bir daha nümayiş etdirir. 

Mən keçən dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bizim mövqeyimiz barədə sizə danışmışdım. Siz 

ölkəmizə avqustun axırında gəlmişdiniz. O vaxt həm iyul ayında, həm də avqust ayında Azərbaycana qarşı 

hərbi təxribat, silahlı təxribat üçün iki dəfə cəhd göstərilmişdi. Onlardan birincisi iyul ayında, sərhədin 

Tovuz rayonu hissəsində, digəri avqust ayında Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat qrupu təmas 

xəttindən ölkəmizə soxulmağa cəhd göstərmiş və həmin qrupun rəhbəri saxlanılmışdı. Onun ifadələri məhz 

silahlı təxribat təşkil etmək niyyətində olduqlarını sübut edirdi. Bu siyasət davam etdi və onunla bitdi ki, 

sentyabrın axırlarında Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə bizim yaşayış məntəqələrinə hücum etdilər 

və biz onlara layiqli cavab verməli olduq. Sonra nələr baş verdiyini biz hamımız yaxşı bilirik. 

Qırx dörd günlük silahlı mübarizədən, silahlı əməliyyatlardan sonra sənəd imzalandı. Mən həmin 

sənədi çox mühüm siyasi sənəd hesab edirəm, o, mahiyyət etibarilə çoxillik qarşıdurmaya nöqtə qoyur. 

Sizə, həmçinin Rusiyanın rəhbərliyinə, Prezident Vladimir Vladimiroviç Putinə bu mühüm siyasi sənədin 

hazırlanmasında və qəbul edilməsində şəxsən fəal iştirak etdiyinə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. 

Təəssüf ki, hərbi əməliyyatlar dövründə Ermənistan tərəfi müharibə aparılmasının bütün normalarını, 

habelə humanitar normaları kobud şəkildə pozub. Bizim şəhərlərimiz və kəndlərimiz hər gün bombardmana 

məruz qalırdı. Nəticədə aralarında uşaqların və qadınların da olduğu 94 dinc Azərbaycan sakini həlak olub, 

400-dən çox adam yaralanıb, 3 mindən çox ev yararsız vəziyyətə düşüb, yaxud tamamilə məhv edilib. Hərbi 

əməliyyatlar zonasının yaxınlığında yerləşən şəhərlər praktiki olaraq hər gün atəşlərə, minaatan və 

artilleriya atəşlərinə məruz qalırdı, dinc əhalinin məhv edilməsi üçün Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və digər 

şəhərlərə ballistik raketlərlə məqsədyönlü şəkildə hücum edilirdi. Biz bütün bu hərbi cinayətləri – ballistik 

raketlərdən, kasetli və fosforlu döyüş sursatlarından istifadə edilməsini sənədləşdirmişik və Azərbaycan 

tərəfinin görəcəyi sonrakı hüquqi tədbirlərlə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar vermişik. 

Ermənistan əcnəbi muzdlulardan fəal istifadə edirdi. Bizdə çoxsaylı fotosənədlər və videosənədlər 

var, əcnəbi vətəndaşların, o cümlədən Fransa, ABŞ, Livan, Kanada, Gürcüstan və başqa ölkələrin 

vətəndaşlarının pasportları var. Bu vətəndaşların bir qismi erməni mənşəlidir, digərləri belə deyil. Lakin 

bu, məsələnin mahiyyətini dəyişmir, ona görə ki, Ermənistan tərəfində əcnəbi muzdluların iştirak etməsi, 

əlbəttə, yolverilməzdir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, hərbi əməliyyatların nəticəsi hamıya məlumdur. Azərbaycan Ordusu 

parlaq hərbi qələbə qazandı və beləliklə biz siyasi nizamlama müstəvisinə keçdik. Dünən Azərbaycan 

Ordusu Ağdam şəhərinə, Ağdam rayonunun işğal altındakı qalan hissəsinə daxil oldu. Beləliklə, Bəyanatın 

bəndləri yerinə yetirilir. 

Biz Rusiya Federasiyasının sülhməramlı missiyasının yerləşdirilməsini də alqışlayırıq. Bu missiya 

bizim müvafiq strukturlarla və bildiyimizə görə, Ermənistan tərəfi ilə də işgüzar əlaqəli şəkildə işləyir. 

Hesab edirəm ki, bu, vəziyyətin sabitləşməsi üçün mühüm amildir və Bəyanat imzalanan andan atəşkəslə 

bağlı hər hansı ciddi pozuntular olmayıb və əminəm ki, olmayacaq. 

Biz Azərbaycan ərazisində atəşkəsin müşahidə edilməsi üzrə mərkəz yaradılması barədə Rusiya 

Federasiyası ilə Türkiyə arasında danışıqların fəal gedişini də alqışlayırıq. Hesab edirik ki, bu, regionda 

sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün çox mühüm elementdir. Biz Türkiyə rəhbərliyinə və 

şəxsən Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün ilkin şərait 

yaradılmasında iştirakına görə təşəkkür edirik. Həm Rusiya, həm də Türkiyə - bizim üçün dost olan iki 
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ölkə, iki qonşumuz atəşkəsə riayət edilməsi və atəşkəsə nəzarət tədbirlərində iştirak edəcəklər. Bu da bizim 

qonşularımız olan iki ölkə arasında, habelə regional əməkdaşlıq çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət formatının 

möhkəmlənməsinə dəlalət edir. Ümidvaram ki, bugünkü atəşkəs və Ermənistan ilə münasibətlərin 

normallaşması barədə bizim planlarımız, - əgər onlar Ermənistan tərəfindən müsbət qəbul edilərsə, - 

regionda yeni vəziyyətin, əməkdaşlığın, sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün şərait yarada 

bilər. Bu, hamının xeyrinə olar. Bizim regionda məskunlaşan xalqlar da, qonşularımız da, bütövlükdə dünya 

da daha təhlükəsiz olacaq. 

Sizi bir daha salamlayıram. Çox şadam ki, siz ölkəmizə böyük nümayəndə heyəti ilə gəlirsiniz, bu 

gün müzakirə etmək üçün geniş gündəliyimiz var. Bir daha xoş gəlmisiniz. 

Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu dedi: 

-Sağ olun, hörmətli cənab Prezident. Əvvələn, Sizə təşəkkür edirəm ki, bizimlə görüşmək, bir qismi 

təcili, əksəriyyəti aktual, ümdə olan məsələlərin müzakirə edilməsi üçün vaxt tapmısınız. Zaman dinamik 

hərəkət edir, sürətlə keçir. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərinin rəhbərləri tərəfindən plan, 

mənim fikrimcə, tarixi Bəyanat qəbul ediləndən sonra o qədər də çox vaxt keçməyib, lakin sülhməramlı 

kontingent, sülhməramlı qüvvələr müəyyən edilmiş mövqeləri tutublar, yəni orada 23 post var. Təmas 

xəttində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün magistral tərəfdə yerləşən bu postlar nəzarətə götürülüb. 

Köçkünlərin qayıtması başlanıb. Əlbəttə, nizamlanmış bütün işlər bu gün öz nəticələrini verir. 

Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu müddətdə, ola bilsin, nadir istisnalarla, hesab edirik ki, əhəmiyyətsiz 

atışmaları nəzərə almasaq, atəşkəs rejiminə riayət edilir və mən əminəm ki, bundan sonra da belə olacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Avstraliya saytında Ağdamın işğaldan azad edilməsi barədə məqalə dərc olunub 

 

[17:12] 21.11.2020  

 

Avstraliyanın “stuff.co.au” saytında Ermənistan ordusu tərəfindən 27 il əvvəl işğal edilmiş Ağdam 

rayonunun Azərbaycana təhvil verilməsi barədə məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, məqalədə noyabrın 20-də Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin Qarabağda döyüşlərin dayandırılması barədə üçtərəfli sənədə əsasən Silahlı Qüvvələrimizin 

Ağdam rayonuna daxil olduğunu bəyan etdiyi vurğulanır. Bildirilir ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan 

liderləri arasında noyabrın 10-da imzalanan sənədə əsasən, Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə işğalda 

saxladığı əraziləri Azərbaycana qaytarır. 

Məqalədə münaqişənin tarixi barədə də ətraflı məlumat verilir. Qeyd olunur ki, ötən əsrin 1990-cı 

illərinin əvvəllərində Ermənistan ordusu xarici havadarların dəstəyi ilə Dağlıq Qarabağı və ətraf 7 rayonu 

işğal edib. 

Cari il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun mülki əhaliyə qarşı növbəti təxribatlarına cavab 

olaraq hücuma keçən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri həmin əraziləri azad etməyə başlayıb. Döyüşlər ərzində 

üç dəfə humanitar atəşkəs barədə razılıq əldə olunsa da, onlara əməl edilməyib. Yalnız Azərbaycan Ordusu 

Şuşa şəhərini azad etdikdən sonra Ermənistan tərəfi təslim olduğunu təsdiqləyən sənədi imzalamağa 

məcbur olub. 

Məqalədə üçtərəfli sənədin imzalanmasından sonra Ermənistanda baş verən proseslərdən də bəhs 

olunur. Bildirilir ki, razılaşmaya əsasən Azərbaycan ərazilərini tərk etməli olan ermənilər buradakı evləri 

və sosial obyektləri yandırırlar. 

Yazıda Ağdam şəhərinin tarixinə də toxunulur. Qeyd edilir ki, bir vaxtlar regionun ən böyük 

şəhərlərindən biri olan Ağdamda 50 mindən çox insan yaşayıb. Bu şəhər ağ rəngli evləri, üçmərtəbəli 

çayxanası ilə məşhur olub. Lakin erməni işğalından sonra bu gözəl şəhər “Qafqazın Xirosiması” adını alıb. 

Bildirilir ki, 1993-cü ildə yerli sakinlər qovulduqdan sonra şəhərə daxil olan və tikinti materialları 

axtaran erməni talançıları bütün evləri soyublar. Şəhərin tarixi abidələrindən biri olan Çörək muzeyi 

xarabalığa çevrilib. Şəhərin məşhur konyak zavodu da artıq yoxdur. 

  

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kanberra 
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Ağdamda ağacəkmə coşqusu 

 

[17:01] 21.11.2020  

 

İşğaldan azad olunmuş Ağdam rayonu ərazisində karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla və 

böyük ruh yüksəkliyi ilə ağacəkmə aksiyası keçirilib. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

nazirliyin Ağdamda ağac əkilməsi çağırışına rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları ilə birgə digər 

qurumların təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri də sevinc və fəxrlə qatılıb. 

Hər kəs Qarabağ bölgəsində Ermənistanın işğalçı ordusu tərəfindən məhv edilmiş yaşıllıq 

massivlərinin yenidən bərpasına, Ağdamın gözəlləşməsinə, doğma torpaqlarımıza Böyük Qayıdış 

təntənəsinə öz töhfəsini verməyə çalışıb. 

Ölkə üzrə həyata keçirilən payız ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində Ağdam rayonu ərazisində də 

baş tutan aksiyada, əsasən yerli şəraitə uyğun Şərq çinarı olmaqla, 1000-dək müxtəlifcinsli ağac əkilib, 

palıd və digər meşəcinsli ağac toxumları səpilib. 

Xatırladaq ki, işğaldan azad olunmuş Füzuli və Zəngilan rayonlarının ərazilərində də yaşıllıqların 

bərpası məqsədilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib və bu cür kütləvi ağacəkmə tədbirlərinin bütün Qarabağ 

bölgəsində təşkili nəzərdə tutulur. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

717 
 

İtaliyanın Kataniya Şəhər Şurası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz siyasətini pisləyən sənəd 

qəbul edib 

 

[16:52] 21.11.2020  

 

Noyabrın 20-də İtaliyanın Kataniya Şəhər Şurasında “BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələri dərhal icra edilməlidir” adlı 

sənəd yekdilliklə qəbul edilib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, sənəddə 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf 

yeddi rayon da daxil olmaqla, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal olunduğu, 1 milyondan çox 

azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyü, azərbaycanlılara qarşı müharibə 

cinayətləri və Xocalı soyqırımının törədildiyi bildirilir. 

Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyasının qətnamələrinin Azərbaycanın 

suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə dəstək verərək Qarabağı 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıdığı, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş həmin 

ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb etdiyi vurğulanır. 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2015-ci il tarixli “Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı işi” 

ilə bağlı qərarında da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının Ermənistan tərəfindən işğal 

edildiyinin təsdiqləndiyi ifadə olunur. 

Sənəddə, həmçinin İtaliyanın davamlı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə diqqət 

çəkilir və bu xüsusda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cari ilin fevralında İtaliyaya dövlət səfəri 

zamanı imzalanmış “İtaliya Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında Çoxölçülü Strateji 

Tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair Birgə Bəyannamə”yə istinad edilir. 

Münaqişə ilə bağlı mövcud hüquqi əsaslara və 30 ilə yaxındır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrliyi çərçivəsində aparılan danışıqlara baxmayaraq, Ermənistanın destruktiv siyasəti nəticəsində 

danışıqların bloklandığı, Azərbaycan xalqının böyük ədalətsizlikə üzləşdiyi və 1 milyondan çox 

azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz yurd-yuvalarına qayıda bilmədiyi, ailə üzvlərinin məzarlarını 

belə ziyarət edə bilmədikləri vurğulanır. 

Sənəddə sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistanın yeni hərbi təcavüzü zamanı qəsdən mülki 

obyektləri və mülki şəxsləri hədəf alaraq Gəncə və Bərdə şəhərlərini bombalaması pislənilir, bu xüsusda 

Gəncə və Bərdə şəhərlərinin sakinləri, habelə bütün Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik ifadə edilir. 

Kataniya Şəhər Şurasının beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini daim dəstəklədiyi və bu 

xüsusda, Ermənistanın təcavüz siyasətini pislədiyi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 

olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və bütünlüklə çıxarılmalı olduğu, münaqişə ilə bağlı BMT 

Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyasının müvafiq qətnamələrinin dərhal yerinə yetirilməli olduğu, 

eləcə də azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaq hüququnun təmin 

edilməli olduğu vurğulanır. 
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“EU Reporter”: Azərbaycan regionda yeni reallıq yaratdı 

 

[16:28] 21.11.2020  

 

Avropanın nüfuzlu “EU Reporter” analitik portalı “Dağlıq Qarabağ sualına cavab” adlı məqalə yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllif məqalədə dünya güclərinin on illərdir Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinin həlli istiqamətində səylər göstərməsinə baxmayaraq, hansısa bir irəliləyişə nail olmaq üçün 

davamlı təzyiq göstərmədiklərini bildirir. Qeyd edir ki, belə bir şəraitdə Ermənistanla Azərbaycan arasında 

uzun müddətdir davam edən bu münaqişənin danışıqlar masası arxasında deyil, məhz döyüş meydanında 

həll olunması qaçılmaz idi və keçən həftə imzalanmış tarixi sülh razılaşması da bunu bir daha sübut etdi. 

Məqalədə imzalanmış sülh razılaşmasına istinadla qeyd edilir ki, bu sənədə əsasən Azərbaycan öz 

suveren ərazisini bərpa edir. Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədlərindən geri çəkilir və bu ərazilərə sülhməramlı qüvvələr daxil olur. Azərbaycanlı məcburi 

köçkünlər Qarabağ ərazisinə və ona bitişik rayonlara qayıdırlar. 

Məqalədə ədalətin bərpa olunduğu bildirilir. Müəllif vurğulayır ki, beynəlxalq ictimaiyyət münaqişə 

ilə bağlı vəziyyətin bu nöqtəyə çatması üçün qan tökülməsini tələb edən şəraitin yaradılmasına görə 

utanmalıdır. Çünki əgər vaxtında razılaşdırılmış beynəlxalq diplomatik təzyiqlər həyata keçirilsəydi eyni 

nəticəni əldə etmək mümkün olardı. 

Müəllif qeyd edir ki, uğurlu hərbi gedişləri ilə Ermənistan silahlı qüvvələrini 30 ilə yaxın müddətdə 

işğal altında saxladığı ərazilərdən geri çəkilməyə məcbur etməsi nəticəsində Azərbaycan regionda yeni 

reallıq yaratdı. 

Vurğulanır ki, son aylarda baş verən hadisələr bütün dünyanın diqqətini Cənubi Qafqaza yönəltdi, 

bu regionun necə strateji əhəmiyyət daşıdığı bir daha özünü göstərdi. Cənubdan İran, şimaldan isə Rusiya 

ilə həmsərhəd olan Azərbaycan Asiya ilə Avropanı birləşdirən körpü rolunu oynayır. Bu ərazidən təkcə 

yeni dəmir yolu xətləri deyil, həm də Avropanın əsas enerji mənbələrindən biri olan, Azərbaycanın Xəzər 

dənizində yerləşən yataqlarından daşınan neft və qaz boru kəmərləri keçir. Həm qədim, həm də XXI əsr 

İpək Yolunun üzərində yerləşməklə bu bölgə istər xəritədəki geoiqtisadi mövqeyindən, həm də öz təbii 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə dünyanın iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevrilə bilər. Beynəlxalq 

diplomatik dairələrin bu bölgədəki fəaliyyəti uğursuz olub, indi beynəlxalq investisiya təşkilatlarının həmin 

səhvi düzəltmək vaxtı gəlib çatıb 
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İran mətbuatı Prezident İlham Əliyevin Ağdamın azad olunması ilə əlaqədar xalqa müraciətinə 

geniş yer ayırıb 

 

[15:40] 21.11.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdam rayonunun işğaldan azad edilməsi münasibətilə xalqa 

müraciəti İran mətbuatının diqqət mərkəzində olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İRNA, Mehr, İSNA, İLNA, “Tasnim news”, “Fars news” və digər media 

orqanlarında dərc olunan materiallarda Prezident İlham Əliyevin İran haqqında dediyi fikirlərə xüsusilə 

toxunulub. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycan Prezidenti İranı dost və qardaş dövlət adlandıraraq, rəsmi Tehranın İran 

üzərindən Ermənistana silah göndərilməsinin qarşısını aldığını bildirib. 

Materiallarda qeyd olunub ki, Azərbaycan beynəlxalq qanunları rəhbər tutaraq işğal altındakı 

Qarabağı azad edib. 

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə də Prezident İlham Əliyevin İranı dost və qardaş adlandırması 

müzakirə mövzusu olub. İran ictimaiyyəti Azərbaycanı haqlı sayır və onun Qarabağdakı qələbəsini təbrik 

edir. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 
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Professor Zakir Avşar: Bu Qələbə Azərbaycan əsgərinin cəbhədə qazandığı möhtəşəm zəfərdir  

 

[15:32] 21.11.2020  

 

Bu günlər Azərbaycan böyük sevinc içərisindədir. Təbii ki, hamı kimi, mən də çox sevincliyəm. 

Ağdam rayonunun 27 ildən sonra Azərbaycana geri qaytarılması tarixi hadisədir. Bu, şəhid və qazilərimizin 

rəşadəti hesabına qazanılmış uğurdur. Bu, böyük hərbi zəfəri ilə müdrik diplomatiyanın ortaq nəticəsidir. 

Azərbaycan öz problemini təkbaşına həll edərək hərbi gücünü və diplomatik imkanlarını bütün dünyaya 

göstərdi. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Ankara Hacı Bayram Vəli Universitetinin dekanı, professor 

Zakir Avşar ifadə edib. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatları və işğal altındakı 

ərazilərimizin düşməndən xilas edilməsi prosesini Çanaqqala zəfəri və Qafqaz İslam Ordusunun tarixi 

missiyası ilə müqayisə edən professoru Zakir Avşar deyib: “Azərbaycan Ordusu həqiqətən də mübarək bir 

Ordudur. Müstəqilliyin qorunması üçün üzərinə düşən missiyanı qorumağa qadirdir”. 

Türkiyənin bu prosesdə ilk gündən Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstək verdiyini, bütün zəruri 

yardımı göstərməyə hazır olduğunu diqqətə çatdıran professor Zakir Avşar bildirib: “Bu Qələbə 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, Azərbaycan əsgərinin cəbhədə qazandığı möhtəşəm zəfərdir”. 

Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərinin real vəziyyətini yüksək dəyərləndirən alim 

əminliklə deyib ki, tarixdə çətin və sevincli günlərdə bir-birinin yanında olan dövlətlərimiz və xalqlarımız 

bunu əbədiyyətə qədər davam etdirəcəklər. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Məşhur fotojurnalist Reza Deqati yenə Qarabağa tələsir 

 

[13:32] 21.11.2020  

 

 “Ermənistanın Fransadakı səfirinə dedim ki, siz 500 min nəfər deyil, lap 500 milyon olsanız 

da mən haqq sözünü söyləyəcəyəm” 

 

Reza Deqatiyə bir neçə dəfə zəng etdik. Telefonu məşğul idi. Sonra özü zəng vurdu. Dedi ki, 

yol üstəyəm, Qarabağa gedirəm. Razılaşdıq ki, suallarımızı “WhatsApp”la cavablandırsın... 

Vətən müharibəsinin taleyüklü günlərində Parisdən Azərbaycana gələn dünya şöhrətli fotojurnalist 

Reza Deqati, həmişə olduğu kimi, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya sənətinin dili ilə anladır. Deyir ki, Fransa 

KİV-ləri üçün Azərbaycana fotomüxbir göndərmək maraqlı deyil. Hətta ona deyiblər ki, Ermənistana get, 

fotolarına nə qədər lazımdır pul verərik. Əslən Təbrizdən olan azərbaycanlı fotojurnalist öz puluna təyyarə 

bileti alıb ölkəmizə gələrək yaşadığımız tarixi günləri fotokamerasının yaddaşına köçürür. Bu gün onun 

çəkdiyi fotolar ölkəmizdə telekanallar, informasiya agentlikləri, xəbər saytları və portallar tərəfindən 

yayılır. Reza Deqati Qarabağda və ölkəmizin digər yerlərində müharibə vaxtı və sonra yaşanılanları fotolara 

həkk edir, KİV-lərə müsahibələr verir, telekanallara dəvət olunur. Necə deyərlər, bir dəqiqə belə boş vaxtı 

yoxdur. Suallarımızı da Füzuliyə gedərkən yolda cavablandırdı. Dedi ki, AZƏRTAC “Instagram” 

səhifəmdən nə qədər istəsə, fotolar götürüb saytında yerləşdirə bilər. 

- Bir aydan çoxdur ki, Azərbaycandasınız. Haralara getdiniz, nələri lentə aldınız? 

- Mən bu günlər iki istiqamətdə işləyirdim: həm işğaldan azad edilən ərazilərdə, həm də Ermənistan 

tərəfindən kasetli bomba hücumlarına məruz qalan Bərdə, Tərtər, Gəncə və digər yerlərdə. Əsgərlərimiz 

irəlilədikcə, mən də onların arxasınca gedirdim... 

Reza Deqati Xudafərindən çəkdiyi yeni fotoları “Instagram” səhifəsində belə bir qeydlə 

paylaşır: “Cəbrayıllı köçkünlər bu yerləri 27 ildən sonra ilk dəfə görə biləcəklər”. 

Tərtər rayon sakini 16 yaşlı Orxan İsmayılzadənin dəfnindən fotolar paylaşan Reza Deqati 

yazır: “Orxan bağlarında nar yığarkən Tərtər şəhərinin Ermənistan tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 

həlak olub. Narın qırmızı rəngi onun axan qanını bizə kədərlə xatırladır”. 

Bərdənin bombalanması zamanı həlak olan 7 yaşlı Aysu İsgəndərovanın dəfninə aid fotoları belə bir 

şərhlə təqdim edir: “Bombardman baş verən zaman kiçik bacısı ilə birlikdə çiçək yığırdı”... 

- Dağıdılmış şəhərləri, kəndləri, tarixi abidələri görəndə nə kimi hisslər keçirirsiniz? 

- Bilirsiniz, mən əslində memaram və bunlara memar gözü ilə baxıram. Getdiyim kəndlərdə bir 

salamat evə rast gəlmədim. İki məscid nisbətən salamat qalıb. Qubadlının Məmər və Füzulinin Alxanlı 

kəndində olan qədim məscidlərdə donuz, mal-qara saxlayıblar. Bunların hamısının fotosunu çəkmişəm... 

Fotojurnalist “Donuz tövləsinə döndərilmiş məscid” qeydi ilə paylaşdığı fotolara bu şərhi 

verir: “Mən məscidə girdim, ətrafa baxdım, döşəmə nəcislə örtülmüşdü, qoxu ağır idi. Mən heyvanlara su 

verilən iki qab gördüm. Əsgərlər mənə dedilər ki, onlar məscidə daxil olanda ora donuzla dolu idi”. 

Füzulinin Alxanlı kəndindəki məscidə dair paylaşımında Reza Deqati yazır: "Burada gördüyüm 

mənzərə əvvəlki yerlərdən heç də fərqlənmirdi. Belə görünür ki, ermənilərin məscidləri tövləyə çevirmək 

kimi adəti var. Bu, onların müsəlmanların ibadət yerlərinə münasibətini göstərir”. 

Müsahibimiz deyir ki, eşitdiyinə görə, işğaldan azad edilmiş şəhər və kəndlərimiz vaxtilə çox gözəl 

olub. Bu yerlər bərpa ediləndə modern memarlığa deyil, ənənəvi üsluba üstünlük verilməsi daha yaxşı olar. 

Məsələn, İtaliyada, Fransada, İspaniyada qədim kəndlər saxlanılıb, oralara milyonlarla turist gedir. Qarabağ 

bölgəsi də belə ola bilər. 

Reza Deqati Qarabağda və Azərbaycanın digər guşələrində çəkdiyi minlərlə fotonu hazırda sosial 

şəbəkələrdə paylaşır. Qeyd edək ki, “National Geographic”, “Time Photo” və digər populyar jurnallar onun 

əsərlərinə yer ayırır, fotoları “PixPalace” platformasında yerləşdirilir. 

Fotojurnalist 20 Yanvar faciəsinin, Xocalı soyqırımının şahidləri ilə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə 

görüşüb, erməni faşistlərinin vəhşiliyini əks etdirən səhnələri, doğmalarını itirdiyinə görə iztirab çəkən 

insanları lentə alıb. Hər kəsin anladığı dillə - fotoların dili ilə Azərbaycan həqiqətlərindən bəhs edən Reza 

Deqatinin əsərləri Avropanın bir çox ölkələrində sərgilənib. 

- Siz erməni lobbisinin güclü olduğu Fransada yaşayırsınız. Təzyiqlər, təqiblər, maneələr 

olurmu? 
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- Qırx ildir Fransada yaşayıram, bu dövlətin vətəndaşıyam. 1992-ci ildən Xocalı faciəsini, məcburi 

köçkünlər məsələsini dünyaya anlatmağa çalışdım və elə o vaxtdan erməni lobbisinin hədəfinə çevrildim. 

Məsələn, sərgilərimə gələrək oradakı fotoları cırırlar. Bir dəfə sərgimin açılışından bir neçə saat əvvəl bütün 

şəkillərə təhqiramiz sözlər yazmışdılar. Elə olub ki, konfranslarda çıxış etdiyim zaman qışqıraraq deyiblər 

ki, bu, Azərbaycan hökumətinin adamıdır. İnternetdə də əleyhimə çox yazırlar. Bir dəfə Ermənistanın 

Fransadakı səfiri Parisdə məni söhbət etməyə çağırmışdı. Bu ölkədə bir qayda olaraq nazirlər, diplomatlar, 

səfirlər başqa millətlərdən olan sənət adamlarına hörmətlə yanaşırlar. Yəni elə vaxt olub ki, məsələn, bir 

tədbirdə Fransa Prezidenti nahar zamanı məni öz yanında əyləşməyə dəvət edib. Ermənistanın Fransadakı 

səfiri də məni yeməyə dəvət edəndə ondan nə barədə söhbət edəcəyini soruşdum. Dedi ki, fotolarımdan 

xoşu gəlir. Həmin günlərdə Parisdə parlament binasının yanında mənim böyük sərgim keçirilirdi. O sərgidə 

Xocalı haqqında məşhur fotom – qadının oğlunun və ərinin cəsədini tapdığını və onların gözlərinin 

çıxarıldığını deyərək fəryad qopardığı məqamda çəkdiyim foto da var idi. Ermənistan səfiri Fransada 

ermənilərin 500 min, mənim isə tək olduğumu söyləyərək məni qorxutmağa və tutduğum yoldan 

döndərməyə çalışdı. Hətta dedi ki, axı Siz əslən Təbrizdənsiniz. Ermənistanın İranla, iranlılarla çox yaxşı 

münasibəti var, Siz də bizimlə işləyin. 

Mən etiraz etdim. Bir fotojurnalist olaraq gördüklərimi dünyaya çatdırmaq üçün məsuliyyət 

daşıdığımı, o cümlədən Ermənistanın Xocalıda törətdikləri qətliamdan fotolarım olduğunu bildirdim. 

Dedim ki, siz 500 min nəfər deyil, 5 milyon, lap 500 yüz milyon olsanız, mən haqq sözünü deyəcəyəm və 

durub getdim. Sabahısı bunlar adam göndərdilər, sərgidə həmin məşhur fotonu cırdılar. Mən o fotonun 

yerini boş saxladım, yazdım ki, hər kəsin fikrini açıq söylədiyi Parisdə məni sərgi keçirməyə qoymurlar. 

Ona görə də mən bu fotonu mən veb-saytıma qoymuşam və hər kəs baxa bilər. Həmçinin veb-saytıma digər 

fotoları qoydum. Erməni lobbisi məni məhkəməyə çəkmək üçün vəkil də tutmuşdu... Digər bir təzyiq də 

maliyyə məsələsindədir. Bu illər ərzində 20-30 layihəmin həyata keçməsinə mane olublar. Məsələn, 

Fransada hər hansı muzey fotolarımı sərgiləmək istəyir. Bu zaman həmin muzeyə təzyiqlər göstərilir. 

Beləliklə, sərgi baş tutmur. 

Reza Deqati 40 ildən çoxdur dünyanı gəzib dolaşır. Otuzdan çox kitabın müəllifidir. Bir sıra 

beynəlxalq mükafatlar alıb. Missuri Universitetinin “Şərəf” medalına layiq görülüb, Parisin Amerika 

Universitetinin fəxri doktorudur. Fransa hökuməti onu Milli Cəngavərlik Ordeni ilə təltif edib. Parisdə 

“Mühacirin düşüncələri”, “Kəsişən talelər”, Vaşinqtonda “Bir dünya, bir tayfa”, Normandiyada 

“Müharibə+Sülh” və Dohada “Ümid” adlı sərgiləri təşkil olunub. Fotoqraf ümumilikdə 250 sərginin 

iştirakçısı olub. 

 

AZƏRTAC 
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İranın din xadimləri Azərbaycanı dəstəkləyirlər 

 

[12:59] 21.11.2020  

 

Qarabağ Azərbaycana məxsus bölgədir və müsəlmanlar onun erməni işğalından azad edilməsini 

dəstəkləməlidirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İranın Ali Rəhbərinin Zəncan vilayəti üzrə nümayəndəsi, 

vilayətin imam cüməsi Şeyx Əli Xatəmi deyib. 

Zəncanda din xadimlərinin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qeyd olunub ki, uzun müddət işğalda qalan 

Qarabağ Azərbaycan Ordusu tərəfindən azad edilib. Bu münaqişədə Azərbaycan haqlı olduğunu sübuta 

yetirib və müsəlmanların borcu Azərbaycana mənəvi dəstək göstərməkdən ibarət olmalıdır. 

Çıxış edən din xadimləri diqqətə çatdırıblar ki, regiondan qazanc əldə etməyə çalışan xarici qüvvələr 

fitnə-fəsad törətməyə çalışırlar. Lakin xalqlarımızın yaxınlığı və dövlətlərimizin siyasəti buna imkan 

verməyəcək. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Zəncan 

 

AZƏRTAC 
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Hulusi Akar: Azərbaycan Ordusu beynəlxalq hüquqa zidd olan heç bir iş görməyib 

 

[11:52] 21.11.2020 

 

Azərbaycanla bağlı qərar qəbul olunub. Hazırlıqlarımız başa çatıb. Bu qərardan irəli gələn vəzifələrə 

uyğun olaraq əsgərlərimiz Azərbaycandakı xidmətlərinə başlayacaqlar. Bununla bağlı xüsusilə quru 

qoşunlarımız tədarükü başa çatdırıb. Hərbi Hava Qüvvələrimiz birlikləri daşımaq üçün hazırdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar ifadə edib. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altındakı torpaqlarını azad etdiyini 

diqqətə çatdıran nazir deyib: “Rusiya ilə müzakirələrimiz davam edir. Azərbaycanlı qardaşlarımızın bütün 

hüquq və mənafelərinin müdafiəsi üçün nə tələb olunurdusa, hamısını etmişik və edirik.” 

Bəzi Qərb ölkələrinin proseslə bağlı sərgilədiyi ədalətsiz mövqeyə münasibət bildirən nazir qeyd 

edib: “Həqiqətdən uzaq fikirlər tam şəkildə yanlış dəyərləndirmədir. Azərbaycan Ordusu beynəlxalq 

hüquqa zidd olan heç bir iş görməyib. Həyata keçirilənlərdə əsas məqsəd 30 ildən bəri işğal altında olan 

torpaqların düşməndən azad edilməsindən ibarətdir. Bunu hər kəs bilməlidir”. 

Vətənin qorunmasının və işğal altındakı torpaqların azad edilməsinin müqəddəs borc olduğunu 

xatırladan nazir deyib: “Azərbaycan Ordusu məhz bu işi görüb. Ermənistan ordusu isə bütün dünyanın gözü 

qarşısında Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrini, şəhərləri, dinc insanları bombalayıb”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Vaşinqtonda “Qafqaz müharibədən sonra” adlı onlayn-forum keçirilib 

 

[11:45] 21.11.2020  

 

Noyabrın 20-də Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında 44 günlük müharibənin 

nəticələrinə həsr olunan “Qafqaz müharibədən sonra” adlı onlayn-forum keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Vaşinqtonun Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutunun təşkil etdiyi forumda 

institutun direktoru doktor Svante Kornell, Ceymstaun Fondunun prezidenti Qlen Hovard, Gürcüstanın 

ABŞ, Kanada və Meksikadakı sabiq səfiri Tedo Caparidze, Stokholmdakı Siyasi Təhlükəsizlik və İnkişaf 

İnstitutunun böyük elmi işçisi, Türkiyə parlamentinin sabiq üzvü Suat Kınıklıoğlu, MDBMİ-nin 

Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Sergey Markedonov çıxış ediblər. 

Forumda atəşkəs haqqında 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanat və regionda müharibədənsonrakı 

dövrdə təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət müzakirə edilib. Ekspertlər qeyd ediblər ki, Azərbaycan Ordusu 

erməni qoşunları üzərində həlledici qələbə qazanıb və 27 il ərzində işğal altında olan geniş ərazilər üzərində 

nəzarəti bərpa edib. 

Müzakirələrin iştirakçıları bildiriblər ki, regionda yeni vəziyyətlə əlaqədar, ölkələr arasında qarşılıqlı 

münasibətlərin dinamikası da dəyişə bilər. Uzunsürən Qarabağ münaqişəsi regionda təhlükəsizlik sahəsində 

xeyli problem yaradıb. ATƏT-in Minsk qrupu mövcudluğu dövründə qeyri-səmərəli olub. Qeyd edilib ki, 

son 20 ildə Azərbaycan rəhbərliyi ölkənin hərbi potensialını artırmağa nail olub, yekunda Azərbaycan 

Ordusunun peşəkarlığı işğal edilmiş ərazilərin azad olunmasında həlledici rol oynayıb. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

726 
 

“Euronews” telekanalı işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərindən reportaj hazırlayıb 

 

[11:35] 21.11.2020  

 

 “Euronews” telekanalı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərindən reportaj hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda Azərbaycan əsgərləri tərəfindən Füzuli şəhəri azad ediləndən 

sonra Azərbaycan bayrağını ucaltmaq üçün bircə salamat bina tapmaq mümkün olmadığı qeyd edilir. Buna 

görə də bayrağı dağıdılmış mədəniyyət evinin fasadı üzərində ucaltmalı olublar. 

Reportajda bildirilir ki, işğaldan əvvəl sıx məskunlaşmış və günbəgün firavanlaşan Füzuli şəhəri 27 

il bundan əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dağıdılıb və qarət edilib. İndi bu ərazi apokaliptik 

film üçün dekorasiyaya oxşayır. 

Vurğulanır ki, şəhərdə yalnız azərbaycanlı hərbi qulluqçuların müşayiəti ilə və əsas yollarla hərəkət 

etmək mümkündür. Əsgərlərin sözlərinə görə, hər yer minalanıb. Buna görə də 30 il bundan əvvəl Füzulidə 

yaşamış insanlar indi yalnız öz evlərinin xarabalıqlarına uzaqdan baxa bilərlər. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Euronews”un müxbirinə bildirib ki, bu, Ermənistan 

tərəfindən Azərbaycana və xüsusən Füzuliyə qarşı törədilmiş vandalizm aktıdır. İşğaldan əvvəl Füzulidə 

100 min insan yaşayırdı. Bu şəhər günbəgün firavanlaşırdı, lakin erməni işğalçıları onu yerlə-yeksan 

ediblər. Hikmət Hacıyev deyib ki, Azərbaycan ermənilərin dağıtdığı şəhəri bərpa edəcək, Füzuliyə həyat 

qayıdacaq və o, yenə firavanlaşan Azərbaycan şəhərinə çevriləcək. 

Füzulidən olan məcburi köçkün Arzu Şəfiyeva qeyd edib ki, təqribən 30 il bundan əvvəl onun ailəsi 

buradan qaçmağa məcbur olanda evləri tamam başqa görkəmdə idi. O deyib: “Biz heç nə götürə bilmədik, 

hər şeyi qoyub getdik. Evimizin qapısını bağlamışdıq, düşünürdük ki, oraya qayıdacağıq. İnanıram ki, 

buraya qayıdacağıq, təzə ev tikəcəyik, onun şəklini çəkəcəyik və indiki vəziyyətlə onun fərqini 

göstərəcəyik”. 

Reportajın sonunda vurğulanır ki, bu şəhəri özlərinin evi adlandıran 10 minlərlə insan Füzuliyə 

qayıtmağı və onu bərpa etməyi səbirsizliklə gözləyir. 

 

AZƏRTAC 
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İspaniyanın Dövlət Televiziyasında Ağdamın işğaldan azad olunması ilə bağlı süjet yayımlanıb  

 

[11:42] 21.11.2020  

 

İspaniyanın Dövlət Televiziyasının (RTVE) “Xəbərlər” proqramının buraxılışında noyabrın 20-də 

Azərbaycanın Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması ilə bağlı süjet yayımlanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, süjetdə Azərbaycan və Rusiyanın prezidentləri, Ermənistanın baş naziri 

tərəfindən imzalanmış birgə bəyanata əsasən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Ermənistan işğalından azad 

edilmiş Ağdam rayonuna daxil olduqları bildirilir. 

Qeyd olunur ki, Ağdamda qanunsuz olaraq məskunlaşmış erməni əhalisi rayon ərazisini vandalizm 

aktları törədərək tərk edirlər. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTACın xüsusi müxbiri, Madrid 

 

AZƏRTAC 
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İtaliyanın nüfuzlu “la Repubblica” qəzeti ermənilərin Füzulidə törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs 

edən videreportaj yayıb 

 

[10:00] 21.11.2020  

 

Noyabrın 20-də İtaliyanın nüfuzlu və çoxsaylı oxucu kütləsinə malik “la Repubblica” qəzetinin veb 

səhifəsində həmin qəzetin Azərbaycana ezam olunmuş müxbiri Pietro del Renin hazırladığı “Müharibədən 

sonra Azərbaycana səfər: dağılmış kəndlər və partlamamış bombalar arasında” adlı videoreportajı 

yayımlanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, videoreportajı Füzuli rayonu ərazisinə Ermənistan ordusu tərəfindən 

döyüş əməliyyatları zamanı atılan qadağan olunmuş fosforlu bombanın zərərsizləşdirilməsi kadrları ilə 

başlayan jurnalist Azərbaycan Ordusu tərəfindən azad olunmuş ərazilərə səfər edərkən sonsuz kilometrlərlə 

uzanan dağıntılarla dolu dəhşətli bir mənzərənin şahidi olduğunu bildirir. 

Jurnalist deyir: “Biz Füzulidəyik, daha doğrusu şəhərin qalıqlarında. Burada yaşayan on minlərlə 

azərbaycanlının Ermənistan qoşunları tərəfindən qovulmasından 30 il sonra. 1990-cı illərin əvvəllərində 

Dağlıq Qarabağ uğrunda müharibə çoxsaylı etnik təmizlənmə ilə yadda qalıb. Burada hər şey dağıdılıb”. 

Daha sonra irəlilədikcə qarşılaşdığı mənzərəni “Qafqazın Anqkor Vatı” (Angkor Wat) adlandıran 

jurnalist qədim kxmerlərin paytaxtı olan Anqkor Vat kimi bu ərazilərin də baxımsızlıqdan ot örtüyünə 

büründüyünü qeyd edib. “Burada heç bir şey qalmayıb. Nə bir bina, nə bir ev, nə də bir məscid salamat 

deyil. Yolboyu biz digər dağıdılmış, yalnız ruhların dolaşdığı kəndləri görürük. Dağıdılmış müsəlman 

məzarlıqları, döyüşlərdə məhv edilmiş tanklar...”. 

Reportajı daha sonra Füzulidə işğal dövründə erməni silahlı qüvvələrinə məxsus olmuş postlardan 

birində davam etdirən jurnalist erməni əsgərləri tərəfindən silah-sursatlarını ataraq tələsik bir formada tərk 

edildiyi təəssüratını yaradan mənzərə ilə qarşılaşdığını bildirib. 

Jurnalist Füzulinin iki həftə öncə azad edildiyini diqqətə çatdırır. 

Reportajında 67 il əvvəl burada doğulduğu evinin dağılmış qalıqları arasında olan Füzuli şəhər sakini 

Fadiyə Qəhrəmanovanın müsahibəsinə yer verən jurnalist qeyd edir ki, son 10 illiklər ərzində Bakıdan 

kənarda sığınacaqda məcburi köçkün həyatı yaşayan F.Qəhrəmanova Füzuliyə ilk dəfə qayıdır. Qadın 

bildirir ki, ermənilər qızıl dişləri götürmək məqsədilə yerli məzarları açıblar. Onun arzusu bu ərazilərə 

qayıtmaqdır. Daha sonra qadın Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımından bəhs edir və Azərbaycan 

Ordusunun qalib gəlmək əzmini həm də bununla əsaslandırır. 

Reportajında, həmçinin ermənilərin yaşadıqları evləri azərbaycanlılara verməmək üçün yandıraraq 

tərk etdiyini bildirən jurnalist bu addımın torpaqları tərk edən ermənilər tərəfindən Azərbaycana qarşı nifrət 

əlaməti kimi dəyərləndirildiyini vurğulayır. 

Reportajında 3 gün əvvəl Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Füzuliyə səfərinə 

toxunan jurnalist Prezidentin sözlərinə istinadən qısa zaman ərzində Füzuli rayonunun yenidən bərpa 

ediləcəyini və 1993-cü ildə Ermənistan qoşunları tərəfindən qovulmuş on minlərlə məcburi köçkünün 

qayıtması üçün lazımi şəraitin yaradılacağını bildirir. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və Fransa xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

 

[00:06] 21.11.2020  

 

Noyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Fransa 

Respublikasının xarici işlər naziri Jan-İv Lö Drian arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, tərəflər bölgədəki 

son vəziyyət, 9 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın icrası, razılaşmadan irəli gələn bir-sıra məsələlər, eləcə də 

humanitar məsələlərin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda 

tarixi, dini abidələrin vəziyyətinin öyrənilməsi və qorunmasının vacibliyini vurğulayıb və bu istiqamətdə 

əməkdaşlığın həyata keçirilməsini qeyd ediblər. 

Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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20 noyabr 
 

Xorvatiya jurnalında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair məqalə dərc olunub 

 

[21:39] 20.11.2020  

 

Xorvatiyanın “Nacional” ictimai-siyasi jurnalında ölkənin sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi 

Beynəlxalq Mərkəzin İdarə Heyətinin üzvü İvo Yosipoviçin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair 

“Sağlam düşüncə siyasətdə çox zaman gec qalır, amma həmişə xoş qarşılanır” sərlövhəli məqaləsi dərc 

edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda İ.Yosipoviç 20 il əvvəl Avropa Şurasının eksperti qismində ilk 

dəfə Azərbaycanda olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, zəngin qaz və neft resursları, düzgün iqtisadi siyasət 

sayəsində bu gün Azərbaycan müasir ölkəyə çevrilib. Eyni zamanda, müəllif vurğulayır ki, Qarabağın 

itirilməsi azərbaycanlıların ürəyində dərin yara kimi qalmışdı. 

İ.Yosipoviç Ermənistanın 1990-cı illərdə xarici havadarlarının siyasi və hərbi dəstəyindən 

faydalanaraq Azərbaycanın torpaqlarını zəbt etməsini və orada qondarma “müstəqil dövlət” yaratmasını 

qınayıb. Qeyd edib ki, son 30 il ərzində Azərbaycan həm iqtisadi, həm də hərbi cəhətdən güclənib, paytaxt 

Bakı Avropanın ən gözəl paytaxt şəhərləri ilə bir səviyyədədir. Hazırda Azərbaycan iqtisadi və hərbi 

baxımdan Ermənistanı dəfələrlə üstələyir. Nəticədə Azərbaycan mühüm qələbələr qazandı və erməni 

tərəfini hərbi fəlakətlə üzbəüz qoydu. Son məqamda Ermənistan rəhbərliyi Qarabağdakı ambisiyalarından 

əl çəkməyə məcbur olaraq Moskvanın vasitəçiliyi ilə ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasına dair bəyanat 

imzaladı. 

İ.Yosipoviç qeyd edib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin qərarı mərhəmətli və müdrikdir. Aşkar 

üstünlükdən faydalanmaq və düşməni tamamilə əzmək əvəzinə, Azərbaycan humanistlik göstərərək 

danışıqlara razılıq verdi. Bu, bölgədə sülhün bərqərar olması üçün yaxşı imkan yaradır. 

Müəllif vaxtilə Xorvatiyanın da eyni münaqişə və proseslərdən keçdiyini xatırladıb. 

 

İqbal Hacıyev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Zaqreb 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan təcavüzünün uşaq qurbanları haqqında aralıq hesabat hazırlanıb 

 

[21:10] 20.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) Səbinə Əliyeva 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə raket hücumları 

nəticəsində baş vermiş uşaq itkiləri barədə aralıq hesabat hazırlayaraq beynəlxalq təşkilatlara ünvanlayıb. 

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sözügedən hesabatın göndərilməsində əsas 

məqsəd Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-dən noyabrın 9-dək Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində baş verən insan tələfatları, xüsusən uşaq ölümləri 

ilə bağlı faktları beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları da daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim 

etməkdir. 

Bu hesabat Ombudsman tərəfindən müxtəlif vaxtlarda Ermənistanın silahlı hücumlarından zərər 

çəkmiş Azərbaycanın rayonlarında kobud insan hüquqları pozuntusu faktlarını yerində araşdırmaq məqsədi 

həyata keçirilmiş 6 faktaraşdırma missiyasının nəticələrinə əsasən hazırlanıb. Habelə hesabatda həmin hərbi 

təxribatlar nəticəsində ümumilikdə 12 uşağın öldüyü, 50-sinin isə ağır bədən xəsarətləri alaraq yaralandığı 

vurğulanıb. 

Eyni zamanda, hesabatda kobud insan hüquqları pozuntularının gələcəkdə bir daha baş verməməsi, 

habelə bu cür halların beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində qarşısının alınması üçün 

preventiv tədbirlərin görülməsi və sərt reaksiyanın bildirilməsi məqsədilə beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış 

edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ordumuz Ağdama Azərbaycan Bayrağını sancdı 

 

[19:41] 20.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya 

Federasiyasının Prezidentinin imzaladığı üçtərəfli Bəyanata əsasən noyabrın 20-də Ağdam rayonuna daxil 

olan Azərbaycan Ordusunun bölmələri ərazidə bir sıra tədbirləri həyata keçirib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qoşunlarımızın bu 

istiqamətdə təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə ərazilər gecə saatlarında minalardan 

təmizlənib, mühəndis-istehkam işləri başa çatdırılıb, hərəkət marşrutu üzrə yollar istifadəyə hazır vəziyyətə 

gətirilib. Hazırda bölmələrimizin şəxsi heyəti və zirehli texnikasının ərazidə dislokasiya olunması üçün 

zəruri tədbirlər icra olunur. 

İşğaldan azad olunan Ağdam rayonu tamamilə Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına keçib. Ağdam 

şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın Dövlət Bayrağı ucaldılıb, Dövlət Himni səsləndirilib və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə məruzə olunub. 

Ağdam şəhərindəki Cümə məscidi və ərazisi hərbçilərimiz tərəfindən təmizlənib, məsciddə azan 

oxunub və cümə namazı qılınıb. 

 

AZƏRTAC 
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UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi ANAMA-nın partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair 

maarifləndirmə fəaliyyətinə dəstək olub 

 

[19:21] 20.11.2020  

 

Partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə mina aksiyasının mühüm tərkib hissələrindən 

biri olmaqla mina, partlamamış hərbi sursat, müharibənin partlayıcı qalıqları və tərkibində partlayıcı olan 

qurğuların təhlükəsi olan ərazilərdə və onlara yaxın yerlərdə məskunlaşan əhali arasında təhlükəsiz davranış 

qaydaları və məlumatların yayılmasını, onların xəbərdar edilməsini, eyni zamanda, mina və partlamamış 

hərbi sursatlarla çirklənmiş ərazilərdə inkişaf və yenidənqurma layihələrinin həyata keçirilməsinə təminatı 

da nəzərdə tutur. 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən 

(ANAMA) AZƏRTAC-a bildirilib ki, maarifləndirmə fəaliyyəti 26 rayon və şəhəri əhatə edir. Bura 

həmçinin işğal olunmuş ərazilərdən məcburi köçkün düşərək cəbhə bölgələrində məskunlaşmış əhali 

kateqoriyası da daxildir. 

2004-2005-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyi, ANAMA və UNICEF rəhbərləri arasında anlaşma 

memorandumu imzalanıb. Bu, maarifləndirmə proqramının orta məktəblərin tədris kursuna inteqrasiyasını 

nəzərdə tuturdu. Bu günədək 26 rayon və şəhərin 1200 məktəbində 3635 müəllimə 195 təlim keçirilib. Hər 

il orta məktəblərdə 55 min şagirdə partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə dərsləri keçirilir. 

İndiyədək bu dərslər orta məktəblərin 765 min şagirdini əhatə edib. 

Maarifləndirmə proqramı çərçivəsində həyata keçirilən bütün fəaliyyətin nəticəsi olaraq, son illərdə 

minadan və müharibənin partlayıcı qalıqlarından zərərçəkənlərin sayı minimuma enib. 

Bu il sentyabrın 27-dən noyabrın 9-dək Qarabağ və ətrafında yaşanan münaqişə genişmiqyaslı 

müharibəyə səbəb olub və nəticədə bir çox ərazilər partlamamış hərbi sursatlarla çirklənib. Bu da çox sayda 

mülki əhalinin ölümünə və yaralanmasına səbəb ola bilər. 

Sentyabrın 27-dən etibarən agentlik tərəfindən cəbhəboyu ərazilərdə operativ və təxirəsalınmaz 

əməliyyat çıxışlarını həyata keçirmək məqsədilə çevik mobil əməliyyat qrupları yerləşdirilib və sakinlərə 

yerlərdə təhlükəsiz hərəkət qaydalarını təmin etmək məqsədilə partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair 

maarifləndirmə mütəxəssisləri rayonlara ezam olunublar. 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən davamlı olaraq artilleriya atəşinə məruz qalmış yaşayış 

məntəqələri və əkin sahələri sursatlarla çirklənmiş ərazilərdir və atəşə tutulan bu ərazilər təhlükəli ərazi 

hesab olunur. 

Bununla əlaqədar agentliyin partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə şöbəsinin 

mütəxəssisləri əhalinin müxtəlif növ hərbi sursatlara qarşı həssaslığını artırmaq, onları mövcud təhlükədən 

xəbərdar etmək məqsədilə müharibə bölgələrində əhali arasında maarifləndirmə işlərini həyata keçirir. Belə 

ki, indiyədək minlərlə sakin, o cümlədən uşaq mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə proqramı çərçivəsində 

müxtəlif növ bukletlər və xəbərdaredici təbliğat vasitələri ilə təmin edilib, eyni zamanda, əhalinin daha çox 

hərəkət etdiyi ictimai yerlərin, ofislərin, hökumət binalarının giriş qapılarına və pəncərələrinə kiçik 

plakatlar yapışdırılıb. 

Maarifləndirmə proqramı çərçivəsində agentliyin fəaliyyətinə ilk dəstək verən UNICEF-in 

Azərbaycandakı nümayəndəliyi olub. Nümayəndəlik tərəfindən xəbərdaredici və maarifləndirici 

materiallar, o cümlədən yaşlılar və uşaqlar üçün bukletlər, açıqçalar, bloknotlar, qələmlər, xəbərdaredici və 

maarifləndirici plakatlar və təhlükəli ərazilərdə quraşdırmaq üçün irihəcmli plakatlar hazırlanaraq agentliyə 

təqdim edilib. Agentlik isə maarifləndirici materialları mina və partlamamış hərbi sursat təhlükəsinə məruz 

qalmış rayon və kənd sakinləri arasında paylayıb və onlara təhlükəsiz davranış qaydaları və müvafiq 

tövsiyələri verib. 

ANAMA hərbi sursat olma ehtimalı olan ərazilərdə mülki əhali arasında təhlükəsiz davranış 

qaydalarının təmin edilməsinə dair partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə 

məlumatlandırma kampaniyası istiqamətində UNICEF-lə uzunmüddətli əməkdaşlıq fürsətlərini müzakirə 

etməyə hazırdır. 

Nümayəndəlik Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qalan ərazilərdə və 

onlara yaxın yerlərdə məskunlaşan əhali arasında təhlükəsiz davranış qaydaları və məlumatların 

yayılmasında agentliyə dəstək olub. 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

734 
 

ANAMA sakinləri naməlum əşyalara toxunmamağa, xüsusilə də uşaqları tanımadıqları əşyalara əl 

vurmamağa və dərhal aidiyyəti üzrə (Daxili İşlər Nazirliyinin 102 Xidməti - Zəng Mərkəzinə, Fövqəladə 

Hallar Nazirliyinin “112” qaynar xəttinə, rayon polis şöbələri, eləcə də rayon icra hakimiyyəti orqanlarına) 

müraciət etməyə çağırır. 

 

AZƏRTAC 
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“Le Monde” Ağdamın işğaldan azad olunmasından yazır 

 

[19:10] 20.11.2020  

 

Ağdam - Azərbaycana geri qaytarılmalı olan 3 rayondan biri artıq bu ölkənin nəzarəti altındadır. 

Otuz ilə yaxın idi Ağdam Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətində idi. Azərbaycan Prezidenti, Rusiya 

Prezidenti və Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmış bəyanata uyğun olaraq, noyabrın 20-də 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri Ağdama daxil olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Fransanın “Le Monde” qəzetində dərc olunmuş məqalədə yer 

alıb. 

Məqalədə altı həftəlik döyüşlərdən sonra Azərbaycanın öz rayonlarını azad etdiyi bildirilir. Qeyd 

edilir ki, bu rayonlardan bəziləri silah gücünə azad olunub, üçü - Ağdam, Kəlbəcər, Laçın isə bəyanata 

uyğun olaraq qaytarılır. Məqalədə ermənilərin Ağdamı da yandıraraq tərk etdikləri vurğulanır. Ermənilərin 

evləri yandırdıqları, azərbaycanlılara yalnız xarabalıqlar qoyduğu qeyd edilir. 

Diqqətə çatdırılır ki, 1990-cı illərdə müharibə zamanı Azərbaycan əhalisi bu əraziləri tərk etməli 

olmuşdu. Ermənistan həmin ərazilərdə erməniləri məskunlaşdırmışdı. 

Məqalədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə azad 

olunmuş ərazilərə səfər etməsindən də bəhs olunur. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağının sancıldığı "Araz" qəzetinin redaksiya binası 3D formatda 

bərpa edilib 

 

[18:55] 20.11.2020  

 

"Virtual Qarabağ" İKT Gənclər İctimai Birliyi işğaldan azad edilən Füzuli şəhərində Azərbaycan 

bayrağının sancıldığı "Araz" qəzetinin redaksiya binasını 3D formatda bərpa edib. 

İctimai birlikdən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 2013-cü ildən fəaliyyətə başlayan "Virtual 

Qarabağ" İKT Gənclər İctimai Birliyi ənənəvi olaraq işğal olunmuş rayonların tarixi, memarlıq və dini-

mədəni abidələrinin, müasir binalarının 3D formatında bərpasını həyata keçirir. Bu günədək ictimai birlik 

tərəfindən Şuşa, Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan və Füzuli rayonlarının abidələri 3D 

formatında bərpa edilib, hər bir rayona aid “virtual səyahət” 3D qrafik təsvirli filmlər hazırlanıb. 

 

AZƏRTAC 
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“Arabnews” qəzeti: Azərbaycan Qarabağ müharibəsinin qalibidir 

 

[18:19] 20.11.2020  

 

Nüfuzlu “Arabnews” qəzetində Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri Şahin Abdullayevin 

“Azərbaycan Qarabağ müharibəsinin qalibidir” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin böyük sərkərdəlik məharəti sayəsində Azərbaycan Ordusunun 44 günlük döyüşlərdən sonra 

Ermənistan silahlı qüvvələrini darmadağın etdiyi, tarixi Qələbə qazanaraq torpaqları işğaldan azad etdiyi 

qeyd olunur. Müəllif əlavə edir ki, döyüş meydanında məğlub olan düşmən yaşayış məntəqələrinə ağır 

artilleriya və raketlərlə hücum edib. 

Məqalədə bildirilir ki, ordusu tamamilə darmadağın edilmiş və mənəvi cəhətdən sarsıntı keçirən 

Ermənistanın baş naziri noyabrın 10-da kapitulyasiya haqqında bəyanatı imzalayıb. Razılaşmanın şərtlərinə 

görə, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini tərk edən ermənilər mülki obyektləri, infrastrukturu dağıdıb, 

meşələri və yaşayış evlərini yandırıblar. 

Azərbaycanın 29 ilə yaxın müddətdə Qarabağ problemini danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışdığını 

diqqətə çatdıran müəllif qeyd edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının işğal olunmuş ərazilərdən Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin çıxarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması tələbinə etinasız 

yanaşan rəsmi İrəvan, eyni zamanda, bu illər ərzində münaqişənin dondurulması və status-kvonun qorunub 

saxlanılmasına can atıb. Bununla yanaşı, işğalçı ölkə Azərbaycana qarşı hərbi təxribatları da davam etdirib. 

Sentyabrın 27-də ermənilərin törətdikləri son hərbi təxribatdan sonra əks-həmlə əməliyyatı keçirən 

Azərbaycan Ordusu 5 böyük şəhəri və 300-dən çox kəndi işğaldan azad edib. 

Məqalədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri və Mingəçevir su 

anbarını da raketlərlə atəşə tutduğu, dinc sakinləri qətlə yetirdiyi, Azərbaycan Ordusunun isə bu vəhşiliklərə 

döyüş meydanında layiqli cavab verdiyi vurğulanıb. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Argentinanın “Clarin” nəşri: Azərbaycan Ordusu Ağdama daxil olub 

 

[17:33] 20.11.2020  

 

Argentinanın “Clarin” gündəlik qəzetinin saytında “Azərbaycan Ordusu Qarabağ üzrə razılaşma 

çərçivəsində Ağdama daxil olub” sərlövhəli material dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Argentina nəşri döyüş əməliyyatlarının dayandırılması barədə 

Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı razılaşmaya müvafiq olaraq, Azərbaycan 

Ordusunun bu gün Ağdam rayonuna daxil olmasını diqqətə çatdırır. 

Qəzet bildirir ki, Ağdam 1992-1994-cü illərdə Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra erməni 

qüvvələrinin nəzarəti altında qalan Dağlıq Qarabağla həmsərhəd rayonlardan biridir. Bu işğal nəticəsində 

Ağdamın 120 min sakini öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. 

Argentina nəşri diqqətə çatdırır ki, bundan əvvəl Azərbaycanın hakimiyyət orqanları erməni 

qoşunlarının Kəlbəcər rayonundan çıxarılması tarixinin 10 gün uzadılmasına razılıq verib, indi həmin tarix 

noyabrın 25-nə müəyyən edilib. 

Qəzetdə, həmçinin qeyd edilir ki, 44 günlük müharibə Ermənistan cəmiyyətində ciddi siyasi böhran 

əmələ gətirib. Artıq 10 gündür ki, hökumətə qarşı keçirilən etiraz aksiyalarında hökumətin istefası tələb 

edilir. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid 

 

AZƏRTAC 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ağdamın işğaldan azad edilməsi münasibətilə xalqımızı 

təbrik edib 

 

[17:10] 20.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Ağdam rayonunun işğaldan 

azad olunması ilə bağlı rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir. 

“Əziz həmvətənlər, 

Sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad edilməsi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm və hər 

birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram! Qoy Azərbaycanda daim sülh, sabitlik, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik 

hökm sürsün! Qoy ölkəmizdə hər bir ev nur, xeyirxahlıq və səadətlə dolsun! Uca Tanrı xalqımızı, 

Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

740 
 

Paytaxt sakinləri Ağdamın işğaldan azad edilməsinin sevincini yaşayır 

 

[16:52] 20.11.2020  

 

Noyabrın 20-də Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad 

olunması müjdəsini verdikdən sonra paytaxtımızın sakinləri Şəhidlər xiyabanına, Bakının küçə və 

meydanlarına, parklarına axışaraq sevinc hisslərini bölüşüblər. 

Yürüş iştirakçıları Vətən müharibəsində şanlı zəfəri Müzəffər Ali Baş Komandanın portretini başları 

üzərinə qaldırmaqla, üçrəngli bayrağımızı dalğalandırmaqla qeyd edir, qəhrəman Vətən oğularının 

xatirəsinə hörmət və ehtiramlarını bildirirlər. 

Bu gün əllərdə yenə yanaşı dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqları xalqlarımızın qardaşlığının 

əbədi olacağından soraq verir. 

AZƏRTAC Şəhidlər xiyabanından və Bakının müxtəlif guşələrindən fotosessiyanı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş Prokurorluğu "SolovyovLive" verilişində ölkəmiz əleyhinə fikirlər səsləndirən 

şəxslərlə bağlı Rusiyanın müvafiq qurumuna müraciət edib 

 

[16:49] 20.11.2020  

 

Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media səhifələrində "WarGonzo" layihəsinin 

müəllifi, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Semyon Vladimiroviç Peqovun "SolovyovLive" verilişində 

Yaxın Şərq və Orta Asiya Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Semyon 

Arkadeviç Baqdasarovla "Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğaldan azad edilməsi" mövzusunda birgə 

apardıqları videoformatlı müzakirə zamanı ermənilərin məğlubiyyətlə barışmayaraq, Qarabağdakı 

Azərbaycan əsgərlərinə hücumlar edilməsi, müxtəlif döyüş əməliyyatlarının hazırlanması, partizan 

müharibəsinin başlayacağı barədə proqnozlar vermələri, bununla bağlı müəyyən məlumatlarının olması və 

müxtəlif üsullarla təxribat xarakterli ifadələrə yol vermələri müəyyənləşdirilib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Semyon Peqovun və Semyon 

Baqdasarovun əməllərində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 214-2-ci (terrorçuluğa açıq 

çağırışlar), 281.2-ci (bir qrup şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün 

parçalanmasına yönələn açıq çağırışlar), 283.2.1-ci (zor tətbiq etmə hədəsi ilə milli düşmənçiliyin 

salınmasına yönələn açıq çağırışlar kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edilməklə törədildikdə) 

maddələrinin əlamətləri mövcud olduğundan toplanmış materiallar Baş Prokurorluğunun İstintaq 

idarəsində Semyon Peqovun Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini sənədlər olmadan qanunsuz 

keçməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn açıq çağırışlar etməsi faktına dair Cinayət 

Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə istintaqı aparılan cinayət işinə əlavə olunmaqla istintaq yolu ilə 

araşdırılması davam etdirilir. 

Göstərilən xüsusatlarla əlaqədar cinayət işinin istintaqı çərçivəsində Rusiya Federasiyasının Baş 

Prokurorluğuna və digər ölkələrin hüquq-mühafizə orqanlarına hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında 

rəsmi vəsatətlər göndərilməklə, Semyon Peqov və digərləri ilə bağlı zəruri istintaq hərəkətlərinin 

keçirilməsi xahiş olunub. 

Vəsatətlərin icra edilməsi ilə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən həmkarlarla daimi əlaqə 

saxlanılmaqla, istintaqın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi Azərbaycan Ordusunun Ağdam rayonuna daxil olmasından yazıb 

 

[16:39] 20.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusu 27 illik işğaldan sonra Ağdam rayonuna daxil olub. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, bu barədə noyabrın 20-də Malayziyanın BERNAMA 

Milli İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə istinadla Silahlı 

Qüvvələrimizin Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında imzalanmış üçtərəfli sənədə əsasən 

Ağdama daxil olduğu bildirilir. Qeyd edilir ki, 1993-cü ildə xarici havadarlarının köməyi ilə rayon 

ərazisinin 77 faizini işğal edən erməni silahlıları buradan 200 mindən çox azərbaycanlını zorla qovublar. 

Yazıda münaqişənin tarixi barədə də məlumat verilir. Qeyd edilir ki, ötən əsrin 90-cı illərinin 

əvvəllərində başlayan münaqişə nəticəsində Ermənistan ordusu Dağlıq Qarabağ regionunu və ona bitişik 7 

rayonu işğal edib. Vurğulanır ki, həmin ərazilər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan torpaqları 

kimi tanınır. 

Xatırladılır ki, sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun dinc əhaliyə qarşı növbəti hərbi təxribatı 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-hücumuna səbəb olub. Cəmi 44 gün davam edən döyüşlər nəticəsində 

Azərbaycan düşmən tapdağı altında olan bir neçə şəhəri və 300-dən çox yaşayış məntəqəsini azad edib. 

Rusiyanın təşəbbüsü ilə imzalan üçtərəfli sənədə uyğun olaraq, hərbi əməliyyatlar noyabrın 10-da 

dayandırılıb və Ermənistan ordusu işğal etdiyi bütün əraziləri boşaltmağa başlayıb. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Avropa İttifaqı 28 illik qəflət yuxusundan oyanıb 

 

[16:36] 20.11.2020  

 

Şanlı Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində qələbəsindən sonra Avropa “çox tez” oyanıb. 

Azərbaycan xalqı onu oyatmaq üçün çox çalışırdı, lakin buna heç cür nail ola bilmirdi. 

Məlum oldu ki, onu Azərbaycan Ordusu yuxudan oyatmalı imiş. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dünən Avropa İttifaqı Şurasının saytında aşağıdakı məzmunda bəyanat 

yerləşdirilib: “Avropa İttifaqı hesab edir ki, münaqişə ilə bağlı danışıqlar, onun genişmiqyaslı və davamlı 

nizamlanmasına, o cümlədən Dağlıq Qarabağın statusuna dair səyləri bərpa etmək lazımdır”. 

Statusu xatırlayıblar. Tərpəniblər. Azərbaycan iyirmi səkkiz il ərzində dünya birliyindən, o cümlədən 

Avropa İttifaqından xahiş edirdi ki, Ermənistandan onun işğal etdiyi ərazilərin azad olunması tələb edilsin, 

Azərbaycan daim “insan haqlarından” dəm vuran Avropa İttifaqına az qala yalvarırdı ki, öz evlərindən 

qovulmuş azərbaycanlıların hüquqlarını yada salsın. Avropa İttifaqı başını quma soxaraq yatırdı. 

İndi isə, işə baxın, “başıbəlalı”ların hər şeyi itirdiyini anlayanda ayılıb. 

Görürsünüzmü, status barədə narahat olublar. 

Daha status yoxdur! Olmayacaq! Bu status... özünüz bilirsiniz haraya – cəhənnəmə getdi, Tarixin 

zibilxanasına getdi! 

Azərbaycanın bir sözü var – unitar dövlətin başqa rayonlarının statusu necədirsə, Dağlıq Qarabağın 

statusu da elə olacaq! 

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

Pərvanə Qarayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Budapeşt 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın təcavüzü nəticəsində cəbhə xəttindən kənarda yerləşən yaşayış məntəqələrində həlak 

olmuş şəxslər şəhid hesab olunur 

 

[16:04] 20.11.2020  

 

Nazirlər Kabinetinin 453 № li Qərarına dair izah 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 15 yanvar tarixli 10 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydaları”nın 

1.2.4-cü yarımbəndinə əsasən, yalnız Ermənistanla sərhəd rayonlarında və Qarabağda erməni təcavüzü 

nəticəsində həlak olmuş və itkin düşmüş mülki vətəndaşlar şəhid hesab edilir. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 2020-ci il sentyabrın 27-dən 

etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və 

yaşayış məntəqələrini müxtəlif silahlardan atəşə tutması ilə yanaşı, təmas xəttindən aralıda yerləşən 

Naftalan və Gəncə şəhərlərində dinc əhaliyə qarşı hərbi təxribat törətmiş və Qarabağdan kənarda yerləşən 

bu yaşayış məntəqələrində onlarla mülki vətəndaş həlak olmuş, yüzlərlə vətəndaş isə yaralanmışdır. 

Respublikada yaranmış mövcud vəziyyətlə əlaqədar sözügedən ərazilərdə həlak olmuş mülki 

vətəndaşların şəhid hesab edilməsi məqsədilə müvafiq qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi zərurəti 

yaranmışdır. 

Qərarda Ermənistanla sərhəd rayonlarında və Qarabağda erməni təcavüzü nəticəsində həlak olmuş 

və itkin düşmüş mülki vətəndaşlar, habelə ölkənin digər ərazilərində erməni hərbi təxribatı (hücumu, 

zərbəsi) nəticəsində həlak olmuş və itkin düşmüş mülki vətəndaşların şəhid hesab edilməsi əks olunub. 
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“Əl-Cəzirə” kanalı ermənilərin Füzuli şəhərində törətdikləri vandalizmlə bağlı reportaj 

yayımlayıb  

 

[15:23] 20.11.2020  

 

İşğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərinə səfər edərək orada Ermənistanın törətdiyi müharibə 

cinayətlərinin ağır fəsadları ilə tanış olan xarici jurnalistlər arasında “Əl-Cəzirə” kanalının müxbiri də olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, kanal ermənilərin Füzuli şəhərində törətdikləri vəhşiliklərlə bağlı reportaj 

yayımlayıb. 

Reportajda qeyd edilir ki, Füzuli 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub 

və şəhər demək olar bütünlüklə xarabalığa çevrilib. On milərlə Füzuli sakini məcburi köçkünə çevrilmişdi. 

Reportajda Füzuli sakinlərinin bir neçəsinin fikirlərinə də yer verilib. Onlar evlərinin, məscidlərinin 

ermənilər tərəfindən dağıdıldığını bildirirlər. Qeyd edilir ki, Füzulidəki ən qədim binalardan biri də 100-

dən çox yaşı olan teatr binası idi. İndi həmin bina tanınmaz haldadır. 

Reportajda Ermənistanın Azərbaycana qarşı ağ fosfor tərkibli silahlardan istifadə etməsindən də bəhs 

olunur. Qeyd edilir ki, fosfor tərkibli silah insan orqanizmində ciddi fəsadlar yaradan və istifadəsi qadağan 

edilmiş silahdır. Azərbaycan rəsmiləri Ermənistanın bu silahdan mülki əhaliyə qarşı istifadə etdiyini 

bildirib. 

Diqqətə çatdırılır ki, Füzulidəki Qorqan postunda yeraltı bunkerlər və səngərlər yerləşib. Geri 

çəkilməyə məcbur olan Ermənistan silahlı qüvvələri silah-sursatlarını burada qoyub. 

Reportajda qeyd edilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev azad edilmiş ərazilərdə artıq 

quruculuq işlərinə başlanıldığını bildirib. Füzulidən Şuşaya çəkiləcək yolun tikinti işlərinə başlanılıb. 

Dövlət başçısı ermənilərin törətdikləri əməllərə görə beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklərini qeyd 

edib. 

Müxbir deyir ki, bu şəhərdəki dağıntılara baxanda burada vaxtilə on minlərlə insanın yaşadığını 

təsəvvürə gətirmək çox çətindir. Bu gün həmin sakinlər öz rayonlarına qayıtmağa hazırdırlar. 

Süjetdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin fikirləri də yer alıb. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Ermənistan vandalizm və insanlığa qarşı müharibə cinayəti 

əməllərinə görə məsuliyyət daşıyır. Bu ərazilərdə qiymətləndirmə aparıldıqdan sonra Azərbaycan müvafiq 

beynəlxalq təsisatlara, məhkəmələrə müraciət edəcək. 
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Türkiyə mediası Prezident İlham Əliyevin Ağdamın azad edilməsi ilə bağlı xalqımıza müraciətini 

canlı yayımlayıb 

 

[15:09] 20.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ağdamın işğaldan azad olunması ilə əlaqədar 

xalqa müraciəti Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) tərəfindən qardaş ölkə ictimaiyyətinə canlı 

yayımla təqdim edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, birgə bəyanata əsasən təcavüzkar Ermənistanın silahlı dəstələrinin geri 

çəkilməsi nəticəsində Ağdam rayonunun düşməndən azad edilməsi münasibətilə dövlətimizin başçısının 

noyabrın 20-də Azərbaycan xalqına müraciəti Türkiyə ictimaiyyətinin həsrətlə gözlədiyi xəbərlərdən idi. 

Prezident İlham Əliyevin müraciətindəki əsas fikirlər və çağırışlar Türkiyə mediasının manşet xəbərinə 

çevrilib. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonu ərazisinə daxil 

olmasına dair proseslər iki gündür ki, Türkiyə KİV-lərinin əsas xəbəri kimi qalmaqdadır. 

  

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibə aparması və terrorçuluq 

əməlləri ilə bağlı cinayət işi başlanıb 

 

[14:58] 20.11.2020  

 

Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri tədbirlər görülməkdədir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 2020-ci il sentyabrın 27-dən 

noyabrın 10-dək davam edən döyüşlərin son mərhələsində Azərbaycan Ordusunun rəşadəti nəticəsində geri 

çəkilən Ermənistan silahlı qüvvələri yeni metodlardan istifadə edərək növbəti cinayət əməlləri törədib. 

Araşdırmalarla müəyyənləşdirilib ki, 2020-ci il 8 oktyabr, 3, 4 və 8 noyabr tarixlərində Ermənistan 

silahlı qüvvələri Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərində, habelə Ermənistan 

Respublikasının ərazisində yerləşən hərbi birləşmələrinə rəhbərlik edən şəxslər və onların yaratdığı 

cinayətkar birliklər "Silahlı münaqişələr zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair" 1949-cu il tarixli 

Cenevrə Konvensiyasının tələblərini kobud şəkildə pozaraq genişmiqyaslı dağıntılara səbəb ola bilən 

müharibə üsullarından istifadə etməklə mülki əhalinin və ya döyüşlərdə iştirak etməyən ayrı-ayrı mülki 

şəxslərin sıx yaşadıqları Füzuli, Tərtər rayonları ərazilərində yerləşən yaşayış məntəqələrinə, habelə BMT-

nin "Bioloji müxtəliflik haqqında" Konvensiyasının əsas təməl prinsiplərini pozaraq ətraf mühitə qəsd edən 

geniş, uzun sürən və ciddi ziyan vurmaq, insanları qəsdən öldürmək məqsədilə Füzuli rayonunun Arayatlı, 

Alxanlı, Tərtər rayonunun Səhləbad kəndinə və Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən Azərbaycan 

Respublikasının təbii sərvəti hesab edilən qiymətli və çoxillik ağacları olan meşələrə hər birinin içərisində 

3,6 kiloqram P-4 kimyəvi tərkibli (ağ fosfor) olan D-4 tipli 122 millimetrlik ən azı 6 top mərmisi ilə atəş 

açaraq həmin ərazilərdə yerləşən təbii sərvətləri qəsdən yandırmaqla xüsusilə külli miqdarda ziyan vurub, 

Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzkar müharibə planlaşdırılıb və aparılıb, habelə terrorçuluq 

cinayəti törədilib. 

Bununla bağlı Baş Prokurorluqda ətraflı araşdırmalar aparılmaqla, noyabrın 20-də faktla bağlı 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 214.2-ci 

(terrorçuluq) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq 

idarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda cinayət işi üzrə zəruri və intensiv istintaq tədbirləri aparılmaqla müvafiq sənədləşmə işləri 

aparılır və sübutlar toplanılır. 

Baş Prokurorluq tərəfindən təqsirli şəxslərin müəyyənləşdirilərək beynəlxalq hüquq normaları 

çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün mümkün olan bütün tədbirlər görüləcək. 
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Prezident İlham Əliyev: Bizim gücümüz xalq-iqtidar birliyindədir 

 

[14:57] 20.11.2020  

 

Ermənistan diktatoru bunkerdə otura-otura özünü tamamilə dünyadan, öz xalqından təcrid edib, 

Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyi. Bax, budur fərq. Budur bizim gücümüz. Bizim gücümüz birliyimizdədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 

20-də xalqa müraciətində danışıb. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Son 3-4 il ərzində mən öz çıxışlarımda dəfələrlə demişdim ki, dünya 

dəyişir, münasibətlər dəyişir, beynəlxalq hüquq işləmir, güc amili önə çıxır, “kim güclüdür o da haqlıdır” 

prinsipi üstünlük təşkil edir. Bütün bunları mənim çıxışlarımda görmək olar. Çünki mən beynəlxalq 

vəziyyəti düzgün təhlil etmişəm. Demək istəmirəm ki, biz də bu yolla gedək. Yox. Bizim yolumuz ədalət 

yoludur və beynəlxalq hüquq yoludur. Biz beynəlxalq hüququn kənarında bir iş görməmişik. Ancaq 

demişəm ki, güc amili ön plana çıxır və biz buna hazır olmalıyıq və hazırlıq işləri gedirdi, bütün bu illər 

ərzində, həm iqtisadi sahədə, həm beynəlxalq münasibətlər sahəsində, ilk növbədə, ordu quruculuğu 

sahəsində”. 

Prezident qeyd edib ki, bu gücü topladıq, lazım olan anda düşmənin başını vurub əzdik. Elə əzdik ki, 

onu əbədi yadda saxlayacaq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan Ordusu müzəffər ordudur. 

Biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq, siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq, torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad etmişik. 
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Azərbaycan və Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin nümayəndələri Qarabağda humanitar 

məsələləri müzakirə ediblər 

 

[14:35] 20.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Mülki müdafiə qoşunlarının komandanı 

İlham Abdullayev noyabrın 20-də Şuşa şəhərində Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

Beynəlxalq fəaliyyət departamentinin rəisi Vladimir Solovyovla görüşüb. 

FHN-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində humanitar 

məsələlər, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz təchizatı və rabitə xətlərinin bərpası məsələləri müzakirə edilib. 

Tərəflər əməkdaşlığın davam etdirilməsi məqsədilə mütəmadi əlaqə saxlanılması barədə razılığa 

gəliblər. 
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“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi Ermənistanın ölkəmizə qarşı törətdiyi ekoloji və humanitar 

terrorun dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib 

 

[14:21] 20.11.2020  

 

“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi (RİİB) Ermənistanın hərbi-siyasi hakimiyyətinin Azərbaycana 

qarşı yürütdüyü təcavüzkar siyasət nəticəsində uzun illərdir işğal altında saxladığı ərazilərdə törətdiyi 

cinayətlərin, xüsusilə ekoloji cinayətlərin, vandalizm aktlarının dayandırılmasına dəstək verilməsi ilə bağlı 

40-dan çox beynəlxalq təşkilata müraciət ünvanlayaraq, baş verən hadisələrə laqeyd qalmamağa çağırıb. 

İctimai birlikdən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, müraciətdə bildirilir ki, dünya ictimaiyyəti 

tərəfindən ərazi bütövlüyü birmənalı olaraq tanınan Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini işğal edən 

Ermənistan 1 milyondan çox soydaşımızın məcburi köçkün həyatı yaşamasına səbəb olmaqla, onların 

yaşamaq və mülkiyyət hüququnu pozmuş, illərdir bu torpaqlarda mədəni və ekoloji terror törətməklə 

Azərbaycana maddi-mənəvi zərər vurmuşdur. 

Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə işğal olunmuş torpaqlarda Azərbaycanın mədəni irsi - tarixi 

və dini abidələri məhv edilmiş, sənət əsərləri talan olunmuş, müxtəlif ölkələrdə hərraca çıxarılaraq satılmış, 

antik sikkələrin, qızıl və gümüş məmulatlarının, nadir və qiymətli daşların, xalçaların və əl işlərinin 

saxlandığı Kəlbəcər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, Şuşa Tarix Muzeyi, Ağdamda yerləşən və dünyada 

yeganə olan Çörək Muzeyi və Daş Abidələr Muzeyi dağıdılmışdır. 

Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən erməni işğalından azad edilmiş Zəngilan rayonundakı tarixi məscidin, Ağdam Cümə Məscidinin 

donuz tövləsi kimi istifadə edildiyi aşkar olunmuş, bu barədə müxtəlif xarici KİV-də məlumat 

yayımlanmışdır. 

Azərbaycanın işğal altında olmuş 25 faiz meşə massivinə, həmin ərazilərdəki ekoloji mühitə, təbii 

sərvətlərə, bioloji müxtəlifliyə Ermənistan bu gün də qəsd etməkdə davam edir. Azərbaycan, Ermənistan 

və Rusiya arasında 10 noyabr 2020-ci il tarixdə əldə edilmiş üçtərəfli razılaşmaya əsasən, ermənilər 

qanunsuz olaraq məskunlaşdıqları əraziləri tərk edərkən ölkəmizin özünəməxsus ekosistemini məqsədli 

şəkildə məhv edir, ağacları kütləvi şəkildə kəsir, evləri yandırırlar. Şuşa şəhərinin meşə zolaqlarının zəhərli 

maddələrdən istifadə edilərək yandırılması təcavüzkar ölkənin qeyri-insani mahiyyətini bir daha nümayiş 

etdirir. 

İndiyədək təqribi hesablamalara görə, ümumilikdə 1815 hektar meşə sahəsi məhv edilib. İşğalçı 

ölkənin təbiətə və ekologiyaya vurduğu zərər Ermənistanın 2002-ci ildən tərəfdaşı olduğu İqlim Dəyişikliyi 

üzrə BMT Çərçivə Konvensiyasının müddəaları ilə də qadağan edilir. 

Müraciətdə, həmçinin Ermənistanın Azərbaycanın Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində, Tərtər, 

Naftalan, Bərdə, Ağcabədi, Ağdam, Xızı və Abşeron rayonlarında yaşayış məntəqələrinə raket zərbələri 

endirərək, mülki vətəndaşların həyatına son qoyması, yaşayış evlərinə, infrastruktura ciddi ziyan vurması 

barədə ətraflı məlumat verilib. 
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Qubadlı rayonunda aparılan ekoloji monitorinqlərin nəticələri açıqlanıb 

 

[14:08] 20.11.2020  

 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən növbəti monitorinqlər Qubadlı 

rayonunun Xocahan, Tinli, Qilican, Əbilcə, Kavdadıq, Tatar, Qaraqoyunlu, Qiyaslı, Hal kəndlərində və 

Qubadlı şəhərində keçirilib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı Qubadlı 

rayonundakı bütün evlərin və inzibati binaların tamamilə dağıdıldığı, təbiət abidələrinin, çoxillik ağacların 

məhv edildiyi məlum olub. 

Belə ki, Qubadlı şəhərinin mərkəzində təbiət abidələri siyahısına daxil edilmiş yaşı 150-300 il olan 

Şərq çinarları, diametri 60 santimetr olan qoz ağacları məhv edilib və yandırılıb. Ötən əsrin 60-70-ci 

illərində Eldar şamı və sərv ağaclarından ibarət 2 hektarda salınmış park isə tamamilə məhv edilib. 

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi 

idarəetmənin təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli Fərmanı 

ilə verilmiş tapşırıqlara əsasən ətraf mühitin qorunması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və onların ilkin 

qiymətləndirilməsi məqsədilə yaradılan Əməliyyat qərargahlarında təmsil olunan nazirliyin əməkdaşları 

tərəfindən monitorinqlər davam etdirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Milli Məclis Xocalının Quçşubaba kəndinin Baharlı, Xocavəndin Tsakuri kəndinin isə Hünərli 

adlandırılmasına dair qanun layihələrini təsdiqləyib 

 

[12:54] 20.11.2020  

 

Milli Məclis Xocalı rayonunun Quçşubaba kəndinin bundan sonra Baharlı, Xocavənd rayonunun 

Tsakuri kəndinin Hünərli adlandırılması ilə bağlı qanun layihələrini təsdiq edib. 

Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunun Quçşubaba kəndi bundan sonra Baharlı 

adlandırılacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Milli Məclisin noyabrın 20-də keçirilən iclasında “Azərbaycan 

Respublikasının Xocalı rayonunun Quçşubaba kəndinin Baharlı kəndi adlandırılması haqqında” və 

“Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun Tsakuri kəndinin Hünərli kəndi adlandırılması 

haqqında” qanun layihələri müzakirəyə çıxarılıb. 

Hər iki qanun layihəsi səsə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Azərbaycan döyüş meydanında parlaq Qələbə qazanaraq siyasi meydanda da istədiyinə 

nail ola bilib 

 

[12:52] 20.11.2020  

 

Yaralı hərbçilərin reabilitasiyası ilə bağlı artıq tədbirlər planı hazırlanır, müvafiq göstərişlər verilib. 

Onlar daim diqqət mərkəzində olacaqlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 

20-də xalqa müraciətində bildirib. 

Dövlətimizin başçısı xalqımıza bu Qələbəni bəxş edən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyib, 

belə igid övladlar yetişdirdiklərinə görə onların valideynlərinə təşəkkür edib. 

“Azərbaycan döyüş meydanında parlaq Qələbə qazanaraq siyasi meydanda da istədiyinə nail ola 

bilmişdir. Bu torpaqların abadlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək. İlk növbədə, minalardan təmizləmə 

işləri aparılmalıdır. Bu da çox vaxt aparan bir məsələdir. Çünki mənfur düşmən böyük əraziləri 

minalaşdırıb. Ondan sonra infrastruktur layihələri ilə bağlı işlər aparılmalıdır. Artıq göstəriş verilib, 

mövcud infrastruktur təhlil edilir. Bizim indi peyk imkanlarımız və digər imkanlar var. Mən Füzuli və 

Cəbrayıl rayonlarına səfər edərkən artıq qısa müddət ərzində salınmış yeni yoldan istifadə etdim. O 

müvəqqəti yoldur, amma hər halda, bu yoldan istifadə etmək olar. Yəni, bütün bu işləri biz görəcəyik və 

bizim böyük qayıdış planımız hazırda tərtib edilir”, - deyə Prezident diqqətə çatdırıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Ağdam rayonu bizə bir güllə atmadan, bir nəfər də şəhid vermədən 

qayıdır 

 

[12:35]M 20.11.2020  

 

Onlar bu istehkamları qurarkən və eyni zamanda, digər addımlar atarkən bir məqsədi güdürdülər ki, 

bu işğalı əbədi etsinlər. Əks-təqdirdə, onlar bizim tarixi şəhərlərimizin, kəndlərimizin adlarını 

dəyişdirməzdilər. Ağdama bir eybəcər ad veriblər, Füzuliyə başqa bir eybəcər ad veriblər. Yeni xəritələr 

tərtib ediblər və bu xəritələrdə qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası” keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətini yox, işğal edilmiş digər bütün torpaqları da əhatə edirdi və bunu onlar beynəlxalq ictimaiyyətə 

təqdim edirdilər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 

20-də xalqa müraciətində səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı sözünü davam etdirərək deyib: “Mən bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilərə 

dəfələrlə demişdim ki, siz buna diqqət yetirin. Siz indi bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasından 

danışırsınız. Amma biz bunun tam əksini görürük. Görürük ki, Azərbaycan irsi bu torpaqlarda silinir, 

Azərbaycan abidələri, tarixi abidələr erməniləşdirilir, Azərbaycan məscidləri dağıdılır, bizim bütün tarixi-

mədəni irsimiz silinir, yeni xəritələr tərtib edilir. Ermənistan məktəbləri üçün hazırlanan dərsliklərdə 

qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın xəritələri dərc edilərkən orada işğal edilmiş bütün torpaqlar 

bu qondarma quruma aid edilir... İndi nə oldu bu xəritələr? İndi bu xəritələr cəhənnəmə getdi, bu xəritələr 

artıq yoxdur”. 

Prezident qeyd edib ki, indi Kəlbəcər rayonunu boşaldan işğalçılar bütün evləri, binaları, məktəbləri 

dağıdırlar, sökürlər, öz vəhşiliklərini göstərirlər. “Bütün beynəlxalq aparıcı media qurumları bunu lentə alır 

və dünyaya yayır, biabır edir onları. Onlar özləri özlərini biabır edirlər, qorxaqcasına qaçıblar bizim 

qabağımızdan. Bizim qabağımızda duruş gətirə bilmədilər. Özlərini yenilməz ordu adlandıranlar, döyüşkən 

xalq adlandıranlar, bəs nə oldu sizin döyüşkən ordunuz? Haradadır bu? Pərən-pərən oldu, vurduq, dağıtdıq, 

məhv etdik. Yoxdur Ermənistan ordusu, biz onu məhv etmişik. Bizim döyüş meydanındakı qələbəmiz siyasi 

qələbəmizi də şərtləndirdi. Ağdam rayonu bizə bir güllə atmadan, bir nəfər də şəhid vermədən qayıdır. Bu, 

böyük siyasi uğurumuzdur. Amma əgər o hərbi qələbə olmasaydı, bu da mümkün olmazdı”, - deyə 

Müzəffər Ali Baş Komandan vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Füzuli-Şuşa yolunun çəkilişinə başlamaqla Qarabağda ilk böyük layihəyə start vermişik 

 

[12:13] 20.11.2020  

 

Əslində, bizim bərpa işlərimiz artıq başlanıb. Füzulidən Şuşaya yeni yolun çəkilişi ilə bağlı bütün 

müvafiq göstərişlər verilib, Prezidentin ehtiyat fondundan ilkin olaraq 50 milyon manat vəsait ayrılıb. 

Ancaq bu vəsait kifayət etməyəcək. Gələn il əlavə vəsait ayrılacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 20-

də xalqa müraciətində bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Mənim göstərişimlə Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzuli-Şuşa yolu bir neçə 

hissəyə bölünüb. Göstəriş vermişəm, bir neçə şirkət cəlb edilsin ki, biz vaxt itirmədən və qısa müddət 

ərzində bu yolu çəkək. Çünki Azərbaycan vətəndaşları bilirlər ki, əvvəllər Şuşaya gedən yol Ağdam-

Xankəndi yolu idi, indi isə hələlik bu yoldan istifadə etmək mümkün deyil. Noyabrın 10-da imzalanmış 

üçtərəfli bəyanatda göstərilir ki, bütün kommunikasiyalar açılacaq, o cümlədən hesab edirəm ki, Ağdam-

Xankəndi-Şuşa avtomobil yolu da müəyyən müddətdən sonra açılacaqdır. Hesab edirəm ki, 

kommunikasiyaların açılması, eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas 

hissəsini birləşdirən yollar və kommunikasiyalar gələcəkdə bölgədə uzunmüddətli sülhə də öz töhfəsini 

verəcəkdir”. 

Prezident qeyd edib ki, bu işlər planlı şəkildə öz həllini tapacaq. “Biz artıq birinci böyük layihəyə 

start verdik. Eyni qayda ilə biz Ağdam şəhərini və onun bütün infrastrukturunu bərpa etmək üçün ardıcıl 

addımlar atacağıq. Ağdamlılar və işğaldan azad edilmiş bütün başqa rayonların sakinləri əmin ola bilərlər 

ki, Azərbaycan dövləti hər zaman onların yanında olacaqdır”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

 

[12:01] 20.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin xalqa 

müraciəti 

 

-Əziz həmvətənlər. 

Mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün 

ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz ağdamlılar, siz artıq köçkün deyilsiniz. Siz doğma dədə-baba 

torpağınıza qayıdacaqsınız. 

Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın 

nəticəsidir. Mən dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli həm 

siyasi, həm hərbi yollarla mümkündür. Biz uzun illər ərzində bu məsələni siyasi yollarla həll etməyə 

çalışırdıq. Ancaq bütün dünya gördü ki, məhz Ermənistanın mövqeyinə görə bu məsələ öz həllini 

tapmamışdır və məsələnin hərbi yollarla həll edilməsi bizim qanuni hüququmuz idi. Bu hüququ beynəlxalq 

norma və prinsiplər tanıyır. Bu hüquq bizə BMT Nizamnaməsi tərəfindən verilibdir. Hər bir ölkə özünü 

müdafiə edə bilər və biz də özümüzü müdafiə etmişik. 

Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Deyə bilərəm ki, işğal edilmiş rayonların 

arasında əhalinin sayına görə Ağdam ən böyük rayondur. İşğaldan əvvəl Ağdam rayonunda 143 min insan 

yaşayırdı. Hazırda Ağdam rayon sakinlərinin sayı 204 mindir. Rayonun 73 faizi işğal edilmişdi və qalan 

ərazilərdə - bizim nəzarətimizdə olan ərazilərdə biz son illər ərzində böyük quruculuq, abadlıq işləri 

aparmışıq. Biz Quzanlı kəndinə qəsəbə statusu verdik və Quzanlını faktiki olaraq Ağdam rayonunun 

mərkəzinə çevirdik. Mənim göstərişimlə Quzanlıda sosial obyektlər, infrastruktur və sənaye müəssisələri 

yaradılmışdır. İnsanlar üçün iş yerləri yaradıldı. Quzanlı təbii qazla təchiz edildi, orada bütün digər 

infrastruktur layihələri icra olundu, böyük Olimpiya İdman Kompleksi, xəstəxana, məktəblər, Muğam 

Mərkəzi inşa edilmişdir. Bütün bu obyektlərin açılışlarında mən şəxsən iştirak etmişəm. Onu da 

bildirməliyəm ki, son illər ərzində mənim göstərişimlə Ağdam rayonunun bizim nəzarətimizdə olan 

hissəsində 18 köçkün şəhərciyi salınmışdır və biz Ağdam rayonuna 93 min köçkünü yerləşdirə bildik. 

Görülmüş işlər və böyük investisiyalar hesabına bu gün Ağdam rayonunun əhalisinin 45 faizi Ağdam 

rayonunun ərazisində yaşayır. 

İndi isə Ağdam üçün yeni dövr başlayır. Bizim böyük planlarımız var. İşğal edilmiş torpaqlarda hər 

şey dağıdılıb. Mənim Füzuli və Cəbrayıla səfərlərim mətbuat tərəfindən işıqlandırılıb və hər kəs, bütün 

dünya gördü ki, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzə qalmışdıq. Nə Cəbrayılda, nə Füzulidə bir dənə də salamat 

bina qalmayıb, yalnız hərbi hissə və hərbi hissəyə aid olan bəzi tikililər. Qalan bütün infrastruktur, bütün 

binalar, evlər, tarixi abidələr, dini abidələrimiz vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılıb. 

Mən orada o dağıntılar arasında Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim ki, biz bu torpaqları, 

bu şəhərləri, bu kəndləri bərpa edəcəyik. Ermənilər hesab edirdilər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt 

Azərbaycan əhalisi bu torpaqlara qayıtmayacaq. Səhv etdilər. Onlar bilmirlər ki, Azərbaycan xalqının 

ürəyində - bizim xalqımızın qəlbində doğma torpaqlar əbədi yaşayır və yaşayacaq. Bizim bütün 

köçkünlərimiz bu illər ərzində bir arzu ilə yaşayıblar ki, öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar, dövlətin dəstəyi 

və köməyi ilə orada özləri üçün yeni həyat qursunlar. 

Biz Ağdam şəhərini də bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, bunun üçün biz bütün işləri əsaslı şəkildə 

etməliyik. Baş plan hazırlanacaq, mütəxəssislər cəlb olunacaq, infrastruktur layihələri planlı şəkildə icra 

ediləcək, inzibati binalar, sosial obyektlər, yollar və digər lazım olan işlər görüləcək. Vətəndaşlara oraya 

qayıtmaq üçün dövlət tərəfindən kömək göstəriləcək. Ona görə Ağdam rayonunun bərpası bizim gələcək 

planlarımızda xüsusi yer tutacaq. Çünki həm ərazi baxımından böyük rayondur, eyni zamanda, dediyim 

kimi, əhali baxımından ən böyük rayondur. 

Əslində, bizim bərpa işlərimiz artıq başlanıb. Füzulidə olarkən Füzulidən Şuşaya yeni yolun çəkilişi 

ilə bağlı bütün müvafiq göstərişlər verilib, Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ayrılıb, ilkin olaraq 50 

milyon manat. Ancaq bu vəsait kifayət etməyəcək. Gələn il əlavə vəsait ayrılacaq. Mənim göstərişimlə 
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Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzuli-Şuşa yolu bir neçə hissəyə bölünüb. Göstəriş vermişəm, bir neçə şirkət cəlb 

edilsin ki, biz vaxt itirmədən və qısa müddət ərzində bu yolu çəkək. Çünki Azərbaycan vətəndaşları bilirlər 

ki, əvvəllər Şuşaya gedən yol Ağdam-Xankəndi yolu idi, indi isə hələlik bu yoldan istifadə etmək mümkün 

deyil. Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatda göstərilir ki, bütün kommunikasiyalar açılacaq, o 

cümlədən hesab edirəm ki, Ağdam-Xankəndi-Şuşa avtomobil yolu da müəyyən müddətdən sonra 

açılacaqdır. Hesab edirəm ki, kommunikasiyaların açılması, eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ilə Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirən yollar və kommunikasiyalar gələcəkdə bölgədə uzunmüddətli 

sülhə də öz töhfəsini verəcəkdir. 

Bu işlər planlı şəkildə öz həllini tapacaq. Biz artıq birinci böyük layihəyə start verdik. Eyni qayda ilə 

biz Ağdam şəhərini və onun bütün infrastrukturunu bərpa etmək üçün ardıcıl addımlar atacağıq. Ağdamlılar 

və işğaldan azad edilmiş bütün başqa rayonların sakinləri əmin ola bilərlər ki, Azərbaycan dövləti hər 

zaman onların yanında olacaqdır. 

Ağdamın işğaldan azad edilməsi şanlı hərbi Qələbə nəticəsində mümkün olmuşdur. Əgər 

Azərbaycan Ermənistanı döyüş meydanında məğlub etməsəydi, Ermənistan öz xoşu ilə bizim 

torpaqlarımızdan çıxmayacaqdı. Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. İlk növbədə, o bölgələrdə - 

işğal edilmiş torpaqlarda qurulmuş istehkamlar, oraya böyük vəsait xərclənib. O istehkamlar elə qurulub 

ki, Azərbaycan Ordusu oradan keçə bilməsin. Amma yenə də səhv etdilər. Bizim gücümüzü düzgün 

hesablaya bilmədilər. Bilmirdilər ki, bu gün Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan vətəndaşı nəyə qadirdir. 

Bilmirdilər ki, bizi o Qələbəyə aparan həm gücümüzdür, texniki təchizatımızdır, həm də mənəvi 

ruhumuzdur. Bilmirdilər ki, Azərbaycan xalqı bütün bu illər ərzində bir arzu ilə yaşayır ki, öz dədə-baba 

torpağına qayıtsın. Bütün bu amillər və digər amillər bu Qələbəni şərtləndirdi. 

Ona görə onlar bu istehkamları qurarkən və eyni zamanda, digər addımlar atarkən bir məqsədi 

güdürdülər ki, bu işğalı əbədi etsinlər. Əks-təqdirdə, onlar bizim tarixi şəhərlərimizin, kəndlərimizin 

adlarını dəyişdirməyəcəkdilər. Ağdama bir eybəcər ad veriblər, Füzuliyə başqa bir eybəcər ad veriblər. 

Yeni xəritələr tərtib ediblər və bu xəritələrdə qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası” keçmiş Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətini yox, işğal edilmiş digər bütün torpaqları da əhatə edirdi və bunu onlar 

beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edirdilər. 

Mən bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilərə dəfələrlə demişdim ki, siz buna diqqət yetirin. Siz indi 

bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasından danışırsınız. Amma biz bunun tam əksini görürük. Görürük 

ki, Azərbaycan irsi bu torpaqlarda silinir, Azərbaycan abidələri, tarixi abidələr erməniləşdirilir, Azərbaycan 

məscidləri dağıdılır, bizim bütün tarixi-mədəni irsimiz silinir, yeni xəritələr tərtib edilir. Ermənistan 

məktəbləri üçün hazırlanan dərsliklərdə qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın xəritələri dərc 

edilərkən orada işğal edilmiş bütün torpaqlar bu qondarma quruma aid edilir. Ermənistan xarici dillərdə 

nəşr etdiyi kitablarda, bukletlərdə qondarma qurumu təqdim edərkən işğal olunmuş bütün torpaqlar əhatə 

edilir. Onlar qanunsuz yollarla beynəlxalq sərgilərdə iştirak edərkən də eyni hərəkətləri edirlər. Yaxşı, bəs, 

necə olacaq, siz deyirsiniz ki, bu, sülh yolu ilə həll ediləcək. 

İndi nə oldu bu xəritələr? İndi bu xəritələr cəhənnəmə getdi, bu xəritələr artıq yoxdur. İndi Kəlbəcər 

rayonunu boşaldan işğalçılar bütün evləri, binaları, məktəbləri dağıdırlar, sökürlər, öz vəhşiliklərini 

göstərirlər. Bütün beynəlxalq aparıcı media qurumları bunu lentə alır və dünyaya yayır, biabır edir onları. 

Onlar özləri özlərini biabır edirlər, qorxaqcasına qaçıblar bizim qabağımızdan. Bizim qabağımızda duruş 

gətirə bilmədilər. Özlərini yenilməz ordu adlandıranlar, döyüşkən xalq adlandıranlar, bəs nə oldu sizin 

döyüşkən ordunuz? Haradadır bu? Pərən-pərən oldu, vurduq, dağıtdıq, məhv etdik. Yoxdur Ermənistan 

ordusu, biz onu məhv etmişik. Bizim döyüş meydanındakı qələbəmiz siyasi qələbəmizi də şərtləndirdi. 

Ağdam rayonu bizə bir güllə atmadan, bir nəfər də şəhid vermədən qayıdır. Bu, böyük siyasi uğurumuzdur. 

Amma əgər o hərbi qələbə olmasaydı, bu da mümkün olmazdı. 

Ağdamlılar Birinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına vuruşmuşlar, çoxlu şəhidlər vermişlər. 

İkinci Qarabağ müharibəsində - Vətən müharibəsində də cəsarətlə vuruşmuşlar, şəhidlər vermişlər. Mən 

fürsətdən istifadə edərək bu Qələbəni bizə bəxş edən bütün şəhidlərimizi yad etmək istəyirəm, Allah onlara 

rəhmət eləsin, Allah onların yaxınlarına səbir versin. Şəhidlərimizin valideynlərinə, yaxınlarına bir daha 

müraciət edərək onlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl, igid övladlar yetişdiriblər dövlətimiz üçün, 

xalqımız üçün. Yaralı əsgərlərimizə, zabitlərimizə tezliklə normal həyata qayıtmağı arzu edirəm. Allah 

onlara şəfa versin. Onların reabilitasiyası ilə bağlı artıq tədbirlər planı hazırlanır, müvafiq göstərişlər verilib. 

Onlar daim diqqət mərkəzində olacaqlar. 
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Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq arxada qalır və bunu beynəlxalq 

ekspertlər də qeyd edirlər. Azərbaycan döyüş meydanında parlaq Qələbə qazanaraq siyasi meydanda da 

istədiyinə nail ola bilmişdir. Bu torpaqların abadlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək. İlk növbədə, 

minalardan təmizləmə işləri aparılmalıdır. Bu da çox vaxt aparan bir məsələdir. Çünki mənfur düşmən 

böyük əraziləri minalaşdırıb. Ondan sonra infrastruktur layihələri ilə bağlı işlər aparılmalıdır. Artıq göstəriş 

verilib, mövcud infrastruktur təhlil edilir. Bizim indi peyk imkanlarımız və digər imkanlar var. Mən Füzuli 

və Cəbrayıl rayonlarına səfər edərkən artıq qısa müddət ərzində salınmış yeni yoldan istifadə etdim. O 

müvəqqəti yoldur, amma hər halda, bu yoldan istifadə etmək olar. Yəni, bütün bu işləri biz görəcəyik və 

bizim böyük qayıdış planımız hazırda tərtib edilir. 

Müharibəyə gəldikdə, bir daha deməliyəm ki, Azərbaycan əsgəri, zabiti qəhrəmanlıq göstərib. Lakin 

Ermənistan ordusundan fərarilik edənlərin sayı 10 mini ötüb, özü də bunu onlar özləri deyirlər, onların 

rəsmi şəxsləri deyirlər - 10 mindən çox fərari olub. İndi bu, bir daha göstərir ki, hansı ordu yenilməz 

ordudur? Hansı ordu qəhrəman ordudur? Onların ordusu, əslində, o quldur dəstəsi yalnız mülki, əliyalın 

insanlara qarşı müharibə apara bilərdi. Xocalı qatilləri, kəndlərimizi yandıran, insanlarımızı, mülki şəxsləri 

öldürən digər qatillər hərbçi sayıla bilməz. Onların ordusu oğrulardan ibarətdir. Son iki il ərzində nə qədər 

oğru erməni generalı həbs edildi?! Tuşonka satan, əsgərin payını satan generallar oğrudurlar. Onların 

“qəhrəmanları” qorxaqdırlar, onların rəhbərləri cinayətkardırlar. Ermənistan rəhbərliyi artıq özü bunu deyir 

ki, 20 il ərzində - 1998-ci ildən 2018-ci ilə qədər bu ölkəyə quldurlar, oğrular, qorxaqlar, fərarilər rəhbərlik 

edib. Son iki il yarım ərzində isə kim rəhbərlik edib? Artıq bütün dünya görür və bu ölkəyə hansı ad vermək 

olar? Ancaq bir ad – uğursuz ölkə. Bu uğursuzluğun səbəbi nədir? İşğal! Mən bunu dəfələrlə demişəm. Hər 

kəs baxa bilər mənim çıxışlarıma, müsahibələrimə. Demişəm ki, bu işğal Ermənistanı uçuruma aparacaq. 

Demişəm ki, biz heç vaxt bu işğalla barışmayacağıq, gec-tez torpağımızı qaytaracağıq. Ancaq Ermənistan 

o tarixi şansı itirəcək. Ermənistan bu 30 ilə yaxın müddətdə müstəqil ölkə ola bilmədi, bu gün də müstəqil 

deyil. Ermənistan faktiki olaraq müstəmləkədir. Bu idimi erməni xalqının arzuları? Bu idimi onların 

gözləntiləri? Onlar nə üçün müstəqil ölkə ola bilmədilər? İşğala görə. İşğaldan nə qazandılar? Heç nə. 

Biabır oldular siyasi müstəvidə, bütün beynəlxalq təşkilatlarda biz fəal iş apararaq onları biabır etdik və 

bizə lazım olan, beynəlxalq hüququ tələb edən qətnamələr, qərarlar qəbul olundu. Onlar döyüş meydanında 

məğlub olaraq bütün dünya qarşısında rəzil oldular. Bundan sonra bu damğa ilə yaşayacaqlar, “məğlub 

edilmiş ölkə” damğası ilə yaşayacaqlar. Onlar Bakıda, Gəncədə, bizim başqa şəhər, rayonlarımızda 

yaşayırdılar. Onlara söz deyən var idi? Yox. Onlar bundan məhrum oldular. Bizim xalqımızı oradan 

qovaraq, etnik təmizləmə siyasəti apararaq buradan da getməli oldular. Nə qazandılar? Heç nə. İndi isə bax, 

bu rəzil durumda bir-birini didirlər, olan-qalan dövlətçiliyi də məhv edirlər. Mən o vaxt demişdim ki, onlar 

ağıllarını başlarına yığsınlar, bu işğala son qoysunlar. Bu işğal davam etdikcə Ermənistan inkişaf edə bilməz 

və bilmədi. Siyasi cəhətdən asılı, hərbi cəhətdən asılı, iqtisadi cəhətdən natamam. İdeologiya baxımından 

çox ziyanlı bir ideoloji əsaslar formalaşdırıblar. Bunların ideoloji əsasları yalan üzərində qurulub, tarixi 

saxtakarlıq üzərində qurulub və keçmiş üzərində qurulub. Saxtalaşdırılmış keçmişdən əl çəkə bilməyən 

ölkə necə qabağa gedə bilər? Baxın, dünyada nə qədər müharibələr olub. Elə bu son 100 ili, 200 ili götürün. 

Nə qədər insanlar həlak olub müharibələrdə. Kim bu ədavəti, kim bu kini-küdurəti yaşadıb öz ürəyində 

illərlə? Kim öz uşaqlarını nifrət hissi ilə böyüdüb? Budur, bunun gələcəyi, budur, bunun reallıqları. Sovet 

İttifaqı Almaniya ilə müharibə zamanı on milyonlarla insan itirib, 10 il, 20 il keçəndən sonra artıq barışıq 

olub. İndi Rusiya ilə Almaniya arasındakı münasibətlər normal inkişaf edir. Avropa ölkələri özləri. Fransa 

İtaliya ilə nə qədər müharibə aparıb. Almaniya ilə Fransa nə qədər müharibə aparıb. Hansı ölkənin xalqı bu 

nifrəti öz ürəyində yaşadır, bunu, necə deyərlər, alovlandırır. Bax, budur, Ermənistanı bu günə salan. Onlar 

bütün öz bəlalarında özləri günahkardır. Digər tərəfdən, qonşularla normal münasibət qura bilməyən ölkə 

necə inkişaf edə bilər? Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası. Heç ağlı yoxdur. Türkiyə kimi böyük bir ölkəyə qarşı 

ərazi iddiası irəli sürmək özünəqəsd deməkdir. Azərbaycana qarşı ərazi iddiası. Onlar bu iddianı müəyyən 

müddət ərzində reallaşdıra bilmişdilər, bizim torpaqlarımızı işğal etmişdilər, qonşu xalqı didərgin 

salmışdılar. Hesab edirdilər ki, onlar haqlıdır və saxta tarix yaradırdılar. İndi onlar bütün başqa ölkələrdən 

yardım gözləyirlər. Elə bil ki, bütün dünya bunlara borcludur. Müstəqil ölkəsən, müstəqil ölkə kimi yaşa. 

Müstəqil ölkə kimi yaşaya bilmirsən, get başqa ölkənin tərkibinə gir. Endir o bayrağı dirəkdən, bük, qoy 

cibinə, get başqa ölkənin tərkibində yaşa. Onlar özləri öz bəlalarının səbəbkarlarıdır. Onlara vurulmuş bu 

zərbə, onların başına gələn bu hadisələr bəlkə də onları ayıltdı ki, onlar normal ölkə kimi bundan sonra 

yaşaya bilsinlər, əgər düzgün seçim etsələr, əgər qonşularla münasibətləri normallaşdırsalar. 
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Mən nə üçün bu barədə danışıram?! Çünki biz bu bölgədə yaşayırıq və istər-istəməz bu qonşuluq 

davam edəcək, istəsək də, istəməsək də. Mən ölkə Prezidenti və Ali Baş Komandan kimi maraqlıyam ki, 

bölgəmizdə, Cənubi Qafqazda ədavətə artıq son qoyulsun və normal, işgüzar münasibətlər qurulsun. Hər 

halda, biz bunu istəyirik. Mən müharibə dövründə demişəm, bir daha deyirəm, bizim erməni xalqı ilə heç 

bir problemimiz yoxdur. Biz erməni xalqına qarşı enik təmizləmə aparmamışıq, necə ki, onlar bizə qarşı 

aparıblar. Biz onların tarixi abidələrini dağıtmamışıq, biz onları qoruyuruq və bildiyiniz kimi, bu məsələ 

ilə bağlı önəmli addımlar atmışıq. 

Biz onların şəhərlərini dağıtmamışıq, halbuki dağıda bilərdik. Şuşanı götürəndən sonra Xankəndini 

dağıtmaq nə böyük problem idi. Bir gün ərzində dağıda bilərdik. Biz etdikmi bunu? Yox. Amma onlar nə 

günə saldılar bizim şəhərlərimizi. Ona görə bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Bir daha demək 

istəyirəm ki, vahid Azərbaycan dövlətində yaşayan bütün xalqlar bərabər hüquqlara malikdir, o cümlədən 

erməni xalqı. Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Onlara bir söz deyən var ölkəmizdə? Yox. 

Azərbaycan vətəndaşları kimi normal yaşayırlar. Əminəm, bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər də 

gün gələcək başa düşəcəklər ki, onlar üçün yeganə yol Azərbaycan xalqı ilə yanbayan yaşamaq, qonşuluq 

şəraitində yaşamaq və bütün bu çirkin əməllərdən əl çəkməkdir. 

O ki qaldı, bu gün Ermənistan tərəfindən növbəti bir uydurmanın ortalığa atılmasına, mən ona da 

aydınlıq gətirmək istəyirəm. İndi belə bir rəqəm səsləndirirlər ki, guya, Dağlıq Qarabağdan 90 min erməni 

qaçıb, qaçqın olub. Yalandır. Dağlıq Qarabağ ərazisində və işğal edilmiş bizim torpaqlarda İkinci Qarabağ 

müharibəsinə qədər maksimum 60-65 min insan yaşayıb. Biz bunu haradan öyrənmişik? Bizdə operativ 

məlumat var. Bizim o bölgədə bir çox informasiya mənbələrimiz var və bizim uğurlarımızın səbəblərindən 

biri də məhz bundadır. Biz tam dəqiqliklə bilirdik və bilirik indi orada nə baş verir, onların xunta başçısı 

harada gizlənir. Yəqin o da bilir ki, biz bilirdik. Ona görə burnunu çıxara bilmirdi küçəyə, bunkerdə 

otururdu. Bizim məlumatımız var, mənbələrimiz var, peyk görüntüləri var. Ona görə mən tam əminliklə 

deyirəm ki, Dağlıq Qarabağda, o cümlədən işğal edilmiş torpaqlarda maksimum 65 min insan yaşayıb. 

Yaxşı, belə olan halda 90 min qaçqın haradan gəldi? Yenə saxtakarlıq, yenə yalan. İndi yenə məliyə-məliyə, 

sürünə-sürənə onun-bunun ətəyindən yapışacaq ki, mənə kömək edin. “Mənə kömək edin” onların 

ideologiyasının əsas prinsipidir. Bu ideologiya ilə hansı xalq inkişaf edə bilər? Ancaq kimdənsə, nə isə 

gözləmək, ummaq və ondan sonra küsmək, incimək, tələb irəli sürmək kimə xeyir gətirib bu günə qədər? 

Biz qaçqınların sayı ilə bağlı bu yalanları ifşa edəcəyik və əgər bu qaçqınlar olubsa, o, bizim 

günahımız deyil. Çünki biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışıq. Onlar mülki əhaliyə qarşı vuruşublar. Bizim 

mülki vətəndaşlar arasında 94 şəhidimiz var, 400-dən çox yaralı mülki şəxs var, 3000-dən çox evimiz 

dağıdılıb. Onlarda mülki şəxslər arasında itkilər qat-qat aşağıdır. Amma onlar bizim mülki əhalini 

məqsədyönlü şəkildə vururdular. Gəncəni ballistik raketlərlə vurmuşdular. Kasetli bombalarla Bərdəni 

vurmuşdular, fosforlu bombalarla. Bu, hərbi cinayətdir. Tərtər şəhəri demək olar ki, dağıdılıb. Ən çox 

mərmi düşən Tərtər idi. Hər səhər mənə məlumat verilirdi nə qədər mərmi düşür. Gün var idi ki, bir şəhərə, 

özü də balaca şəhərə iki min mərmi düşürdü. Bu, erməni vəhşiliyi deyilmi? Xocalı soyqırımının təkrarı 

deyilmi? Görün biz kimlərlə üz-üzə idik və biz kimi məğlub etmişik? Yenə də deyirəm, bu, təkcə ərazi 

bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni erməni faşizmindən 

xilas etdik, dünyanı erməni faşizmindən xilas etdik. Amma baş qaldıra bilər. Ancaq biz imkan 

verməyəcəyik. Hər kəs bunu bilsin. Özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addımı atacağıq. Öz 

vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addımı atacağıq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Bu 44 gün 

ərzində bütün dünya gördü. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şərt qoya bilməz. Bizə 

müharibənin ilk günlərində şərt qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şərləmək istəyən ölkələrin, bəzi Qərb 

ölkələrinin nümayəndələri sərt cavabımızı aldılar. Gördülər, biz o ölkələrdən deyilik ki, kiminsə qabağında 

baş əyək və mən də o liderlərdən deyiləm ki, kimdənsə nə isə qəbul edim, hansısa sözü. Artıqlaması ilə 

cavab vermişəm və verəcəyəm lazım gəldikdə. Ona görə əgər erməni faşizmi bir də baş qaldırsa, əgər bizə 

qarşı hər hansı bir təxribat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar, 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz. 

Hazırda Qarabağ bölgəsində mövcud olan coğrafi vəziyyət, əlbəttə ki, bizim imkanlarımızı qat-qat 

artırıb. Sadəcə olaraq, xəritəyə baxmaq kifayətdir, hər kəs görsün ki, kimin əlində hansı imkanlar var. Ona 

görə mən bir daha sözümü demək istəyirəm. İndi Ermənistanda daxili böhran hökm sürür. Bu da təbiidir. 

Çünki hərbi məğlubiyyət, özü də belə biabırçı məğlubiyyət, əlbəttə ki, istənilən ölkədə təlatümlərə gətirib 

çıxara bilər. Ona görə yəqin ki, indi bu böhran da keçəndən sonra əgər Ermənistanda sağlam qüvvələr 

hakimiyyətə gələrsə, biz o sağlam qüvvələrlə normal münasibətlər qurmağa hazırıq. Ancaq cəlladlarla, 

Azərbaycan xalqının qanını tökənlərlə bizim heç bir əlaqəmiz ola bilməz. Bunu hər kəs bilsin! Bundan 
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sonra təbii ki, bu bölgədə Azərbaycanın imkanları genişlənəcək, o cümlədən təsir imkanları. Amma bizim 

imkanlarımız yalnız əməkdaşlığa hesablanıb. Bu günə qədər yaşadığımız bu bölgədə gördüyümüz bütün 

işlər əməkdaşlığa təkan verib. Bütün layihələrimiz - energetika, nəqliyyat, humanitar layihələrimiz 

əməkdaşlığı dərinləşdirir. Biz bir dənə də səhv addım atmamışıq, misal üçün qonşumuza hansısa problem 

yarada biləcək bir dənə də addım atmamışıq. Ona görə qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz normaldır, 

yaxşıdır. Deyə bilərəm ki, bir çoxları üçün nümunə ola bilər. Ermənistanın qonşuları ilə münasibətləri 

necədir? Azərbaycanla belə işğal, Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası. Rusiyaya indi, necə deyərlər, narazılıq ifadə 

edir. Mən bunu bilirəm ki, nə üçün İran üzərindən silahları gətirə bilməyiblər. Ona görə ki, İran bizim dost, 

qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, bizim xahişimizi nəzərə alaraq öz hava məkanını bağlayıb. Ona görə ki, 

istəməyib, onlar gəlib azərbaycanlıları öldürsünlər. Gürcüstana da eyni iddia irəli sürür. Çünki Gürcüstan 

da müharibə dövründə öz hava sahəsini bağlayıb və quru yollarla silahların daşınmasına imkan verməyib. 

O da istəməyib ki, vəhşi düşmən mülki vətəndaşlarımızı öldürsün. Onlar Rusiyaya qarşı iddia qaldırırlar ki, 

Rusiya bunlara kömək etməyib. Rusiya Prezidenti öz müsahibəsində kifayət qədər açıq və tam dəqiq 

məlumat verdi, öz mövqeyini bildirdi. Azərbaycan beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış öz ərazisində 

müharibə aparırdı. Ona görə burada hansısa bir müttəfiqlik münasibətlərinin qarışmasına imkan 

yaradılmasından söhbət gedə bilməz. Ancaq bunlar hamıya irad tuturlar, hamıdan narazıdırlar. Belə 

təfəkkürlə necə yaşamaq olar? 

Biz isə bundan sonra inkişaf yolumuzla daha sürətlə gedəcəyik. Biz döyüş meydanında istədiyimizə 

nail olduq. Əsgər və zabitlərimiz öz gücünü göstərdi. Biz siyasi müstəvidə gücümüzü göstərdik və üçtərəfli 

Bəyanat bizim maraqlarımıza tam cavab verir. Məhz buna görə bu Bəyanat dünyanın gözü qarşısında 

imzalandı, Rusiya Prezidenti və mən. Amma Ermənistanın baş naziri bunu harada imzalayıb onu hələ ki, 

yəqin etmək mümkün deyil. Amma o qədər də önəmli deyil. Hansısa anbarda, ya qapalı bir yerdə, ya 

yaşadığı bunkerdə, fərqi yoxdur. Onun imzası orada var. O, əslində, kapitulyasiya aktıdır. Bu, Azərbaycanın 

Qələbəsidir, torpaqlarımızın qayıtmasıdır, bayrağımızın ucaldılmasıdır. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, 

Qubadlı, Hadrut, Suqovuşan, Murov dağı, Şuşa döyüş meydanında işğalçılardan azad edilib, o cümlədən 

Laçın rayonunun bir neçə kəndi, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi. Bu, şərtləndirib bizim qələbəmizi. Bizim 

qələbəmiz artıq Ermənistanda böyük problemlər yaratdı. Amma baxın beynəlxalq təşkilatların buna 

reaksiyası nədir? Varmı reaksiya? Yoxdur. Ermənistanda gündə hansısa müxalifət lideri həbs olunur, özü 

də tamamilə əsassız. Bir Qərb ölkəsi buna reaksiya veribmi? Yox. Bunu qınayıbmı? Yox. Əsas müxalifət 

partiyalarının rəhbərləri həbs olunub. Bir nəfər də söz demir. Avropa Şurası haradasan? Azərbaycana xor 

gözlə baxan, bizi qaralamağa çalışan, haradasan Avropa Şurası, niyə susursan? Yaxud da ki, monitorinq 

komitəsi. Orada bizim Azərbaycan üzrə bir neçə məruzəçi təyin ediblər. Ermənistan monitorinq altında 

olmalıdır. Niyə susursan Avropa Şurası? Hanı sənin rəhbərlərin, hanı sənin monitorinq komitən, siyasi 

komitən. Görmürsünüz ki, Ermənistanda repressiya baş alıb gedir? Görmürsünüz ki, diktator at oynadır? 

Özü də məğlub edilmiş diktator, rəzil vəziyyətdə olan diktator. Bəs, niyə səsinizi çıxarmırsınız? Bəs, hanı 

sizin demokratiyanız, insan haqlarınız? Cavab var? Yoxdur. Olmayacaq. Mənim sözlərimdən sonra bax, 

görərsiniz, olmayacaq. Ört-basdır edəcək, ört-basdır. Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı 10-dan çox 

eybəcər, yalan üzərində qurulmuş qətnamə qəbul edib. Niyə susursan Avropa Parlamenti? Özünü guya 

dünyanın demokratiya mərkəzi sayırsan. Bir səs çıxar, açıqlama ver, bəyanat ver, qına bunu. Dünyanın 

gözü qarşısında diktator bütün müxalifəti məhv edir. Bir adamı öldürüb. O parlamenti zəbt edənlər arasında 

bir nəfər artıq ölü tapılıb. Nə üçün səs qaldırmırsınız? Niyə? Müntəzəm olaraq bizə qarşı çirkin kampaniya 

aparan qeyri-hökumət təşkilatları, niyə susursunuz, niyə söz demirsiniz? Yaxşı, ballistik raketlə bizi vurdu 

susdunuz, kasetli bombalarla, fosforlu bombalarla bizi vurdu susdunuz. Böyük ölkələr, özlərindən 

Avropanın lideri düzəldən ölkələr, siz niyə susursunuz? Deyin, cavab verin. Yoxsa, yerindən duran burada 

bizə mız qoymaq istəyir, sataşmaq istəyir. Hamısının cavabını verirəm, hamısının, artıqlaması ilə. 

Ermənistan diktatoru bunkerdə otura-otura özünü tamamilə dünyadan, öz xalqından təcrid edib, 

Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyi. Bax, budur fərq. Budur bizim gücümüz. Bizim gücümüz birliyimizdədir. 

Güc və birlik. Yəqin, Azərbaycan xalqı xatırlayır, son 3-4 il ərzində mən öz çıxışlarımda dəfələrlə demişdim 

ki, dünya dəyişir, münasibətlər dəyişir, beynəlxalq hüquq işləmir, güc amili önə çıxır, “kim güclüdür o da 

haqlıdır” prinsipi üstünlük təşkil edir. Bütün bunları mənim çıxışlarımda görmək olar. Çünki mən 

beynəlxalq vəziyyəti düzgün təhlil etmişəm. Demək istəmirəm ki, biz də bu yolla gedək. Yox. Bizim 

yolumuz ədalət yoludur və beynəlxalq hüquq yoludur. Biz beynəlxalq hüququn kənarında bir iş 

görməmişik. Ancaq demişəm ki, güc amili ön plana çıxır və biz buna hazır olmalıyıq və hazırlıq işləri 

gedirdi, bütün bu illər ərzində, həm iqtisadi sahədə, həm beynəlxalq münasibətlər sahəsində, ilk növbədə, 
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ordu quruculuğu sahəsində. Bu gücü topladıq, lazım olan anda vurduq, əzdik düşmənin başını. Elə əzdik 

ki, onu əbədi yadda saxlayacaq, əbədi. O damğanı vurduq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan 

Ordusu müzəffər ordudur. Biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq, siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq, 

torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişik. 

Mən bu gün Ağdamın azad olunması xəbərini xalqıma böyük qürur hissi ilə çatdırıram, bu müjdəni 

verirəm. Bu gün bizim yaşadığımız günlər, yaşadığımız anlar, əminəm ki, hər bir azərbaycanlının 

yaddaşında əbədi qalacaq. Biz tarix yazırıq, yeni tarix. Xalqımızın, ölkəmizin yeni şanlı tarixini yazırıq. 

Bu, Zəfər tarixidir. Bundan sonra biz, ilk növbədə, işğaldan azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın 

qaytarılmasını təmin etməliyik. Bütün gücümüzü səfərbər etməliyik. Bütün maddi imkanlarımızı səfərbər 

etməliyik ki, tezliklə vətəndaşlarımızı doğma torpaqlarına qaytaraq. 

Əziz xalqım, əziz ağdamlılar, sizi bu gözəl tarixi hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik etmək 

istəyirəm. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Ağdam bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Sahibə Qafarova: Fransanın Qarabağla bağlı qərəzli yanaşması qəbuledilməzdir 

 

[11:39] 20.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusu bu gün Ağdama daxil olub. Bu münasibətlə xalqımızı təbrik edirəm. Biz işğaldan 

azad edilmiş bütün torpaqlarımız kimi, Ağdamı da yenidən qurub yaradacağıq. 

Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra işğalçı Ermənistanın tam kapitulyasiyasına nail 

oldu, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin, 

Ermənistan baş nazirinin iştirakı ilə birgə bəyanat imzalandı. Amma bu birgə bəyanatdan narahat olan 

qüvvələr də var. Fransanın bu məsələyə qeyri-obyektiv münasibəti bizi çox narahat edir. Bunu Milli 

Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin noyabrın 20-də keçirilən iclasında deyib. 

Sahibə Qafarova qeyd edib ki, Fransanın məsələyə qərəzli yanaşması qəbuledilməzdir. Bildirilib ki, 

Fransa Senatı Qarabağdakı qondarma qurumu tanımağı Fransa dövlətinə tövsiyə edən qətnaməni 

müzakirəyə çıxarması heç bir çərçivəyə sığmır. Fransa ATƏT-in həmsədri kimi düzgün mövqe nümayiş 

etdirmir. Bu addımlar beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə ziddir. 

Milli Məclisin sədri, eyni zamanda, vurğulayıb ki, vasitəçilər qərəzsiz olmalı, obyektiv mövqe 

nümayiş etdirməlidir. 

 

AZƏRTAC 
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Meksikalı siyasi şərhçi: Ermənilər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini tərk edərkən yerli 

infrastruktura və ətraf mühitə ciddi zərər vurublar  

 

[11:21] 20.11.2020  

 

Meksikanın nüfuzlu “Canal Once” televiziya kanalında tanınmış siyasi şərhçi Federiko Lamontun 

Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, Ermənistanın baş naziri tərəfindən Ermənistan ilə Azərbaycan arasında 

atəşkəsin əldə edilməsi üzrə imzalanmış birgə bəyanat haqqında müsahibəsi yayımlanıb. 

Müsahibədə 10 noyabr tarixindən qüvvəyə minən üçtərəfli bəyanatla bütün cəbhəboyu atəşkəs elan 

olunduğunu deyən F.Lamont sənədin tələblərinə əsasən Ermənistanın 30 ilə yaxındır hərbi işğal altında 

saxladığı Azərbaycan ərazilərini azad etməli və 1 milyona yaxın azərbaycanlı məcburi köçkünün geri 

qayıtmasını təmin etməli olduğunu bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, meksikalı ekspert Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 

altında qalan ərazilərindən çıxarılması ilə paralel olaraq, razılaşmanın müddəalarının icrasına nəzarət 

məqsədilə Rusiya və Türkiyənin daxil olduğu Birgə Monitorinq Mərkəzinin yaradılacağını söyləyib. 

Razılaşmanın əldə olunmasında Türkiyənin də önəmli rolu olduğunu vurğulayan F.Lamont bundan sonra 

regionda davamlı sülhün bərqərar olacağına ümid etdiyini bildirib. 

Azərbaycanın dünyada çoxmillətli ölkə kimi tanındığını və məhz bu səbəbdən Roma Papası Fransisk 

tərəfindən də təqdir edildiyini deyən ekspert azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına 

qayıtmasından sonra Azərbaycan ərazisindəki digər millətlərin nümayəndələri kimi, ermənilərin də onlarla 

birlikdə sülh şəraitində yaşaya biləcəklərini söyləyib. 

F.Lamont ermənilərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərini tərk edərkən yerli infrastruktura və ətraf 

mühitə ciddi zərər vurduğunu, habelə Azərbaycan Ordusu tərəfindən hərbi əməliyyatlar yolu ilə azad 

edilmiş şəhər və qəsəbələrdə infrastruktura və tarixi-mədəni irsə qarşı kütləvi talançılıq hallarının 

törədildiyinin müşahidə olunduğunu vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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İspaniyanın dövlət telekanalında ermənilərin Kəlbəcərdə törətdiyi ekoloji cinayətlər barədə süjet 

yayımlanıb 

 

[11:12] 20.11.2020  

 

İspaniyanın dövlət telekanalının (RTVE) “Xəbərlər” proqramında ermənilərin Azərbaycanın 

Kəlbəcər rayonunda vandalizm aktları, ekoloji cinayətlər törətməsi ilə bağlı süjet efirə gedib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, süjetdə Kəlbəcərdə qanunsuz olaraq məskunlaşmış erməni əhalinin 

rayondan çıxarkən vandalizm aktları törətdikləri diqqətə çatdırılır. Yayımlanan videogörüntülərdə əhalinin 

özləri ilə apara bilmədiyi əşyaları, yaşayış evlərini, məktəbləri yandırması faktı öz təsdiqini tapır. 

Həmçinin Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən 

qəhrəman Azərbaycan Ordusunun Ermənistanın işğalından azad etdiyi ərazilərimizdə üçrəngli dövlət 

bayrağımızın ucaldıldığı qeyd olunur. 

Bildirilir ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad olunması Azərbaycan xalqı 

tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edilir. 

Prezident İlham Əliyevin sözlərinə istinadən bildirilir ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 

ərazilərində Ermənistan tərəfindən sosial-iqtisadi infrastruktura, tarixi-mədəniyyət və dini abidələrə, ətraf 

mühitə, fərdi və çoxmənzilli yaşayış evlərinə vurulmuş zərər beynəlxalq ekspertlər tərəfindən 

qiymətləndiriləcək və Ermənistan tərəfindən təzminatın ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədilə 

beynəlxalq tribunala müraciət olunacaq. 

Proqramda, həmçinin Azərbaycan və Rusiyanın prezidentləri, Ermənistanın baş naziri tərəfindən 

imzalanmış birgə bəyanatın Ermənistanda kütləvi etirazlara səbəb olduğu, etirazçıların hökumət və 

parlament binalarını ələ keçirdiyi, baş nazir N.Paşinyanın istefasının tələb edildiyi diqqətə çatdırılır. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid 

 

AZƏRTAC 
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Fransanın “Paris Match” jurnalı Ermənistanın mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi 

vəhşiliklərdən yazır 
 
[10:20] 20.11.2020  
 
Fransanın “Paris Match” jurnalında dərc olunmuş məqalədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 

təxribatlarından, Azərbaycan şəhərlərinə raket hücumları etməsindən, mülki əhalini qətlə yetirməsindən 
bəhs olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu nəticəsində şəhərdə 
yaranmış vəziyyət təsvir edilir. 

Bərdə şəhərində raket zərbəsinin endirildiyi ərazidə olan fransalı jurnalist buranın qan çanağına 
döndüyünü, 21 mülki azərbaycanlının cəsədini gördüyünü qeyd edir. O yazır ki, xilasedicilər yanmış 
maşınları aparırdılar. Ətrafdakı meyvə-tərəvəz mağazasının sahibi olan qadın indi həmin mağazanın 
yerində böyük bir çuxur yarandığını görəndə göz yaşlarına qərq oldu. Yaxınlıqdakı ət mağazası da əsl qırğın 
səhnəsini xatırladırdı. Həlak olan mülki insanların xatirəsini yad etmək üçün bu yerlərə güllər düzülürdü. 

Müəllif Azərbaycanda hər tərəfdə “Qarabağ bizimdir!” şüarını eşitdiyini və gördüyünü bildirir. 
Fransalı jurnalist cəbhə bölgəsinə də getdiklərini, yolboyu zirehli, yanmış, mərmilərdən yararsız 

vəziyyətə düşmüş maşınları gördüyünü yazır. 
Məqalədə qeyd edilir ki, 1993-cü ildə ermənilər azərbaycanlı əhalini yurdlarından didərgin salıb, 

hətta onların qəbiristanlıqlarını belə dağıdıblar. Müəllif yolda dağıdılmış, vandalizmə məruz qalmış 
qəbirlərin yanında dayandıqlarını bildirir, onu müşayiət edən Samir adlı şəxsin bu acınacaqlı vəziyyət, hətta 
ermənilərin cəsədlərdən qızıl dişləri belə çıxarmaları haqqında məlumat verdiyini yazır. 

“Azərbaycanlılar kilsələrə və qəbiristanlıqlara toxunmur”, – deyən Samir vurğuladı ki, bu ermənilər 
hara gedirlərsə, düşünürlər ora onlara məxsusdur. Görəcəksiniz, Fransada yaşayan ermənilər də bir gün 
deyəcəklər ki, ora onların ölkəsidir. 

Müəllif yazır ki, Birinci Qarabağ müharibəsi haqqında xatirələrini bölüşən insanlar həmin vaxt 
demək olar əliyalın vuruşduqlarını deyirlər. İndi isə Azərbaycanın inkişaf etdiyi, hərbi büdcəsini qat-qat 
artırdığı qeyd edilir. 

Məqalədə, həmçinin Azərbaycanın öz torpaqlarını bir aydan artıq müddət ərzində azad etməsindən 
söhbət açılır. Azad edilmiş ərazilərdə artıq elektrik çəkilişinin həyata keçirildiyi, oralarda yeni həyatın 
başladığı diqqətə çatdırılır. 

  
Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusunun bölmələri Ağdam rayonuna daxil olub 

 
[08:00] 20.11.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya 

Federasiyasının Prezidentinin imzaladığı 3 tərəfli Bəyanata əsasən Azərbaycan Ordusunun bölmələri 
noyabrın 20-də Ağdam rayonuna daxil olub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ağdam rayonundan foto və 
videomateriallar gün ərzində təqdim olunacaq. 

 
AZƏRTAC 
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ANAMA-nın əməliyyat-axtarış tədbirləri uğurla davam etdirilir 
 
[02:02] 20.11.2020  
 
Noyabrın 18-19-da Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları və Mingəçevir şəhəri 
ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi 
sistemindən – 61 (altımış bir) və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə 
mərkəzindən – 5 (beş) müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 66 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 
çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 65 operativ və 
təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 55 ədəd 
partlamamış hərbi sursat (PHS) və 119 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 12 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 2 ədəd bombacıq 
zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəsisslər tərəfindən 52 247 nəfər mülkü 
şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 
AZƏRTAC 
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19 noyabr 

 

Türkiyənin və Britaniyanın xarici işlər nazirləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

 

[20:52] 19.11.2020  

 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Dominik 

Raab arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla xəbər verir ki, nazirlər Qarabağ, Kipr və Liviya 

məsələləri ətrafında müzakirə aparıblar. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 
AZƏRTAC 
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İordaniyada təşkil edilmiş mühazirədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və tarixi 

Qələbəmiz barədə danışılıb 

 

[20:32] 19.11.2020  

 

İordaniyanın Əmman şəhərində fəaliyyət göstərən Yaxın Şərq Araşdırmaları Mərkəzi ilə əməkdaşlıq 

əsasında səfir Rasim Rzayevin “Biz və dünya” mövzusunda mühazirəsi təşkil edilib. 

Mühazirə Türkiyənin Əmmandakı səfirinin, İordaniyada akkreditə olunan səfirliklərin 

diplomatlarının, eləcə də İordaniya Silahlı Qüvvələrinin təqaüddə olan generallarının, ali təhsil 

müəssisələrinin sabiq rektorlarının, Senatın sabiq və hazırkı üzvlərinin və Krallığın beyin mərkəzlərinin 

mütəxəssislərinin iştirakı ilə keçirilib. 

Səfir R.Rzayev Azərbaycan xalqının rəşadətli Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi şanlı Qələbəni 

geniş qeyd etdiyini bildirib. O, ordumuzun Ermənistan rəhbərliyini kapitulyasiya etməyə məcbur etdiyini 

vurğulayıb. 

Mühazirəsində səfir Azərbaycanın Yaxın Şərq ölkələri ilə əlaqələrindən ətraflı bəhs edib. O, Yaxın 

Şərq regionunda cərəyan edən münaqişələrin tezliklə aradan qalxmasını və bu regiona sülh, əmin-amanlıq, 

sabitlik arzulayıb. 

Sonra səfir Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə danışıb. O, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

münaqişənin həlli üzrə 4 qətnamə, eləcə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının və 

digər beynəlxalq təşkilatların münaqişə ilə bağlı sənədlər qəbul etdiyini diqqətə çatdırıb. 

Diplomat həm ikitərəfli müstəvidə, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində haqq işimizə 

göstərdiyi davamlı dəstəyə görə İordaniyanın rəhbərliyinə, hökumətinə və xalqına təşəkkürünü bildirib. 

Sonra təqdimatla çıxış edən səfirliyin müşaviri E.Şahhüseynov Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin enerji strategiyası başda olmaqla, milli inkişaf strategiyasını işləyib hazırladığını 

bildirib. Məhz Ulu Öndərin sayəsində 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalandığını diqqətə çatdırıb. 

E.Şahhüseynov Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş xarici siyasəti nəticəsində dövlətimizin son 17 

il ərzində istər daxildə, istərsə də xaricdə əldə etdiyi uğurlardan da bəhs edib. O, həmçinin Azərbaycanın 

son 17 il ərzindəki sosial-iqtisadi göstəriciləri, koronavirusla mübarizəyə verdiyi töhfələr barədə məlumat 

verib. 

Azərbaycan-İordaniya əlaqələrindən də söhbət açan səfirliyin müşaviri daha sonra Ermənistan- 

Azərbaycan münaqişəsi mövzusunda geniş təqdimat edib. 

Müşavir Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusunun 44 

gündən sonra Ermənistanın baş nazirini kapitulyasiya etməyə məcbur etdiyini, 10 noyabr tarixində 

Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistanın baş naziri tərəfindən birgə Bəyanatın 

imzalandığını bildirib. 

Tədbirdə erməni işğalçılarının məscidlərimizdə donuz saxladıqlarını və Kəlbəcərdəki evləri 

yandırdıqlarını əks etdirən fotolar nümayiş etdirilib. 

Təqdimatın sonunda mühazirə iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 

  

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 
AZƏRTAC 
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BMT-nin agentlikləri Azərbaycanın münaqişədən əziyyət çəkən rayonlarında ehtiyacların 

dəyərləndirilməsi missiyasını başa vurub 

 

[20:11] 19.11.2020  

 

BMT agentliklərinin mütəxəssislərindən ibarət əlaqələndirilmiş qiymətləndirmə missiyasının 

Azərbaycanın münaqişədən əziyyət çəkən rayonlarına dördgünlük səfəri başa çatıb. Missiya BMT-nin 

Rezident Əlaqələndiricisinin Ofisi, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, 

BMT-nin Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisi, BMT-nin İnkişaf Proqramı, UNICEF, BMT-nin 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələrindən ibarət olub. 

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, missiya üzvləri Bərdə, 

Ağdam və Ağcabədi rayonlarında icra hakimiyyətlərinin başçıları ilə görüşüblər, eləcə də müvəqqəti 

məcburi köçkünlər və münaqişədən əziyyət çəkən icmaların yaşadığı yerlərə baş çəkiblər. Onlar, həmçinin 

mülki evlər və infrastruktura dəyən ziyanı qiymətləndirmək üçün münaqişə zonasının yaxınlığında yerləşən 

kənd və qəsəbələrə səfər ediblər. Əsas ehtiyacları anlamağa imkan verən və hökumətin fəaliyyətlərini 

dəstəkləmək üçün müxtəlif sektorlarda müvafiq humanitar cavab mexanizmlərini planlaşdırmaq məqsədilə 

missiyanın nəticələrinə dair hesabat hazırlanacaq. 

 
AZƏRTAC 
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Moldova saytı ermənilərin Qarabağda ekoloji terror törətməsindən yazıb 

 

[18:36] 19.11.2020  

 

Moldovanın nüfuzlu NOİ.md saytında Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Qüdsi Osmanovun 

ermənilərin Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarında ekoloji fəlakətlər törətməsinə dair bəyanatı dərc 

olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda ermənilərin işğal altındakı rayonlarımızı tərk edərkən 

törətdikləri vandalizm hərəkətləri qeyd olunub. 

Bəyanatda bildirilir ki, son günlərdə Kəlbəcərdən çəkilən görüntülər bütün dünyanı təəccübləndirib, 

ermənilərin oradan çıxmazdan əvvəl yol boyu evləri, dükanları, məktəbləri, xəstəxanaları yandırdıqlarını 

göstərir. 

“Meşələrin yandırılması və ağacların kütləvi şəkildə kəsilməsi vandalizm, ekoloji terrordur, çünki 

söhbət canlı təbiətdən gedir. Qarabağın meşələri onun zənginliyidir. Oradakı ağacların orta yaşı 165 ildir. 

Ağaclar o qədər sıx böyüyür ki, meşə yarı kol kimi görünür”, - deyə Q.Osmanov vurğulayıb. 

Səfir, həmçinin bu vandalizm hərəkətlərinə dair video və fotoların tanınmış erməni KİV-ləri 

tərəfindən yayımlandığını, bu hərəkətləri öz nəşrlərində “əsaslandırdıqları”na və məqalələrin altında bir 

çox üsyankar şərhlərin yer almasına da təəccübləndiyini bildirib. 

Bəyanatda Azərbaycanın rəsmi qurumlarının ermənilərin bu vandal hərəkətlərinə dair mövqeyi də 

yer alıb. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu 

 
AZƏRTAC 
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“Əl-Cəzirə” kanalı işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərindən süjet yayımlayıb 

 

[15:51] 19.11.2020  

 

Noyabrın 18-də xarici jurnalistlər işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərinə səfər zamanı orada 

Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin ağır nəticələri ilə tanış olublar. Media nümayəndələri 

arasında “Əl-Cəzirə” kanalının müxbiri də olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, kanal Füzuli şəhərindən süjet yayımlayıb. 

Süjetdə bildirilir ki, demək olar bütün Füzuli şəhəri dağıntılar içindədir. Azərbaycan hökuməti 

dəymiş ziyanı qiymətləndirmək üçün xarici ekspertləri dəvət edəcəyini və törətdiyi müharibə cinayətlərinə, 

vandalizm aktlarına görə Ermənistanı beynəlxalq məhkəməyə verəcəyini bildirib. 

Süjetdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə müsahibə də yer alıb. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, bu dağıntılar Ermənistanın Füzuli şəhərini vandalizmə məruz 

qoymasının nəticəsidir. Füzuli işğaldan əvvəl Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri idi. Azərbaycan 

artıq şəhərsalma işlərinə başlayıb. Daha sonra biz Füzuliyə və işğaldan azad olunmuş digər ərazilərə 

məcburi köçkünləri qaytaracağıq. Beynəlxalq ictimaiyyət bununla da Ermənistanla Azərbaycan arasındakı 

fərqi görəcək. Hamı Ermənistanın dağıdıcı fəaliyyətinin və Azərbaycanın quruculuq işlərinin bir daha 

şahidi olacaq. Təbii ki, Ermənistan vandalizm və insanlığa qarşı müharibə cinayəti əməllərinə görə 

məsuliyyət daşımalıdır. Biz beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edəcəyik. 

Hikmət Hacıyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə heç bir infrastrukturun qalmadığını, hətta bir 

binanın belə olmadığını bildirib. O, bütün bu ərazilərin ermənilər tərəfindən minalandığını diqqətə çatdırıb. 

 

AZƏRTAC 
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Sərhəd rayonların işğaldan azad edilməsi İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün yeni 

perspektivlər açıb 

 

[15:11] 19.11.2020  

 

İranın IRNA xəbər agentliyinin saytında Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 

rayonlarının azad edilməsi və hərbi əməliyyatların başa çatması ilə bağlı məqalə dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə regionun gələcək inkişafına toxunulub. Diqqətə çatdırılıb ki, 

regionun bir dövləti olaraq İran sərhədlərində sülhün və əmin-amanlığın hökm sürməsində maraqlıdır. İran 

hərbi əməliyyatların yekunlaşmasını region üçün əməkdaşlıq və inteqrasiya imkanlarının yaranması kimi 

dəyərləndirir. 

Qeyd olunub ki, işğaldan azad edilən Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları İran ilə 130 kilometrlik 

sərhədə malikdir. Artıq bu rayonlar Azərbaycanın nəzarətindədir. Yaxın gələcəkdə bu ərazilərdə İran ilə 

Azərbaycan arasında gömrük-keçid məntəqələri yaradılacaq ki, bu da iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişafına 

səbəb olacaq. Bu fakt hər iki qonşu dövlətin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı üçün yeni perspektivlər vəd edir. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki tarixi Qələbəsi ilə bağlı İslamabadda seminar keçirilib 

 

[13:13] 19.11.2020  

 

Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyi bu ölkənin Misak Araşdırma Mərkəzi ilə birgə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı son təcavüzü və müharibə cinayətlərini, Azərbaycanın özünümüdafiə və sülhə 

məcburetmə əməliyyatı və Qələbəsini Pakistan ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədilə “Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi – Hərbi və siyasi həll” mövzusunda seminar keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Pakistan Senatında Pakistan-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq 

qrupunun həmsədri (əlaqələndiricisi), senator Məhəmməd Talha Mahmudun, bir sıra dövlət rəsmilərinin, 

Misak Araşdırma Mərkəzinin baş direktoru Məhəmməd Abdullah Həmid Gülün, səfirlərin, Pakistanın 

ictimaiyyətinin və KİV nümayəndələrinin iştirak etdikləri seminar Vətən uğrunda canlarını fəda etmiş 

şəhidlərimizin xatirəsinin yad olunması ilə başlayıb. 

Azərbaycan Prezidentinin münaqişə ilə bağlı beynəlxalq KİV-lərə verdiyi müsahibələrdən bəzi 

hissələrin nümayişindən sonra çıxış edən ehtiyatda olan hərbçi Əbdul Rəhman Bilal Ermənistanın ölkəmizə 

qarşı törətdiyi hərbi təcavüz və təxribatlar, Azərbaycanın zəfəri ilə nəticələnən uğurlu hərbi əməliyyatlar 

haqqında toplanmış faktlar əsasında təqdimat keçirərək Azərbaycanın təcrübəsindən gələcəkdə bir çox 

ölkələrin istifadə edəcəyini bildirib. 

Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Əli Əlizadə Qarabağın tarixi, ermənilərin bu ərazilərə köçürülməsi 

və son iki əsr ərzində törətdikləri qətliamlar, 30 ilə yaxın bir dövrdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

sülh yolu ilə həllinə göstərilən səylərin nəticə verməməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 

icra edilməməsi, dünya birliyinin və beynəlxalq təşkilatların, xüsusən Minsk qrupunun üzvü olan 

dövlətlərin işğalçı Ermənistana lazımi təzyiqlər göstərməməsi haqqında məlumat verib. Səfir 2018-ci ildə 

Ermənistanda hakimiyyətə gələn baş nazir Nikol Paşinyanın aqressiv siyasəti, Ermənistanın ölkəmizə qarşı 

hərbi təcavüz və təxribatları, Azərbaycana və xüsusən ölkəmizin mülki əhalisinə qarşı hücumları haqqında 

söhbət açıb. Bildirilib ki, Azərbaycan özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək sentyabrın 27-dən 

Ermənistanın təxribatlarına cavab verib, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu 

əməliyyat nəticəsində Ermənistan kapitulyasiya edilib. 

Səfir müharibə dövründə Ermənistanın, həmçinin üçüncü ölkələri münaqişəyə cəlb etmək, 

münaqişəyə dini qarşıdurma donu geyindirmək kimi təxribatlara da əl atdığını, eləcə də Ermənistanın 

ölkəmizin Gəncə, Bərdə, Tərtər, Mingəçevir və digər yaşayış məskənlərini, bu şəhərlərin mülki əhalisini 

böyük dağıdıcı gücə malik raketlərlə atəşə tutmaqla, eləcə də terrorçu və muzdlu döyüşçülərdən istifadə 

etməklə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquqa, Cenevrə 

Konvensiyasının öhdəliklərinə zidd olan müharibə cinayətləri törətdiyini və Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyinin bu cinayətlərə görə məsuliyyət daşıdığını bildirib. Səfir Azərbaycanın Ermənistanı sülhə 

məcbur etməklə bütövlükdə münaqişədə qalib gəldiyini vurğulayıb və bu çətin günlərdə daim Azərbaycanın 

yanında olaraq göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyə, prinsipial mövqeyə görə Pakistan hökumətinə və 

xalqına dərin təşəkkürlərini çatdırıb. 

Seminarda çıxış edən Pakistan-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun həmsədri, senator 

Məhəmməd Talha Mahmud və Misak Araşdırma Mərkəzinin baş direktoru Məhəmməd Abdullah Həmid 

Gül də Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüz və təxribatlarının, Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı 

amansız hücumlarının qarşısının Azərbaycan Ordusu tərəfindən qətiyyətlə alınmasının, işğal olunmuş 

torpaqların azad edilməsinin Azərbaycanın haqq işi olduğunu və beynəlxalq hüquqa tam əsaslandığını qeyd 

ediblər. Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüz və hücumlarının Pakistan tərəfindən daim pisləndiyini, 

Azərbaycanın haqlı mövqeyində dəstək ifadə edən qətnamənin Pakistan parlamentində yekdilliklə qəbul 

edildiyini bildirən çıxışçılar Pakistan xalqının Azərbaycanın tarixi torpaqlarını işğaldan azad etməsi 

sevincini Azərbaycan xalqı ilə bölüşdüyünü vurğulayaraq Qələbə münasibətilə təbriklərini çatdırıblar. 

 

Qulu Kəngərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 

 

AZƏRTAC 
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“La Vanguardia”: Vladimir Putin beynəlxalq hüquqa əsasən Qarabağın və ətraf rayonların 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu bildirdi 

 

[13:01] 19.11.2020  

 

İspaniyanın geniş oxucu auditoriyasına malik “La Vanguardia” qəzetinin elektron versiyasında dərc 

olunmuş yazıda Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin “Rossia 24” telekanalına 

müsahibəsində Qarabağla bağlı dediyi fikirlər yer alıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda Vladimir Putinin beynəlxalq hüquqa əsasən Qarabağın 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olması, hətta Ermənistanın belə qondarma qurumun “müstəqilliyi”ni 

tanımaması ilə bağlı fikirləri əks olunub. 

Rusiya Prezidenti qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisinə hücum etməyib və buna görə də 

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı döyüşlərə müdaxilə edə bilməzdi. 

Yazıda, həmçinin Vladimir Putinin “əldə edilən üçtərəfli razılaşmadan imtina etməsi Ermənistan 

üçün “intihar” olardı” fikri yer alıb. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid  

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan ombudsmanı məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpası ilə əlaqədar beynəlxalq 

ictimaiyyətə videomüraciət edib 

 

[12:10] 19.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyevanın 

Azərbaycanın uzun illərdən bəri işğal altında olan ərazilərinin azad olunması və bir milyona yaxın məcburi 

köçkünün hüquqlarının bərpa edilməsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə videomüraciət edib. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, videomüraciətdə deyilir: 

-Mən, Səbinə Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili - 

ombudsmanam. 

Bu, Azərbaycan, eləcə də bütün region üçün tarixi bir andır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə 

hər iki ölkənin imzaladığı bəyanatla son qoyulub. Bu bəyanat tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bəyanat Azərbaycan 

ərazilərinin 30 ildir davam edən işğalına son qoydu və regionumuza çoxdandır gözlənilən sülh və sabitlik 

gətirdi. 

Öz torpaqlarından zorla çıxarılaraq məcburi köçkünə çevrilmiş bir milyona yaxın insan artıq doğma 

yurduna qayıda biləcək. Biz şadıq ki, onların hüquqları təmin ediləcək. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərimiz daxilində əks-hücum 

əməliyyatı həyata keçirdi və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq işğal altındakı torpaqları azad etdi. Bir çox 

insan, o cümlədən mülki şəxslər həyatını itirdi. Təəssüf ki, bu, hər hansı müharibədə qaçılmaz nəticədir və 

hərbi əməliyyat ən son tədbir kimi tətbiq edilməlidir. 

Azərbaycan da 30 ilə yaxın müddət ərzində gözləyib ki, Ermənistan BMT tərəfindən qəbul olunmuş 

əlaqədar sənədləri icra etsin və məcburi köçkünlərin insan hüquqları bərpa olunsun. Ancaq əfsuslar olsun 

ki, bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılmayıb. Həmin şəxslərin insan hüquqlarına və BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının məlum qətnamələrinə tamamilə etinasız yanaşılıb. 

Beynəlxalq sənədlər kağız parçası olaraq qalmamalı, onlara hörmət edilməklə yerinə yetirilməlidir. 

Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq sənədlərə hörmətsizlik dünyanı yalnız xaosa sürükləyə bilər. 

Biz bu müddət ərzində Azərbaycanın müxtəlif regionlarında həyatını itirən mülki şəxslərə görə çox 

təəssüf edirik. Onların döyüşlərlə hər hansı əlaqəsi yox idi və münaqişə zonasından uzaqda yaşayırdılar. 

Buna baxmayaraq, onlar öz evlərində ballistik raketlərlə hədəfə alındılar. Çox təəssüf ki, ölən və yaralanan 

mülki şəxslər arasında bir çox uşaq, qadın, ahıl insanlar da var. Mülki əhali döyüşlər zamanı hədəf 

seçilməməlidir. Bu, həm də beynəlxalq humanitar hüququn tələbidir. 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağda yaşayan bütün şəxslərin insan hüquqlarına hörmət edir və heç kəsi 

zorla yerindən çıxarmayıb. 

Biz insan hüquqları və sülh naminə bütün müvafiq insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən 

beynəlxalq təşkilatlar və insan hüquqları təsisatları ilə əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. 

Qarabağ Azərbaycandır!. 

 

AZƏRTAC 
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Fransada yaşayan soydaşlarımız bu ölkənin Avropa və xarici işlər nazirinə müraciət ünvanlayıblar 

 

[12:09] 19.11.2020  

 

Azərbaycanın paytaxtı Bakıda Korsika Milli Qurtuluş Cəbhəsinin nümayəndəliyi fəaliyyət 

göstərsəydi və Korsikanın fəxarət rəmzi olan Korsika Milli Qurtuluş Cəbhəsinin bayrağı 27-28 oktyabr 

tarixlərində Ermənistanın raket hücumundan əziyyət çəkən Bərdə adlı kiçik şəhərin meriyasının qarşısında 

dalğalansaydı, necə reaksiya verərdiniz? Qadın və uşaqlar da daxil olmaqla, 20-dən çox mülki şəxsin həlak 

olması və 80-dən çox insanın yaralanması ilə nəticələnən hücumdan danışırıq. Hər zaman könüllü olaraq 

insan hüquqları mövzusunda dərs verən nazirliyiniz bu hərbi cinayətlərə göz yumdu. Azad edilmiş 

şəhərlərin görüntüləri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın beynəlxalq hüquqa ciddi 

şəkildə zidd olan aktiv müstəmləkəçilik siyasəti apardığını aydın şəkildə göstərir. Bununla belə, cənab 

nazir, nazirliyiniz buna da biganə qalır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Fransada yaşayan soydaşlarımızın Qarabağ məsələsində bu 

ölkənin qərəzli mövqeyinə etiraz əlaməti olaraq Avropa və xarici işlər naziri Jan-İv Lö Driana 

ünvanladıqları və “Mediapart” portalında dərc olunmuş müraciətdə yer alıb. 

Müraciətdə Qarabağın tarixi ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. İyul ayından etibarən separatçı 

qurumun qondarma “bayrağı”nın Bourg-lès-Valence şəhərinin bələdiyyə binasının qarşısında dalğalandığı, 

ancaq Fransa XİN-in fransız qanunlarının pozulmasına reaksiya göstərmədiyi pislənilib. 

Bu cür faktların yeni olmadığı bildirilərək, Parisdə 2008-ci ildən bəri “Dağlıq Qarabağ 

respublikası”nın Fransadakı “daimi nümayəndəliyi”nin Fransa-Azərbaycan münasibətlərini pozmaq üçün 

iş apardığı diqqətə çatdırılıb. 

Bildirilib ki, sentyabrın 27-də müharibə başlayandan Fransada həm mediada, həm də Milli 

Assambleyada və bu gün qanunsuz, qərəzli, konstitusiyaya zidd və hər şeydən əvvəl, ən aşağı erməni 

millətçi instinktləri ilə bağlı qeyri-qanuni arzunu dilə gətirən Paris meriyasının divarları arasında özünü 

göstərən açıq anti-Azərbaycan isterikası nümayiş olunur. Biz, Azərbaycan mənşəli Fransa vətəndaşları, 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Fransa Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin ermənipərəst 

mövqeyindən qəzəblənirik. 

Azərbaycan mənşəli Fransa vətəndaşları Milli Assambleyada hakim partiyanın millət vəkillərinin 

qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınması bəyannaməsinin qəbul edilməsi üçün kampaniya 

apardığını bildirərək, bununla ciddi şəkildə qanundan kənara çıxdıqlarını və Fransa XİN-in bu separatçı 

qurumla bağlı reaksiya verməməsinə təəssüflərini bildiriblər. 

Qeyd olunub ki, bir çox fransız mediası erməni əsilli Fransa vətəndaşlarının Qarabağdakı döyüş 

bölgəsinə göndərilməsinin görüntülərini yayıb. Bu vəziyyət Fransanın vasitəçi statusu yox, muzdluların işə 

götürülməsi, istifadəsi, maliyyələşdirilməsi və təliminə qarşı 4 dekabr 1989-cu il tarixli Beynəlxalq 

Konvensiyanın açıq şəkildə pozulmasıdır. 

Azərbaycan mənşəli Fransa vətəndaşları diplomat və siyasətçi kimi bu qərəzliliyin iki ölkə arasındakı 

dostluğa və münasibətlərə yaratdığı təhlükəli nəticələri anlayacağına ümid etdiklərini bildiriblər. 

Fransa xarici işlər nazirinə ünvanlanan müraciət bu ölkədə fəaliyyət göstərən aşağıdakı 

assosiasiyaların rəhbərləri tərəfindən imzalanıb: 

Lionda fəaliyyət göstərən Fransa-Azərbaycan Dialoqu Assosiasiyasının prezidenti Günel Səfərova, 

Parisdəki Ulduz Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Aytən Muradova, Parisdəki Fransada 

Azərbaycanlı Gənc Alimlər Assosiasiyasının administratoru Şəbnəm Süleymanova, Parisdə Fransa-

Azərbaycan Gənclər Assosiasiyasının prezidenti Kəmalə Gülməmmədova, Nant Fransada Azərbaycan 

Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Toğrul Zeynalov, Strasburqdakı Fransada Azərbaycanlı Tələbələr 

Assosiasiyasının prezidenti Fərid Əliyev, Strasburqda Kəpəz Assosiasiyasının prezidenti Dilbadi Qasımov. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris  
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Amerika nəşri Azərbaycanda yəhudi-müsəlman həmrəyliyi barədə yazır 

 

[12:00] 19.11.2020  

 

Nyu-Yorkda nəşr edilən “Tablet” yəhudi qəzetində Azərbaycan Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri 

Melih Yevdayevin “Azərbaycanda yəhudi-müsəlman həmrəyliyi” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, materialda Azərbaycanda yəhudilərlə müsəlmanların dinc yanaşı 

yaşaması, bu ölkənin tolerantlıq və multikulturalizm ənənələri, ermənilərin Azərbaycana qarşı təcavüzü və 

bu ilin sentyabr-noyabr aylarında ölkə ərazilərinin erməni işğalından azad edilməsindən bəhs olunur. 

Müəllif yazır ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 44 günlük müharibə noyabrın 10-da başa çatıb. 

Ermənistan atəşi dayandırmağa və işğal etdiyi əraziləri tərk etməyə razılaşmaq məcburiyyətində qalıb. Son 

30 ildə Ermənistan suveren Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal altında saxlayırdı. 800 minə yaxın 

azərbaycanlı ölkə daxilində zorla köçürülüb, münaqişənin əvvəlində 250 minə yaxın azərbaycanlı 

Ermənistandan qovulub. 

M.Yevdayev yazır ki, atəşkəsdən bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Şuşa şəhərini uğurla özünə qaytarıb. 

Bütün Azərbaycan xalqı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, respublikanın mədəniyyət paytaxtı sayılan Şuşa 

şəhəri həm də bu müharibənin ən tanınmış və sevimli qəhrəmanlarından biri olan Albert Aqarunovun 

fədakarcasına döyüşdüyü və 1992-ci ildə erməni snayperinin atəşi nəticəsində həlak olduğu yerdir. 

Aqarunovun həyatı azərbaycanlı müharibə qəhrəmanı yəhudinin həyat tarixçəsidir. Bu, Azərbaycanın 

müsəlman, yəhudi və xristian məzhəbli vətəndaşları arasında dostluğun və dinc yanaşı yaşamağın 

nümunəsidir. 

Müəllif qeyd edir ki, Aqarunov 1991-ci ildə erməni təcavüzkarlarına qarşı könüllü olaraq cəbhəyə 

gedənlərdən biri olub. 1992-ci ildə Şuşanın müdafiəsi zamanı yaralanmış yoldaşını xilas etmək üçün 

tankdan çıxarkən erməni snayperi onu güllə ilə vurub. 

Yevdayev yazır ki, Albert Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. O, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri 

adına layiq görülmüş ilk döyüşçülərdən biri olub. Bakı küçələrindən birinə Albert Aqarunovun adı verilib, 

keçən il həmin küçədə onun abidəsi açılıb. 

Bununla bərabər, qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Avropada və 

Birləşmiş Ştatlarda antisemitizmin geniş yayıldığı bir dövrdə əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan 

Azərbaycan dünyada yəhudilər üçün ən təhlükəsiz yerlərdən biri, İsrail Dövlətinin yaxın dostu və strateji 

müttəfiqidir. Yəhudilər əsrlərboyu Azərbaycanda dinc yanaşı yaşayırlar. 

1742-ci ildə Azərbaycanın Quba bölgəsinin hökmdarı yəhudilər üçün ayrıca icma təsis edib. Bu 

icmanın üzvləri müsəlman hökmdarlar tərəfindən qorunmaqla bərabər, özlərinin firavanlasan şəhərini 

qurmaq üçün zəruri resurslar da əldə ediblər. Rusiyada və Şərqi Avropada yaşayan yəhudilərin çoxu həmin 

şəhəri “Kiçik Yerusəlim” adlandırırdılar. Hazırda “Qırmızı Qəsəbə” adlanan bu yaşayış məntəqəsi İsrailin 

və Nyu-York ştatının hüdudlarından kənarda yerləşən yeganə yəhudi qəsəbəsidir. 

Azərbaycan əsrlərboyu yəhudiləri müdafiə edib. İkinci Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan 

Holokostdan xilas olmağa çalışan 10 minə yaxın avropalı yəhudiyə sığınacaq verib. 

Bu gün Qırmızı Qəsəbədə yəhudi icması firavan şəraitdə yaşayır, burada gözəl sinaqoqlar inşa edilib. 

Azərbaycanda 30 minə yaxın yəhudi yaşayır. Hakimiyyətin bütün şaxələrində təmsil olunmuş bu insanlar 

Azərbaycanda həyatın bütün sahələrində fəal iştirak edirlər. 

Müəllif Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən söhbət açaraq yazır ki, budəfəki silahlı münaqişə 

1990-cı illərin əvvəlində başlanıb. O vaxt Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ regionundakı şəhərlərə və 

kəndlərə soxularaq minlərlə dinc azərbaycanlını, o cümlədən körpələri, qadınları və qocaları qətlə yetirib. 

Buna cavab olaraq, Azərbaycanda yaşayan müsəlmanlar, yəhudilər və xristianlar öz vətənlərini və 

həmvətənlərini müdafiə etmək üçün çiyin-çiyinə döyüşüblər, lakin ermənilər Qarabağ regionunu işğal edə 

bilmişdilər. 

Müəllif daha sonra ötən əsrin əvvəlində başlanmış münaqişənin tarixindən söhbət açaraq qeyd edir 

ki, 1918-ci ildə ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törədib, əksəriyyəti qadınlar və uşaqlar 

olmaqla 12 minə yaxın azərbaycanlı müsəlmanı qətlə yetiriblər. O vaxt Bakıda yaşayan azərbaycanlıların 

orta hesabla beşdəbir hissəsi millətçi daşnak ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib. 1918-1920-ci illərdə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin apardığı təhqiqat nəticəsində məlum olub ki, o vaxt Bakıda yaşayan 

yəhudilərin çoxu azərbaycanlı müsəlmanları bu qırğından xilas etmək üçün əllərindən gələni ediblər. 

Həmin ildə ermənilər Qubada da yaşayan azərbaycanlılara və yəhudilərə qarşı kütləvi qırğın törədiblər. 
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İkinci Dünya müharibəsi illərində ermənilər nasistlərlə sıx əməkdaşlıq ediblər. Bu gün nasistlərin 

həmin erməni əlaltılarını Ermənistanda milli qəhrəmanlar kimi təqdim edirlər. Yerevanın mərkəzini 

Qaregin Njdenin böyük heykəli “bəzəyir”. Bundan əlavə, Yerevanda bir metro stansiyasına və bir meydana 

Njdenin adı verilib. Ermənistan hökuməti nasistlərin daha bir məşhur əlaltısının – general Dro adı ilə daha 

çox tanınmış Drastamat Kanayanın xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq Drastamat Kanayan adına Milli Strateji 

Tədqiqatlar İnstitutu yaradıb. Beləliklə, Ermənistan qatilləri və hərbi caniləri təşviq edir. 

Müəllif sonda yazır ki, Azərbaycan dinc yanaşı yaşamağın pioneri və nümunəsidir. Bu, 

çoxkonfessiyalı harmoniyanın bütün icmalar üçün faydalı olmasına parlaq sübutdur. Müəllif ümidvar 

olduğunu bildirir ki, həm bizim regionda, həm də onun hüdudlarından kənarda başqa ölkələr də bu müsbət 

təcrübədən dərs alacaqlar. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb 

 

[11:47] 19.11.2020  

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevə müraciət ünvanlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müraciətdə deyilir: 

-Möhtərəm cənab Prezident. 

Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsinin 30 il ərzində davam edən işğalına son qoyulması, 

dünyanın hansı səmtində yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı üçün doğma və əziz olan 

Qarabağın düşmən tapdağından azad edilməsi dövlətimizin tarixinə ən şərəfli səhifə kimi yazılacaq, bu 

tarixi gün əsrlər boyunca xalqımızın fəxarət və qürur mənbəyi kimi gələcək nəsillərin də qəlbində özünə 

yer alacaq. 

İki yüz il bundan əvvəl Rusiya imperiyası ilə Qacarlar dövləti arasında bağlanmış Gülüstan və 

Türkmənçay sülh müqavilələri ilə tarixi Azərbaycan torpaqları iki dövlət arasında bölüşdürüldü. Bundan 

sonra qədim tarixə və mədəniyyətə malik Azərbaycan xalqı tarixin sonrakı mərhələlərində ayrı-ayrı inkişaf 

yolları ilə irəliləmək məcburiyyətində qaldı. Eyni zamanda, bu müqavilələrin imzalanması ilə Rusiya 

Cənubi Qafqazda öz forpostunu yaratmaq məqsədilə Azərbaycan ərazilərində ermənilərin 

məskunlaşdırılmasına başladı. Türkmənçay müqaviləsinin nəticəsi olaraq 40 min erməni Azərbaycanın 

müxtəlif ərazilərində məskunlaşdırıldı. 1829-cu ilin Ədirnə sülh müqaviləsinin nəticələrinə görə isə 

Osmanlı İmperiyasının ərazilərində yaşayan daha 90 min erməni Naxçıvan, İrəvan və Qarabağ xanlıqlarının 

ərazilərində yerləşdirildi. Bununla müsəlman əhalisinin öz tarixi torpaqlarından sıxışdırıb çıxarılmasına 

başlanıldı. Hətta Avropa və Amerika tarixçiləri tərəfindən də təsdiq olunub ki, Azərbaycan ərazisində 

ermənilərin məskunlaşdırılması nəticəsində təkcə 1828-1920-ci illər ərzində artıq iki milyondan çox 

müsəlman əhali məcburi olaraq yaşadıqları ərazilərdən sürgün edilmiş və dəqiq məlum olmayan sayda 

insan qətlə yetirilmişdir. 

Sovet İttifaqı yaradıldıqdan sonra da ərazilərimizin ermənilər tərəfindən tədricən zəbt olunması 

prosesi davam etdirildi. Həmin dönəmdə “proletar beynəlmiləlçiliyi” şüarları ilə maskalanan sovet Rusiyası 

Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin hesabına genişlənməsinə əlverişli şərait yaratdı. Sovetləşmənin ilk 

dövrlərində cəmi 10 min kvadratkilometr ərazisi olan Ermənistan Dərələyəz, Zəngibasar, Zəngəzur və 

Göyçə mahallarının hesabına ərazilərini 26 min kvadratkilometrə çatdıra bildi. Azərbaycanın isə 

Naxçıvanla olan quru əlaqələri tamamilə kəsildi. Qarabağ mahalının dağ və aran hissələrinə bölünməsi, 

onun digər hissəsi Zəngəzurun Ermənistana verilməsi bir vaxtlar ərazisi 14 min kvadratmetrdən çox olmuş 

tarixi Qarabağ mahalının yox edilməsinə gətirib çıxardı. 1920-1986-cı illər ərzində Göyçə və Dilican dərəsi, 

Naxçıvanın 9 kəndi, Mehri rayonu, Sədərək və Kərki ərazilərinin bir hissəsi, Laçın rayonunun Qaragöl 

yaylağının, Qubadlı rayonunun Çayzəmi ərazilərinin, Qazax rayonunun Kəmərli kənd ərazisinin, Kəlbəcər 

rayonunun Zod qızıl ərazisinin bir hissəsi, Qazax rayonunun İncədərə yaylağı və əlavə 2500 hektarlıq 

torpaq sahələri, Kəmərli, Aslanbəyli və Qaymaqlı kəndlərinin ərazilərinin bir hissəsi müxtəlif bəhanələrlə 

zəbt edildi. 1923-cü ildə qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldı və bununla erməni 

şovinistlərinin Azərbaycana qarşı gələcək ərazi iddiaları üçün meydan açıldı, Cənubi Qafqazda ötən əsrin 

sonlarında və bu əsrin əvvəllərində yaşanan faciələrin əsası qoyuldu. 

1988-ci ilin fevral ayında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətin Xalq Deputatları Soveti səlahiyyəti 

olmaya-olmaya o zamankı Azərbaycan Konstitusiyasını pozaraq vilayətin Ermənistan SSR-yə birləşməsi 

haqqında qərar qəbul etdi. Moskvanın dəstəkçi siyasəti nəticəsində sonradan açıq hərbi əməliyyatlara 

çevrilən erməni təcavüzü torpaqlarımızın 20 faizinin işğalına, 1 milyondan çox insanın öz doğma 

torpaqlarında qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsinə səbəb oldu. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının 

süqutundan sonra geniş miqyas almış işğalçılıq müharibəsinin gedişində Azərbaycan Respublikası 

ərazisinin 20 faizi, o cümlədən Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı 7 rayon – Laçın, Kəlbəcər, 

Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. 20 

mindən çox azərbaycanlı qətlə yetirildi, on minlərlə soydaşımız yaralandı və əlil oldu. Ermənistan 

ərazisindən və Azərbaycanın işğal edilmiş bölgəsindən 1 milyondan çox azərbaycanlı qovularaq öz dədə-

baba yurdlarından didərgin salındı. İşğalçılıq müharibəsi zamanı erməni şovinistləri azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı bir sıra soyqırımı cinayətləri törətdilər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində 

əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri baş verdi. Soyqırımı aktı nəticəsində 613 nəfər dinc azərbaycanlı milli 
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mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirildi, 487 nəfər şikəst oldu, 1275 sakin girov götürülərək amansız 

işgəncələrə məruz qaldı. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi bu 

günədək məlum deyil. 

Yalnız 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə 

qayıdışından sonra Ermənistanın ölkəmizə və xalqımıza qarşı yürütdüyü etnik təmizləmə, soyqırımı və 

işğalçılıq siyasətinə qarşı müqavimət cəbhəsi yaradıldı. Ordu quruculuğu və silahlı qüvvələrin 

möhkəmləndirilməsi sahəsində görülən düşünülmüş tədbirlər Ermənistan hərbi birləşmələrinə ağır zərbələr 

endirməyə və işğal altında olan bəzi əraziləri, o cümlədən Füzuli rayonunun strateji əhəmiyyət daşıyan 

Horadiz qəsəbəsini azad etməyə imkan verdi. Azərbaycanla silah dili ilə danışmağın daha mümkün 

olmadığını görən Ermənistan Respublikası 1994-cü ilin mayında atəşkəs imzalamaq məcburiyyətində qaldı. 

Bununla da Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla həllinə nail olmaq üçün mötəbər beynəlxalq 

təşkilatların köməyi ilə aparılan danışıqlara əlverişli şərait yaradıldı. Həmin təşkilatlar tərəfindən qəbul 

olunmuş sənədlər münaqişənin nizama salınmasının hüquqi bazasının ayrılmaz hissəsini təşkil edib. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrdə, eləcə də 

BMT Baş Assambleyasının 2008-ci ildə qəbul etdiyi 62/243 nömrəli qətnamədə Azərbaycan 

Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı birmənalı şəkildə təsdiqlənib, 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması 

tələb olunub. Lakin münaqişənin həll edilməsi üçün göstərilən beynəlxalq səylər Ermənistanın qeyri-

konstruktiv və pozucu mövqeyi üzündən heç bir səmərə verməyib. Bu dövlətin rəhbərliyi cəzasız 

qalmasından, bölgədə sülh və sabitlik yaradılmasında marağı olmayan xarici qüvvələrin dəstəyindən 

istifadə edərək, aparılan danışıqlar prosesini pozmaq və Azərbaycan torpaqlarının işğalını əbədiləşdirmək 

üçün müntəzəm cəhdlər göstərib. 

O cümlədən 2018-ci ilin aprelində Ermənistanda baş verən hakimiyyət dəyişikliyindən sonra 

Azərbaycana qarşı təxribatlar daha geniş vüsət alıb. Ermənistan rəsmiləri öz bəyanatları və davranışları ilə 

sübut ediblər ki, bu dövlət nəinki işğal altında olan əraziləri qaytarmağa hazırlaşmır, əksinə, Azərbaycanın 

yeni ərazilərini işğal etmək niyyəti güdür. Bu məqsədlə Ermənistan rəhbərliyi 2020-ci il sentyabrın 27-də 

növbəti planlaşdırılmış təxribata əl atıb. İşğalçı ölkənin silahlı qüvvələri müxtəlif növ silahlardan, o 

cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və hərbi mövqelərimizi 

bir neçə istiqamətdən atəşə tutublar. Mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında həlak olan və yaralananlar 

olub. Düşmənin hücumunun cavabında Azərbaycan Respublikası BMT-nin Nizamnaməsinə uyğun 

özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək, təcavüzkarı sülhə məcbur etmək məqsədi ilə əks-hücum 

əməliyyatına başlayıb. Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan Ordusu 44 gün davam edən əməliyyat gedişində 

möhtəşəm qələbələr qazanaraq dünya hərb tarixinə yeni şanlı səhifələr yazıb. Silahlı Qüvvələrimizin 

kompleks inkişafı və modernləşdirilməsi ilə bağlı son 17 ildə həyata keçirilən hərbi siyasətin səmərəliliyi 

döyüş meydanında təcəssümünü tapıb. Güclü Ordunun yaradılması, Silahlı Qüvvələrimizin ən müasir 

döyüş vasitələri ilə təchiz edilməsi, şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin və hərbi vətənpərvərlik 

tərbiyəsinin yüksəldilməsi, Ordu ilə xalqının vəhdətinin təmin edilməsi rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 

möhtəşəm Qələbəsinin kökündə dayanan həqiqətlərdir. Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsində 

qazandığı qələbəsi ilə hazırkı dünyanın ən güclü, müasir, hazırlıqlı, yüksək döyüş qabiliyyətinə malik olan 

orduları sırasında layiqli yer tutduğunu əyani şəkildə sübuta yetirdi. İnanırıq ki, müzəffər Ordumuzun döyüş 

əməliyyatlarını xüsusi peşəkarlıqla planlaşdıraraq həyata keçirmək strategiyası və taktikası digər ölkələrin 

hərbi strukturları tərəfindən öyrəniləcək və tətbiq ediləcəkdir. 

Cənab Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin rəhbərliyinizlə cəmi 44 gün davam edən müharibədə 

Azərbaycan beş ilə işğal olunmuş və 30 il ərzində möhkəmləndirilmiş torpaqlarımızı düşməndən geri aldı. 

Bir il əvvəl bəyan etdiyiniz “Qarabağ Azərbaycandır!” ifadəsi xalqımızın müqəddəs torpaqlarımız uğrunda 

savaşının ideya əsası, qələbəyə səsləyən lider çağırışı oldu. Bütün xalq bu çağırışa səs verdi, birləşdi, 

qələbəmizin əsasına çevrilən milli birliyimizi və həmrəyliyimizi formalaşdırdı. Cəmiyyətimizin bu 

günlərdə nümayiş etdirdiyi möhtəşəm səfərbərlik xalqımızın Sizin ətrafınızda sıx birləşməsinin bariz 

ifadəsi olmaqla yanaşı, Azərbaycanın bütün dünyaya ciddi mesajı kimi qəbul edildi. Vətən müharibəsində 

qazanılan tarixi qələbə Azərbaycan xalqının əzmini, qətiyyətini, mübarizliyini, doğma torpaqları uğrunda 

hər cür fədakarlığa və qəhrəmanlığa hazır olduğunu göstərdi. Xalqın və Ordunun Prezident və Müzəffər 

Ali Baş Komandan kimi Sizə dərin inamı Vətən müharibəsinin tarixi qələbə ilə başa çatması il bütün 

dünyaya bir daha aydın şəkildə bəyan oldu. 
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Sizin adınız gələcək nəsillərin qəlbində Azərbaycan xalqının qürur mənbəyi olaraq əbədi 

yaşayacaqdır! 

Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun müzəffər Azərbaycan Ordusuna! Yaşasın Azərbaycan! 

 

AZƏRTAC 
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İtaliya Deputatlar Palatası üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərə əməl etməyə çağıran 

qətnamə qəbul edib 

 

[11:09] 19.11.2020  

 

Noyabrın 18-də İtaliya Deputatlar Palatasının xarici əlaqələr daimi komissiyası Azərbaycan, Rusiya 

prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin imzaladıqları Bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərə əməl etməyə 

çağıran qətnamə qəbul edib. 

Sənəddə münaqişənin tarixi və hüquqi çərçivəsi haqqında məlumat verilərək 1991-1994-cü illərdə 

hərbi əməliyyatlar nəticəsində 30 min insanın həlak olduğu, yüz minlərlə insanın məcburi köçkün 

vəziyyətinə düşdüyü, 1993-cü ildən etibarən Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər yeddi ətraf rayonunun 

Ermənistanın nəzarəti altına düşdüyü, münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi ilə 

öz mövqeyini bəyan etdiyi vurğulanır. 

2020-ci il 27 sentyabr tarixində Ermənistan və Azərbaycan arasında toqquşmaların başladığı, üç 

humanitar atəşkəsə baxmayaraq, ən azı beş min insanın həlak olduğu, infrastrukturlara, yaşayış 

məntəqələrinə və tarixi dəyəri olan abidələrə böyük ziyan dəydiyi bildirilir. 

Qətnamədə 9 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti və Ermənistan Respublikasının baş naziri tərəfindən dərhal atəşkəsin əldə edilməsi, Ermənistan 

tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin Azərbaycana qaytarılması və yeni təmas xəttində Rusiya 

sülhməramlılarının yerləşdirilməsinə çağıran Bəyanatın imzalandığı vurğulanır. Bu xüsusda, İtaliya 

hökumətindən tərəfləri atəşkəsə və 10 noyabr Bəyanatından irəli gələn digər öhdəliklərə əməl etməyə 

çağırması istənilir. 

Qətnamədə İtaliya hökuməti bütün maraqlı tərəflərə onların nəzarəti altında olan ərazilərə məcburi 

köçkünlərin geri qayıtması, insan hüquqlarının qorunması, hər bir icmanın kimliyinə, mədəni və dini 

plüralizmə hörmət edilməsi, tarixi-mədəni irsin bütövlüyü və mühafizəsinin təmin olunması üçün çağırış 

etməyə dəvət olunur. 

Sənəddə, habelə İtaliya hökumətindən ATƏT-in Dağlıq Qarabağ böhranı ilə bağlı fəal rol oynamaqda 

çətinliklərini nəzərə alaraq, bu qurumun siyasət və mexanizmlərinin səmərəliliyinin yoxlanılmasının 

zəruriliyi məsələsini ATƏT-in baş qərargahında qaldırmaq, bölgənin sabitləşməsinə və yenidən 

qurulmasına töhfə vermək üçün Avropa və beynəlxalq institutlar ilə birgə razılaşma əsasında İtaliyanın 

maksimum öhdəliyini təmin etmək istənilir. 

İtaliya və Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsinə də diqqət çəkən Deputatlar Palatası hökuməti 

İtaliya və Avropaya bağlanan neft və qaz boru kəmərlərinin enerji nəqlinin müntəzəmliyinin təmini 

məqsədilə region ölkələrinə müraciət etməyə çağırır. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 

 

AZƏRTAC 
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Misir qəzeti Azərbaycan Prezidentinin üçrəngli bayrağımızı işğaldan azad edilmiş torpağımızda 

qaldırmasından yazıb 

 

[08:04] 19.11.2020  

 

Misirin “Almasryalyoum” qəzetində Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin üçrəngli bayrağımızı işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonunda qaldırması 

barədə xəbər dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda dövlətimizin başçısının Azərbaycan xalqının yenilməz, 

Ordumuzun müzəffər olmasını bütün dünyaya göstərdiyimiz haqqında sözləri yer alıb. Qeyd olunub ki, 

İlham Əliyev 17 il ərzində ölkə Prezidenti və Ali Baş Komandan kimi tarixi Azərbaycan torpağında ikinci 

erməni dövlətinin yaradılmasına heç bir vaxt imkan verilməyəcəyini bildirib. 

Qəzetin xəbərində Qarabağda heç bir statusdan söhbət gedə bilməyəcəyini vurğulayan Prezident 

İlham Əliyevin çıxışından aşağıdakı sitat verilib: “Çoxmillətli, çoxkonfessiyalı, mütərəqqi Azərbaycan 

dövləti var. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri normal yaşayırlar, 

mehribanlıq, sülh şəraitində yaşayırlar. Erməni xalqı da belə yaşayacaq. Bizim erməni xalqı ilə işimiz 

yoxdur. Mən bu 44 gün ərzində çoxsaylı müsahibələrimdə demişəm, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və 

onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar, onlar kriminal, qorxaq xunta 

rejimindən öz yaxasını qurtarmalıdırlar”. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Erməni könüllüləri internet forumlarda cəbhədə baş verənlər barədə yazırlar 

 

[01:27] 19.11.2020  

 

Erməni könüllüsü internet forumlarda cəbhədə baş verənlər barədə yazırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müxtəlif ölkələrdən Qarabağa vuruşmağa gəlmiş ermənilərin cəbhədə baş 

verənlər barədə internet forumlarında yazdıqları çoxlarında nifrət və istehza doğurur. 

Rusiyanın “Moskovskiy komsomolets” qəzeti belə döyüşçülərdən biri, “LostArmour” forumunda 

“Andrewbek1974” adı altında iştirak edən erməninin Qarabağ döyüşləri barədə yazılarını dərc edib. 

Qəzet yazır ki, İkinci Qarabağ müharibəsində Suriya, Livan, İraq, Fransa və Rusiyanın erməni 

diasporlarının nümayəndələri də iştirak ediblər. Onlar müharibə başa çatdıqdan sonra forumlarda 

bölüşdükləri yazılarda erməni tərəfinin hərbi sursat və rabitə vasitələri ilə pis təchiz olunması, komandirlər 

tərəfindən başlı-başına buraxılması, rabitə vasitələrinin çatışmaması və digər problemləri dilə gətirirlər. 

“LostArmour” forumunun erməni iştirakçısının sözlərinə görə, Ermənistanda könüllülərə hərbi 

geyim verilməyib, zirehli jiletləri isə özləri almalı olublar, onlara köhnə Kalaşnikov pulemyotu, Makarov 

tapançası və Kalaşnikov avtomatları paylanıb. 

Şuşa döyüşlərinə qatılmış “Andrewbek1974” forumçu yazır ki, bölüklərinə Hamlet adlı şəxs 

rəhbərlik edib. Onun “Artsax ordusu”nun “mayor”u olduğu deyilsə də buna heç kim əmin deyildi. 

“Mayor”un kriminal mənşəli biri olduğu şübhəsiz idi. Bölüyə isə əslində yerli sakin, birinci Qarabağ 

müharibəsinin iştirakçısı Aşot rəhbərlik edirdi. 

“İlk döyüşümüzdə isə donuzlara qalib gəldik” deyən erməni könüllüsü xatırlayır ki, oktyabrın 23-də 

gecə növbətçiləri atəş açmağa başlayıblar, digərləri də onlara qoşulub. Səhər açılanda isə döyüş 

“meydanı”nda iki donuz leşi tapıblar. Məlum olub ki, bütün gecəni bölük iki donuzu atəşə tutub və “qalib” 

gəlib. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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18 noyabr 

 

Xarici jurnalistlər ermənilərin Füzuli şəhərində törətdiyi vəhşilikləri öz gözləri ilə görüblər 

 

[21:41] 18.11.2020  

 

Noyabrın 18-də bir qrup yerli və xarici jurnalist Ermənistanın işğalından azad olunmuş Füzuli 

şəhərinə səfər edib. 

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, jurnalistlər Füzuli şəhərində 

Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin ağır nəticələri ilə tanış olublar. Onlar Füzuli şəhərində 

ermənilərin 27 il ərzində törətdikləri vəhşilikləri, vandalizmi öz gözləri ilə görüblər. Jurnalistlərə məlumat 

verilib ki, ermənilər Füzulidə yaşayış məntəqələrini, qəbiristanlıqları, tarixi, mədəni abidələri vəhşicəsinə 

dağıdıblar. 

Səfərdə iştirak edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib ki, bir Azərbaycan 

vətəndaşı kimi hər birimiz üçün bu, həm kədərli, həm də sevincli haldır. Kədərlidir o mənada ki, bu cür 

dağıntıların, vəhşiliklərin şahidi olursan. Bu, insan həyatıdır. Ermənilər insanların həyatını məhv ediblər. 

Füzuli işğaldan əvvəl 100 mindən çox insanın yaşadığı bir rayon, Azərbaycanın ən inkişaf etmiş 

bölgələrindən biri idi. Amma ermənilər tərəfindən dağılıb, məhv edilib. Bu vəhşiliklərlə Ermənistan özünün 

əsl simasını göstərir. Budur Ermənistanın əsl mahiyyəti. 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan Füzuli şəhərinə 

yenidən həyat gətirəcək. İşğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizə yenidən həyat gətiriləcək. Füzuli 

şəhərindən yenə də gülüş və sevinc səsləri eşidiləcək. Azərbaycan öz quruculuq siyasəti ilə Ermənistandan 

fərqini bir daha göstərəcək. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Füzuli, eyni zamanda, Azərbaycan mədəniyyətində, xalqımızın 

maddi-mədəni irsində öz rolu olan bir rayon idi. Burada olan maddi-mədəniyyət abidələri də erməni 

vandalizmi nəticəsində tamamilə darmadağın edilib. Bugünkü səfər zamanı beynəlxalq media 

nümayəndələrinin Füzuli şəhərindəki tarixi abidələrimizə, məscidlərimizə də baş çəkmək imkanı oldu. 

Burada orta əsrin memarlıq inciləri olan hamam kompleksləri var idi. Mədəniyyət Nazirliyində bütün bu 

abidələrin inventarı var. İnventar üzrə onların hər birinin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Ali Baş 

Komandanın dediyi kimi, işğal olunmuş ərazilərimizdəki bütün bu maddi-mədəni zərərin hamısının 

kompleks qiymətləndirilməsi aparılacaq. Buraya beynəlxalq ekspertlər də cəlb olunacaq. Ermənistan bu 

cür əməllərinə görə beynəlxalq hüquq və humanitar hüquq əsasında məsuliyyət daşıyır. Ermənistan uzun 

illər bu məsuliyyətini gizlətməyə çalışırdı. Amma bu məsuliyyətdən heç yerə qaça bilməz. Azərbaycan 

bütün bu halları sənədləşdirdikdən sonra aidiyyəti üzrə beynəlxalq səviyyədə addımlar atacaq. 

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, bugünkü səfər Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı əsasında həyata 

keçirilib, beynəlxalq media nümayəndələrinin iştirakı ilə bu dağıntılar, vəhşiliklər sənədləşdirilib. Sonra 

bunlar sistemli şəkildə konkret sahələr üzrə vahid hesabat formasına salınacaq. 

“İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda olduğumuz üçün qürur hissi keçiririk. Bu hissləri bizə 

yaşatdığına görə Ali Baş Komandanımıza minnətdarıq. Əsgər və zabitlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. 

Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, onların ruhu qarşısında baş əyirik, yaralı əsgərlərimizin tezliklə 

sağalmasını arzulayırıq”, - deyə Prezidentin köməkçisi bildirib. 

Ermənilərin Füzuli şəhərini darmadağın etdiyini söyləyən Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Alı Alıyev deyib ki, erməni terroru nəticəsində rayonun 105 min əhalisi pərən-pərən düşüb: “Gördüyünüz 

kimi Füzulidə yararlı bina qalmayıb. İctimai binalar, evlər, zavodlar, fabriklər, məktəblər, uşaq bağçaları 

yerlə-yeksan edilib. Ali Baş Komandanın dediyi kimi, Füzulinin gözəlliyi yenidən bərpa olunacaq, şəhər 

qurulub tikiləcək. İnanırıq ki, xarici ölkələrin media nümayəndələri erməni vəhşiliyini bütün dünyaya 

çatdıracaqlar”. 

Öz evinin qarşısında dayandığını söyləyən Füzuli şəhər sakini Şadiyyə Qəhramanova Müzəffər Ali 

Baş Komandana, əsgərlərimizə, şəhidlərimizin analarına dərin təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirərək 

deyib: “Otuz ilə yaxın bir müddət keçdikdən sonra yenə mən öz həyətimi, uçuq divarları olsa da, öz evimi 

görürəm. Media təmsilçilərindən xahiş edirəm ki, bizim haqq işimizi dünya ictimaiyyətinə çatdırsınlar”. 

Füzuli şəhər sakini Vəliyev Vaqif deyib: “Bu gün sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Çünki işğaldan 

azad olunmuş Füzuli şəhərində evlərimizi görürük. Prezident İlham Əliyev bizim qürurumuzu özümüzə 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

787 
 

qaytardı. Prezidentimizin dediyi kimi, hər şey öz yerini alacaq, bütün binalar bərpa olunacaq. Mən Ali Baş 

Komandana və Azərbaycan Ordusuna füzulililər adından minnətdarlığımı bildirirəm. Eşq olsun Ali Baş 

Komandana, Azərbaycan Ordusuna!”. 

 

AZƏRTAC 
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Fransız deputat həmkarlarını Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirdikləri fikirlərdə ehtiyatlı olmağa 

çağırıb 

 

[20:46] 18.11.2020  

 

Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasına dair çağırış Fransa tərəfindən qəbul edilmiş 

beynəlxalq və ikitərəfli öhdəliklərə ziddir və buna görə də beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşanlar 

tərəfindən qəbul edilə bilməz. Fransa üzərinə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri ilə bağlı öhdəlik 

götürüb və hər hansı yeni diplomatik mövqe Dnestryanı (Moldova) və ya Şimali Osetiya (Gürcüstan) kimi 

bir çox separatçı ərazilərin tanınmasına yol açaraq, ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinə yenidən dönüşünü 

doğurur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər fransız deputat Jerom Lamberin Sosialist Partiyasından olan 

həmkarlarının Dağlıq Qarabağla bağlı fikirlərinə etiraz olaraq ünvanladığı məktubda yer alıb. 

Məktubda qeyd olunur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri ilə müəyyən edilmiş beynəlxalq 

hüquq prinsipləri Dağlıq Qarabağla bağlı məcburi kompasımız olaraq qalmalıdır. Üstəlik bu, son onilliklər 

boyunca fransız diplomatiyasının dəyişməz mövqeyi olub. 

Fransa Sosialist Partiyasının Milli Bürosunda Dağlıq Qarabağda vəziyyətlə bağlı mətnə etiraz edən 

Jerom Lamber fransız siyasətçilərini bir qrup ifratçı erməninin diktəsi ilə oturub-durmamağa, hər hansı bir 

qərara qəbul edərkən diqqətli olmağa və onun nəticələri haqqında düşünməyə səsləyib. O, eyni zamanda, 

həmkarlarının Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirikləri fikirlərin Fransanın qəbul etdiyi beynəlxalq və 

ikitərəfli öhdəliklərə tamamilə zidd olduğunu, eləcə də beynəlxalq hüququn bir neçə prinsipini, xüsusilə 

sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipini pozduğunu diqqətə çatdırıb. 

Fransız deputat xatırladıb ki, BMT Dağlıq Qarabağ, eləcə də Ermənistanın 1993-cü ildən işğal etdiyi 

digər ərazilər də daxil olmaqla, bütün bu torpaqlar üzərində Azərbaycan Respublikasının suverenliyini 

tanıyıb. Jerom Lamber 1993-cü ilin dekabrında Fransa və Azərbaycan arasında imzalanmış dostluq, 

anlaşma və əməkdaşlıq müqaviləsinin məğzini də xatırladaraq, bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrində müəyyən edilmiş beynəlxalq hüquq prinsipləri Dağlıq Qarabağla bağlı məcburi kompas 

olaraq qalmalıdır. 

O, həmçinin diqqətə çatdırıb ki, Fransa beynəlxalq səviyyədə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməli və 

hətta nüfuzlu erməni mənşəli fransız icmasının təzyiqləri altında olsa da, medianı təhdid etməməli, müvafiq 

qurumlara, eləcə də seçilmiş məmurlara təzyiq göstərməməlidir. 

“Ailə üzvlərimə ölüm hədələri də daxil olmaqla, minlərlə təhqir və təhdid mesajları alıram. Bütün bu 

təhqir və hədələr mənə Fransa diplomatiyasının mövqeyini xatırlatmaqdan çəkindirmək üçün ünvanlanır”, 

- deyə J. Lamber yazıb. Vurğulayıb ki, bəzilərinin seçki dairələrində erməni icması ilə əlaqələrini bilsək də, 

Sosialist Partiyası beynəlxalq hüquqa məhəl qoymadan daim millətçi çıxışlar edən ermənilər tərəfindən ələ 

keçirilməməlidir. 

“Dünyanın bu bölgəsində və digər bölgələrində Fransanın layiqli diplomatik mövqe tutmasını 

istəyiriksə, əslində çox ifratçı erməni qrupunun diktə etdiyi nöqteyi-nəzərləri qəbul etməməli və buna diqqət 

yetirməliyik. Əgər atəşkəs istəmiriksə, onun yerinə nə istəyirik?! Əbədi müharibəmi?”, - deyə J. Lamber 

həmkarlarına səslənib və onları beynəlxalq hüquq çərçivəsində regiondakı insanlar üçün sülh və firavanlığı 

təmin etməyə çağırıb. 

  

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
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İndoneziyanın KİV-ləri Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[19:48] 18.11.2020  

 

Azərbaycanın Ermənistan ordusu tərəfindən uzun illərdən bəri işğal altında saxlanılan torpaqlarının 

azad edilməsi barədə İndoneziya mətbuatında təbliğat işinin davam etdirilməsi məqsədilə, ölkəmizin 

İndoneziyadakı səfiri Cəlal Mirzəyev Qərbi Yava əyalətinin Purvakarta şəhərinə səfəri çərçivəsində burada 

fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Radio Akom” və “Ash-Shidiq” radiolarına, “Pasudan Ekspres” qəzetinə 

və “Jabarnews.com” xəbər portalına müsahibələrində səfir Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, tarixi və 

iqtisadiyyatı haqqında ətraflı danışıb. Diplomat Azərbaycan ilə İndoneziya arasında siyasi və iqtisadi 

münasibətlər, həmçinin iki dost ölkənin regionlarının əməkdaşlıq imkanları haqqında məlumat verib. 

Eyni zamanda, C.Mirzəyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış ərazilərimizin bu ölkənin silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi və həmin ərazilərdə 

azərbaycanlıların etnik təmizləməyə məruz qalması barədə sualları cavablandırıb. Səfir işğal nəticəsində 1 

milyondan çox soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyini, Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin icrasına məhəl qoymadığını bildirib. 

Cari ilin iyulundan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin sərhəddə və təmas xətti boyunca 

intensiv şəkildə hərbi təxribatlara əl atması, xüsusilə sentyabrın 27-də genişmiqyaslı hərbi təcavüzə 

başladığı vurğulanıb. 

Səfir C.Mirzəyev Ermənistan silahlı qüvvələrinin Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı qadın, uşaq, 

yaşlı insanlar arasında fərq qoymayaraq, qətliamlar törətməsi, tarixi-dini abidələri dağıtması, hətta 

Azərbaycan xalqının hisslərini təhqir etmək məqsədilə işğal altındakı torpaqlarımızdakı məscidləri tövləyə 

çevirərək orada donuz saxlamaları haqqında geniş danışıb. 

Həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-dən etibarən Azərbaycana qarşı başladığı 

yeni hərbi təcavüz zamanı xüsusilə Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər şəhərlərə endirilən raket zərbələri ilə 

mülki əhaliyə qarşı törədilən amansız hücumlar barədə geniş məlumat verilib. Bildirilib ki, bu hücumlar 

nəticəsində onlarca insan, o cümlədən uşaqlar və qadınlar həlak olub, yüzlərlə sakin yaralanıb. İndoneziyalı 

jurnalistlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi faciələrə, son günlərdə 

yaşanan hadisələrə görə dərin təəssüf hissi keçirdiklərini və ən qısa zamanda ədalətin öz yerini tapacağına 

ümid etdiklərini bildiriblər. 

Haqlı mübarizəmizin təkcə İndoneziya XİN tərəfindən deyil, həmçinin İndoneziya Nümayəndələr 

Palatasının Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsi, Parlament fraksiyaları, İndoneziyanın bütün 

müsəlman dini icmalarını özündə birləşdirən Üləmalar Məclisi tərəfindən yazılı bəyanatlarla dəstəkləndiyi 

müsahibələrdə xüsusi vurğulanıb. 

Azərbaycanlı səfir indoneziyalı dinləyicilərə və oxuculara ölkəmizin iqtisadi inkişafı, aparılan 

islahatlar, Azərbaycanın regionda liderliyi ilə həyata keçirilən irimiqyaslı transregional enerji və 

infrastruktur layihələri, habelə Azərbaycan–İndoneziya münasibətləri barədə də geniş məlumat verib. 

Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf yolunda olduğu və bu əlaqələrin daha yüksək səviyyəyə 

qaldırılması məqsədilə bir sıra konkret sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. 

Ölkələrimiz arasında investisiya qoyuluşu sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensialın olduğunu 

qeyd edən diplomat Azərbaycandakı əlverişli investisiya mühiti haqqında məlumat verib. Azərbaycan–

İndoneziya münasibətlərinin möhkəm zəmində inkişaf etdirilməsi məqsədilə ölkələrimizin regionları 

arasında əlaqələrin yaradılmasının zəruriliyini vurğulayıb. 

Müsahibələr zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı son hərbi təcavüzü 

nəticəsində dinc əhaliyə, dini abidələrə qarşı hücumları əks etdirən əyani materiallar mətbuat 

nümayəndələrinə təqdim edilib. 

  

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta 

 

AZƏRTAC 

 

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

790 
 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

791 
 

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan öz quruculuq siyasəti ilə Ermənistandan fərqini bir daha göstərəcək 

 

[19:28] 18.11.2020  

 

Beynəlxalq jurnalistlərin Füzuliyə səfərində dünyanın aparıcı media orqanlarının nümayəndələri 

iştirak edirdilər. Onlar ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri gördülər, sənədləşdirdilər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının 

xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Füzuli şəhərində jurnalistlərə bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi hər birimiz üçün bu, həm kədərli, həm də 

sevincli haldır. Kədərli o mənada ki, bu cür dağıntıların, vəhşiliklərin şahidi olursan. Bu, insan həyatıdır. 

Ermənilər insanların həyatını məhv ediblər. Füzuli şəhəri işğaldan əvvəl 100 mindən çox insanın yaşadığı 

bir şəhər idi. Azərbaycanın ən inkişaf etmiş şəhərlərindən biri idi. Amma ermənilər tərəfindən dağılıb, məhv 

edilib. Bu vəhşiliklərlə Ermənistan özünün əsl simasını göstərir. Budur Ermənistanın əsl mahiyyəti. 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan Füzuli şəhərinə 

yenidən həyat gətirəcək. İşğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizə yenidən həyat gətiriləcək. Füzuli 

şəhərindən yenə də gülüş və sevinc səsləri eşidiləcək. Azərbaycan öz quruculuq siyasəti ilə Ermənistandan 

fərqini bir daha göstərəcək. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Füzuli, eyni zamanda, Azərbaycan mədəniyyətində, xalqımızın 

maddi-mədəni irsində öz rolu olan bir rayon idi. Burada olan maddi-mədəniyyət abidələri də erməni 

vandalizmi nəticəsində tamamilə darmadağın edilib. Bugünkü səfər zamanı beynəlxalq media 

nümayəndələrinin Füzuli şəhərindəki tarixi abidələrimizə, məscidlərimizə də baş çəkmək imkanı oldu. 

Burada orta əsrin memarlıq inciləri olan hamam kompleksləri var idi. Mədəniyyət Nazirliyində bütün bu 

abidələrin inventarı var. İnventar üzrə onların hər birinin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Ali Baş 

Komandanın dediyi kimi, işğal olunmuş ərazilərimizdəki bütün bu maddi-mədəni zərərin hamısının 

kompleks qiymətləndirilməsi aparılacaq. Buraya beynəlxalq ekspertlər də cəlb olunacaq. Ermənistan bu 

cür əməllərinə görə beynəlxalq hüquq və humanitar hüquq əsasında məsuliyyət daşıyır. Ermənistan uzun 

illər bu məsuliyyətini gizlətməyə çalışırdı. Amma bu məsuliyyətdən heç yerə qaça bilməz. Azərbaycan 

bütün bu halları sənədləşdirdikdən sonra aidiyyəti üzrə beynəlxalq səviyyədə addımlarını atacaq. 

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, bugünkü səfər Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı əsasında həyata 

keçirilib, beynəlxalq media nümayəndələrinin iştirakı ilə bu dağıntılar, vəhşiliklər sənədləşdirilib. Sonra 

bunlar sistemli şəkildə konkret sahələr üzrə vahid hesabat formasına salınacaq. 

“İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda olduğumuz üçün qürur hissi keçiririk. Bu hissləri bizə 

yaşatdığına görə Ali Baş Komandanımıza təşəkkür edirik. Əsgər və zabitlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. 

Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, onların ruhu qarşısında baş əyirik, yaralı əsgərlərimizə Allahdan 

tezliklə şəfa diləyirik”, - deyə Prezidentin köməkçisi bildirib. 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[17:17] 18.11.2020  

 

Noyabrın 18-də Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Şefik Caferoviç Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.  

Şefik Caferoviç Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində sülhün bərpa edilməsi ilə bağlı bəyanatın 

imzalanmasını alqışlayıb. O qeyd edib ki, əxlaq, ədalət və beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə 

əsaslanan bu bəyanatın imzalanması bütün regiona sabitlik gətirəcək və yeni perspektivlər açacaqdır. Şefik 

Caferoviç Bosniya və Herseqovinanın Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 

mövqeyini və bununla əlaqədar ölkəsinin Parlament Assambleyasının müvafiq qətnamə qəbul etdiyini də 

dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıb. 

Telefon söhbəti zamanı Prezident İlham Əliyev imzalanmış bəyanatın bütün təfərrüatları və onun 

yerinə yetirilməsi, eləcə də bölgədə hazırkı vəziyyət barədə Şefik Caferoviçə məlumat verib. Prezident 

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Şefik Caferoviçin, Bosniya və 

Herseqovinanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək məsələsi ilə bağlı prinsipial mövqeyini yüksək 

qiymətləndirib. 

Telefon söhbəti zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyədə dostluq münasibətlərinin mövcudluğu 

qeyd edilib, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük imkanların olduğu bildirilib. 

Eyni zamanda, tərəflər koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət imkan verdiyi zaman ən yüksək 

səviyyədə qarşılıqlı rəsmi səfərlərin həyata keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. 
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Azərbaycan XİN Rusiya Prezidentinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair müsahibəsinə 

münasibət bildirib 

 

[16:49] 18.11.2020  

 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsi Rusiya Federasiyasının Prezidenti 

Vladimir Putinin noyabrın 17-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair müsahibəsi ilə əlaqədar KİV-

in sualını cavablandırıb. 

AZƏRTAC həmin sualı və cavabı təqdim edir. 

Sual: Rusiya Federasiyasının Prezidenti noyabrın 17-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə 

bağlı medianın suallarını cavablandırdı. Bu müsahibəni necə qiymətləndirirsiniz, vurğulanan məqamlarla 

bağlı nə deyə bilərsiniz? 

Cavab: Azərbaycan Rusiya tərəfinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün göstərdiyi 

səyləri yüksək qiymətləndirir. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür və ATƏT-in Minsk 

qrupunun üç həmsədr dövləti arasında bölgəmizə birbaşa həmsərhəd olan, onunla çoxillik tarixi əlaqələrə 

malik yeganə ölkədir. Bu, Rusiyanın Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin, sabitliyin və sülhün 

möhkəmləndirilməsində birbaşa marağını izah edir. 

Müsahibədə Rusiya dövləti başçısının vasitəçiliyi ilə bu il 9 noyabr tarixli razılaşmanın əldə 

olunmasında oynadığı mühüm rol haqqında kifayət qədər ətraflı məlumat verilib. Rusiya Prezidentinin 

şəxsi rolu, bu il 9 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın altındakı imzası onun sülh prosesinə son dərəcə 

əhəmiyyətli töhfəsini və bu prosesin geriyə dönməzliyinə zəmanətdir. 

Rusiya Prezidentinin üçtərəfli bəyanatın mühüm bir nailiyyəti kimi qan tökülməsinin dayandırılması 

olduğuna dair qiymətləndirməsini tamamilə bölüşürük. Azərbaycan tərəfi müharibənin ilk dəqiqələrindən 

bəri beynəlxalq birliyin atəşkəs çağırışlarını həmişə və tamamilə dəstəkləyib. 

Rusiya Prezidenti öz müsahibəsində həll prosesi tarixinə də toxunub. 

Prezident Vladimir Putinin beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən həm Qarabağın dağlıq hissəsinin, 

həm də onun ətrafındakı bütün bölgələrin Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz hissəsi olduğu barədə sözləri 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rusiyanın bu mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, ATƏT-in 

və digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarının möhkəm təməlinə söykənir. 

Rusiya Prezidentinin müsahibəsində ölkəmizin işğal edilmiş ərazilərinin Ermənistanın nəzarəti 

altında olması barədə açıqlaması son dərəcə mühüm xarakter daşıyır. Bu açıqlama erməni tərəfinin dünya 

ictimaiyyətini aldatmaqla Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində Ermənistanın yaratdığı qanunsuz rejimi 

ön plana gətirmək cəhdlərinin tamamilə uğursuz olduğunu təsdiqləyir. 

Qeyd edək ki, Ermənistan rəhbərliyinin münaqişə çərçivəsinin genişləndirilməsi və Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını münaqişəyə cəlb etmək cəhdləri uğursuz oldu. Rusiya Prezidenti 

müsahibəsində bir daha açıq və aydın şəkildə heç kimin Ermənistan ərazisinə təcavüz etmədiyini bəyan 

etdi. Beləliklə, bütün döyüş əməliyyatlarının 1990-cı illərdə ölkəmizin Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğal olunmuş ərazisində baş verdiyi barədə Azərbaycanın mövqeyi təsdiqləndi. 

Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, Rusiya Prezidenti Ermənistan tərəfinin cari ilin 9 noyabr tarixli 

razılaşmanın şərtlərini yerinə yetirməkdən ehtimal olunan imtinasını “böyük səhv” və hətta “intihar” kimi 

xarakterizə edib. Bu qiymətləndirməyə tamamilə şərik oluruq. Prezident Vladimir Putinin müdrikcəsinə 

qeyd etdiyi kimi, Rusiyanın fəal dəstəyi ilə əldə olunan üçtərəfli bəyanat münasibətlərin uzun müddətə 

normallaşdırılması üçün yaxşı zəmin yaradır. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan silahlı qüvvələri Şuşa ətrafında meşələri yandırmaq üçün ağ 

fosfordan geniş istifadə edib 

 

[16:27] 18.11.2020  

 

Burada gördüklərimiz Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ağ fosfordan istifadə olunmasının 

növbəti faktıdır. ANAMA-nın nümayəndəsi tərəfindən ətraflı məlumat verildi. Bundan əvvəl də Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən ağ fosforlu mərmilərdən istifadə edilmişdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının 

xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bir qrup yerli və beynəlxalq jurnalistin Füzuli 

rayonuna səfəri zamanı bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Biz hələ hərbi əməliyyatların gedişində məlumat vermişdik ki, Ermənistan 

silahlı qüvvələri Şuşa ətrafında meşələri yandırmaq üçün ağ fosfordan geniş şəkildə istifadə edib. Təkcə bu 

əməliyyatlarda deyil, bundan əvvəlki əməliyyatlarda da - 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində də Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən ağ fosfordan geniş şəkildə istifadə olunub. Onların əsas hədəfi mülki obyektlər 

və mülki insanlar, əkin sahələri, həmçinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri olub. Bu barədə məlumatlar 

toplanılır. Beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə beynəlxalq 

təşkilata məlumat veriləcək. Ermənistan ağ fosfordan istifadəni özündə ehtiva edən müvafiq konvensiyalara 

qoşulmayıb. Ağ fosfor kimyəvi silah hesab edilməsə də, bunun çox böyük zərərverici xüsusiyyətləri var. 

İnsan orqanizminə daxil olduğu təqdirdə bunun qısa müddətdə ölümə və ciddi yanğıya səbəb ola biləcək 

təsirləri var”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

795 
 

Dağ yəhudiləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən Şuşada küçələrdən birinə Albert 

Aqarunovun adının verilməsini xahiş edirlər 

 

[16:26] 18.11.2020  

 

Dağ Yəhudilərinin Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun (STMEGİ) prezidenti, Rusiya Yəhudi 

Konqresinin vitse-prezidenti German Zaxaryayev özünün “Facebook” səhifəsində erməni işğalından azad 

olunmuş Şuşada tankçı, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, yəhudi əsilli Albert Aqarunovun xatirəsinin 

əbədiləşdirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, German Zaxaryayevin sözlərinə görə, qəhrəmanların şərəfinə küçələrin 

adlandırılması yüzilliklər bundan əvvəl yaranan ənənədir. O yazır: “Bu ənənə sayəsində xalqın qəhrəman 

oğul və qızlarının adları həmişə dillər də olub, onların xatirəsi yaşayır, gənc nəslin nümayəndələri də onların 

adını çəkir. 

Bu gün biz bütün Azərbaycan xalqı ilə birgə onun qələbəsinə, əzəli torpaqlarının geri qaytarılmasına 

sevinirik. Lakin bununla belə, 30 ilə yaxın davam edən münaqişənin bütün tarixini unutmamalıyıq”. 

German Zaxaryayev qeyd edir ki, XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Azərbaycanın bütün sakinləri, 

o cümlədən yəhudilər Vətənin müdafiəsinə qalxdılar. STMEGİ fondunun rəhbəri yazır: “Tankçı Albert 

Aqarunov Qarabağ xanlığının incisi, yalnız indi qanuni sahiblərinə qayıdan Şuşa yaxınlığında gedən 

döyüşlərdə həlak olub. Fikrimcə, bu şəhərin küçələrindən birinə Albert Aqarunovun adı verilsəydi, bu, 

ədalətli addım olar, xalq öz qəhrəmanını daim xatırlayar”. 

Zaxaryayev yazır: “Mən belə bir təşəbbüslə Azərbaycanın rəhbərliyinə müraciət etmək 

niyyətindəyəm. Ümidvaram ki, bu təşəbbüs dəstəklənəcək”. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı göstərdiyi igidliyə 

və şücaətə, dinc sakinlərin təhlükəsizliyinin təminatına görə Albert Aqarunova 1992-ci il iyunun 7-də 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (ölümündən sonra) adı verilib. O, Bakıda Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. 

O vaxt Albert Aqarunovun Milli Qəhrəman medalını Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Albertin 

bacısı Sofya Məmmədovaya təqdim edib. 

Albert Aqarunovun məzunu olduğu Bakı şəhəri 154 nömrəli orta məktəb onun adını daşıyır. 

Məktəbin binasının qarşısında qəhrəmanın büstü qoyulub. Məktəbdə açılan A.Aqarunov mini-memorialı 

önünə daim tər çiçəklər düzülür, büstü qarşısında məktəb tədbirləri keçirilir. 

Quba rayonunda yerləşən Qırmızı qəsəbədə Albert Aqarunovun şərəfinə adlandırılan küçədəki 

binalardan birinin divarına Milli Qəhrəmanın xatirə lövhəsi vurulub. 2017-ci ildə Bakının Əmircan 

qəsəbəsində A.Aqarunovun vaxtilə yaşadığı evin divarına xatirə lövhəsi vurulub. 

2019-cu il noyabrın 15-də Bakının Nərimanov rayonunda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert 

Aqarunovun abidəsinin təntənəli açılış mərasimi olub. 
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Prezident İlham Əliyev: Rusiya və Türkiyə azərbaycanlıların və ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasında iştirak edəcək 

 

[15:56] 18.11.2020  

 

Prezident İlham Əliyev Qarabağda azərbaycanlıların və ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasında Rusiya və Türkiyənin iştirak edəcəklərini bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Niderland Krallığının 

ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edərkən deyib. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, region ölkələri Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin 

bəyanatını dəstəkləyiblər. “Bütün qonşularımız bu bəyanata dəstəyini ifadə ediblər. Qonşularımızdan ikisi 

- Rusiya və Türkiyə azərbaycanlıların və ermənilərin təhlükəsizliyini təmin edəcək əməliyyatlarda iştirak 

edəcək”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 
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Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi ərazisində bir ədəd ağ fosfor tərkibli top mərmisi zərərsizləşdirilib 

 

[15:35] 18.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) 

qrupları dünən axşam saatlarında Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi ərazisində bir ədəd tüstülü ağ fosfor 

tərkibli 122 millimetrlik top mərmisi aşkarlayıblar. Həmin mərmi bu gün zərərsizləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə ANAMA-nın direktoru Qəzənfər Əhmədov bildirib. 

Qəzənfər Əhmədov qeyd edib ki, bu, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılan ağ fosfor tərkibli 

sursatdır. Ermənistan tərəfindən birinci dəfə oktyabrın 8-də Füzuli rayonu ərazisinə ağ fosfor tərkibli sursat 

atılmışdı. Biz onu aşkar etmişdik. Daha sonra Tərtər rayonunun Səhləbad kəndinə noyabrın 4-də və 5-də 

iki ədəd ağ fosfor tərkibli sursat atılmışdı. Bundan əvvəl isə 2016-cı ilin mayında Tərtərin Əskipara 

kəndində bir ədəd ağ fosfor tərkibli 122 millimetrlik mərmi aşkarlanmışdı. 
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“Qarabağ meşələrini qoruyaq!” adlı beynəlxalq kampaniya başlayıb 

 

[13:29] 18.11.2020  

 

Noyabrın 18-də “DAVAM” Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı “Qarabağ meşələrini qoruyaq!” adlı 

beynəlxalq kampaniyaya start verdiyini bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla bağlı keçirilən mətbuat konfransında “DAVAM” 

Ümumrespublika Gənclər Hərəkatının sədri Nihad Allahyarlı, idarə heyətinin üzvləri Sabir Rüstəmov və 

Reyhan Camalova iştirak ediblər. 

Qeyd olunub ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya 

Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli bəyanat imzalanıb. 

Bu bəyanatda işğal altında olan rayonlarımızın geri qaytarılma qrafiki yer alıb. Mənfur düşmən bu 

ərazilərdən çıxma prosesində maksimum şəkildə bölgəyə ziyan vurur. Qarabağ meşələri, tərk edilən evlər 

yandırılır, ekologiyaya və bölgənin flora, fauna örtüyünə böyük ziyan vurulur. Biz bu ekoloji terroru sosial 

medianın erməni seqmentinin paylaşımlarında aktiv şəkildə görürük. 

Qeyd edilib ki, “DAVAM” Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı düşmənin bu addımlarını beynəlxalq 

ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaq, ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan beynəlxalq 

təşkilatlara və siyasi təsisatlara Azərbaycan ərazilərində baş verən bu ekoloji terrora münasibət bildirmələri 

və Ermənistana beynəlxalq təzyiqin göstərilməsi üçün çağırışlar edəcək. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Parlamentinin Yaşıllar – Azad Avropa Birliyi fraksiyası, bu 

fraksiyada təmsil olunan 16 üzv ölkənin Almaniya, Avstriya, Belçika, Çexiya, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, İrlandiya, Latviya, Litva, Lüksemburq, Niderland, Polşa, Portuqaliya, İspaniya və İsveçin yerli 

partiyalarına real vəziyyəti əks etdirən məktub və xüsusi dizaynda hazırlanmış təqdimatlar göndəriləcək. 

Bildirilib ki, bu işlərə paralel olaraq, 16 noyabr axşam saat 21:00-dan etibarən “DAVAM” 

Ümumrespublika Gənclər Hərəkatının üzvləri “Facebook”, “Twitter” və “Instagram” üzərindən 

#StopArmenianEcoTerrorism həştəqi ilə paylaşımlar edərək, sosial media istifadəçilərinin, beynəlxalq 

təşkilatların və media qurumlarının diqqətini bu mövzuya cəlb etməyə çalışır. 
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General Yücel Karauz: Şanlı hərbi zəfərlərin tarixləri Azərbaycanda ən əziz günlər kimi qeyd 

olunacaq 

 

[12:41] 18.11.2020  

 

Hazırda bütün dünyanı maraqlandıran mühüm bir sual var: Azərbaycan 28 il sonra bu şanlı Qələbəni 

necə qazandı? Bu zəfərin dörd mühüm səbəbi var. İlk növbədə, Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident 

İlham Əliyev fəaliyyətini ümummilli lider Heydər Əliyevin vəsiyyətlərinə uyğun qurmaqla böyük uğurlar 

qazana bilmişdi. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında ehtiyatda olan türkiyəli general Yücel Karauz bildirib. 

Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasını, üçrəngli bayrağa tükənməz məhəbbəti, torpağa 

və Vətənə bağlılığı birlik və həmrəyliyin təzahürü kimi dəyərləndirən general Yücel Karauz deyib: 

“Üçrəngli bayrağı, Vətəni və torpağı, milli-mənəvi dəyərləri üçün şəhidlik zirvəsinə ucalmağa hazır olan 

övladlara sahib ölkə basılmazdır. Əminliklə deyə bilərəm ki, 8, 9 və 10 noyabr tarixləri Azərbaycanda ən 

əziz günlər kimi bayram əhval-ruhiyyəsi ilə qeyd olunacaq”. 

  

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Manlio Di Stefano: İtaliya işğal altındakı ərazilərin Azərbaycana qaytarılmalı olduğunu tələb edən 

BMT qətnamələrini həmişə dəstəkləyib 

 

[11:28] 18.11.2020  

 

İtaliya Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər zaman Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının mövqeyini, yəni, işğal altındakı ərazilərin Azərbaycana qaytarılmalı olduğunu dəstəkləyib. 

İtaliya həmişə ən müdrik, ən məntiqli və ən geniş yayılmış mövqeyi, yəni, BMT-nin mövqeyini dəstəkləyib. 

Həmin ərazilərin 1990-cı illərdə Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini və Azərbaycana qaytarılmalı 

olduğunu bildirən bir çox qətnamələr var. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu sözləri 

İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi Manlio Di Stefano “Agenzia 

Nova” xəbər agentliyinə müsahibəsində söyləyib. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki erməni icmasına münasibət bildirən M.Di Stefano deyib: “Biz 

insan haqlarının qorunması, xristian icmalarının mühafizəsi baxımından həmin ərazidəki ermənilərin bütün 

hüquqlarına hörmət edilməsinin tərəfdarıyıq və mən bu xüsusda çox rahatam, çünki Azərbaycan 

çoxkonfessiyalı ölkədir. Bu barədə bizi dəfələrlə əmin ediblər”. 

Münaqişənin nizamlanmasında Rusiyanın roluna münasibətdə İtaliya rəsmisi qeyd edib ki, Rusiya 

Qarabağda böyük bir realpolitik nümayiş etdirdi. Çünki Ermənistanın həmişə bir növ Rusiyanın protektoratı 

olduğu doğrudur, lakin Rusiyanın Türkiyə ilə və bölgədəki enerji ilə əlaqəli iqtisadi münasibətlərinin 

olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanın özü ilə də böyük bağlarının olduğu da həqiqətdir”. 

M.Di Stefano əlavə edib ki, son imzalanan sənəddən başa düşüldüyü kimi regionun ətrafındakı işğal 

olunmuş ərazilərin və şimal hissəsində erməni icmasının qalmasına zəmanət verilməsi ilə Dağlıq Qarabağın 

qaytarılması xarici siyasətdə yeni geosiyasi vəziyyətin formalaşmasına dəlalət edir. 

“Türkiyə bu baxımdan getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edən bir aktordur və ikinci NATO 

ordusundan bəhs etdiyimizə görə özümüzdən Qərbin və NATO-nun hansı mövqedə dayandığını 

soruşmalıyıq. İnanıram ki, Türkiyə ilə bağlı bunu asanlıqla əsaslandıra bilərik, amma bir sualla qarşılaşırıq: 

bu gün NATO-nun tərkibi necədir və NATO siyasətini necə ümumi hala gətiririk? Bu, cavabı asan olmayan 

vacib sualdır”, - deyə Di Stefano fikirlərini tamamlayıb. 
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Prezidentə yazırlar: Siz müdrik, cəsarətli siyasət yürüdərək Vətən müharibəsində tarixi zəfərə nail 

oldunuz 

 

[11:02] 18.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşlarından, xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan, eləcə də qardaş Türkiyənin 

vətəndaşlarından Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubları gəlməkdə 

davam edir. Onlar Qarabağ müharibəsində qazandığımız tarixi Qələbəni böyük sevinc və qürur hissləri ilə 

qarşıladıqlarını bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların daha bir neçəsini təqdim edir. 

Türkiyənin İstanbul şəhərindən Fuat Aytan yazır: “Hörmətli cənab Prezident, mən bir türk vətəndaşı 

kimi ata dediyim Azərbaycanla, Sizinlə, ölkənizlə, dövlətinizlə, əsgərinizlə qürur duyuram. Var olun, sağ 

olun, Müzəffər Ali Baş Komandan! Ata-baba yurdumun yerləşdiyi torpaqların işğaldan qurtulması məni 

xoşbəxt etdi. Azərbaycan üçün nələr edə biləcəyimi bilmirəm. Bir evim, bir az da pulum var. Lazım olsa, 

onları böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanın gələcəyi üçün fəda etməyə hazıram. İnşallah, azad olunmuş 

torpaqları ziyarət etmək, həmin torpaqları öpmək arzum da həyata keçər. Sizin kimi Ali Baş Komandanın 

qarşısında baş əyirəm”. 

Antalya şəhərindən Hakan Yağmur: “Hörmətli cənab Prezident, Qarabağın azadlığı üçün 

göstərdiyiniz əzmkarlıq, qətiyyət və cəsarət Azərbaycan xalqı kimi bizi də qürurlandırdı. Sizin kimi 

qardaşlarımız olduğu üçün biz xoşbəxtik. Azərbaycan xalqı isə Sizin kimi Lideri olduğuna görə xoşbəxtdir. 

Hamımız ona görə xoşbəxtik ki, eyni qanı daşıyır, eyni tarixə malikik, ürəklərimiz eyni həyəcanı paylaşır. 

Mən Türkiyə Respublikasının vətəndaşı olaraq ən səmimi hisslərlə bildirirəm ki, canımızla, qanımızla 

sizlərin yanında olmaqdan qürur duyuruq. Heç bir qarşılıq gözləmədən hər zaman Azərbaycan xalqının 

yanındayıq. Bütün cəbhələrdə Sizinlə çiyin-çiyinə dayanmaq, əlimizdən gələni etmək bizim borcumuzdur. 

Sizə və Azərbaycan xalqına sonsuz sevgi və ehtiramımı çatdırmaq istəyirəm. Unutmayaq ki, bizlər bazara 

qədər deyil, məzara qədər qardaşıq. Zəfər Azərbaycan xalqınındır!”. 

Rusiyanın Omsk şəhərindən soydaşımız Emil Cəfərov yazır: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi 

Rusiya Federasiyasının Omsk şəhərindən salamlayıram. Bu məktubu yazmaqda məqsədim bir azərbaycanlı 

kimi öz səmimi duyğularımı Sizə bildirməkdir. Əziz Prezidentim, xarici dövlətdə yaşamağımıza 

baxmayaraq, uzun illər Rusiya Federasiyasında məskunlaşan mənfur qonşularımızın vətəndaşları ilə 

qarşılaşdıqda içimdən utancverici bir hiss keçirdi. Əslində, bu hissləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı 

yaşayıb. Mən bu hissləri büruzə verməsəm də, düşmənə hiss etdirməsəm də qəlbimdə böyük əzab çəkirdim. 

Qarabağda itirilmiş torpaqlarımız, qətlə yetirilmiş vətəndaşlarımız, körpələr, qocalar, bacı və qardaşlara 

edilmiş zülmlər bizi çox sarsıtmışdı. Nəhayət, o gün yetişdi. 2020-ci il sentyabrın 27-dən etibarən hər şey 

dəyişdi. İşğalda olan şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərimizin Ordumuz tərəfindən ard-arda azad edilməsi 

xəbərlərini verdiyiniz hər çıxışınızı səbirsizliklə gözləyirdik. 30 ildən sonra üzümüzə təbəssüm bəxş etdiniz, 

bizə əzmkarlıq hissini yaşatdınız. Böyük işlər gördünüz, ölkəmizi dünya səviyyəsində təmsil etdiniz. 

Dünyaya sübut etdiniz ki, biz birlikdə güclüyük. Azərbaycan xalqı Sizinlə qürur duyur, hər zaman 

yanınızdayıq. Şəxsən öz adımdan və Omsk vilayətində yaşayan bütün azərbaycanlılar adından 2020-ci il 

noyabrın 10-da böyük Qələbə sevincini bəxş etdiyiniz üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə uzun 

ömür, cansağlığı arzulayıram. Yaşasın xalqımız və şanlı Ordumuz! Vətən uğrunda şəhid olmuş bütün 

qardaşlarıma Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir diləyirəm. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Türkiyənin Bolu şəhərindən Ömər Cengizhanoğlu, Mehmetcan Cengizhanoğlu və Doğanacan 

Cengizhanoğlu yazırlar: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi uca Allahın adı ilə salamlayır, gözəl 

Türkiyəmizdən, türk xalqının adından sevgi və ehtiramımı bildirirəm. Zəfəri zəfərə calamaqla tarixə düşən 

Azərbaycan Ordusunu səmimi qəlbdən təbrik edir, hər əsgərin alnından öpürük. Çanakkale, Sakarya 

döyüşləri ilə türk və dünya tarixinə qızıl hərflərlə yazan türk ordusunun qardaşı olan, ermənilərə tarixi dərs 

verən Azərbaycan Ordusu bu gün cəbhədən Qələbə ilə qayıdır. Bir yumruq kimi birləşmiş Azərbaycan 

Ordusu qazandığı qələbələrlə ulu öndər Heydər Əliyevin və minlərlə şəhidin ruhlarını şad etmişdir. Dəyərli 

Prezidentimiz, bütün sahələrdə apardığınız uğurlu siyasətlə tarixə ad salmış türk fatehlərinin davamçısı 

olduğunuzu dünyaya göstərdiniz. Mən təqaüddə olan müəlliməm. İnşaat mühəndisi olan və Gülhanə tibb 

fakültəsində oxuyan oğlumla birlikdə Azərbaycan Ordusu üçün əlimizdən gələn köməyi etməyə hazırıq. 

Dünyanın hələ də unutmadığı Çanakkale zəfərindən sonra sizlər Qarabağ zəfərini tarixə yazdınız. Bütün 

türk xalqları Sizin bu qəhrəmanlığınızı unutmayacaqdır. Heç şübhəm yoxdur ki, Qarabağdan zəfərlə dönən 

https://azertag.az/
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şanlı Azərbaycan Ordusu əsl qəhrəmanlar kimi qarşılanacaq. Onlara bir daha Azərbaycan xalqına və bizlərə 

yaşatdıqları sevinc və xoşbəxtliyə görə minnətdarlıq bildirirəm. Qarabağın azad olunması münasibətilə 

keçiriləcək şənliklərdə iştirak etmək ümidi ilə müraciətimi ən ülvi hisslərimi ifadə edən sözlərlə bitirmək 

istəyirəm: 

Salam olsun qızıl qəlbli rəhbərimiz İlham Əliyevə! 

Salam olsun Qarabağ yolunda dastan yazan şanlı Azərbaycan Ordusuna! 

Salam olsun ordusu ilə milli birlik göstərən qardaş Azərbaycan və türk xalqlarına!”. 

Zaqataladan Elxan Şabanovun məktubunda deyilir: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş 

Komandan, noyabrın 8-də Siz Şuşamızın alınması xəbərini verməklə xalqımıza qələbə sevincini yaşatdınız. 

Otuz illik böyük bir yükü çiyinləri üzərində gəzdirən, ağrıdan-acıdan qovurulan xalqımız məhz Sizin 

sayənizdə indi sevinc, zəfər salnaməsinin himni altında qürurla addımlayır. Allah Sizi və rəşadətli 

Ordumuzu qorusun!”. 

Gəncə şəhərinin sakini Tahir Cəbrayılov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

müharibə başlayandan hər gün Sizə məktub yazıb ürək sözlərimi çatdırmaq istəyirdim. Amma böyük günü 

– Şuşanın işğaldan azad olunması gününü gözləyirdim. Mən Azərbaycanın bir vətəndaşı olaraq ailəmlə 

birlikdə həmişə Sizə inanmışıq və güvənmişik. Yaşasın Müzəffər Ali Baş Komandanımız və rəşadətli 

Azərbaycan Ordusu! Elimin şanlı, qəhrəman oğlu, bu böyük Qələbə münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik 

edirəm”. 

Ağdam sakini Dilrubə Behbudova: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, əzəli və əbədi 

torpaqlarımız olan Qarabağın düşmənlərdən azad edilməsi haqqında verdiyiniz əmri eşidəndə çox 

sevindim. Siz bütün dünyaya bizim xalqın, millətin gücünü və qüdrətini bir daha sübut etdiniz. Mənim bu 

gün sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Mənim oğlum Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə - 1992-ci 

ildə itkin düşüb. Zəngilanın işğaldan azad edilməsi xəbərini eşidəndə çox qəhərləndim, çox sevindim ki, 

oğlumun uğrunda vuruşduğu torpaq alındı, qisası yerdə qalmadı. Sevimli oğlum, Sizi dünya durduqca 

yaşayasınız. Siz mənə bu yaşlı vaxtımda bu sevinci yaşatdınız. Allah Sizi və övladlarınızı qorusun. Allah 

şanlı və qüdrətli Ordumuzu qorusun. Siz biz məcburi köçkünlərin 30 ilə yaxın olan Vətən-torpaq həsrətinə 

son qoydunuz. Mən ürəyimdən gələn xoş arzuları Sizə çatdırmağı özümə borc bilirəm. Arzu edirəm ki, 

bütün Qarabağ torpaqlarımız düşmən işğalından tamamilə azad olunsun, Azərbaycanımızın bütövlüyü 

təmin edilsin və mən Sizi öz torpağımda - Ağdamda öz evimdə çay süfrəsinə qonaq edim. Mən Sizin 

sözlərinizi çox böyük fəxrlə təkrar edirəm: Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Sayad Cəbrayılova: “Hörmətli Cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə çox sevinirik. Qarabağımızın 30 illik işğalına son qoyuldu. 

Qazandığınız hərbi-siyasi uğurlarla qürur duyuruq. Allah Sizi, Ordumuzu və millətimizi qorusun. 

Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Ümummilli Qələbə təbrikləri 

Sizindir. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Beyləqan sakini Nilay Cahangirli: “Möhtərəm cənab Prezident, mənim adım Nilaydır. 10 yaşım var. 

Mən çox xoşbəxtəm, çünki Sizin komandanlığınız altında torpaqlarımızı geri aldıq. Sizin kimi 

Prezidentimiz olması ilə, azərbaycanlı olmağım ilə fəxr edirəm. Mən bilirdim ki, Azərbaycan Ordusuna 

qarşı heç bir ordu qalib gələ bilməz. Mən və ailəm hər zaman Sizə dəstəyik. İnşallah tezliklə bütün 

həmyerlilərimiz öz ata-baba yurdlarına geri dönərlər. Qələbəmizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Sizi və 

ailənizi də bu qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Yaşasın Ali Baş 

Komandan!”. 

Naftalan sakini Natiq Məmmədov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, mən bu məktubu Sizə fəxrlə, dolu 

ürəklə və göz yaşı ilə yazıram. Şuşa şəhərinin azad edilməsi bu hissləri keçirməyimə səbəb oldu. Öncə Ulu 

Öndərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Məhz onun səyi ilə Orduda vahid Ali Komandanlıq yaradıldı, 

ölkədə hərc-mərcliyə son qoyuldu. Əldə olunmuş uğurlar gələcək böyük Qələbənin təməlini qoydu. Siz də 

atanız kimi müdrik, cəsarətli siyasət yürüdərək Ordumuzu gücləndirdiniz, onun siyasətini davam etdirərək 

Vətən müharibəsində bu uğurlara nail oldunuz. Allah Sizi heç vaxt Azərbaycan Respublikasının Ali Baş 

Komandanlığından əskik etməsin! Daim ölkəmizin qoruyucu mələyi olasınız!”. 

Şəmkir sakini Brilyant Quliyeva: “Hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev, hamımıza məlumdur 

ki, Azərbaycan qədim dövlətçilik ənənələrinə malik bir ölkədir. Xalqımızın tarixdə üzləşdiyi ən böyük 

fəlakətlərdən biri XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlində mənfur düşmənlərimiz olan ermənilər tərəfindən işğala, 

soyqırımları və vəhşiliklərə məruz qalmasıdır. İki əsrdir torpaqlarımız yadellilərin işğalına məruz qalmış, 

zaman-zaman torpaqlarımız işğal olunmuşdu. Cənab Prezident, bu gün mən özümü xoşbəxt sayıram. Siz 
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müdrik və uzaqgörən siyasətinizlə Azərbaycan xalqına şərəfli bir tarix yaşatdınız. Azərbaycan xalqının bu 

günü və xoşbəxt gələcəyi naminə yorulmadan çalışdınız. Xalq Sizi sevir və ürəkdən dəstəkləyir. Hörmətli 

Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandanımız, Sizə Kəlbəcər, Şuşa dağları, Zəngilan, Laçın çinarları 

kimi ucalıq, uzunömürlülük arzulayıram”. 

Füzuli sakini Məlahət Cəfərova: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin rəhbərliyinizlə doğma 

torpaqlarımızın öz həqiqi sahiblərinə - bizə qaytarılması uğrunda başladığımız haqq mübarizəsində Qələbə 

bizim oldu. Azərbaycan xalqının necə igidlər yetirdiyini bütün dünya gördü. Qalibiyyəti bizə bəxş edən 

Sizi və müzəffər Ordumuzu Allah daim qorusun! Qarabağ bizimdir!”. 

Ağcabədidən Telman Hacıyev: “Hörmətli cənab Prezident, rəhbərliyiniz altında şanlı Ordumuzun 

işğal altında inləyən torpaqlarımızı azad etməsi və Vətən müharibəsinin bizim Qələbəmizlə başa çatması 

münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Yorulmaz fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar arzulayıram. 

Qarabağımızı bizə qaytaran Müzəffər Ali Baş Komandan, Allahdan Sizə uzun ömür, cansağlığı diləyirəm. 

Yaşasın Azərbaycan!”. 

Xaçmazdan Elxan Mövlamov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycanın könüllülərindən ilk 

şəhid Mövlamov Elçinin ailəsi adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, Siz bu böyük 

Qələbə sevincini bizə yaşatdınız. Cənab Prezidentimiz, biz Mövlamovlar ailəsi hər il şəhidimizin anım 

gününü böyük üzüntü və kədərlə keçirirdik. Lakin bundan sonra oğlumuzu qürurla ana biləcəyik. Çünki 

Elçinimizin və bütün şəhidlərimizin qanı Siz və rəşadətli Ordumuz sayəsində yerdə qalmadı. Rəbbim Sizi 

və şanlı Ordumuzu qorusun!”. 

 

AZƏRTAC 
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Kəlbəcərin erməni vandalizminə məruz qalması İspaniyanın “LA VANGUARDIA” və “EL 

MUNDO” qəzetlərində geniş işıqlandırılıb 

 

[10:00] 18.11.2020  

 

İspaniyanın “LA VANGUARDIA” və “EL MUNDO” qəzetlərinin elektron versiyalarında 

yerləşdirilmiş videolarda Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan Kəlbəcər rayonunun erməni 

vandalizminin daha bir nümunəsinə şahidlik etdiyi qeyd olunur 

(https://www.youtube.com/watch?v=0bHsMVBSJJE). 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Kəlbəcər rayonunda qanunsuz olaraq məskunlaşmış erməni əhalisi rayonu 

vandalizm aktları törədərək boşaldırlar. Videolarda əhalinin özləri ilə apara bilmədiyi əşyaları, yaşayış 

evlərini, məktəbləri yandırması öz təsdiqini bir daha tapır. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid 

 

AZƏRTAC 
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“Almasryalyoum”: Azərbaycan Prezidenti işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda müharibənin 

yekunundan bəhs edib 

 

[08:26] 18.11.2020  

 

Misirin “Almasryalyoum” qəzetinin saytında “Azərbaycan Prezidenti işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl 

rayonunda müharibənin yekunundan bəhs edib” sərlövhəli material yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıda Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin qəhrəman Ordumuzun bir gündə 70-dən çox yaşayış məntəqəsini işğaldan azad 

etməsi, Şuşanın alınmasından sonra Ermənistanın faktiki olaraq kapitulyasiya aktını imzalaması, Füzuli-

Şuşa avtomobil yolunun çəkilməsi barədə fikirləri yer alıb. 

Qəzetin materialında qeyd olunub ki, Azərbaycan Prezidenti hazırda münaqişənin siyasi 

mərhələsinin getdiyini, bu mərhələdə ölkəmizin istədiyinə nail olduğu və olacağını bəyan edib. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Qazaxıstanın arxitektor və mühəndisləri Azərbaycana dəstək göstərməyə hazırdırlar 

 

[06:36] 18.11.2020  

 

Qazaxıstanın quruculuğunda xüsusi xidmərtləri ilə seçilən arxitektor və mühəndislər Qarabağda 

aparılacaq quruculuq işlərində birlik və dəstək göstərmək niyyətindədirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türk dünyası arxitektor və mühəndislər beynəlxalq birliyinin rəhbər və 

nümayəndələri ilə Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyində görüş keçirilib. 

Görüşdə ölkəmizin Qazaxıstandakı səfiri Rəşad Məmmədov işğalçı Ermənistanın ölkəmizə qarşı 

törətdiyi təxribatlar, Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbə barədə geniş məlumat 

verib. Erməni silahlı qüvvələrinin döyüş meydanında müzəffər ordumuzla döyüşmək əvəzinə, 

Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə almasını, 27 sentyabrdan başlayan hücumların nəticəsində bu günə 

qədər 91 nəfər mülki vətəndaşımızın həlak olduğunu, 400-dən çox vətəndaşımızın xəsarət aldığını diqqətə 

çatdırıb. Dağıdılan infrastruktur, yandırılan mülki obyektlər və fərdi yaşayış evləri, ölkəmizin flora və 

faunasına dəyən külli miqdarda ziyan barədə danışıb. Ölən və yaralananların içərisində çoxlu sayda uşaq, 

qoca və qadınların olmasına, raket zərbələrinin cəbhə xəttindən kilometrlərlə kənarda yerləşən yaşayış 

məntəqələrinə, Gəncə və Bərdə şəhərlərinə tuşlanmasına xüsusilə diqqət çəkib. Qeyd edilib ki, hücumlar 

zamanı Ermənistan qadağan olunmuş silahlardan istifadə edib. 

Səfir ikitərəfli müstəvidə uğurla inkişaf etməkdə olan dostluq münasibətləri çərçivəsində uğurlu 

əməkdaşlıqdan söhbət açıb. 

Görüşdə Mərkəzi Asiya üzrə Türk dünyası arxitektor və mühəndislər beynəlxalq birliyinin sədri 

Saqındıq Djambulatov, Türk dünyası arxitektor və mühəndislər beynəlxalq birliyinin Qazax 

Akademiyasının prezidenti, Türküstan və Atrau şəhərlərinin keçmiş Baş arxitektoru Samatbek Bakebay, 

əməkdar arxitektor Aliaskar Kehetayev, Astana yeni administrativ mərkəzin müəllifi Nurmuxan Tokayev 

və digərləri iştirak ediblər. 

Qazaxıstanlı qonaqlar Azərbaycanın öz haqq savaşında qələbə qazanması münasibətilə təbriklərini 

çatdırıblar, Böyük Qələbədə qardaş qazax xalqının Azərbaycanın yanında olduğunu, dəstək 

göstərəcəklərini bildiriblər. 

Görüşdə qonaqlar iki qardaş xalqın tarixi köklərlə bağlı olması, hər zaman olduğu kimi bundan sonra 

da əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsi istiqəmətində kömək göstərəcəklərini, Qarabağın yenidən 

qurulması işlərində Azərbaycana öz yardım və dəstəklərini əsrgəməyəcəklərini qeyd ediblər. 

Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər ətrafında qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

 

İlahə Əhmədova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Nur-Sultan  
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Vladimir Putin: Azərbaycan bütün dünya birliyinin ona məxsus hesab etdiyi əraziləri özünə 

qaytarıb 

 

[00:26] 18.11.2020  

 

Ən başlıcası, qan tökülməsinə son qoymaq mümkün olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu fikri “Rossiya 24” telekanalına 

müsahibəsində söyləyib. 

Prezident xatırladıb ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqlar əvvəlcə 5 rayonun, sonra isə 

2 rayonun Azərbaycana qaytarılması, Azərbaycanın Laçın rayonu ərazisində dəhliz yaradılması, 

köçkünlərin öz yerlərinə qaytarılması və Dağlıq Qarabağın statusunun tanınması prinsipi barədə olub. 

Vladimir Putin deyib: “Əgər biz bu razılaşmaya nail ola bilsəydik, müharibə olmazdı. Mən indi də buna 

tam əminəm”. 

Türkiyənin Azərbaycanı birtərəfli qaydada dəstəkləməsi ilə bağlı suala cavabında Rusiya lideri 

deyib: “Azərbaycan müstəqil, suveren dövlətdir və Azərbaycan özünün lazım hesab etdiyi müttəfiqləri 

seçmək hüququna malikdir. Bu məsələdə kim ona mane ola bilər?” 

V.Putin xatırladıb ki, indiyə qədər heç bir ölkə, hətta Ermənistan da Qarabağın müstəqilliyini 

tanımayıb. Beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycan bütün dünya birliyinin Azərbaycana məxsus hesab 

etdiyi əraziləri özünə qaytarıb. “Bununla əlaqədar Azərbaycan ona kömək göstərən hər hansı müttəfiqi 

seçmək hüququna malikdir”, - deyə Prezident bildirib. O qeyd edib ki, Türkiyə lap əvvəldən Qarabağ 

münaqişəsinin nizamlanmasına dair ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür, Türkiyəni “beynəlxalq hüququ 

pozmaqda” ittiham etmək çətindir. RF Prezidentinin sözlərinə görə, əsrlər boyu Rusiya-Türkiyə 

münasibətlərinin dramatik tarixini Rusiyada xatırlayırlar. Prezident belə bir fakta diqqəti cəlb edib ki, 

Avropa xalqlarının çoxunun bir-biri ilə münasibətlərinin tarixi bundan heç də az gərgin və faciəli olmayıb. 

O, nümunə kimi Fransa ilə Almaniyanı göstərib. Bu ölkələr öz aralarında dəfələrlə vuruşublar, indi isə 

NATO çərçivəsində müdafiə və təhlükəsizlik funksiyalarını birlikdə həyata keçirir, Avropa İttifaqı 

çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər: “Onlar bütün bu çətinliklərin üstündən keçiblər və öz xalqlarının gələcəyi 

naminə hərəkət edirlər. Bəs biz Qara dəniz regionunda nə üçün eyni cür hərəkət edə bilmərik?” 

Prezident “Belə bir təhlükə yoxdurmu ki, Ermənistanda hakimiyyətə gələcək insanlar imzalanmış 

bəyanatı yerinə yetirməkdən imtina edərlər?”, - sualına cavab olaraq deyib ki, bu, intihara bərabər böyük 

səhv olardı, “ümidvaram ki belə olmayacaq”. 

Ermənistanda yeni rəhbərliyin hakimiyyətə gəlməsinə Rusiyanın münasibəti məsələsinə toxunan 

V.Putin deyib: “Mən belə hesab etmişəm və yenə belə hesab edirəm ki, yetərincə mürəkkəb vəziyyətdə, 

döyüş əməliyyatları həddində olan ölkə daxili siyasi həyatı və hakimiyyəti küçənin köməyi ilə təşkil etməyi 

özünə rəva görə bilməz, bunun axırı heç yaxşı olmaz”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva  

 

AZƏRTAC 
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17 noyabr 

 

Cəbhəyanı ərazilərdə 40 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkar olunub 

 

[23:57] 17.11.2020  

 

2020-ci il 15-17 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan 

Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Bərdə, Füzuli, Goranboy, 

Yevlax, Tərtər rayonları və Gəncə şəhəri ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər 

Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən – 141 (yüz qırx bir) və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən – 9 (doqquz) müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş 150 çağırış əsasında Agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 66 

operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 

40 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 2 ədəd bombacıq, 1 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı və 79 

ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 40 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS) zərərsizləşdirilib, Mina 

Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 45 687 nəfər mülkü şəxs arasında mina 

təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

Ümumilikdə Agentlik tərəfindən 27 sentyabr – 17 noyabr 2020-ci il tarixlərində 1 806 siqnal 

(əməliyyat çağırışı) əsasında 1 345 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, 

Ağdaş, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Kürdəmir, Füzuli, Tərtər, 

Tovuz, Şəmkir, Hacıqabul, Zərdab, Xızı, Xocavənd, Oğuz, Qəbələ rayonları, Gəncə və Mingəçevir 

şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, neft kəmərinin yaxınlığına, Mingəçevir İES-in ərazisinə, 

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin yaxınlığına, əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, 

məktəbə baxış keçirilib, 566 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 4 228 ədəd piyada əleyhinə mina, 1 033 

ədəd tank əleyhinə mina, 1 736 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı, 76 ədəd detonator, 1 387 ədəd 

9N235 bombacıqları, 10 730 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 2 ədəd qaz qumbarası, 168 qram qara barıt, 26 

ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator, 7 ədəd dron (zərərsizləşdirilmişdir), 

2 ədəd raketin mikrosxemi və 1 334 ədəd partlamış raket hissələri aşkar olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Nazir Ceyhun Bayramovla BMT-nin Baş katibi arasında telefon danışığı olub 

 

[23:50] 17.11.2020  

 

Noyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və BMT Baş 

katibi Antonio Quterreş arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Nazir Ceyhun 

Bayramov atəşkəs və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı 10 noyabr tarixli birgə bəyanatın 

icrası ilə bağlı vəziyyət barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. 

Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin tamamilə dağıdılması, bu ərazilərdəki bütün 

infrastrukturun yerlə yeksan olunması, eləcə də razılaşmaya əsasən qısa zamanda Azərbaycanın nəzarətinə 

qaytarılacaq ərazilərdəki qeyri-qanuni hərbi birləşmələr və qanunsuz məskunlaşan insanlar tərəfindən 

hazırda törədilən cinayət xarakterli əməllər, o cümlədən ətraf mühitə zərər verilməsi, meşələrin qırılması, 

evlərin yandırılması, mədəniyyət abidələrinin talan edilməsi və s. Baş katibin diqqətinə çatdırılıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov bütün bölgənin bərpası ilə bağlı geniş miqyaslı işlərin görülməsinin tələb 

olunduğu qeyd edərək, bu xüsusda Azərbaycanın həyata keçirəcəyi tədbirlər çərçivəsində müvafiq 

beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT ilə əməkdaşlıq etmək niyyətini ifadə edib. 

Baş katib Antonio Quterreş hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı birgə bəyanatın 

imzalanmasının razılıqla qarşıladığını vurğulayıb. 

Baş katib ərazilərin bərpası ilə bağlı məsələdə BMT-nin oynaya biləcəyi vacib rolu qeyd edib, o 

həmçinin məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri dönməsi ilə bağlı müvafiq dəstəyin göstərilməsinin 

vacibliyini bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə parlamenti türk əsgərlərinin Azərbaycana göndərilməsi barədə qərar layihəsini təsdiqləyib 

 

[22:36] 17.11.2020  

 

Türk əsgərlərinin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı qərar layihəsi Türkiyə Böyük Millət 

Məclisində təsdiqlənib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, layihə parlamentə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası tərəfindən təqdim 

edilib. 

Müzakirələrdə mövzu ilə bağlı Türkiyə parlamentində təmsil olunan partiya nümayəndələri, eləcə də 

komissiya sədrləri çıxış ediblər. Diqqətə çatdırılıb ki, müzəffər Azərbaycan Ordusu işğalçı Ermənistanı 44 

gün ərzində təslimçiliyə məcbur edib. Azərbaycan əks-hücum əməliyyatlarını tam qanuni olaraq BMT 

başda olmaqla beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınan ərazisində aparıb. Azərbaycan Ordusu amansız 

işğala son verməklə böyük zəfər qazanıb, böyük tarixi hadisə yaradıb. Türkiyənin Qafqaz bölgəsindəki rolu 

sülh, sabitlik və inkişaf üçündür. Ona görə də, qanun layihəsi günün tələblərini əks etdirən hüquqi sənəddir. 

Çıxışlarda əsaslandırılıb ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və hərbi tarixləri yalnız Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünə qarşı qəsd deyil, bütün bölgədə sülhə və sabitliyə təhdid olub. Əvvəllər olduğu kimi 

savaş günlərində də təcavüzkar Ermənistan mülki Azərbaycan əhalisini hədəf almaqla ağır müharibə 

cinayətləri törədib. 

Çıxışlarda Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin şəxsiyyəti və qəhrəman 

Ordumuzun rəşadəti, xalqımızın birliyi barədə xoş ifadələr səslənib, böyük səmimiyyətlə təbriklər ifadə 

olub. 

Təkrar-təkrar Türkiyənin bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacağı vurğulanıb. 

Türkiyə parlamenti qərarı təsdiq edib. 

Qərara əsasən Azərbaycana gedəcək türk hərbi heyəti Qarabağda qurulacaq Türkiyə-Rusiya 

müşahidə mərkəzində bir il müddətinə fəaliyyət göstərəcək. Bu müddəti artırmaq səlahiyyəti Türkiyə 

parlamentinə aiddir. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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İƏT Gənclər Forumunun prezidenti: Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq müstəvidə təbliği işi 

bundan sonra da davam etdiriləcək 

 

[21:05] 17.11.2020  

 

Noyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda 

səfərdə olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Gənclər Forumunun prezidenti Taha Ayhanın başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Nazir Ceyhun 

Bayramov qarşı tərəfi salamlayaraq ölkəmizin İƏT Gənclər Forumu ilə faydalı əməkdaşlığını məmnunluqla 

qeyd edib və təşkilatın bu günədək böyük təşəbbüslərə imza atdığını bildirib. Azərbaycan tarixinin şərəfli 

səhifələrini yaşadığı bir dövrdə İƏT Gənclər Forumunun rəhbərliyinin ölkəmizə etdiyi bu səfərinin dəstəyin 

göstəricisi olduğu vurğulanıb. Öz növbəsində Azərbaycanın İƏT Gənclər Forumunun fəaliyyətini bundan 

sonra da tam şəkildə dəstəkləyəcəyi qeyd olunub. 

Taha Ayhan Qarabağın sevinc, şərəf və xoşbəxtlik qaynağı olduğunu qeyd edərək, hərbi 

əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanatın imzalanmasını alqışlayıb. Keçirdiyi son görüşlərdə 

bölgədə yaşanan son gərginlik və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan haqlı mövqeyi barədə 

müzakirələrin aparıldığını qeyd edən Taha Ayhan bundan sonra da həqiqətlərin beynəlxalq müstəvidə 

təbliği işinin davam etdiriləcəyini bildirib. 

Görüş zamanı, həmçinin təşkilatın Avrasiya üzrə Regional Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən 

tədbirlər ilə bağlı məlumat verilib. 

Tərəflər, eyni zamanda, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə KİV-ləri: Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş Füzuli və Cəbrayıla qələbə səfəri 

edib 

 

[19:42] 17.11.2020  

 

Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 

işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərinə səfərləri 

barədə geniş məlumatlar yaymaqda davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qardaş ölkə mətbuatı dövlətimizin başçısının yerlərdə xalq tərəfindən 

böyük coşqu ilə qarşılanması, səmimi ünsiyyəti, çıxışlarında işğaldan azad olunan torpaqlarda həyatın 

normala dönməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər əsas xəbərlər kimi yayıb. 

Türkiyə mediası, həmçinin Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunan torpaqlarda olmasını 

Qarabağa qələbə səfəri kimi dəyərləndirib. Telekanallar da bu səfərlə bağlı geniş reportajlar yayıb. 

Müzəffər Ordunun qazandığı qələbədən sonra Azərbaycanda ruh yüksəkliyi və işğalçı Ermənistandakı 

ictimai-siyasi gərginlik müqayisəli şəkildə təhlil olunur. 

  

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Avropa Komissiyasının eksperti ermənilərin Qarabağda törətdikləri dağıntılar barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[19:34] 17.11.2020  

 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynov 

Avropa Komissiyasının Mülki Müdafiə və Humanitar Yardım Əməliyyatları üzrə Direktoratlığının eksperti 

Nikolas Qovartla onlayn görüş keçirib. 

Komitədən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələri və 

ölkəmizin humanitar ehtiyacları müzakirə olunub. 

F.Hüseynov Ermənistanın hərbi təxribatının qarşısını almaq üçün Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 

27-dən noyabrın 10-dək apardığı əks-həmlə əməliyyatı haqqında məlumat verib. Bildirilib ki, bu əməliyyat 

nəticəsində Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Eyni zamanda, qeyd edilib ki, hərbi 

əməliyyatlar zamanı Ermənistan silahlı birləşmələrinin ölkəmizin cəbhə zonasından uzaq yaşayış 

məntəqələrini artilleriya və raket atəşinə məruz qoyması nəticəsində mülki şəxslər, o cümlədən məcburi 

köçkünlər arasında ölənlər və yaralananlar var. Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması məqsədilə istifadəyə verilmiş qəsəbələr də daxil olmaqla, 300-dən çox müvəqqəti 

məskunlaşma obyekti qismən, yaxud tamamilə dağıdılıb. Mütəmadi atəşə tutulan Ağdam, Tərtər, 

Goranboy, Füzuli, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarında məskunlaşmış köçkünlər digər rayonlara təxliyə olunub. 

Bu ailələrin ərzaq, qeyri-ərzaq, tibbi yardım və digər ləvazimatlara ehtiyacı var. 

Bundan başqa, diqqətə çatdırılıb ki, 30 ilə yaxın işğal altında saxlanılan rayonlar tamamilə dağıdılıb, 

yaşayış üçün yararsız hala salınıb. Ermənilər indi də vandalizm əməllərindən əl çəkmirlər. Azərbaycan, 

Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin bu il noyabrın 10-da imzaladıqları bəyanata uyğun olaraq, Kəlbəcər 

rayonunu tərk edən ermənilər evləri, məktəbləri, meşələri yandırır, ağacları kəsib aparırlar. Halbuki, 

azərbaycanlılar doğma yurdlarını tərk edən zaman özləri ilə heç nə apara bilməmişdilər. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlanılan ərazilərinə dəyən zərərin 

qiymətləndirilməsinə ekspertlər cəlb edəcək. Dövlət məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması üçün 

bütün zəruri tədbirləri görəcək. 

Avropa Komissiyasının Mülki Müdafiə və Humanitar Yardım Əməliyyatları üzrə Direktoratlığının 

eksperti Nikolas Qovart bildirib ki, missiyanın məqsədi Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Azərbaycan arasında 

humanitar əməkdaşlığı müzakirə etmək, həmçinin Aİ tərəfindən edilə biləcək yardımların formasını, eyni 

zamanda, Qarabağda gələcəkdə nəzərdə tutulan bərpa və quruculuq işlərində dəstəyini 

müəyyənləşdirməkdir. Missiya məcburi köçkünlərin, eyni zamanda, hərbi əməliyyatlar zamanı zərər 

görmüş mülki şəxslərin ehtiyaclarını öyrənəcək və Avropa İttifaqının bu ailələrə necə dəstək verəcəyini 

müəyyən edəcək. 

Onlayn görüşdə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas 

da iştirak edib. 

 

AZƏRTAC 
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General Safonov: Şuşanın böyük dağıntılara yol verilmədən qaytarılmasını Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin unikal əməliyyatı hesab edirəm 

 

[18:44] 17.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

44 gün davam etmiş əks-hücum əməliyyatında Azərbaycan Ordusu böyük qələbələr qazandı, dünya hərb 

tarixinə yeni şanlı səhifələr yazdı. 

Bununla əlaqədar, AZƏRTAC istefada olan general-mayor, hərb elmləri namizədi, Azərbaycan 

SSR-in keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti xüsusi rayonunun və ona bitişik rayonlarının komendantı, 

SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Şimali Qafqaz və Zaqafqaziya üzrə İdarəsinin rəis müavini 

(may 1988-dekabr 1990) olmuş Vladislav Nikolayeviç Safonova müraciət edərək son döyüş əməliyyatları 

barədə fikirlərini bölüşməsini xahiş edib. Həmin müsahibəni oxuculara təqdim edirik. 

-Vladislav Nikolayeviç, Siz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə kifayət qədər 

məlumatlı adamsınız, çünki 1988-1990-cı illərdə Siz DQMV xüsusi vəziyyət rayonunun ilk 

komendantı olmuşunuz. 28 ildən sonra Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edib. Siz 1990-cı 

illərin əvvəlindəki müharibə ilə 2020-ci ildəki müharibəni, qarşıdurma vəziyyətində olan orduların 

imkanlarını müqayisə edə bilərsinizmi? 

-1988-1990-cı illərdə SSRİ-nin partiya-sovet rəhbərliyinin zəiflədiyi, ölkənin parçalanma həddində 

olduğu, “xalq demokratiyası”nın inkişaf etdiyi dövrdə hakimiyyət uğrunda mübarizə genişləndi, 

Azərbaycanda və Ermənistanda kommunist partiyası mərkəzi komitələrinin birinci katibləri dəyişdirildi. 

Bakıda DQMV ilə iş bütünlüklə Xüsusi İdarəetmə Komitəsinə və hüquq-mühafizə orqanlarına həvalə 

edildi, respublikada milis dəstələri və könüllü xalq hərəkatı formalaşdı. Hərb işinin öyrədilməsinə, təchizat 

və silahlanma məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət verilmirdi. Döyüş əməliyyatları aparılmasına hazırlıq 

getmirdi. 

Dağlıq Qarabağda isə başqa vəziyyət yaranmışdı. DQMV erməniləri Ermənistanın, habelə 

Amerikada və Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni diasporlarının dəstəyi ilə planauyğun, lakin 

gizli şəkildə müharibəyə hazırlaşır, silah, sursat və hərbi texnika toplayırdı. 

DQMV ərazisində aşkar edilmiş hərbi düşərgələr və silah anbarları barədə Azərbaycan rəhbərliyinə 

dəfələrlə məruzə edilmişdi. 

1990-cı illərin əvvəlində Sovet İttifaqı dağılandan sonra Ermənistan DQMV-nin və ona bitişik yeddi 

Azərbaycan rayonunun ərazisini işğal etdi. Yüz minlərlə azərbaycanlı işğal edilmiş ərazilərdən qovuldu, 

xeyli insan həlak oldu, çoxları evsiz-eşiksiz qaldı. 

Prezident Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra Azərbaycanın dirçəlişi və peşəkar hərbi 

kadrlar yetişdirilməsi başlandı. Atasına xas olan bir sıra xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən, geniş 

təfəkkürlü, əsl ziyalı olan İlham Əliyev həm ölkənin layiqli Prezidenti, həm də istedadlı sərkərdə olduğunu 

göstərdi. Bu yaxınlarda müşahidə etdiyimiz hadisələr – Ermənistan ordusunun darmadağın edilməsi, müasir 

texniki vasitələrdən istifadə edilməklə ərazilərin işğaldan azad edilməsi, dağlıq-meşəlik və düzənlik 

ərazilərdə döyüş əməliyyatlarının taktiki fəndlərinin tətbiq edilməsi, şəxsi heyətin dözümlülüyü və 

fədakarlığı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üstünlüyünün birbaşa sübutudur. 

-Siz bizə verdiyiniz müsahibələrin birində demişdiniz ki, Şuşa şəhərinin təslim olmasına inana 

bilmirdiniz. Bəs indi Şuşanın Azərbaycan Ordusu tərəfindən qaytarılmasına münasibətiniz necə 

oldu? Siz bu əməliyyatı necə qiymətləndirirsiniz? 

- Azərbaycan Ordusu tərəfindən Şuşanın böyük dağıntılara yol verilmədən, mədəniyyət abidələri 

qorunub saxlanılmaqla qaytarılmasını Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin unikal əməliyyatı hesab edirəm. 

Eyni zamanda, Ermənistan silahlı qüvvələri tamamilə iflic edildi. 

-Siz Qarabağ münaqişəsi zonasında sülhyaratma əməliyyatlarının rusiyalı hərbçilər tərəfindən 

həyata keçiriləcəyi, atəşkəs rejiminə nəzarət üzrə sülhyaratma mərkəzinin yaradılacağı, həmin 

mərkəzə rusiyalı və türkiyəli sülhməramlıların cəlb ediləcəyi barədə xəbəri necə qəbul etdiniz? Siz 

sülhməramlıların fəaliyyətinin gələcəyini necə təsəvvür edirsiniz? 

-Sülhyaratma əməliyyatının rusiyalı hərbçilər tərəfindən həyata keçiriləcəyini mən əvvəlcədən 

təsəvvür edirdim. Qarabağda və Azərbaycanın bütün ərazisində sülh və asayiş bərqərar olmasında Rusiya 

hamıdan çox maraqlıdır. Mən başa düşürəm ki, bu, ağır prosesdir və həqiqi sülhün bərqərar olmasını hələ 

çox gözləmək lazım gələcək. Atəşkəs rejiminə nəzarət üzrə sülhyaratma mərkəzinin yaradılması, həmin 
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mərkəzdə rusiyalı və türkiyəli sülhməramlıların cəlb edilməsi isə Rusiya və Türkiyə müdafiə nazirlərinin 

memorandumunda müəyyən edilib. Bu məsələ müzakirə olunmur. 

Sülhməramlıların fəaliyyəti qan tökülməsini dayandırmağa imkan verib, dinc həyata qayıtmaq üçün 

şərait yaradacaq, habelə hərbi qisasa çağıran təhrikçiləri bir qədər sakitləşdirəcək. 

 

AZƏRTAC 
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Misirli politoloq: Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini öz gücünə yerinə yetirdi 

 

[18:22] 17.11.2020  

 

Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməklə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 

qoşunlarının işğal altındakı ərazilərdən çıxarılmasına dair məlum qətnamələrini öz gücünə yerinə yetirdi. 

XXI əsrdə hər hansı bir ölkənin qonşu dövlətin ərazilərini işğal altında saxlaması yolverilməzdir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirinə açıqlamasında Misirin tanınmış politoloqu, Misir Xarici 

Əlaqələr Şurasının üzvü, Qahirə Universitetinin Rusiya Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, professor 

Nurhan əl-Şeyx söyləyib. 

Professor bildirib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin müharibənin dayandırılması və 

işğalçı qoşunların ərazilərdən çıxarılması haqqında bəyanatı Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və sabitliyin 

bərqərar olması baxımından mühüm addımdır. “Düşünürəm ki, bu şərtlər daha əvvəl, danışıqları yolu ilə 

yerinə yetirilməli idi. Çünki ədalətli olsa belə, müharibə münaqişə tərəfləri üçün arzuolunmazdır. Lakin 

ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə 27 ildən çox davam edən danışıqlar prosesinin nəticə vermədiyi 

də faktdır. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarından çıxması və davamlı sülhün təmin edilməsi regionda 

tərəqqinin də sürətlənməsinə töhfə olacaq”, - deyə politoloq vurğulayıb. 

Nurhan Əl-Şeyx qeyd edib ki, hələ sentyabrda Ermənistanın Qarabağda demoqrafik şəraiti 

dəyişməsi, Yaxın Şərq ölkələrindən erməniləri bu ərazidə qanunsuz yerləşdirməsi dünya ictimaiyyətinin 

etirazına səbəb olmuşdu. “Məhz beynəlxalq hüquqa zidd olan bu cür hərəkətlər danışıqlar prosesinə zərbə 

vurdu və insan tələfatı, dağıntılarla nəticələnən müharibə başladı. Ümidvaram ki, gələcəkdə bütün 

münaqişələr diplomatik yollarla həllini tapacaq. Bundan sonra Azərbaycan öz ərazilərində quruculuq işləri 

aparacaq. Xalqınıza sülh və tərəqqi arzulayıram”, -deyə misirli politoloq sözlərinə yekun vurub. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

817 
 

Rusiya Prezidenti: Qarabağ münaqişəsi ədalətlə həll olunub 

 

[17:57] 17.11.2020  

 

Qarabağ münaqişəsi ədalətlə həll olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin BRİKS sammitində bəyan 

edib. 

RF lideri deyib: “Bildiyiniz kimi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sentyabr ayında gərgin fazaya 

keçib. Rusiya tərəfi bizə dost olan iki dövlət arasında döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq və onları 

münaqişənin kompromisli həllini tapmağa sövq etmək üçün çox fəal səy göstərib. Bizim vasitəçiliyimiz 

nəticəsində noyabrın 10-da atəşin tam dayandırılması və Qarabağda Rusiya sülhməramlı kontingentinin 

yerləşdirilməsi barədə razılaşma əldə olunub. Bütün bunlar Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin, habelə 

Ermənistanın baş nazirinin imzaladıqları üçtərəfli bəyanatda təsbit olunub”. 

Tərəflər arasında razılaşmaya riayət olunduğunu qeyd edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin daha 

sonra deyib: “Döyüş əməliyyatları tamamilə dayandırılıb, vəziyyət sabitləşir. Beləliklə, böhranın 

uzunmüddətli və tamformatlı nizamlanması üçün ədalətli əsasda, həm Azərbaycan, həm də erməni 

xalqlarının maraqlarına uyğun şərait yaradılıb”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[19:37] 17.11.2020  

 

Qarabağ bölgəsində erməni təcavüzünə məruz qalmış bütün torpaqlarımız, o cümlədən Qarabağın 

tacı olan Şuşa 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanmış Vətən müharibəsinin Azərbaycan xalqının tarixi 

Qələbəsi ilə başa çatması nəticəsində işğaldan azad edilmişdir.  

27 il müddətində işğal altında saxlanılan ərazilərimizdə yaşayış məntəqələrinin əksəriyyəti, orada 

həyat üçün zəruri olan sosial-iqtisadi infrastruktur obyektləri dağıdılmış, təbii sərvətlər talan edilmiş, tarixi-

mədəniyyət və dini abidələrimizə, ətraf mühitə ciddi ziyan vurulmuş, fərdi və çoxmənzilli yaşayış evləri 

yerlə-yeksan edilmişdir. 

Dədə-baba yurdlarından didərgin salınmış insanların işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdaraq 

məskunlaşmasının, habelə dayanıqlı və davamlı iqtisadi fəallığının təmin edilməsinə yönəldilən 

infrastruktur layihələrinin tərtibi, sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, sosial təyinatlı obyektlərin 

inşası, habelə əhalinin mənzil-məişət məsələlərinin həlli ilə bağlı müvafiq təkliflər hazırlanır və artıq bir 

sıra yaşayış məntəqələrində bu sahələrdə zəruri işlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, bu 

istiqamətdə aparılan işlərin davam etdirilməsi məqsədilə qərara alıram: 

1. Ümumi uzunluğu 101,5 kilometr olan Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun 

layihələndirilməsi və tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 

Agentliyinə ilkin olaraq 50,0 (əlli) milyon manat ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən 

məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət 

büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun (investisiya xərclərinin) bölgüsündə bu Sərəncamın 

1-ci hissəsində göstərilən avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi üçün zəruri olan maliyyə 

vəsaitini nəzərdə tutsun. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 17 noyabr 2020-ci il. 
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Dövlət Bahçeli: Azərbaycan öz Ordusunun üstünlüyü sayəsində beynəlxalq aləmdə rəğbət qazanıb  

 

[17:12] 17.11.2020  

 

Sona qədər Azərbaycanın yanında olacağımızı bir daha açıq şəkildə söyləmək istəyirəm. Diləyimiz 

Qarabağın işğalçılardan tamamilə təmizlənməsi, təcavüzkar Ermənistanın Vətən torpağımızın hər 

qarışından çıxmasıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bahçeli 

qurumun Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında ifadə edib. 

Noyabrın 10-da imzalanan atəşkəs bəyanatı, sonrakı proseslərlə bağlı fikir və mülahizələrini bölüşən 

MHP sədri Dövlət Bahçeli deyib: “Azərbaycan uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində siyasi 

müstəvidə üstünlük uğur qazandı, qlobal və regional prosesləri müdrikcəsinə dəyərləndirdi, Ordusunun 

taktiki üstünlüyü sayəsində beynəlxalq aləmdə rəğbət qazandı. Bu mübarizədə əl-ələ verən Türkiyə və 

Azərbaycan iki dövlət, tək ürək olaraq zülmü devirdilər”. 

Ötən 28 ildə Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində irəliləyişin olmadığını xatırladan partiya 

sədri cəbhədə qazanılan Qələbəni zəfər hekayəsi kimi dəyərləndirib, partiyasının Türkiyə parlamentində 

Azərbaycana əsgər göndərilməsi barədə qərar layihəsinə tam dəstək verəcəklərini vurğulayıb. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin öz xalqına “sırıdığı” yalanların ömrü 44 gün oldu 

 

[15:51] 17.11.2020  

 

Sentyabrın 27-dən başlayan və 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar dövründə Ermənistan döyüş 

meydanı ilə yanaşı, informasiya məkanında da darmadağın edildi. İlk gündən yalan, həqiqəti əks 

etdirməyən informasiyalar yayan Ermənistan tərəfi bütün imkanlardan istifadə edərək acınacaqlı 

durumlarını erməni xalqından gizlətməyə çalışdı. Düşünmürdülər ki, bütün bu yalanlarının ömrü uzun 

olmayacaq. 

Hərbi əməliyyatların ilk günündən başlayaraq baş nazir Nikol Paşinyandan Ermənistan Müdafiə 

Nazirliyinin təmsilçiləri Şuşan Stepanyana, Artsrun Ovannisyana və başqalarına qədər hamı hər gün yalan 

danışdı. Yaradılmış informasiya vakuumunda bu, müvəqqəti effekt versə də, son nəticədə hər şeyin üstü 

açıldı. Azərbaycan Ordusunun qazandığı uğurların Ermənistanda yarada biləcəyi böhran vəziyyətindən 

narahat olan Paşinyan və onun hakimiyyəti hər vəchlə bu uğurları inkar edir, həqiqəti əks etdirməyən 

informasiyalarla erməni əhalinin başını qatırdı. 

Azərbaycan Ordusu ard-arda torpaqlarımızı işğaldan azad etdikcə, Artsrun Ovannisyan və Şuşan 

Stepanyan sosial şəbəkələrdə saxta kadrlar, video görüntülər yayaraq uğursuzluqlarını ört-basdır etməyə 

çalışırdı. Həmçinin A.Ovannisyan keçirdiyi mətbuat konfranslarında da bir qayda olaraq erməni xalqına 

uydurma nağıllar danışmaqla məşğul idi. 

Aram Qabrielyanovun təsiri altında olan Semen Peqovun “Wargonzo” layihəsi vasitəsilə hazırlanan 

saxta kadrları yayan, sosial şəbəkələrdə özlərini “qalib” kimi təqdim edən Ovannisyan indi öz yalanlarının 

güdazına getdi. Erməni qoşunlarının geri çəkilməsini guya Azərbaycan Ordusunun itkilər verərək geri 

çəkilməyə məcbur edildiyi kimi təqdim edən Şuşan Stepanyan Şuşanın azadlığına qovuşduğu günədək 

hayasızcasına hələ də Hadruta guya ermənilərin nəzarət etdiyini söyləməkdə davam edirdi. Bu faktlar 

düşmənin illərdir yürütdüyü siyasətdə daxil olmaqla, bütün fəaliyyətinin yalanlar üzərində qurulduğunun 

isbatıdır. 

Ermənistan tərəfindən döyüş əməliyyatlarının coğrafiyası və nəticələri barədə uydurmalar o həddə 

çatdı ki, müstəqil informasiya kanallarına, sosial şəbəkələrə müharibə bəhanəsi ilə çıxışı qapadılmış sadə 

ermənilər hətta Ermənistan ordusunun Bakıya çatdığını zənn etməyə başladılar. Müharibənin ilk 

günlərindən bütün cəbhəboyu geriləyən Ermənistan ordusu bəzi ermənilərin uydurmalarına görə, artıq 

Azərbaycanın digər tarixi torpaqlarını işğal etmək üçün döyüşür kimi qələmə verilirdi. Baqramyan-26 

teleqram kanalı, Semen Peqovun “Wargonzo” layihəsi vasitəsilə döyüşlərin son gününə qədər açıq-aşkar 

saxtakarlıqla məşğul olan düşmən noyabrın 10-da döyüş meydanında olduğu kimi, informasiya məkanında 

da ağ bayraq qaldırmağa məcbur edildi. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanda sosial media hərbi əməliyyatların ilk günündən ciddi 

nəzarətə götürüldü, hakimiyyətin yarıtmaz siyasətinə qarşı mübarizə aparanların, həqiqətləri yazanların 

hamısı təqib və həbs edildi, bütün müxalif saytlar bağlandı, müstəqil səslər boğuldu. Ölkənin rəsmi 

informasiya mediası, hakimiyyətə bağlı olan KİV-lər, “müstəqil” ekspertlər isə sadəcə onlara verilən 

tapşırıqlar əsasında fəaliyyət göstərərək Ermənistan xalqını yanlış informasiyalarla aldatmaqla məşğul 

oldu, onu həqiqətlərdən tam kənarda saxladı. 

Beləcə bütün dayaqlarını itirən Paşinyan xalqın olan qalan etimadından da məhrum oldu. Artıq 

Ermənistanda heç kim onun boş vədlərinə inanmır. İndi hakimiyyət daxilində Paşinyana qarşı olanların 

vəzifələrdən uzaqlaşdırılması, orduda həbslər aparması prosesinə start verən baş nazir çətin ki, bununla ağır 

durumdan çıxa bilə. Çünki illər uzunu məğlubedilməzliyinə inandırılmış və Azərbaycanın gücünü düzgün 

hesablamaqdan məhrum edilmiş erməni cəmiyyəti artıq həqiqətlə üz-üzədir, bilir ki, yalanların hamısı 

hakimiyyətin sifarişi ilə tirajlanıb. Ermənistanı bürümüş etiraz dalğasında əsas suallar da elə bu məqamlarla 

sıx bağlıdır. 

Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyi bütün bu yalanlarla yalnız öz xalqını aldada bildi. Çünki 

Azərbaycan bütün resurslardan səmərəli şəkildə faydalanaraq beynəlxalq ictimaiyyəti ən dəqiq 

informasiyalarla təmin edə bildi. 

Əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu istiqamətdəki fəaliyyətinə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Bu müddət ərzində xarici KİV-lərə 30-a yaxın müsahibə verən dövlətimizin başçısı hər bir 

müsahibəsini də tutarlı arqumentlər üzərində quraraq bütün sualları əsaslı şəkildə cavablandırdı və 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin yalanlarını ifşa etdi. 
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Hərbi əməliyyatların düşmən ordusunun məğlubiyyəti ilə yekunlaşması həm də Ermənistan hərbi-

siyasi rəhbərliyinin yalanlarının aşkara çıxması ilə nəticələndi. Bu gün Yerevan küçələrində, ölkənin 

parlamentində baş verələr həm də bu yalanların nəticələri kimi qiymətləndirilməlidir. 

Əsəd Məmmədov 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 

 

AZƏRTAC 
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RF Prezidentinin mətbuat katibi: Moskva Rusiya ilə Türkiyə arasında ikitərəfli münasibətləri 

yüksək dəyərləndirir 

 

[15:12] 17.11.2020  

 

RF Prezidentinin mətbuat katibi bəyan edib ki, Moskva Rusiya ilə Türkiyə arasındakı ikitərəfli 

münasibətləri yüksək dəyərləndirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Kremlin rəsmi nümayəndəsi ABŞ və Fransanın Qarabağ 

münaqişəsinin nizamlanmasında Türkiyənin rolunun izah edilməsi barədə çağırışına dair sualı 

cavablandırarkən bildirib. 

D.Peskov deyib: “Şübhəsiz, əgər Minsk qrupunda həmsədrlik üzrə bizim tərəfdaşlarımızın izaha 

ehtiyacı olarsa, əlbəttə, bu izahlar təqdim ediləcək. Xüsusən ona görə ki, bizim diplomatik qurumlarımızın 

xətti ilə hazırda Qarabağ məsələsi üzrə müntəzəm əlaqələr həyata keçirilir”. 

D.Peskov Türkiyənin ABŞ və Fransa ilə ikitərəfli əlaqələrini şərh etməyib. “Bizim öz ikitərəfli 

münasibətlərimiz mövcuddur və biz bu münasibətləri çox yüksək dəyərləndiririk. Bizim birgə həmsədr 

statusumuza gəlincə, əlbəttə, bizim üçün başlıca məsələ Qarabağda bu yaxınlarda bərqərar olan sülhü 

qoruyub saxlamaq, bütün qaçqınların və məcburi köçkünlərin geri qayıtmasını təmin etmək və sair, 

həmçinin bu sülhün qorunub saxlanmasının monitorinqini aparmaqdır”, - deyə D.Peskov əlavə edib. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı əbədi 

dalğalanacaq 

 

[15:01] 17.11.2020  

 

Bərpa edəcəyik bunları, hamısını bərpa edəcəyik. Azərbaycan xalqı bir daha öz böyüklüyünü 

göstərəcək. Bir daha bütün dünyaya sübut edəcəyik ki, biz böyük xalqıq. Biz qayıtmışıq, vuruşa-vuruşa 

qayıtmışıq. Heç kim bizə bu torpaqları bağışlamayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl şəhərinə səfəri zamanı söyləyib. 

“Heç bir beynəlxalq təşkilat təcavüzkara təzyiq göstərməyib. Heç kim onlardan tələb etməyib ki, 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etsin. Sadəcə olaraq, nə hərb, nə sülh, hər şeyi 

dondurulmuş vəziyyətdə saxlamaq, işğalı əbədiləşdirmək, bizim tarixi torpaqlarımızın tarixi irsini silmək, 

torpaqlarımızı erməniləşdirmək, şəhərlərimizə, kəndlərimizə eybəcər erməni adları vermək və bu məsələni 

Azərbaycan xalqının yaddaşından silmək idi onların məqsədi. Amma səhv etdilər. Dəfələrlə demişəm ki, 

biz bu işğalla heç vaxt barışmayacağıq. Hər bir cəbrayıllı bir arzu ilə yaşayırdı ki, öz dədə-baba torpağına 

qayıtsın”, - deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. 

Haqq-ədalətin zəfər çaldığını vurğulayan Azərbaycan Prezidenti deyib: “Müzəffər Azərbaycan 

Ordusu zəfər çaldı. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Azərbaycan bayrağı işğaldan 

azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq. 

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

 

AZƏRTAC 
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İtaliyanın nüfuzlu “Rai 1” telekanalında Qarabağla bağlı erməni iddialarına tutarlı cavab verilib  

 

[14:55] 17.11.2020  

 

İtaliyanın nüfuzlu “Rai 1“ televiziya kanalının xəbərlər proqramının “EstOvest” rubrikasında erməni 

mənşəli italyan yazıçı Antonia Arslanın Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dini 

zəmində təqdim etməsi və son hərbi əməliyyatları ermənilərə qarşı “soyqırımı” adlandırması kimi 

iddialarına cavab olaraq Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadənin həmin proqramda 

açıqlaması yer alıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan diplomatı Qarabağ münaqişəsinin dini zəmində deyil, 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından irəli gələn ərazi münaqişəsi olduğunu bildirib. 

“Ermənistan 30 ildir ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizini, o cümlədən Dağlıq Qarabağı və ətraf 7 rayonu 

işğal edib, oradakı bütün azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyata keçirib. Bu gün Azərbaycanda bir 

milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün var”, - deyə səfir vurğulayıb. 

Ermənistanın Qərb ölkələrində ictimaiyyəti öz xeyrinə yönəltmək məqsədilə bilərəkdən bu 

münaqişəyə dini don geyindirdiyini deyən diplomat Azərbaycanın multikultural ölkə olduğunu, ölkəmizdə 

erməni mənşəli minlərlə şəxsin yaşadığını, paytaxt Bakının mərkəzində erməni kilsəsinin yerləşdiyini 

deyib. 

“Bizim problemimiz Dağlıq Qarabağın erməni icması deyil, bizim problemimiz Ermənistanın işğalçı 

ordusu ilədir”, - deyə diplomat qeyd edib. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Biz Ermənistan ordusunu çökdürdük, Ermənistanın cinayətkar 

rəhbərlərinə dərs verdik 

 

[14:45] 17.11.2020  

 

Biz Ermənistan ordusunu çökdürdük və eyni zamanda, Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş 

cinayətkarlara da dərs verdik. Paşinyan son iki il ərzində öz ölkəsini məhv edib və indi, sadəcə olaraq, 

fikirləşir ki, öz canını erməni xalqının qəzəbindən necə qurtarsın?! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev Ermənistanın hazırkı və keçmiş rəhbərlərinin xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlərdən danışarkən 

səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı sözünə davam edərək deyib: “Biz Koçaryan-Sarkisyan ordusunu məhv etdik. 

Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlıq 

Qarabağ ərazisinə. Bəs hanı sizin qəhrəmanlığınız? Döşünüzə taxmısınız saxta “qəhrəman” ordenlərini, 

çıxardın atın eşiyə o dəmir-dümürləri, sizi biz məğlub etmişik. Paşinyan heç kimdir. Koçaryan və 

Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məğlub etmişik, sizin ordunuzu məhv 

etmişik. Əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, özləri bilirlər nə ilə qurtaracaqdı 

bu müharibə. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi və 

bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə olan 

Paşinyan, bizə yeddi şərt irəli sürdü, başına vurduq bütün o şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir şərtim 

var idi, rədd ol, çıx get və o şərtə əməl edildi”. 

Bu qələbənin güc və birlik hesabına, igidlərimizin və şəhidlərimizin hesabına əldə olunduğunu 

vurğulayan Prezident deyib: “Burada, işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində bir daha bütün şəhidlərimizə 

Allahdan rəhmət diləyirəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm, onların valideynlərinə təşəkkürümü 

bildirirəm ki, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün belə igidlər yetişdiriblər. Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə 

əbədi yaşayacaq. Bütün yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm, əminəm ki, onlar tezliklə normal 

həyata qayıdacaqlar, onlar daim diqqət mərkəzində olacaqlar”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Erməni vəhşiliyinin nə demək olduğunu bütün dünyaya göstərəcəyik  

 

[14:19] 17.11.2020  

 

Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Biz Füzuliyə 

qayıtmışıq. Ancaq indi yol boyunca dağıdılmış kəndləri və Füzuli şəhərini dağılmış vəziyyətdə görəndə 

adamın ürəyi ağrıyır. Vəhşilər bizim şəhərimizi nə günə salıblar?! Evləri dağıdıblar, bütün infrastrukturu 

dağıdıblar, bir dənə də salamat bina yoxdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağını qaldırdıqdan sonra çıxış edərkən 

bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bütün dünya görməlidir erməni vəhşiliyi nə deməkdir və bütün dünyaya 

biz bunu göstərəcəyik. Təkcə Füzuli yox, Ağdam şəhəri nə gündədir, başqa şəhərlər. Sanki bu torpaqlardan 

bir vəhşi qəbilə keçib. Hər şeyi dağıdıb, talan edib, bizim mədəni, tarixi, dini irsimizi silmək istəyib, ancaq 

istədiyinə nail ola bilməyib. Çünki biz gəlməli idik, qayıtmalı idik. Gəlmişik və qayıtmışıq. Düşməni 

qovmuşuq torpaqlarımızdan, Azərbaycanın Dövlət Bayrağını ucaltmışıq. Bundan sonra bu torpaqda biz 

yaşayacağıq, necə ki, əsrlərboyu biz yaşamışıq, bizim xalqımız yaşayıb”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun təməli qoyulur. Bu yol bizi 

Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır 

 

[13:54] 17.11.2020  

 

Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür. Bu gün Füzuli-Şuşa 

avtomobil yolunun təməli qoyulur. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu 

yolun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu yol bizi Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun təməlqoyma mərasimində səsləndirib. 

“Son illər ərzində ölkəmizdə bir çox yollar inşa edilib. Deyə bilərəm ki, 2004-cü ildən bu günə qədər 

16 min kilometrdən çox avtomobil yolu çəkilibdir və yollar keyfiyyətlidir. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan 

dünyada qabaqcıl yerlərdədir. Ancaq bu yolun xüsusi əhəmiyyəti var. Dediyim kimi, bu yol bizi Şuşaya 

aparır. Eyni zamanda, bu layihə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda icra edilən birinci layihədir”, - deyə 

Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq Ermənistanın tarixi-mədəni abidələrimizə vurduğu ziyanla bağlı görülən işlərə 

dair məlumat yayıb 

 

[13:55] 17.11.2020  

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun bir sıra 

elmi işçilərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən qanunsuz arxeoloji qazıntıların 

aparılması, Azərbaycana məxsus maddi və mədəni irs abidələrinin talanması barədə mətbuatda dərc edilmiş 

müraciətinə Baş Prokurorluq tərəfindən baxılıb. 

Bununla əlaqədar Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, artıq işğaldan 

azad edilmiş ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən arxeoloji qazıntıların aparılması, tarixi maddi və mədəni 

irs abidələrinin talanması və digər epizodlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq 

idarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, ibtidai istintaq aparılmaqla 

istintaq qrupu yaradılıb. 

Cinayət işi üzrə müstəntiqlər tərəfindən hadisə yerlərinə baxış da daxil olmaqla zəruri istintaq 

hərəkətləri keçirilir. Habelə vurulmuş maddi ziyanın müəyyənləşdirilməsi üçün digər dövlət qurumları ilə 

birlikdə, o cümlədən tarixi və arxeoloji baxımdan dəymiş ziyanın müəyyən edilməsi məqsədilə 

mütəxəssislər və ekspertlər cəlb olunmaqla müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. 

Kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilmiş müraciətdə yer alan digər faktlara da diqqət 

yetirilməklə, cinayət işi üzrə aparılan istintaq zamanı həmin xüsusatların araşdırılması təmin ediləcək. 

İstintaqın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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“Arutz Sheva”: Azərbaycanlılar onlar üçün müqəddəs sayılan Şuşaya qayıtmalı idilər və qayıtdılar 

 

[13:52] 17.11.2020  

 

Dağlıq Qarabağda atəşkəs haqqında 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən imzalanmış Bəyanat 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyub. 

Bu il oktyabr ayında Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncə Ermənistan tərəfindən “SCUD” 

ballistik raketləri ilə atəşə tutulub. Nəticədə Azərbaycanın azı 13 nəfər mülki vətəndaşı, o cümlədən 2 uşaq 

öldürülüb, 40-dan çox adam yaralanıb. Beləliklə, Gəncə Azərbaycanın Sderotuna çevrilib, çünki 

Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncənin dinc sakinlərini və şəhərdəki digər qeyri-hərbi hədəfləri daim atəşə 

tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış israilli ekspert, Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin icrası direktoru Arye Qut bu barədə 

İsrailin populyar “Arutz Sheva” xəbər portalında dərc edilmiş “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

amanabənd sülhü davamlı olacaqmı?” sərlövhəli məqaləsində yazır. 

Məqalə müəllifi qeyd edir ki, ermənilərin raket hücumları nəticəsində binalar tamamilə dağıdılıb. 

Arye Qut vurğulayır: “Uşaqlar yetim qalıb, yaralıların çoxu ömürlük şikəst olub. Üstəlik, Sderot kimi 

Gəncə şəhəri də cəbhə xəttindən uzaqda yerləşir. Lakin təəssüf ki, bütün dünyada KİV-lərin çoxu 

Ermənistanı deyil, Azərbaycanı təcavüzkar elan edir, hərçənd 30 ildən artıqdır ki, məhz Azərbaycan erməni 

təcavüzünün qurbanıdır. Əslində, Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünə reaksiya verməyə məcbur idi, lakin 

Azərbaycan Ermənistan ərazisinə hücum etmədi. O, yalnız beynəlxalq hüquqa əsasən ona məxsus olan 

ərazisinin bütövlüyünü bərpa etməyə çalışırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli 

qətnamələrinə əsasən, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisidir”. İsrailli 

analitik vurğulayır ki, 1990-cı illərin əvvəlində Ermənistan üçüncü dövlətin hərbi-siyasi və maliyyə 

dəstəyinə güvənərək, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunu işğal edib, bu ərazidə azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı etnik təmizləmə aparıb. 

Arye Qut yazır: “Ermənistanın bu təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona 

bitişik 7 rayon, yəni Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal edilib, 1 milyon Azərbaycan 

vətəndaşı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. 

1992-ci il dəhşətli fevral gecəsində Xocalıda baş vermiş hadisələr sənədli videomateriallarla, canlı 

şahidlərin, həmin vaxt Azərbaycanın Xocalı şəhərində olmuş xarici jurnalist və ekspertlərin ifadələri ilə 

təsdiqlənən real hadisələrdir. 

Bu amansız etnik təmizləmə aktında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bir gecədə aralarında 63 

uşaq, 106 qadın və 70 ahıl şəxsin olduğu 613 nəfər qətlə yetirilib, bundan əlavə, 487 nəfər şikəst edilib, 

1275 əsir götürülüb, aralarında 68 qadın və 26 uşağın olduğu 152 nəfər isə itkin düşüb. 8 ailə bütövlükdə 

məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini itirib, yüzlərlə şəxs zorakılığa və isgəncəyə məruz qalıb. Bu 

insanların belə qəddarlığa məruz qalmasının yeganə “səbəbi” onların azərbaycanlı olması idi. 

Mən soruşuram: Bu erməni faşistlər 1940-cı illərdə mənim xalqımın 6 milyon nümayəndəsini məhv 

etmiş alman faşistlərindən nə ilə fərqlənir? Onlar İŞİD yaraqlılarından nə ilə fərqlənir? Cavab aşkardır – 

heç nə ilə. 

Bosniya və Herseqovina, Honduras, Kolumbiya, Çexiya, Qvatemala, İordaniya, Meksika, Panama, 

Peru, Pakistan, Rumıniya, Serbiya və Sudan hökumətləri Xocalıda törədilmiş soyqırımına görə Ermənistanı 

rəsmən pisləyib və bu soyqırımına ədalətli münasibət göstərilməsini tələb ediblər. ABŞ-ın 20-dən çox ştatı 

da Xocalı soyqırımını pisləyən qətnamələr qəbul ediblər”. 

İsrailli ekspert öz məqaləsində Azərbaycanın hərbi qələbəsi, Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 

Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi barədə yazır. O, Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərinin azad edilməsi 

barədə söhbət açaraq yazır: “1991-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə Şuşadakı bina və tikililərin 

çoxu dağıdılıb. Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında mədəni və dini irsin məhv edilməsi, talan 

olunması, murdarlanması məqsədilə Ermənistanın qərəzli siyasəti çərçivəsində təkcə Şuşada 170-dən çox 

memarlıq abidəsi, 160 mədəni və tarixi abidə, məscidlər və nadir əlyazmalar ermənilərə xas olan vandalizm 

nəticəsində məhv edilib. Azərbaycanın bu incisi 28 ildən artıq müddətdə erməni işğalçıların əlində olub. 
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Azərbaycanlılar həmişə fəxr edirlər ki, bu xalqın incəsənətinin, mədəniyyətinin və musiqisinin 

Üzeyir Hacıbəyli və Rəşid Behbudov, Natəvan və Xan Şuşinski kimi ən parlaq nümayəndələri bu şəhərdə 

doğulublar. Ona görə Şuşa azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”. 

Beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış israilli ekspert Arye Qut İsrailin populyar “Arutz 

Sheva” xəbər portalında dərc edilmiş məqaləsinin sonunda yazır: “Mən bilirəm ki, bütün bu illər ərzində 

Şuşa Azərbaycanın parlaq tarixini, onun mərd oğul və qızlarının Vətən yolunda canlarından keçməsini 

xatırlayaraq ağlayıb. Lakin biz ağlamırıq, çünki Azərbaycan xalqının zəif olmağa haqqı yoxdur. Öz əsgər 

və zabitlərinin mərdliyi sayəsində Azərbaycan yaxın günlərdə bu gözəl tarixi şəhərə qayıtdı və onu erməni 

işğalından azad etdi. Azərbaycan Şuşanın itirilməsi ilə heç vaxt razılaşa bilməzdi. Azərbaycanlılar onlar 

üçün müqəddəs sayılan Şuşaya qayıtmalı idilər və qayıtdılar!” 

 

AZƏRTAC 
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Beynəlxalq Qırmız Xaç Komitəsi Qarabağda əsirlərin dəyişdirilməsinə kömək etməyə hazırdır 

 

[13:16] 17.11.2020  

 

Beynəlxalq Qırmız Xaç Komitəsi (BQXK) Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri arasında əsirlərin 

dəyişdirilməsinə kömək etməyə hazırdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qurumun prezidenti Peter Maurer bunu “RİA Novosti”yə müsahibəsində 

bildirib. 

P.Maurer qeyd edib ki, hər hansı beynəlxalq silahlı münaqişədə BQXK-nın əsas vəzifəsi əsirlərin 

dəyişdirilməsinə kömək etməkdir. O deyib: “Hərbi əsirlər və saxlanılan şəxslər barədə məlumatlar BQXK-

ya çatdırılmalı və komitə həmin şəxslərə baş çəkmək imkanına malik olmalıdır”. 

BQXK rəhbərinin sözlərinə görə, onun təmsil etdiyi təşkilat əsirlərin əsas ehtiyaclarının 

ödənilməsini, habelə onların saxlanması şəraitinin beynəlxalq standartlara müvafiqliyini təmin etmək 

məqsədilə münaqişə tərəfləri ilə iş aparır. O deyib: “Ümidvarıq ki, bu iş nəticəsində yaranacaq şəraitdə 

tərəflər gələcəkdə danışıqlar aparacaq və əsirlərin dəyişdirilməsi barədə razılığa gələ biləcəklər”. 

Xatırladaq ki, bu gün Peter Maurer Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla 

görüşəcək. Həmin görüşdə Qarabağda vəziyyətin müzakirə edilməsi planlaşdırılır. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Zəfər sənindir, Azərbaycan Əsgəri! 

 

[12:00] 17.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda yazdıqları qəhrəmanlıq 

tarixi əsrlər boyu yaddaşımızdan silinməyəcək. Vətən müharibəsində dövlətimiz və Ordumuzun əldə etdiyi 

müvəffəqiyyətlər, qazanılan Qələbə hər birimizə misilsiz qürur hissi bəxş edir. 

Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinin (ADRA) Strateji inkişaf və kommunikasiya 

şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, agentlik bu sevinci xalqımızla paylaşmağa davam edir. “Özündə 

Qələbə əzmimizin qürurunu əks etdirən afişaların açıq məkandakı reklam lövhələrində yayımı davam 

etdirilməkdədir. Artıq paytaxtla yanaşı regionlarda da şanlı tariximizi əks etdirən 1000-ə yaxın paylaşım 

edilib. ADRA-nın təşviqi və təşəbbüsü ilə açıq məkandakı reklam lövhələri ilə yanaşı, şəxsi ticarət və iaşə 

obyektlərinin ön hissələrində də milli vətənpərvərlik ruhunu əks etdirən afişaların yayımı həyata 

keçirilməkdədir. Xalq, dövlət və ordu birliyinin möhtəşəm vəhdətini nümayiş etdirən afişaları paylaşan hər 

bir sahibkara agentlik adından təşəkkürümüzü bildiririk”, - deyə ADRA-dan bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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“Yahoo Japan”: “Ermənistan müharibəni niyə uduzdu?” 

 

17.11.2020 [10:26] 

 

Yaponiyanın “Yahoo Japan” saytı “Ermənistan müharibəni niyə uduzdu?” adlı məqalə yayıb. 

Fransada yaşayan Saori İmari adlı yapon mənşəli yazıçı-jurnalistin müəllifi olduğu məqalədə 

bildirilir ki, münaqişə artıq başa çatıb. Bu münaqişə faktiki olaraq Azərbaycanın qələbəsi, Ermənistanın 

məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb. 

Məqalədə Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğu və yerli azərbaycanlıların bu torpaqlardan 

qovulduğu qeyd edilir. Bildirilir ki, sentyabrın 27-də başlanan döyüşlər cəmi 44 gün çəkib. Azərbaycan ona 

aid olan ərazilərdə nəzarəti bərpa edib. 

Müəllif vurğulayır ki, bu münaqişəni bəzən xristianlarla müsəlmanların qarşıdurması kimi qələmə 

verənlər kökündən səhv edirlər. 

Məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanın vahid mövqedə olmaması, 

üzərinə götürdüyü müttəfiqlik öhdəliklərindən sui-istifadə etməyə çalışması onun Qarabağ müharibəsində 

məğlubiyyətinin əsas səbəblərindən biri kimi göstərilə bilər. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 
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Kolumbiya televiziyasında Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin imzaladıqları 

bəyanata dair reportaj və müsahibə yayımlanıb 

 

[09:00] 17.11.2020  

 

Kolumbiyanın “Caracol” televiziya kanalının “El mundo hoy” verilişində Azərbaycan, Rusiya 

prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış bəyanata dair reportaj və səfir Məmməd 

Talıbovun məsələ ilə bağlı müsahibəsi yayımlanıb. Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycanın Meksikadakı 

səfirliyindən məlumat verilib. 

Müsahibədə səfir bəyanatın regionda davamlı sülhün bərqərar olmasına şərait yaratması baxımından 

önəmini bildirib. 

Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalaraq öz doğma torpaqlarından qovulmuş və son 

30 il ərzində məcburi köçkün vəziyyətində yaşayan bir milyona yaxın soydaşımızın öz yurdlarına 

qayıdacağını deyən səfir Qarabağdakı ermənilərin də Azərbaycanın qanunlarına hörmət etmək şərtilə 

burada yaşamaqda davam edə biləcəyini söyləyib. 

Erməni xalqının bəyanatından narazı olması və bunu öz hökumətinin satqınlığı hesab etməsi ilə bağlı 

suala cavabında səfir yaranmış vəziyyətin birbaşa Ermənistan hökumətinin təqsiri olduğunu, BMT-nin 

qətnamələri işğal olunmuş ərazilərin boşaldılmasını aydın şəkildə tələb etdiyi halda, bu ölkənin siyasi 

rəhbərliyinin öz xalqını illərlə aldatdığını və onları sülhə hazırlamaq əvəzinə bu torpaqların işğalının 

nəticələrini qoruyub saxlayacağına inandırdığını qeyd edib. 

Reportajda verilişin redaksiyası tərəfindən münaqişənin tarixi barədə məlumat verilib, hərbi 

əməliyyatların gedişi və hazırda ermənilərin işğal olunmuş ərazilərimizi tərk edərkən ətraf mühitə və 

infrastruktura zərər yetirdiyini əks etdirən kadrlar nümayiş etdirilib. 

Müsahibədə Qarabağ və ətraf yeddi rayon daxil olmaqla ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanınmış 

ərazilərinin 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistanın işğalı altında olduğunu deyən səfir Ermənistan işğalçı 

qüvvələrinin Azərbaycanın suveren ərazilərində mövcudluğu və BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu ərazilərin 

azad olunmasını tələb edən müvafiq qətnamələrinə əməl edilməməsinin regionda davamlı sülhə başlıca 

təhdid olduğunun tərəfimizdən daim ifadə edildiyini bildirib. Səfir hərbi əməliyyatlar yolu ilə işğaldan azad 

edilmiş şəhərlərimizin Ermənistan tərəfindən tamamilə məhv edildiyinə şahid olduğumuzu, bu səbəbdən 

həmin ərazilərdə yenidənqurma işlərinin aparılmalı olduğunu qeyd edib. 

XXI əsrdə hansısa dövlətin işğalçılıq siyasəti yürütməsi, digər suveren dövlətin ərazilərini hərbi 

işğalda saxlaması və 1 milyon insanı məcburi köçkünə çevirməsinin qəbuledilməz olduğunu söyləyən 

diplomat erməni xalqının bütün qonşuları ilə mehribanlıq və barış içində yaşamasının gərəkdiyini anlamalı 

olduğunu vurğulayıb. 

Azərbaycan çoxmədəniyyətli ölkə olduğunu, burada 40-a yaxın müxtəlif etnik mənsubiyyətdən olan 

insanların, o cümlədən on minlərlə erməninin yaşadığını, bu xüsusda Roma papası Fransisk tərəfindən 

bütün dünyada tolerantlıq modeli adlandırıldığını deyən səfir əldə olunan razılaşmanın önəmli 

nəticələrindən birinin də bölgədə sülhün bərqərar edilməsi ilə hər iki xalqın barışıq halında birgə 

yaşamasına nail oluna biləcəyi və ümumilikdə regionda dirçəliş dövrünün başlaması üçün imkan yaranması 

olduğunu söyləyib. 

Sonda Kolumbiya ilə ikitərəfli əlaqələrin cari durumuna toxunan səfir Kolumbiya XİN-in hazırkı 

razılaşmanı rəsmi bəyanatla dəstəklədiyini, ümumilikdə iki ölkə arasında müsbət siyasi dialoqun mövcud 

olduğunu, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, habelə müvafiq qanunverici orqanlar arasında davamlı 

əməkdaşlıq aparıldığını, kənd təsərrüfatı, turizm, mədəniyyət, təhsil sahələrində ortaq layihələr üzərində 

çalışıldığını, bu xüsusda bir neçə il ard-arda Azərbaycan XİN-in əməkdaşları üçün ispan dili kurslarının 

kolumbiyalı professorlar tərəfindən həyata keçirildiyini qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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“Le Temps”: Kəlbəcərdə onlarla ev yanır 

 

[09:02] 17.11.2020  

 

Kəlbəcərdə onlarla ev yanır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözlər Fransanın “Le Temps” qəzetində dərc olunan məqalədə yer alıb. 

Məqalədə Ermənistan hökumətinin vaxtilə şirnikdirici vədlərlə erməniləri Kəlbəcərdə qanunsuz 

məskunlaşdırmasından söz açılıb. 

Məqalədə Kəlbəcərdə məskunlaşmış və hazırda oranı tərk edən ermənilərlə aparılan söhbətlər zamanı 

onların müxtəlif vədlərlə buraya gətirildiklərini bildiriblər. Marut adlı erməni yaxınlıqda yanmış evi 

göstərərək, qonşusu Aleksin əvvəllər İtaliyada yaşadığını və erməni hökumətinin köməyi ilə Kəlbəcərə 

gəlib məskunlaşdığını deyib. Hacik adlı digər erməni isə əvvəllər Avstraliyada yaşadığını etiraf edib. 

“Le Temps”ın jurnalisti Kəlbəcərdə vəziyyəti təsvir edərək, ermənilərin hər şeyi söküb apardığını, 

evləri yandırdığını və ağacları kəsdiyini yazıb. 

Qeyd edilir ki, əldə edilmiş razılaşmaya görə Kəlbəcər Azərbaycana təhvil verilir. Rəsmi Bakı rayonu 

boşaltmaq üçün Ermənistana noyabrın 25-dək vaxt verib. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
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Potsdam Universitetinin professoru: Azərbaycan 27 illik danışıqlar ərzində gözlədiyini qısa 

müddətdə əldə etdi 

 

[08:41] 17.11.2020  

 

“Masimovasif.net” bloqunda Potsdam universitetinin müəllimi, professor Vinfrid Furman ilə 

müsahibə dərc olunub. 

Furman müsahibəsində bildirir ki, Şuşanın azad edilməsindən 24 saat keçməmiş Azərbaycan, Rusiya 

və Ermənistan rəhbərləri arasında bəyanat imzalandı. Müsahibədə bəyanat ətraflı təhlil olunur. Vurğulanır 

ki, Türkiyənin bu prosesdə iştirakı onun nüfuzunun daha da artmasına gətirəcək. 

Qeyd olunur ki, Azərbaycan 27 il ərzində qanunun aliliyinə, beynəlxalq hüquqa, BMT 

qətnamələrinin icrasına, eləcə də beynəlxalq birliyin dəstəyinə ümid edib və səbirlə gözləyib. Lakin 27 il 

ərzində aparılan danışıqlar ərzində əldə edə bilmədiyini 2 aydan az olan qısa bir müddətdə əldə etdi. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 
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Əli Əkbər Vilayəti: Torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycan xalqını təbrik edirik 

 

[08:20] 17.11.2020  

 

Zəbt olunan şəhərlər azad edilməli idi və Azərbaycan xalqı torpaqlarını işğaldan azad etdi. Bu 

münasibətlə Azərbaycan xalqını təbrik edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İranın Ali Rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli 

Əkbər Vilayəti beynəlxalq videoseminarda səsləndirib. 

O qeyd edib ki, İran ilə Azərbaycan ortaq tarixə, mədəniyyətə və dinə malikdirlər. Bu səbəbdən 

regionda qan tökülməsini İran istəmir. Rəsmi Tehran bundan sonra ədalətli bir sülhün yaradılacağına ümid 

edir. 

Ə.Ə.Vilayəti nəzərə çatdırıb ki, radikal dini qruplaşmaların Azərbaycan tərəfində döyüşmələri 

haqqında gəzən söz-söhbətlərin heç bir əsası yoxdur. Çünki Azərbaycanın kifayət qədər hərbi və iqtisadi 

gücü var. 

Ali Rəhbərin müşaviri onu da qeyd edib ki, İran region dövlətlərinin sərhədlərinin dəyişdirilməsinin 

əleyhinədir. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 
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İslamabadda keçirilən onlayn konfransda Azərbaycan da iştirak edib 

 

[03:23] 17.11.2020  

 

İslamabaddakı Qlobal və Strateji Tədqiqatlar Mərkəzi (QSTM) “İnkişaf edən Asiyanın fonunda 

regional təhlükəsizliyin yaranma strukturu” adlı onlayn konfrans keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, konfransda Asiyada təhlükəsizlik problemləri, Asiyanın inkişafı ilə 

meydana gələn regional təhlükəsizlik sistemi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. 

QSTM-nin tədqiqatlar şöbəsinin rəhbəri, xanım Minahil Şaval Afridi iştirakçıları salamlayıb, 

konfransın keçirilməsinin məqsədi haqqında məlumat verib. 

Pakistan Hökumətinin İnsan hüquqları üzrə federal naziri, doktor Şirin Mazrari regional təhlükəsizlik 

məsələləri, Hindistanla bağlı son qarşıdurma və digər məsələlər haqqında söhbət açıb. 

Pakistanın sabiq xarici işlər naziri Riaz Xusseyn Xoxar, Pakistanın Hindistandakı keçmiş Ali 

Komissarı, səfir Abdul Basit, İslamabaddakı Kaid-e-Azam Universitetinin doktoru Xafar Navaz Caspal 

Pakistanın Çin və Hindistanla münasibətləri, həmçinin Çin-Hindistan əlaqələri, regionda təhlükəsizliyin 

qorunması və digər məsələlər haqqında söhbət açıblar. 

Azərbaycandakı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev 

Qarabağ münaqişəsində Pakistanın Azərbaycana mənəvi dəstəyini yüksək qiymətləndirib, ölkəmizin 

Pakistanla müxtəlif layihələr üzrə əməkdaşlığının perspektivlərindən danışıb. O deyib ki, Pakistan 

regionunda təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün Əfqanıstan və digər dövlətlər qarşılıqlı inkişaf məqsədilə 

birgə layihələrdə iştirak etməlidirlər. 

 

Qulu Kəngərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

839 
 

16 noyabr 

 

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində Cəbrayıl rayonundan 

görüntülər paylaşıb  

 

[22:58] 16.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” 

səhifəsində ölkəmizin işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonundan görüntülər paylaşıb. 

AZƏRTAC görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və Türkiyə xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[21:36] 16.11.2020  

 

Noyabrın 16-da Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyənin xarici işlər naziri 

Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər bölgədəki 

son vəziyyəti, o cümlədən üçtərəfli bəyanatın həyata keçirilməsi, razılaşmadan irəli gələn bir sıra məsələlər, 

eləcə də humanitar xarakterli məsələlərin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Tərəflər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bir daha Azərbaycana dəstəyini ifadə edib 

 

[21:15] 16.11.2020  

 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş Katibliyi Azərbaycan və Ermənistan arasında döyüşlərin 

dayandırılmasını alqışlayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, təşkilatın noyabrın 16-da yayılmış bəyanatında deyilir: “İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş Katibliyi Azərbaycanın işğal olunmuş Qarabağ bölgəsində Azərbaycan və 

Ermənistan arasında döyüşlərin dayandırılmasının elan edilməsini alqışlayır. 

Baş Katiblik Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin İƏT və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

müvafiq qətnamə və qərarları əsasında həll olunmasını daim dəstəkləyib. 

İƏT-in Baş Katibliyi Azərbaycan Respublikası ilə həmrəyliyini bir daha ifadə edərək, Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 

prinsipləri əsasında, Azərbaycanın işğal altında qalan digər ərazilərindən də tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasına ümid etdiyini bildirir”. 

  

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 
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CGTN: Kəlbəcəri tərk edən ermənilər yaşadıqları evləri yandırırlar 

 

[19:25] 16.11.2020  

 

Çin Mərkəzi Televiziyasının ingilis dilində yayımlanan CGTN (China Global Television Network) 

kanalının internet səhifəsində ermənilərin Kəlbəcəri tərk edərkən törətdikləri vəhşiliklər barədə növbəti 

məqalə yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə rəsmi Bakının Ermənistanın xahişi əsasında Kəlbəcərin 

Azərbaycana təhvil verilməsinin noyabrın 25-dək uzadılmasına razılıq verdiyi bildirilib. Azərbaycan 

Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 

Hacıyevə istinadla vurğulanıb ki, Azərbaycan çətin hava şəraitini nəzərə alaraq, Kəlbəcərin təhvil verilməsi 

üçün əlavə 10 gün möhlət verib. 

“Azərbaycan tərəfi ermənilərin Kəlbəcəri tərk edərkən evləri və sosial obyektləri yandırmasını 

pisləyib, onların ətraf mühitə ziyan vurduğunu bəyan edib”, - deyə CGTN-dəki məqalədə bildirilib. 

Qeyd olunub ki, 1994-cü ildə başa çatmış müharibədən əvvəl Kəlbəcərdə yalnız azərbaycanlı əhali 

yaşayıb. Amma Ermənistanın nəzarətinə keçdikdən sonra ermənilər orada qanunsuz olaraq məskunlaşmağa 

başlayıb. 

Məqalədə Azərbaycana qaytarılacaq ərazilərdəki abidələrlə bağlı məsələyə də toxunulub. Bildirilib 

ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışığı zamanı bütün 

dini abidələrin mühafizə olunacağını, Azərbaycanda yaşayan xristianların bu məbədlərdən istifadə edə 

biləcəyini deyib. 

CGTN ermənilərin işğalı altında olan ərazilərdə İslam dininə aid abidələrin təhqir edilməsinə, o 

cümlədən məscidlərdə ev heyvanları saxlanılması məsələsinə toxunub. 

Münaqişənin tarixi haqqında məlumat verilən məqalədə yazılır ki, Dağlıq Qarabağ bölgəsi sovet 

dövründə Azərbaycanın tərkibində olub. SSRİ-nin son illərində bölgədə başlayan müharibə 1994-cü ildə 

atəşkəs razılaşması isə dayanıb. Bu il sentyabrın 27-də yenidən başlayan müharibədə Azərbaycan 

əhəmiyyətli üstünlüklər qazanıb, strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinə nəzarəti ələ keçirib. Bundan 2 gün sonra 

isə atəşkəs haqqında bəyanat imzalanıb. Ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını nəzərdə tutan bu bəyanat 

Ermənistanda ciddi etirazlara səbəb olub. Hökumət bəzi müxalifət liderlərini həbs edib. 

 

Şahin Cəfərov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Pekin  
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Prezidentə yazırlar: Siz bir sərkərdə, uzaqgörən siyasətçi, Müzəffər Ali Baş Komandan kimi 

xalqımızın birliyini daha da möhkəmləndirdiniz 

 

[19:08] 16.11.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun əldə 

etdiyi tarixi Qələbə Azərbaycan vətəndaşlarına, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza, eləcə də qardaş 

Türkiyənin vətəndaşlarına böyük sevinc hissi yaşadır. Onlar dövlətimizin başçısına ünvanladıqları 

məktublarda bu hisslərə görə minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Türkiyənin Aydın şəhərindən Mövlud Çelik yazır: “Hörmətli cənab Prezident, mən Türkiyədə 

yaşayıram. Hər bir ölkə, hətta dünyanın bütün dövlətləri bilir ki, Türkiyə və Azərbaycan qardaş ölkələrdir. 

Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır və olacaqdır. Hazırda təqaüddəyəm, bəzən hisslərimi şeirlə 

ifadə edirəm. 1974-cü ildə Türkiyə Kipri müdafiə edəndə “Kıbrıs” adlı bir şeir yazdım və onu o vaxtkı 

Prezident Rauf Denktaşa, Baş nazir Derviş Eroğluna təqdim etdim. Hər bir insanda, xüsusən Azərbaycan 

və Türkiyə vətəndaşlarının ürəyində dərin yara açan Xocalı qırğınının ağrı və acısı sağalmamış 2020-ci il 

sentyabrın 27-də Ermənistan yenidən Azərbaycan torpaqlarına hücum etdi. Xalqlarımız yenidən üzüldü, 

lakin Azərbaycan öz haqqını döyüşlə, zəfərlə qazandı. Şəhidlərinizə görə Sizə və Azərbaycan xalqına 

başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyirəm. Azərbaycan Ordusunun daim müzəffər olması üçün dua edirəm”. 

Ağcabədi rayonundan Mehdi Əhmədov: “Möhtərəm cənab Prezident, Sizi qazandığımız böyük 

Qələbə münasibətilə təbrik edirəm, Sizə uzun ömür və möhkəm cansağlığı arzulayıram. Sizin necə bir 

sərkərdə, necə bir siyasətçi olduğunuza bütün dünya şahid oldu. Düşməni həm döyüş meydanında, həm də 

siyasi arenada diz üstə qoydunuz. Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadınız. 

Allah Sizdən və qəhrəman əsgərlərimizdən razı olsun! 

Allah Sizi və Azərbaycan xalqını qorusun!”. 

Füzuli sakini İsa Hacıyev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Vətən müharibəsini 

Qələbə ilə başa vurduğumuz üçün Sizi, xalqımızı və rəşadətli Ordumuzu ailəmiz adından və öz adımdan 

ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, gələcək fəaliyyətinizdə böyük uğurlar arzulayıram. Sizinlə 

fəxr edirik. Ulu Tanrı Sizi qorusun!”. 

İsmayıllı sakini Hüseynağa Kamilzadə: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizə 

Azərbaycanın gələcəyi naminə gördüyünüz işlərə görə özümün, ailə üzvlərimin adından və İsmayıllı 

rayonunun Lahıc qəsəbəsinin ağsaqqalları adından böyük ehtiramımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. 

Noyabrın 8-də Şuşanın alınmasına, 10-da isə qəbul olunmuş bəyanata görə çox sağ olun. Siz uzun illərdən 

qalmış problemləri həll etməyi bacardınız və Qarabağı Azərbaycana qaytardınız. Allah Sizə yar olsun!”. 

Zaqatala sakini Tamara Nurəliyeva: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin yaratdığınız peşəkar Milli 

Ordumuz 28 il işğal altında qalan Qarabağı rəhbərliyinizlə azad etdi. Tam Qələbə münasibətilə Sizi səmimi 

qəlbdən təbrik edirəm, cənab Prezident. Allah Sizi qorusun! Biz Sizinlə fəxr edirik, cənab Prezident. Sizin 

qətiyyətiniz sayəsində düşmənə qalib gəldik. Siz Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlusunuz. Azərbaycan 

xalqına Qələbə sevinci yaşatdınız. Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Sabirabad rayonundan Telman Əzimov yazır: “Hər bir azərbaycanlının əzizi, qarantı olan hörmətli 

cənab Prezident. Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun Müzəffər Ali Baş Komandanı. Ümummilli lider Heydər 

Əliyev Azərbaycanı dağılmaqdan, parçalanmaqdan, məhv olmaqdan qoruyaraq dünya dövlətləri arasında 

öz dəst-xətti olan bir dövlətə çevirməklə müasir Azərbaycan Respublikasının qurucusu və Ümummilli Lider 

adını qazandı. Ulu Öndərin siyasətini layiqincə davam etdirərək Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub 

saxlanılması, sabitliyin təmin olunması, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, 

müasir dünyaya inteqrasiyanın təmin edilməsi, iqtisadiyyatın gücləndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişaf 

etdirilməsi, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, aztəminatlı ailələrə yardımların verilməsi, yeni-yeni iş 

yerlərinin yaradılması ilə işsizliyin azaldılması, yoxsulluq səviyyəsinin minimuma endirilməsi, eləcə də 

fəaliyyətiniz müddətində Azərbaycan Respublikasının islami dəyərləri özündə qoruyub saxlamaqla 

dünyəvi dövlətə çevrilməsi, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin birgə fəaliyyətinin təşkili, multikultural 

fəaliyyətin təmin edilməsi, bir çox beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməyimiz, bir sıra beynəlxalq 

təşkilatlara sədrlik etməyimiz, dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı anlaşma və dostluq münasibətlərinin 

yaradılması, saymaqla bitib tükənməyən irimiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi ötən dövr ərzində ordu 

quruculuğuna yönəldilən diqqət nəticəsində müasir silahlarla təchiz olunmuş və müasir tələblərə cavab 
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verən nizami ordunun qurulması ilə uzun illərdən bəri xarici havadarlarının dəstəyi ilə torpaqlarımızı 

xaincəsinə işğal etmiş erməni faşistlərindən qısa müddət - 44 gün ərzində işğaldan azad edən rəşadətli 

ordumuzun müzəffər Ali Baş Komandanı kimi Siz öz adınızı nəinki Azərbaycan tarixinə, həm də dünya 

hərb tarixinə qızıl hərflə yazdıra bildiniz. Siz tarixi dövlətçilik ənənələri olan Azərbaycana son yüzilliklərdə 

əldə olunmayan bir qələbəni yaşatdınız. İşğal altında olan torpaqlarımızı əsl sahibinə - Azərbaycan xalqına 

qaytara bildiniz. Bu, təkcə işğal olunmuş torpaqların geri qaytarılması kimi deyil, həm də Azərbaycanın, 

Azərbaycan Ordusunun tarixi Qələbəsidir. Siz haqqın necə güclü olduğunu və özünüzün necə bir sərkərdə 

olduğunuzu bir daha təsdiq etdiniz. Azərbaycan Ordusunun döyüşlərdə silahla döyüşərək düşmən üzərində 

qələbə qazanmağın səbəbkarı məhz siyasi arenada yorulmaq bilmədən hər kəsin öz dilində döyüşərək 

onlara öz yerlərini göstərməyə nail olmaqla xalqın qəlbində özünüzə layiqli yerinizi tapmaqla sözü ilə əməli 

bir olan, hər bir azərbaycanlının Prezidenti olan, özünü xalqın xidmətçisi elan edən, hər zaman xalqın 

yanında olan mərd-mübariz Azərbaycan oğlu olmağınızdır. Siz bizə ən xoş günləri, ən xoş arzumuzu 

Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının, Füzulinin, Ağdamın, Kəlbəcərin, Laçının Azərbaycanın döyünən qəlbi 

olan Şuşanın işğaldan azad olunması və qələbəmizin təmin olunması xəbərlərini bizə çatdırmaqla bizim 

məğlubedilməz xalq olduğumuzu bir daha təsdiq etdiniz, Xocalıda, Xocavənddə, Ağdərədə, Xankəndidə 

və adları hər birimiz üçün əziz olan digər yaşayış məntəqələrimizdə dünyanın ən gözəl bayrağı olan 

Azərbaycan bayrağının ucaldılması sevincini bizlərə yaşatdınız. Bu Qələbənin qazanılmasında canlarını 

qurban verən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Siz Azərbaycan xalqına, dünya azərbaycanlılarına, 

ürəyi Azərbaycanla döyünən hər kəsə, azərbaycansevərlərə əvəzsiz bir sevinc qələbə, haqq-ədalət sevinci 

yaşatdınız. Bizə bu haqq işimizdə mənəvi dəstək olan dövlətlərə, xüsusilə də qardaş Türkiyə 

Respublikasına, bütün dünya türklərinə bir daha minnətdarlıq edirik. Müzəffər Ali Baş Komandan, 

qəlbimizdə Sizin haqqınızda bitib tükənməyən xoş arzular o qədərdir ki, hamısını qeyd etmək olmur. 

Sadəcə olaraq, dünyada nə qədər ən gözəl, ən xoş arzular varsa, hamısını Sizə və əzizlərinizə arzu edirəm. 

Siz millətin xilaskarı kimi zirvəyə ucaldınız. Azərbaycanın yeni tarixini yazan cəsur sərkərdə, məharətli 

diplomat və siyasətçi olmaqla xalqımızı yumruq kimi birləşdirməyi bacardınız. Siz Azərbaycan xalqının 

qəhrəmanısınız. Siz Azərbaycanın ömürlük Prezidenti olmağa layiqsiniz. Bir daha Allahdan Sizə uzun, 

sağlam, sülh və əmin-amanlıqla keçən bir ömür arzu edirəm. Allah Sizi və əzizlərinizi qorusun! Yaşasın 

Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Ülviyyə Quliyeva: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən bir Milli 

Qəhrəman bacısı, Füzuli sakini olaraq Sizə minnətdaram. Çünki 27 il həsrətində olduğumuz o müqəddəs 

torpaqlarımıza yenidən qayıdacağıq. Mən müəlliməm, çalışıram ki, Füzuli rayonu 22 nömrəli tam orta 

məktəbdə dərs dediyim şagirdlərə də bu Qələbənin necə böyük tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyini, Azərbaycan 

xalqı üçün nə ifadə etdiyini çatdırım. Öz adımdan və bütün füzulililər adından Sizə və şanlı Ordumuza 

təşəkkür edirəm. Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Xocavənd sakini Gözəl Xəlilova: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, son günlərdə 

Sizin komandanlığınızla Qarabağ torpaqlarının rəşadətli Ordumuz tərəfindən işğaldan azad olunması və 

Qələbə qazanmağımız münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Uca Yaradan bizi dünyada qalib xalq kimi tanıdan 

Ali Baş Komandanı və igid Ordumuzu qorusun!”. 

Naftalan şəhərindən Kamran Muradovun məktubunda deyilir: “Hörmətli cənab Prezident, Şuşanın 

azad olunması xəbərini eşitdikdə hər birimiz sevinc içində küçələrə axışdıq. Bu, bayram sevinci idi. 9 

noyabr tarixində Bayraq Gününü qeyd edərkən Sizdən o qədər gözəl xəbərlər gəldi ki, ürəyimiz ikiqat 

sevinclə doldu. 10 noyabrın ilk saatlarından Sizin xalqa müraciətiniz isə bizə ən böyük hədiyyəni bəxş etdi. 

Mən Sizə heyranam, əziz Prezidentim. Ordumuzun qəhrəmanlığı, sadəcə, Azərbaycan tarixinə deyil, dünya 

tarixinə qəhrəmanlıq, ədalət və mərhəmət nümunəsi kimi düşəcək. Mən onu bilirəm ki, mənfur düşmən 

artıq heç zaman torpaqlarımıza əl uzada bilməyəcək. Allah Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Artıq onların ruhu 

şaddır. Təşəkkürlər, Müzəffər Ali Baş Komandan, təşəkkürlər, rəşadətli Azərbaycan Ordusu! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Mingəçevir şəhərindən Ceyhunə Şəfiyeva: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

Sizin ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda apardığınız mübarizəni rəhbəri olduğum məktəbin pedaqoji 

kollektivi dəstəkləyir və alqışlayır. Qələbə sevincini bizlərə yaşatdığınız üçün Sizə təşəkkür edirik. Eşq 

olsun Ali Baş Komandanımıza! Yaşasın rəşadətli Ordumuz!”. 

Bakı şəhər sakini Məmməd Səfa: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi düşmən 

üzərində möhtəşəm Qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə Azərbaycanımızın çiçəklənməsi 

yolunda uğurlar arzulayıram. Siz bir sərkərdə, uzaqgörən siyasətçi, Müzəffər Ali Baş Komandan olaraq bu 
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gün xalqımızın birliyini daha da möhkəmləndirdiniz. Bu müqəddəs yolda canlarını fəda edən igid 

oğullarımıza Allahdan rəhmət diləyir, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Fəxr edirəm ki, Sizin kimi 

dövlət başçımız var. Yaşasın Azərbaycan xalqı, müzəffər Ordumuz və Ali Baş Komandanımız!”. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya və Fransa prezidentləri Dağlıq Qarabağda vəziyyəti müzakirə ediblər 

 

[18:17] 16.11.2020  

 

Noyabrın 16-da Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransa Prezidenti Emmanuel Makron arasında 

telefon söhbəti olub. 

AZƏRTAC Kremlin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, tərəflər Dağlıq Qarabağda vəziyyəti 

müzakirə ediblər. 

Mətbuat xidmətində qeyd ediblər ki, Rusiya və Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 

olması nəzərə alınmaqla Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyət hərtərəfli müzakirə edilib. 

Kremlin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir: “RF Prezidenti həmkarını Rusiya tərəfinin qan 

tökülməsinə son qoymağa imkan verən fəal vasitəçilik səyləri, həmçinin münaqişə zonasında Rusiyanın 

sülhməramlı kontingentinin yerləşdirilməsi barədə məlumatlandırıb”. 

Qeyd edilib ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin 10 noyabr 

2020-ci il tarixli bəyanatı yerinə yetirilir, bütövlükdə regionda vəziyyət sabitləşib. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Xalid Əl-Hamar: Qətər Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyir 

 

[17:31] 16.11.2020  

 

Azərbaycanın Qətərdəki səfiri Rəşad İsmayılov bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Asiya idarəsinin 

rəisi Xalid Əl-Hamar ilə görüşüb. 

Qətərdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüş zamanı səfir Vətən müharibəsində ölkəmizin əldə etdiyi 

şanlı Qələbə, eləcə də üçtərəfli birgə bəyanat barədə həmsöhbətinə ətraflı məlumat verib. 

Öz növbəsində Xarici İşlər Nazirliyinin Asiya idarəsinin rəisi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa 

etməsi münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Bildirib ki, Qətər Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü 

hər zaman dəstəkləyir. 

Görüşdə səfir R.İsmayılov Qətərin “Əl-Cəzirə” telekanalının ötən müddət ərzində fəaliyyətini qeyd 

edərək, onun münaqişənin səbəbləri və Azərbaycanın ədalətli mövqeyi barədə geniş izləyici auditoriyasını 

məlumatlandırdığını bildirib. 

Söhbət zamanı Azərbaycan-Qətər birgə komissiyasının növbəti iclasının 2021-ci il ərzində 

keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb, həmçinin qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələlər müzakirə 

olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və 

Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar   

 

[18:30] 16.11.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 

Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş 

Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonundan Şuşa şəhərinə yol çəkilişi ilə 

bağlı göstəriş verib. Artıq bu yolun inşasına start verilib. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva layihənin icrasının gedişi ilə tanış oldular. 

Prezident İlham Əliyev dedi: 

- Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür. Bu gün Füzuli-Şuşa 

avtomobil yolunun təməli qoyulur. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu 

yolun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu yol bizi Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır. 

Son illər ərzində ölkəmizdə bir çox yollar inşa edilib. Deyə bilərəm ki, 2004-cü ildən bu günə qədər 

16 min kilometrdən çox avtomobil yolu çəkilibdir və yollar keyfiyyətlidir. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan 

dünyada qabaqcıl yerlərdədir. Ancaq bu yolun xüsusi əhəmiyyəti var. Dediyim kimi, bu yol bizi Şuşaya 

aparır. Eyni zamanda, bu layihə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda icra edilən birinci layihədir. 

Şuşa işğaldan azad olunandan sonra artıq düşmən dərk etdi ki, bundan sonra bizə qarşı müqavimət 

göstərmək heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Şuşa işğaldan azad olunandan bir gün sonra qəhrəman 

Azərbaycan Ordusu daha 70-dən çox yaşayış məntəqəsini işğalçılardan azad edib və əslində, bu, düşmənə 

vurulan son zərbə idi. Təsadüfi deyil ki, noyabrın 10-da düşmən faktiki olaraq kapitulyasiya aktını 

imzalamışdır. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim gücümüzü göstərdi, Ordumuzun peşəkarlığını, 

hərbçilərimizin cəsarətini, qəhrəmanlığını göstərdi. Şuşanın götürülməsi çox böyük peşəkarlıq, cəsarət 

tələb edən əməliyyat idi. Əminəm ki, bu əməliyyat dünya hərb tarixində xüsusi yer tutacaqdır. Çünki bu 

əməliyyatı yalnız yüngül silahlarla silahlanmış bizim qəhrəman hərbçilərimiz dağlardan, meşələrdən, 

cığırlardan keçərək icra ediblər. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim şanlı Qələbəmizdir. 

Bu gün artıq biz quruculuq işlərinə başlamışıq. Qələbə günündən 8 gün və Ermənistanın 

kapitulyasiyasından 6 gün keçəndən sonra artıq bu yerdən – Alxanlı qəsəbəsindən Füzuli-Şuşa avtomobil 

yolu çəkilir. Bu yol çox rahat və geniş olacaq. Bu yol imkan verəcək ki, Şuşaya rahat gedib-gələ bilək. 

İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı Qələbəmizdir, işğal edilmiş torpaqlar işğalçılardan azad 

edilib. Düşmən tərəfindən vurulmuş ziyan hazırda hesablanır və dəqiq hesablanacaq. Zərərçəkmiş bütün 

insanlar dövlət dəstəyi hesabına öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Bu işləri biz planlı şəkildə 

aparacağıq - ilk növbədə, ziyanın hesablanması, dəqiq uçotun aparılması, ondan sonra bərpa-yenidənqurma 

işləri. 

Bildiyiniz kimi, işğal edilmiş və işğaldan azad olunmuş torpaqlarda düşmən bütün infrastrukturu 

dağıdıbdır. Bizim şəhərlərimiz demək olar ki, yerlə-yeksan edilibdir və bu, düşmənin vəhşiliyini bir daha 

göstərir. İndi bütün dünya bunu görəcək. Bütün dünya görəcək ki, biz hansı vəhşi düşmənlə üz-üzə 

qalmışdıq. 

Hazırda münaqişənin siyasi həlli mərhələsidir. Bu mərhələdə də Azərbaycan istədiyinə nail olur və 

olacaq. Münaqişənin hərbi mərhələsi başa çatıb. Şuşanın azad edilməsi və noyabrın 9-da daha 70-dən çox 

yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsi münaqişənin hərbi mərhələsinə son qoyub. Mən münaqişənin 

və İkinci Qarabağ müharibəsinin əvvəlində demişdim, bu gün də bunu böyük qürur hissi ilə bir daha 

deyirəm ki, məsələnin hərbi-siyasi həll yolları var idi və Azərbaycan bunu döyüş meydanında sübut edib. 

Biz düşməni məcbur etdik ki, kapitulyasiya aktına imza atsın və beləliklə, bizim bu günə qədər işğal altında 

qalan Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları da yaxın günlərdə Azərbaycana qayıdır. Amma baxın, görün, 

mənfur düşmən hansı vəhşiliklər törədir – evləri yandırırlar, məktəbləri yandırırlar, ağacları qırırlar, elektrik 

xətlərini qırırlar. Bütün dünya bunu görür, bütün aparıcı beynəlxalq kanallar bunu göstərir. Nə vicdan var, 

nə utanmaq var, nə əxlaq var. Ona görə İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılmış qələbə böyük tarixi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu, təkcə Azərbaycanın öz doğma torpaqlarının işğalçılardan azad edilməsi məsələsi 

deyil. Bu, eyni zamanda, bütün dünyaya, bütün işğalçılara göstərir ki, onların sonu bax, belə ola bilər. 

İşğalçıların, qəsbkarların sonu belə olacaq. 

https://azertag.az/
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Bu gün bu gözəl təməlqoyma mərasimi böyük rəmzi məna daşıyır. Biz işğaldan azad edilmiş Füzuli 

şəhərindən və ona qədər olan kəndlərdən Füzuli şəhərinə qədər və Füzuli şəhərindən Şuşa şəhərinə yeni yol 

çəkirik. Bu yol heç vaxt olmayıb. Azərbaycan vətəndaşları yəqin bilirlər ki, Şuşaya sovet vaxtında yol 

Ağdam ərazisindən gedirdi - Ağdam-Xankəndi-Şuşa yolu. İndi bu yoldan istifadə etmək hələ ki, mümkün 

deyil. 

Bu gözəl hadisə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ 

bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yol işçiləri ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

 

x x x 

 

Qeyd edək ki, Füzuli rayonuna gedən yolun ətrafında bir vaxtlar həyata qaynayıb, bu kəndlərdə 

insanlar firavan və sülh içində yaşayıblar. Ancaq ermənilər tərəfindən torpaqlarımızın işğala məruz 

qalmasından sonra azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından qovulublar, erməni vandalları tərəfindən 

evlər yerlə yeksan edilib. Onlar daşı daş üstündə qoymayıblar, azərbaycanlıların tikdiyi evləri vəhşicəsinə 

dağıdıblar. Bunlar ermənilərin əməllərinin nəticəsidir. 

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərinə gəldilər. 

Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Bu görüntülər 

Azərbaycanın müasir tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir. Müzəffər Ali Baş Komandan qəhrəman 

Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi tarixi torpağımızda üçrəngli bayrağımızı qaldırdı. 

Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Biz Füzuliyə 

qayıtmışıq. Ancaq indi yol boyunca dağıdılmış kəndləri və Füzuli şəhərini dağılmış vəziyyətdə görəndə 

adamın ürəyi ağrıyır. Vəhşilər bizim şəhərimizi nə günə salıblar?! Dağıdıblar, evləri dağıdıblar, bütün 

infrastrukturu dağıdıblar, bir dənə də salamat bina yoxdur. Bütün dünya görməlidir erməni vəhşiliyi nə 

deməkdir və bütün dünyaya biz bunu göstərəcəyik. Təkcə Füzuli yox, Ağdam şəhəri nə gündədir, başqa 

şəhərlər. Sanki bu torpaqlardan bir vəhşi qəbilə keçib. Hər şeyi dağıdıb, talan edib, bizim mədəni, tarixi, 

dini irsimizi silmək istəyib, ancaq istədiyinə nail ola bilməyib. Çünki biz gəlməli idik, qayıtmalı idik. 

Gəlmişik və qayıtmışıq. Düşməni qovmuşuq torpaqlarımızdan, Azərbaycanın Dövlət Bayrağını ucaltmışıq. 

Bundan sonra bu torpaqda biz yaşayacağıq, necə ki, əsrlərboyu biz yaşamışıq, bizim xalqımız yaşayıb. 

Mənfur düşmən Füzulinin adını da dəyişdirib, bir eybəcər ad qoyubdur. Füzuli bizim dahi, böyük 

şairimiz Məhəmməd Füzulinin adını daşıyır. Biz bu adı bərpa etmişik. Dağıdılmış Füzuli şəhəri erməni 

faşizminin canlı şahididir. Bütün dünya bunu görməlidir və səssiz qalmamalıdır, necə ki, 30 il səssiz qalıb, 

30 il biganə qalıb. O biganəlik faktiki olaraq erməni işğalını möhkəmləndirirdi. Bizi sanki bu vəziyyətlə 

barışmağa sövq edirdilər, sülh yolu ilə məsələ həll olunsun, ildən-ilə, 30 il ərzində biz eyni sözləri eşidirdik 

– münaqişənin hərbi həlli yoxdur, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Amma biz sübut etdik ki, 

münaqişənin həlli var, o cümlədən hərbi həlli var. Bizim qəhrəman hərbçilərimizin şücaəti, rəşadəti 

hesabına, şəhidlərimizin qanı-canı bahasına biz bunu bütün dünyaya sübut etmişik, münaqişənin hərbi həlli 

var və biz buna nail olmuşuq. Əgər bu hərbi həll olmasaydı, düşmən kapitulyasiya aktını imzalamazdı. 

Müharibənin ilk günlərindən mən deyirdim, Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistanın ali baş komandanı, - əgər 

o adama, ümumiyyətlə, bu adı aid etmək mümkündürsə, - bəyan etməlisiniz, cədvəl verməlisiniz, nə vaxt 

hansı rayondan çıxırsınız. Ondan sonra biz müharibəni dayandırarıq. Əks-təqdirdə sona qədər gedəcəyik 

və getdik də. Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa və Şuşadan bir gün sonra 70-dən çox kənd 

azad edildi, bütövlükdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi azad edildi, düşmənin beli qırıldı, düşmən diz çökdü 

və məcbur oldu noyabrın 10-da o kapitulyasiya aktına imza atdı, məhz bizim gücümüz hesabına. Biz 

düşməni məcbur etmişik, biz düşmənə yerini göstərmişik, biz Azərbaycan xalqının böyüklüyünü 

göstərmişik. 

Otuz il ərzində həm Ermənistan rəhbərliyi, həm onların havadarları, ermənipərəst, azərbaycanafob 

qüvvələr tərəfindən ortalığa müxtəlif uydurmalar atılırdı ki, bəli, Ermənistanın güclü ordusu var, erməni 

xalqı döyüşkən xalqdır, Azərbaycan xalqı döyüşə bilmir. Məhv etmişik bu uydurmanı, göstərmişik ki, kim 

döyüşkən xalqdır, göstərmişik ki, kim müzəffər xalqdır. Sadəcə olaraq, 1990-cı illərin əvvəllərində 

Azərbaycanın başında duranlar ordu quruculuğuna fikir verməmişdilər, ölkəmizi xaosa, anarxiyaya 

sürükləmişdilər. O illərdə bizim torpaqlarımız işğal altına düşəndə ovaxtkı hakimiyyət vətəndaş müharibəsi 

başlamışdı, AXC-Müsavat cütlüyü öz əsgərlərini əsir götürmüşdü, Gəncəni bombalamışdı. Ona görə 
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torpaqlar əldən getdi. İndi bax, Ermənistan əhalisi Azərbaycan əhalisinin yaşadığı illəri - 1992-ci illəri 

yaşayır. 

Azərbaycan xalqı o mənfur hakimiyyəti bir ildən sonra yox etdi, süpürüb atdı. Heydər Əliyev 

hakimiyyətə gələndən sonra bütün müsbət meyillər inkişaf etməyə başlamışdır. Bu gün bizim ordumuz 

dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Biz bütün dünyaya göstərmişik ki, yenilməz xalq Azərbaycan 

xalqıdır, müzəffər ordu Azərbaycan Ordusudur. Erməni mifini məhv etdik, erməni uydurmalarını məhv 

etdik, onları yerinə oturtduq, onlar bizim qabağımızda diz çöküblər və onlar bundan sonra bu damğa ilə 

yaşayacaqlar, rəzalət damğası ilə yaşayacaqlar. Biz isə bundan sonra qürur hissi ilə yaşayacağıq - müzəffər 

xalq kimi, güclü dövlət kimi, yenilməz ordu kimi, güclü iradə sahibi kimi. 

Bu 44 gün ərzində demək olar ki, müntəzəm surətdə müxtəlif mənbələrdən, müxtəlif ünvanlardan 

müxtəlif təzyiqlər, təhdidlər olurdu, sifarişlər, mesajlar, siqnallar göndərilirdi. Mən demişdim ki, heç kim 

bizim qabağımızda dura bilməz, sona qədər gedəcəyik. Mənfur düşmən şərtlərimizi qəbul etməlidir, dəqiq 

tarix göstərməlidir və məcbur olub göstərdi də. Ona görə bu günlərdə Azərbaycan xalqı, bütün dünya 

azərbaycanlıları möhtəşəm Qələbəmizi böyük qürur hissi ilə qeyd edir. Bu Qələbə bizim xalqımıza yaraşır, 

igid oğullarımıza yaraşır, dövlətimizə yaraşır və bu Qələbə gücümüzü göstərdi. Onu göstərdi ki, heç vaxt 

Azərbaycan bu vəziyyətlə barışmayacaq. Mən 17 il ərzində ölkə Prezidenti və Ali Baş Komandan kimi 

dəfələrlə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı öz sözlərimi demişdim. Demişdim, 

biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, tarixi Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövləti yaradılsın. 

Demişdim ki, heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq. 

Demişdim ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Demişdim ki, sülh yolu ilə mümkün olmasa, 

hərbi yolla bunu bərpa edəcəyik. Mənim çıxışlarım hər yerdə var, dərc edilib. Bu sözləri demişəm və buna 

əməl etmişəm. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik, işğalçıları işğal edilmiş torpaqlardan qovmuşuq, ikinci 

erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməmişik, heç bir status haqqında söhbət gedə bilməz. Vahid 

Azərbaycan dövləti var. Çoxmillətli, çoxkonfessiyalı, mütərəqqi Azərbaycan dövləti var. Bütün 

Azərbaycan vətəndaşları, bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri normal yaşayırlar, mehribanlıq, sülh 

şəraitində yaşayırlar. Erməni xalqı da belə yaşayacaq. Bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Mən bu 44 gün 

ərzində çoxsaylı müsahibələrimdə demişəm, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və onlar görəcəklər ki, 

Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar, onlar kriminal, qorxaq xunta rejimindən öz yaxasını 

qurtarmalıdırlar. Dağlıq Qarabağın separatçı rəhbərləri qorxaqdırlar. Onların qorxaqlığını orada yaşayan 

ermənilər görüblər, Ermənistanda yaşayan ermənilər görüblər. Nə qədər adam fərarilik edib. Onların o 

xunta başçısı bunkerdə gizlənmişdi, burnunu belə bayıra çıxara bilmirdi. Bəs hanı sənin hünərin, cəsarətin?! 

Biz Ermənistan ordusunu çökdürdük və eyni zamanda, Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş 

cinayətkarlara da dərs verdik. Paşinyan son iki il ərzində öz ölkəsini məhv edib və indi, sadəcə olaraq, 

fikirləşir ki, öz canını erməni xalqının qəzəbindən necə qurtarsın?! Biz Koçaryan-Sarkisyan ordusunu məhv 

etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər 

Dağlıq Qarabağ ərazisinə. Bəs hanı sizin qəhrəmanlığınız? Döşünüzə taxmısınız saxta “qəhrəman” 

ordenlərini, çıxardın atın eşiyə o dəmir-dümürləri, sizi biz məğlub etmişik. Paşinyan heç kimdir. Koçaryan 

və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məğlub etmişik, sizin ordunuzu 

məhv etmişik. Əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, özləri bilirlər nə ilə 

qurtaracaqdı bu müharibə. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı 

əzdi və bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə 

olan Paşinyan, bizə yeddi şərt irəli sürdü, başına vurduq bütün o şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir 

şərtim var idi, rədd ol, çıx get və o şərtə əməl edildi. Güc hesabına, birlik hesabına, igidlərimiz hesabına, 

şəhidlərimiz hesabına. Burada, işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində bir daha bütün şəhidlərimizə 

Allahdan rəhmət diləyirəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm, onların valideynlərinə təşəkkürümü 

bildirirəm ki, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün belə igidlər yetişdiriblər. Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə 

əbədi yaşayacaq. Bütün yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm, əminəm ki, onlar tezliklə normal 

həyata qayıdacaqlar, onlar daim diqqət mərkəzində olacaqlar. 

Bizim bütün hərbçilərimiz, Füzuli və işğaldan azad edilmiş başqa torpaqlarda yaşamış sakinlər 

bilməlidirlər ki, biz bütün bu yerləri bərpa edəcəyik. Mən demişdim, Füzulidə bir dənə də bina tapılmadı 

ki, orada Azərbaycan bayrağı ucaldılsın. Amma biz bərpa edəcəyik. İndi müvafiq göstərişlər verildi, planlı 

şəkildə bunu edəcəyik, beynəlxalq ekspertləri dəvət etmişik, onlar da gələcəklər. Bütün dəymiş ziyanı 

birlikdə hesablayacağıq. Ondan sonra şəhərsalma üzrə mütəxəssisləri - həm Azərbaycan mütəxəssislərini, 

həm xarici mütəxəssisləri dəvət edəcəyik. Onlar da gələcəklər, yeni bir şəhərsalma planı qurulacaqdır. 
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Kəndlərin, şəhərlərin, infrastrukturun, ekologiyanın bərpası – bütün bu planlar var. Hamısını icra edəcəyik, 

İnşallah, hamısını! Allahın köməyi ilə hamısını icra edəcəyik. Necə ki, torpaqlarımızı qaytardıq, düşməni 

məhv etdik, bu üçrəngli bayrağımızı ucaltdıq, bütün qalan məsələləri də həll edəcəyik. Qarabağ bizimdir! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

 

x x x 

 

Dövlətimizin başçısı sükan arxasında yolda gedərkən yol kənarına toplaşan insanları gördü və 

avtomobili saxlayaraq onlarla görüşdü. 

 

x x x 

 

Cəbrayıla gedərkən avtomobili özü idarə edən Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Cəbrayıl rayonu. Gedirik Xudafərin körpüsünün yanına. Xudafərin körpüsü qabaqdadır. 

Bu da Azərbaycan vətəndaşlarının vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış evləridir. 

Araz çayı, Azərbaycan-İran sərhədi. Dostluq sərhədidir. 

Yol boyunca düşmənin dağıtdığı kəndləri görərkən bir daha şahidi oluruq ki, biz hansı vəhşi 

düşmənlə üz-üzəyik. Bunları gördükcə bir daha adam əmin olur ki, biz təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

etməmişik, biz yırtıcı düşməni məhv etmişik. Dünyada bir çox müharibələr olub, bu gün də gedir. Bu gün 

də bəzi yerlərdə işğal davam edir. Amma inanmıram ki, kimsə bu qədər qəddar, bu qədər qeyri-insani bir 

düşmənlə üz-üzə qalsın. 

Bizim tarixi qələbəmiz erməni faşizmi üzərində əldə edilmiş qələbədir. Bizim zəfərimiz haqqın, 

ədalətin bərpasıdır. Bu gün, noyabrın 16-sı mənim həyatımda xüsusi tarix olaraq qalacaq. Çünki bir neçə 

dəqiqədən sonra biz qədim memarlıq abidəmiz olan Xudafərin körpüsünə yaxınlaşacağıq. 

Bu dağlar artıq bizimdir, həmişə bizim olub. Ancaq 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda, bu torpaqlarda, 

bizim dədə-baba torpaqlarımızda oturub, bizə meydan oxuyub. 

Vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış evlərin hamısını bərpa edəcəyik. 

Bu da Xudafərin su anbarıdır. 

Bizdən aşağıda Araz çayıdır. İndi tunelə giririk. O tərəf qonşu dövlət İran İslam Respublikasıdır. 

 

x x x 

 

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Xudafərin körpüsünə gəldilər. Bu anlar da tariximizin 

səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılacaq. 

Prezident İlham Əliyev Xudafərin körpüsündə şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Dövlətimizin 

başçısının bayrağımızı tarixi Xudafərin körpüsündə qaldırması Azərbaycan xalqı üçün qürur və fəxarətdir. 

Xalqımızın mənəviyyatında, tarixində dərin iz buraxan Xudafərin həm də milli qürur məsələsi idi. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Araz çayının sahilini gəzdilər, 

Xudafərin körpüsünün önündə xatirə şəkilləri çəkdirdilər. 

Daha sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım Cəbrayıl şəhərinə yola düşdülər. 

Cəbrayıl şəhərinə gedən yolun ətrafı da eyni vəziyyətdədir. Budur, erməni işğalçılarının çirkin üzü. 

Bu, erməni vandallarının əsl mahiyyətini ortaya qoyur, onların kimliyini göstərir. 

Prezident İlham Əliyev: Cəbrayıl şəhərinə giririk. Düşmən burada özü üçün hərbi hissələr yaradıb. 

Şəhərdə hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 4-də işğaldan azad edilmiş 

Cəbrayıl şəhərinə gəldilər. 

Xalqımızın uzun illər həsrətində olduğu anları yaşadıq. Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan 

Cəbrayıl şəhərində də üçrəngli bayrağımızı qaldırdı. 

Prezident İlham Əliyev: Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edilib, Azərbaycanın Dövlət Bayrağı 

ucaldılıb. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

Gedək baxaq bəzi binalara. 

Bura düşmənin polis idarəsi olub. İndi Azərbaycan polisi keşik çəkir. 

Baxın, mənfur düşmən Cəbrayıl şəhərini nə günə salıb. Bütün dünya bunu görsün. Görsün və bilsin 

ki, biz hansı yaramaz düşmənlə üz-üzəyik. Bütün binaları dağıdıblar, talan ediblər. Onların məqsədi var idi 
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ki, bundan sonra burada heç vaxt azərbaycanlı insanlar yaşamasınlar. Yaşayacağıq, əbədi yaşayacağıq. 

Hamısını bərpa edəcəyik, hamısını. Baxın nə günə qoyublar. Otuz il ərzində bu barədə hansısa bir 

beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıbmı? Burada monitorinq aparılıbmı? İndi bütün dünya görəcək 

Cəbrayıl şəhərini nə günə salıblar. 

Bura Cəbrayıl şəhərinin mərkəzidir. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bir dənə də salamat bina 

qoymayıblar. Yalnız orada özləri üçün hərbi hissə tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, 

məktəblər, ictimai binalar - hamısı düşmən tərəfindən sökülüb. 

Cavab verəcəklər. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Mən demişəm, bir daha demək 

istəyirəm ki, beynəlxalq qurumlar gələcək, ekspertlər gələcək, bütün ziyan hesablanacaq. Otuz il ərzində 

bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq. Bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri 

yandıran düşmən onun da cavabını verəcək. 

Onlar hesab edirdilər ki, bu dağıntılardan sonra Azərbaycan əhalisi heç vaxt buraya qayıtmayacaq. 

O məqsədlə buranı dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq. Bax, durmuşuq burada, öz doğma 

torpağımızda, Cəbrayıl şəhərində. Bütün buraları bərpa edəcəyik. 

Yeni böyük baş plan tərtib ediləcək. Müvafiq göstərişlər verilib. Hər bir şəhər üçün xüsusi baş plan 

tərtib ediləcək. Burada bütün inzibati binalar, ictimai binalar, məktəblər, tibb ocaqları yaradılacaq. Bütün 

infrastruktur yaradılacaq. Küçələr salınacaq, parklar, xiyabanlar salınacaq. Bütün şəhərlərdə qələbə 

abidələri ucaldılacaq və həyat qayıdacaq. 

Yenə də Azərbaycan vətəndaşları burada yaşayacaqlar, quracaqlar, yaradacaqlar. Amma bugünkü 

tarix heç vaxt silinməyəcək. Erməni vəhşiliyinin canlı şahidləridir, bax, bu dağılmış evlər. Bu evlərdə 

Azərbaycan vətəndaşları yaşayıb, mülki vətəndaşlar yaşayıb. Mənfur düşmən gəlib onları öz torpaqlarından 

didərgin salıb, onların binalarını dağıdıb, onların əmlakını mənimsəyib, talayıb. Düşmən oğru, əxlaqsız, 

vicdansız bir düşməndir. Mən bir daha demək istəyirəm ki, bizim parlaq Qələbəmiz təkcə ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün bərpası deyil. Bu, şərlə xeyir qüvvələrinin mübarizəsidir. Şər qüvvələri məğlub olub, amma 

biz qalib gəlmişik. Çünki biz qurub yaradanıq. Ermənilər isə bax, bunları ediblər, dağıdıblar. 

Bərpa edəcəyik bunları, hamısını bərpa edəcəyik. Azərbaycan xalqı bir daha öz böyüklüyünü 

göstərəcək. Bir daha bütün dünyaya sübut edəcəyik ki, biz böyük xalqıq. Biz qayıtmışıq, vuruşa-vuruşa 

qayıtmışıq. Heç kim bizə bu torpaqları bağışlamayıb. Heç bir beynəlxalq təşkilat təcavüzkara təzyiq 

göstərməyib. Heç kim onlardan tələb etməyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etsin. 

Sadəcə olaraq, nə hərb, nə sülh, hər şeyi dondurulmuş vəziyyətdə saxlamaq, işğalı əbədiləşdirmək, bizim 

tarixi torpaqlarımızın tarixi irsini silmək, torpaqlarımızı erməniləşdirmək, şəhərlərimizə, kəndlərimizə 

eybəcər erməni adları vermək və bu məsələni Azərbaycan xalqının yaddaşından silmək idi onların məqsədi. 

Amma səhv etdilər. Dəfələrlə demişəm ki, biz bu işğalla heç vaxt barışmayacağıq. Hər bir cəbrayıllı bir 

arzu ilə yaşayırdı ki, öz dədə-baba torpağına qayıtsın. 

Haqq-ədalət zəfər çaldı. Müzəffər Azərbaycan Ordusu zəfər çaldı. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən 

torpaqlarımızdan qovuldu. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi 

dalğalanacaq. 

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Kanada azərbaycanlıları terror qurbanlarını yad etmək məqsədilə bir araya gəliblər 

 

[18:20] 16.11.2020  

 

Kanadada yaşayan azərbaycanlı gənclərin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Toronto şəhərindəki 

soydaşlarımız sentyabrın 27-dən bu günədək işğalçı Ermənistan ordusunun münaqişə zonasından kənarda 

qətlə yetirdiyi mülki şəxsləri yad etmək məqsədilə bir araya gəliblər. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, soydaşlarımız münaqişə 

zonasından uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər, Mingəçevir və digər yaşayış məntəqələrimizdə mülki 

əhalinin raket atəşinə tutulması, günahsız insanların, o cümlədən azyaşlıların qətlə yetirilməsi ilə bağlı 

məlumatları Kanada ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıblar. 

“Biz dinc əhaliyə qarşı müharibə cinayətlərinin qınanmasını, günahkarların cəzalandırılmasını 

istəyirik. Xəsarət almış soydaşlarımızın acılarına şərik olmaq, şəhidlərimizi daim xatırlamaq, belə 

vandalizm aktlarına qarşı səsimizi ucaltmaq və bu faktları yaşadığımız cəmiyyətlərə çatdırmaq 

borcumuzdur”, - deyə soydaşlarımız bildiriblər. 

Aksiya zamanı azərbaycanlılar bir sıra rəmzi mesajlardan istifadə ediblər. Belə ki, onlar qətlə 

yetirilən insanların adları yazılmış kiçik lövhələri, eləcə də qərənfilləri yastıqlar üzərinə düzərək, onların 

əksəriyyətinin yuxuda ikən qətlə yetirildiyini, bütün bunların sözlə ifadə oluna bilməyən müharibə cinayəti 

olduğunu diqqətə çatdırıblar. 

Əllərində “Bəzən eşidilmədiyimiz üçün yazmalıyıq”, “Bəzən ağrının ən dərin ifadəsi sükutdur” 

sözləri yazılmış posterlər tutan azərbaycanlılar bu yolla haqq səslərini ucaldıb və doğma Vətənə dəstək 

olduqlarını bəyan ediblər. 

Aksiya yerli medianın diqqətini çəkib, bu barədə müxtəlif media orqanlarında, o 

cümlədən www.armeniakills.com saytında ətraflı məlumat dərc olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Kəlbəcərdə beynəlxalq hüquq və BMT qətnamələri tətbiq olunur 

 

[16:12] 16.11.2020  

 

Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanan birgə bəyanata 

görə, bütün erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidir. Kəlbəcəri tərk edənlər isə orada 

qeyri-qanuni məskunlaşmış insanlardır. Bu gün Qarabağda beynəlxalq hüququn prinsip və normaları, eləcə 

də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin tələbləri tətbiq olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev “France 

24” televiziya kanalının müxbirinin Kəlbəcərdə qeyri-qanuni məskunlaşmış ermənilərin bu rayonu tərk 

etməsi ilə bağlı sualına cavabında səsləndirib. 

Səfir bildirib ki, üç ölkə arasında imzalanan sənədin tətbiqi başlayıb. Kəlbəcər 1993-cü ildə erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. Həmin vaxtdan torpaqlarımız işğal altında idi və orada insanlar 

qeyri-qanuni olaraq məskunlaşdırılıb. 

Səfir üç ölkə arasında imzalanan sənədi obyektiv hesab etdiyini bildirərək, onun beynəlxalq hüququn 

prinsipləri, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi əsasında hazırlandığını vurğulayıb. 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin erməni silahlı qüvvələrinin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz Azərbaycan 

torpaqlarından çıxmasını tələb etdiyini diqqətə çatdırıb. 

Vurğulanıb ki, adıçəkilən qətnamələr 1993-cü ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən qovulmuş 1 

milyona yaxın azərbaycanlı məcburi köçkünün doğma yurduna qayıtmasını da tələb edir. 

Azərbaycanın mövqeyini səsləndirən səfir diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Prezidenti Qarabağın 

gələcəkdə daha da inkişaf edəcəyini vurğulayıb. Ancaq məcburi köçkünlər doğma evlərinə qayıtmalıdırlar. 

R. Mustafayev diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan etnik mənşəyindən asılı olmayaraq, bütün 

vətəndaşlarının hüquqlarını bərabər şəkildə təmin edir. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Pakistanın Baş naziri: Bütün dünya Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu qəbul edir 

 

[14:40] 16.11.2020  

 

Pakistanın Baş naziri İmran Xan bu ölkənin yerli televiziya kanallarından birinə müsahibəsində 

jurnalist ondan “Azərbaycanda hər yerdə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan bayraqları dalğalanması, 

Azərbaycanın Qələbə qazanması, dost ölkənin çətin mübarizə nəticəsində öz torpaqlarını erməni işğalından 

azad etməsi” məsələsinə münasibət bildirməsini istəyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Baş nazir İmran Xan jurnalistə cavabında bildirib: “Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri nümunəvi şücaət göstərib. Qarabağ mübahisəli ərazi deyil. Bütün dünya Qarabağın Azərbaycana 

məxsus olduğunu qəbul edir və onu bu ölkənin ərazisi kimi tanıyır. Azərbaycanlılar öz əzəli torpaqlarını 

geri qaytardılar”. 

  

Qulu Kəngərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 

 

AZƏRTAC 
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BMT-nin mühafizə və təhlükəsizlik şöbəsinin nümayəndələrinə Ermənistanın mülki 

azərbaycanlılara qarşı cinayətləri barədə məlumat verilib 

 

[14:10] 16.11.2020  

 

BMT-nin mühafizə və təhlükəsizlik şöbəsinin Azərbaycan, Belarus və Rusiyada təhlükəsizlik 

məsələləri üzrə regional məsləhətçisi Freyzer Kinq və BMT Azərbaycanın mühafizə və təhlükəsizlik 

məsələləri üzrə məsləhətçisi Fuad Cəfərov Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan 

Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) baş qərargahında olublar. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüş zamanı ANAMA direktoru Qəzənfər Əhmədov 

nümayəndələrə agentliyin fəaliyyət göstərdiyi bütün aspektləri, sentyabrın 27-dən etibarən agentlik 

tərəfindən həyata keçirilən operativ və təxirəsalınmaz əməliyyatlar, eləcə də erməni silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilən cinayətlər haqqında geniş məlumat verib. 

ANAMA tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş 

kaset sursatları, tərkibində ağ fosfor olan sursatlar, eləcə də yaşayış məntəqələrimizə düşməklə daha çox 

fəsad törədən, dağıntılara və mülki vətəndaşların ölümünə və yaralanmasına səbəb olan hərbi sursatlar 

(Elbrus/SCUD), “Toçka-U” sisteminə aid 9M79M raketi, “SMERÇ” yayılım atəşli raket sistemindən 

(YARS) atılan 300 mm-lik raketlər barədə geniş məlumat təqdim olunub. Eyni zamanda, qeyd olunmuş 

yaşayış məntəqələrinə atılan sursatların qalıqları sübut kimi missiya nümayəndələrinə nümayiş etdirilib. 

 

AZƏRTAC 
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də sosial xidmət və reabilitasiya müəssisələri yaradılacaq 

 

[13:08] 16.11.2020  

 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Ordumuzun işğaldan azad 

etdiyi ərazilərdə geniş miqyasda quruculuq və abadlıq, habelə sosial infrastrukturun qurulması işləri 

çərçivəsində sosial xidmətlər və reabilitasiya müəssisələrinin yaradılması təmin olunacaq. Qeyd edək ki, 

dövlət başçısının sosial inkişaf strategiyasının nailiyyətlərindən biri kimi, Azərbaycanda reabilitasiya 

infrastrukturun müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması və eyni zamanda reabilitasiya müəssisələri 

şəbəkəsinin bölgələr üzrə genişləndirilməsi, reabilitasiya imkanlarının artırılması sahəsində mühüm işlər 

aparılır. 2019-cu ildə və bu ilin ötən dövründə Bakı, Yevlax, Naftalan, Lənkəran, Xaçmaz, Şəki, Şirvan 

şəhərlərində Reabilitasiya Müəssisələri əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib. Bu ilin 

sonunadək Sumqayıt və Şağan Reabilitasiya Müəssisələri də açılacaq. Uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzləri 

şəbəkəsinin genişləndirilməsi işləri çərçivəsində bu il Şəmkir və Qəbələ şəhərlərində Uşaq Reabilitasiya 

müəssisələri fəaliyyətə başlayacaq. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya 

şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə əlilliyi olan 

şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əlçatan bərpa müalicə imkanlarına malik olması üçün 

həmin ərazilərdə də yeni reabilitasiya müəssisələrinin yaradılması nəzərdə tutulur. Qısa müddətdə inşa 

olunacaq müəssisələr müasir avadanlıqlarla da təchiz ediləcək. Bərpa müalicə prosedurlarının 

formalaşdırılmasında bölgənin yerli təbii müalicəvi resurslarından da səmərəli istifadə olunması diqqətdə 

saxlanılacaq. 

Həmçinin sosial xidmət mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi işləri işğaldan azad edilən 

ərazilərimizi də əhatə edəcək. Həmin bölgələrdə tənha ahıl və əlilliyi olan şəxslərin evlərində sosial məişət 

xidmətləri ilə təminatı həyata keçirilməklə yanaşı, stasionar və yarımstasionar tipli sosial xidmət 

müəssisələri də yaradılacaq. Eyni zamanda, dövlət sosial sifarişləri əsasında həmin ərazilərdə günərzi qayğı 

və icma əsaslı reabilitasiya xidmətləri göstərən mərkəzlərin qurulması təmin olunacaq. 

Bakı, Göyçay və Gəncə şəhərlərində peşə hazırlığı mərkəzləri fəaliyyət göstərir və işğaldan azad 

edilmiş bölgələrdə də yaxın dövrdə regional peşə hazırlığı infrastrukturunun qurulması nəzərdə tutulur. 

Bu istiqamətdə aparılacaq işlər, yaradılacaq müəssisələr həmin bölgələrimizdə reabilitasiya və sosial 

xidmətlər sisteminin qurulması ilə bərabər, yeni iş yerlərinin və məşğulluq imkanlarının artmasına da 

müsbət təsir göstərəcək. 
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Türk əsgərlərinin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı qərar layihəsi Türkiyə parlamentinə təqdim 

olunub 

 

[12:49] 16.11.2020  

 

Türk əsgərlərinin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı qərar layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə 

təqdim olunub. 

Anadolu Agentliyinin məlumatına görə, layihə parlamentə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası 

tərəfindən təqdim edilib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri. Ankara 
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Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Domi kəndindən videoreportaj 

 

[12:30] 16.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Domi 

kəndindən videoreportaj yayıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoreportajı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 94 mülki şəxs həlak olub, 414 nəfər 

yaralanıb 

 

[12:13] 16.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən noyabrın 16-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 94 nəfər həlak olub, 414 nəfər xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 3410 ev, 120 çoxmənzilli yaşayış binası və 512 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 
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Yaponiya saytı: Kəlbəcəri tərk edən ermənilər öz evlərini və sosial obyektləri yandırırlar 

 

[11:39] 16.11.2020  

 

Yaponiyanın “msn.com” saytı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonunu tərk edən 

ermənilərin buradakı evləri və sosial obyektləri yandırması barədə məqalə yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Azərbaycan köçürülmə vaxtını noyabrın 25-dək uzadır” sərlövhəli 

məqalədə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri tərəfindən imzalanan bəyanata əsasən, Kəlbəcərin 

noyabrın 15-dək təhvil verilməsinin nəzərdə tutulduğu xatırladılır. Qeyd edilir ki, Ermənistan tərəfi 

Azərbaycana müraciət edərək ərazinin təhvil verilməsi müddətinin noyabrın 25-dək uzadılmasını xahiş 

edib. Azərbaycan tərəfi növbəti dəfə humanistlik göstərərək Ermənistan rəhbərliyinin bu xahişini qəbul 

edib. 

Məqalədə bildirilir ki, 1990-cı illərin əvvəllərində keçmiş Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Kəlbəcəri 

mühasirəyə alan Ermənistan ordusu və separatçılar burada yaşayan azərbaycanlılara ərazini tərk etmələri 

üçün cəmi bir neçə saat vaxt vermişdilər. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi 

Hikmət Hacıyev bəyan edib ki, ölkə rəhbərliyi növbəti dəfə humanizm prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş 

etdirərək və Rusiya Prezidentinin xahişini nəzərə alaraq həmin müddətin noyabrın 25-dək uzadılmasına 

razılıq verib. 

Məlumatda ermənilərin tərk etdikləri evləri və sosial obyektləri yandırmasına da geniş yer ayrılıb. 

Bildirilib ki, bu evlərin əksəriyyəti ötən əsrin 90-cı illərində bu ərazilərdən qovulan azərbaycanlılara 

məxsus olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərin 99 faizinin, evlərlə yanaşı, 

xəstəxanaların, məktəblərin, tarixi abidələrin ermənilər tərəfindən dağıdıldığını bildirdiyi və buna görə 

Ermənistanın kompensasiya ödəyəcəyini vurğuladığı diqqətə çatdırılıb. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

862 
 

Dmitri Kiselyov: Azərbaycan Ordusu indiyədək görünməmiş qüdrətə malikdir və bu, İlham 

Əliyevin xidmətləridir 

 

[11:26] 16.11.2020  

 

“Rusiya 1” kanalında yayımlanan “Vesti nedeli” verilişində Qarabağda hərbi əməliyyatlara son 

qoyan üçtərəfli bəyanat barədə danışılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Dmitri Kiselyov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladıqları sülh 

bəyanatından sonra Qarabağda müharibəyə son qoyulduğunu qeyd edib. 

Kiselyov Ermənistan baş nazirinin Cıdır düzündə rəqs etdiyi kadrların nümayişi fonunda qeyd edib 

ki, Paşinyanın bu hərəkəti Bakıda təxribat kimi qarşılanmışdı. 

“İlham Əliyev prezidentliyi dövründə, - onun dövlətin sükanı arxasında uzun müddət qalmaq şansı 

böyükdür, - Qarabağın statusu olmayacağını bəyan edib”, - deyə D.Kiselyov bildirib. 

Jurnalist vurğulayıb ki, hazırda Azərbaycan ikinci Qarabağ müharibəsində qələbəsini qeyd edir. 

Azərbaycan Ordusu indiyədək görünməmiş qüdrətə malikdir və bütün bunlar İlham Əliyevin xidmətləridir. 

D.Kiselyov xatırladıb ki, iki il yarım bundan əvvəl rəngli inqilablar texnologiyası əsasında 

hakimiyyətə gələn Paşinyan Azərbaycan ilə danışıqlardan imtina edərək “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” 

demiş, danışıqlar masası arxasına oturmaq əvəzinə Şuşaya rəqs etməyə getmişdi. Paşinyanın bu 

“özgüvəni”nin arxasında Ermənistanı və Qarabağı aldatmaq məqsədi dururdu. Vəziyyətin yetərincə 

qiymətləndirilməməsi son nəticədə Paşinyanın bacarıqsız komandasını döyüşlər zamanı lap əvvələn 

sonadək öz xalqını aldatmağa vadar etmişdi. 

“İndi nə olacaq” deyə D.Kiselyov soruşur və əlavə edir ki, Ermənistan ordusu yerlə-yeksan olub. 

Ermənistanın indi çətin dövrlər yaşadığını vurğulayan D.Kiselyov itki yarasının zamanla qasnaq 

bağladığını yada salaraq bu zamanı inkar, qəzəb, alver, depressiya və qəbuletmə kimi mərhələlərə bölüb. 

Rusiyalı jurnalist deyib: “Ermənistan inkar mərhələsini artıq ötüb, indi qəzəb mərhələsini yaşayır. Növbəti 

mərhələ isə ölkə daxilində və xaricdəkilərlə alverdir”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının bir qrup üzvü “The Times”qəzetinə ərazi bütövlüyü 

prinsipinin üstünlüyünü izah edən məktub göndərib 

 

[10:29] 16.11.2020  

 

Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan 

ermənilərə münasibətdə birtərəfli sesessiya formasında tətbiq edilə bilməz 

 

Noyabrın 5-də “The Times” qəzeti Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının bir qrup üzvünün 

Cənubi Qafqaz tarixində baş verən hadisələrin kontekstini təhrif etməyə və bununla ərazi bütövlüyü 

prinsipinin üstünlüyünə xələl gətirməyə cəhd edən məktubunu dərc edib. 

Həmin məktuba cavab olaraq Lordlar Palatasının regionun tarixini daha dərindən bilən başqa bir 

qrup üzvü “The Times” qəzetinə regionun gələcəyinin xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipi ilə 

müəyyən edilməsinin, sadəcə, mümkünsüz olduğunu izah edən məktub göndərib. Təəssüf ki, qəzet 

tərəfindən dərc olunmayan məktubda aşağıdakılar qeyd olunur: 

“Biz Lordlar Palatasından olan bir qrup həmkarımızın 5 noyabr tarixində dərc olunmuş məktubu ilə 

razı deyilik. Unutmamalıyıq ki, Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisidir. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş dörd qətnaməsi (822, 853, 874, 884) Qarabağı 

Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyır. Bu qətnamələrdə erməni qoşunlarının Qarabağdan çıxarılması 

tələb olunurdu və bu tələb hələ də yerinə yetirilməyib. 

Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərə 

münasibətdə birtərəfli sesessiya formasında tətbiq edilə bilməz. Bölgədəki ermənilər 1992-ci ildə 

müstəqillik tələb edən zaman artıq 1991-ci ildə qurulmuş Ermənistan Respublikası mövcud idi. Buna görə 

də Ermənistan öz müqəddəratını təyinetmə hüququndan artıq istifadə edib və beləliklə, Azərbaycanın 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində ikinci erməni dövləti yarada bilməz. 

Unutmamalıyıq ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin birtərəfli şəkildə müstəqillik elan etməsindən 

sonra yüz minlərlə azərbaycanlı ərazidən qaçmalı olub və bugünədək məcburi köçkün kimi yaşayır. 

Ən əsası, beynəlxalq sənədlər (məsələn, 1945-ci il BMT Nizamnaməsinin 1-ci fəsli və 1975-ci il 

Helsinki Yekun Aktı) təsdiqləyir ki, öz müqəddəratını təyin etmək iddiaları beynəlxalq hüququn dövlətlərin 

suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiqindən istifadənin qadağan edilməsi kimi təməl 

prinsiplərininin - Jus Cogenlərin - kobud şəkildə pozulması ilə müşahidə olunduqda təmin edilə bilməz. 

Hesab edirik ki, regionda sülhün bərqərar olması və əziyyətlərə son qoyulmasına təcili ehtiyac var, 

lakin buna öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi ilə nail olmaq mümkün deyil”. 

Məktubu Lord Şeyx, Lord Brus, Lord Evans, Baronessa Uddin və Baronessa Hüseyin-Ece 

imzalayıblar. 

 

Aynurə Tağıyeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, London 
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə FHN-in növbəti yerli strukturları fəaliyyətə başlayıb 

 

[09:40] 16.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) işğaldan azad olunan ərazilərimizdə 

yerli strukturlarının təşkilini davam etdirir. 

Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şuşa 

şəhər, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissələri müvafiq olaraq, Şuşa, 

Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı şəhərlərində fəaliyyətə başlayıb. Bütün hissələr xidmətin yüksək səviyyədə 

həyata keçirilməsi üçün müvafiq texnika və avadanlıqla təchiz edilib. 

Xatırladaq ki, bundan əvvəl Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Füzuli şəhərində və Xocavənd 

rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerli strukturları fəaliyyətə başlamışdı. 
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Münhendə Qarabağda qazanılan qələbə münasibətilə avtoyürüş keçirilib 

 

[04:35] 16.11.2020  

 

Almaniyanın Münhen şəhərində Munhen Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 

Azərbaycanın Qarabağda qazandığı böyük qələbə münasibətilə avtoyürüş keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə bəzədilmiş avtomobil karvanı 

şəhərin mərkəzi meydan və prospektlərindən keçib. İştirakçılar şəhərin müxtəlif yerlərində bir neçə dəfə 

dayanaraq “Yaşasın Azərbaycan!”, “Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə- Gürcüstan qardaşlığı!”, “Şəhidlər 

ölməz, Vətən bölünməz!”, “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarlarını səsləndiriblər. 

Yürüş iştirakçılar bu xoşbəxt günləri xalqımıza yaşadan Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və 

müzəffər ordumuza təşəkkürlərini ifadə ediblər. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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15 sentyabr 

 

İzmirdə “Zəfərin mübarək can Azərbaycan” adlı tədbir keçirilib 

 

[21:31] 15.11.2020  

 

Türkiyənin İzmir vilayətində Azərbaycanın erməni işğalı altındakı torpaqlarını azad etməsi 

münasibətilə “Zəfərin mübarək can Azərbaycan” şüarı altında təntənəli tədbir keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İzmirin mərkəzi hissəsi olan “Konak meydanı”nda baş tutan mərasim bu 

şəhərdə fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Konqresi (DAK) tərəfindən təşkil olunub. 

Mərasimdə Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib, hər iki qardaş ölkə şəhidlərinin 

və İzmirdə baş verən 6.6 bal gücündə zəlzələdə həlak olanların xatirəsi yad edilib. 

İzmirdə fəaliyyət göstərən iyirmiyə yaxın ictimai birliklərin nümayəndələrinin iştirak etdiyi 

mərasimdə Azərbaycana dəstək şüarları səsləndirilib, vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar ifa olunub. 

Tədbirdə DAK-ın İdarə Heyətinin sədri Asıf Kurban tərəfindən media üçün açıqlama oxunub. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İzmir 

 

AZƏRTAC 
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Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Daşbaşı kəndindən videoreportaj 

 

[19:26] 15.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Daşbaşı kəndindən videogörüntülər 

paylaşıb. 

AZƏRTAC videogörüntüləri təqdim edir: 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan Kəlbəcərin boşaldılması üçün vaxt istədi: Azərbaycan növbəti dəfə humanizm 

prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş etdirdi 

 

[19:00] 15.11.2020  

 

Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərliyinin imzaladığı Bəyanata əsasən, işğalçı qüvvələr 

Kəlbəcər rayonunu noyabrın 15-dək boşaltmalı idi. Amma Ermənistan tərəfi rayonun təhvil verilməsi üçün 

əlavə 10 gün vaxt istəyib. Azərbaycan dövləti öz humanist xarakterini bir daha nümayiş etdirərək, Rusiya 

Prezidenti Vladimir Putinin xahişini nəzərə alaraq, bu müddətin noyabrın 25-dək uzadılmasına razılıq verib. 

Bu qərarı qəbul edərkən Azərbaycan tərəfi Kəlbəcər rayonunun coğrafi baxımdan böyük bir ərazini 

əhatə etməsini, relyefin mürəkkəbliyini, hava şəraitinin ağırlaşmasını və rayondan çıxış üçün cəmi bir yolun 

olduğunu nəzərə alıb. Dövlətimizin yürütdüyü siyasətdə daim humanizm prinsiplərini rəhbər tutduğunu 

nəzərə alsaq, Azərbaycanın bu məsələyə razılıq verməsini də bu qəbildən olan növbəti addım hesab etmək 

olar. 

Lakin gecə evlərində yatan insanları raket atəşinə məruz qoyan, Xocalı faciəsini törədən Ermənistan 

1993-cü ildə Kəlbəcəri işğal edərkən əhaliyə rayonu tərk etmək üçün cəmi 10 saat vaxt vermişdi. Buna 

baxmayaraq, Azərbaycan humanistlik göstərərək daha 10 gün gözləməyə razılaşıb. Odur ki, ermənilər 

Azərbaycanın növbəti bu humanist addımını heç vaxt unutmamalıdırlar. 

Qeyd edək ki, Ermənistan KİV-lərinin, həmçinin xarici media orqanlarının yaydıqları 

informasiyalardan da görünür ki, artıq Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun təhvil verilməsi istiqamətində 

işlərə başlanılıb. Eyni zamanda, noyabrın 20-də Azərbaycana təhvil veriləcək Ağdam rayonu ərazisinin də 

boşaldılması bu yoldan həyata keçirilir. Digər tərəfdən, bu yolun texniki imkanları da kütləvi hərəkətə 

imkan vermir və beləliklə, ləngimələr yaranır. KİV-lərdə gedən reportajlardan da yolda yaranmış tıxacları 

müşahidə etmək olur. Həmçinin Müdafiə Nazirliyinin bu gün təqdim etdiyi videogörüntülərdən də prosesin 

həyata keçirildiyi faktları görmək mümkündür. Azərbaycan isə prosesi təmkinlə izləyir və müddətin 

uzadılması ilə bağlı qərarın qəbulu bir daha sübut edir ki, Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan həm 

müharibə, həm də sülh dövrünün qaydalarına tam əməl edir. Hərbi əməliyyatlar zamanı mülki şəxsləri və 

yaşayış məntəqələrini hədəf seçməyən Ordumuz hazırda rayonun sakit və təhlükəsiz şəkildə boşaldılmasını 

təmin edir. 

Digər maraqlı məqam isə Azərbaycanın tarixi torpaqlarına köçürülən ermənilərin Kəlbəcərdə evlərə 

və meşələrə od vurmaqda davam etməsidir. İşğal edilənə qədər Kəlbəcərdə heç bir erməni yaşamayıb, 

buradakı evlər, tarixi abidələr bizə məxsusdur. Meşələrə od vurmaq, ağacları kəsmək isə əsl ekoloji 

terrordur. Bu barbarlıq xarici KİV-in və dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. 

1993-cü ildə Kəlbəcərin əsl sakinləri dağları, meşələri, keçilməz yolları ayaqyalın qət edərək 

canlarını erməni silahlılarından güclə qurtardılar. Yüzlərlə kəlbəcərli qırğına məruz qaldı, cəsədləri belə 

təhqir edildi. Çoxlu sayda insan girov və ya itkin düşdü. Kəlbəcərlilər özləri ilə heç nə götürə bilmədilər, 

sakinlərin bütün əmlakı ermənilər tərəfindən qarət olundu. 

Bu gün isə Azərbaycan humanist xarakterini bir daha nümayiş etdirərək ermənilərə Kəlbəcəri tam 

boşaltmağa, hər şeylərini aparmağa imkan yaradır, yetər ki, tarixi, gözəl təbiətə malik torpaqlarımızı 

qaytarsınlar. 

27 il əvvəl baş verənlər və bu gün şahidi olduğumuz mənzərə isə bizim fərqimizi - iki ölkə arasındakı 

fərqi tam şəkildə təsvir edir. 

 

Əsəd Məmmədov 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 

 

AZƏRTAC 
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İsrail diplomatı: İlham Əliyev təsdiqlədi ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın maraqlarına xidmət 

edir 

 

[17:48] 15.11.2020  

 

Hazırkı geosiyasi vəziyyətə baxanda aydın olur ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin mütləq qalibi 

Azərbaycan və Azərbaycan Prezidentidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri İsrail diplomatı, “Nativ” xüsusi xidmətinin keçmiş rəhbəri 

Yakov Kedmi YouTube-da yayımlanan “Solovyov live” verilişində söyləyib. O deyib ki, Azərbaycan 

Prezidenti bütün məqsədlərinə çatıb, ermənilərin işğalı altında olan torpaqları azad edib. Y.Kedminin 

fikrincə, növbəti danışıqlarda Dağlıq Qarabağın statusu Ermənistanın xeyrinə dəyişməyəcək. “Boşboğaz 

və məsuliyyətsiz ermənilərin indiki rüsvayçı məğlubiyyətdən əvvəl Azərbaycanla razılığa gəlmək və 

Ermənistan sərhədlərində qalmaq imkanı var idi”, - deyə o vurğulayıb. 

Aparıcı Vladimir Solovyov həmsöhbətini dəstəkləyərək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

Paşinyanla bilavasitə qarşıdurmada mütləq qalib olduğunu etiraf edib: “O, Paşinyanı məhv etdi. Paşinyan 

naməlum səbəbdən Şuşada rəqslər təşkil etmiş bacarıqsız rəqqas, Əliyev isə peşəkar prezidentdir”. 

Y.Kedmi qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidentini həm təhsilinə, həm təcrübəsinə, həm də dövlətçilik 

təfəkkürünə görə Paşinyanla müqayisə etmək olmaz. İsrail güc strukturlarının sabiq nümayəndəsi deyib: 

“Əliyev Azərbaycan tarixində hələ heç kimin etmədiyini etdi. O, öz qüvvəsi ilə Azərbaycanın milli 

problemlərindən birini həll etdi, Azərbaycanı həm beynəlxalq, həm də milli baxımdan möhkəmləndirdi. O 

təsdiq etdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın maraqlarına xidmət edir”. 

Dağlıq Qarabağda ermənilərə qarşı Azərbaycan ordusunun tərkibində əcnəbilərin vuruşduğunu iddia 

edənlərə cavabında Y.Kedmi sual edib: “Siz bir türk əsgərinin və ya suriyalının cəsədini tapmışınız? Bir 

nəfər də olsun qeyri-azərbaycanlının meyitini tapmışınız?”. V.Solovyovun “üç suriyalı əsir dindirilib” 

iddiasına cavab olaraq o, “üç suriyalı ermənilərə qalib gəlib?” sualını verib və deyib: “Azərbaycan ordusu 

qalib gəlib, çünki onun döyüş qabiliyyəti, ciddi əməliyyatlar həyata keçirmək bacarığı yüksək səviyyədə 

idi”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva  

 

AZƏRTAC 
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CGTN ermənilərin Kəlbəcəri tərk edərkən törətdikləri vandallıqlardan yazır 

 

[17:38] 15.11.2020  

 

Çin Mərkəzi Televiziyasının ingilis dilində yayımlanan CGTN (China Global Television Network) 

kanalının internet səhifəsində ermənilərin Kəlbəcəri tərk edərkən törətdikləri vandallıqlar barədə məqalə 

yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın rəhbərləri tərəfindən 

imzalanmış bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq Azərbaycana qaytarılmalı olan Kəlbəcər rayonunda sonradan 

məskunlaşmış ermənilərin yaşadıqları evləri yandırmalarından, dam örtüyü də daxil olmaqla tikinti 

materiallarını söküb aparmalarından söz açılıb. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycanın hüquqi ərazisi olan Kəlbəcər 1994-cü ildə başa çatan müharibə 

nəticəsində ermənilərin nəzarətinə keçib. Amma bu il sentyabrın sonunda başlayan döyüşlərin gedişində 

Azərbaycan davamlı hərbi uğurlar əldə edib ki, bunların da kulminasiyası strateji vacib mövqeyi və 

Azərbaycan mədəniyyətində həssas yeri olan Şuşa şəhərinin azad edilməsidir. Bundan sonra Azərbaycan, 

Rusiya və Ermənistan rəhbərləri atəşkəs barədə bəyanat imzalayıblar. Bəyanata əsasən, Ermənistanın işğalı 

altında olan ərazilər Azərbaycana qaytarılacaq. Artıq Kəlbəcərdən Ermənistana gedən yolda kilometrlərlə 

uzanan avtomobil karvanı yaranıb. 

Məqalədə 1994-cü ildə başa çatmış döyüşlər nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlının öz 

yurdlarından didərgin düşdükləri bildirilib. Kəlbəcərin Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılması ilə öz evlərinə 

qayıdacaq sakinlər yanmış, xarabalığa çevrilmiş evlərlə qarşılaşacaqlar. Qarşıdakı günlərdə Azərbaycana 

qaytarılmalı olan və vaxtilə minlərlə sakinin yaşadığı Ağdam birinci müharibədə dağılması və ya sonradan 

qarətçilərin binaların tikinti materiallarını söküb aparması nəticəsində xarabalığa çevrilib. 

Məqalədə Azərbaycanın Baş Prokurorluğuna istinadla qeyd olunub ki, Füzuli rayonunda mina 

partlaması nəticəsində bir nəfər ölüb, digəri isə ağır dərəcəli bədən xəsarəti alıb. 

 

Şahin Cəfərov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Pekin 
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Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

 

[17:34] 15.11.2020  

 

Noyabrın 15-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiyanın xarici işlər naziri 

Sergey Lavrovun telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tərəflər bölgədə 

mövcud olan son durumu, 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın icrası, razılaşmadan irəli gələn bir sıra 

məsələlərin, o cümlədən humanitar xarakterli tədbirlərin reallaşmasında əlaqələndirmənin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Vüqar Kərimov: Təbiətin məhv edilməsinə, qonşu xalqa nifrət və düşmənçiliyin bu cür vəhşi 

formada ifadəsinə son qoyulmalıdır 

 

[17:10] 15.11.2020  

 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, ekoloji qeyri-hökumət təşkilatları, Azərbaycan ictimaiyyəti 

dünən sosial şəbəkələrdə və televiziyalarda Kəlbəcər ərazisində ermənilərin barbarlığını nümayiş etdirən 

foto və videolarda əks olunanları qətiyyətlə pisləyir və bu hərəkətləri insanlığa, təbiətə qarşı əsil 

düşmənçilik kimi qiymətləndirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu ekologiya təbii sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov 

jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. 

Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğal altındakı ərazilərdəki flora 

və faunanın məhvi, xüsusən də Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və işğaldan azad olunmuş digər ərazilərimizdə 

yaşı iki min ildən artıq olan təbiət abidələrinin - çinarların kəsilməsi, Şuşa ətrafındakı Topxana meşəsinin 

qadağan olunmuş ağ fosforla yandırılması, indi də Kəlbəcərdə ağacların kəsilməsi, meşələrin yandırılması 

və ətraf mühitə qəsdən zərər verilməsi təbiətə qarşı ən ağır cinayətdir: "Bu barbarlığa biz dünən yayılan 

foto və videolarda bir daha şahid olduq. Həmin ekoloji cinayətlər illərlə Azərkosmosdan alınmış foto 

faktlarda da təsdiq olunub. Eyni zamanda, yaşıllıqlara, meşə sahələrinə, bölgənin biomüxtəlifliyinə qarşı 

törədilən soyqırımı, yaradılmış əməliyyat qrupunda təmsil olunan nazirliyimizin əməkdaşlarının keçirdiyi 

monitorinqlərin ilkin nəticələrində də öz əksini tapıb". 

Nazir müavini qeyd edib ki, mövcud faktlar müvafiq beynəlxalq konvensiyaların katibliklərinə 

təqdim edilib: "Təbiətin məhv edilməsinə, qonşu xalqa nifrət və düşmənçiliyin bu cür vəhşi formada 

ifadəsinə son qoyulması, talançılığın qeydə alınması və ziyanların hesablanması üçün beynəlxalq müşahidə 

və qiymətləndirmə qrupları Azərbaycana dəvət olunacaq. 

Ekoloji terror faktlarına qiymət verilməsi üçün səylərimizi davam etdirməklə yanaşı, işğaldan azad 

olunmuş ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində işlərə artıq başlamışıq. İşğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə noyabrın 11-dən başlayaraq müxtəlif növ ağac tingləri əkilir, meşə örtüyünün və yaşıllıqların 

bərpası istiqamətində tədbirlər görülür. Qarabağ ərazisində fəaliyyətimiz bundan sonra daha da intensivliklə 

davam etdiriləcək". 

 

AZƏRTAC 
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Fransalı deputatlar Bakıdakı erməni kilsəsində və UFAZ-da olublar 

 

[16:42] 15.11.2020 

 

Fransa Milli Assambleyasının üzvləri, Fransa-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun 

sədrinin üç müavini və bir katibindən ibarət nümayəndə heyəti Bakıda yerləşən Müqəddəs Qriqori 

kilsəsində (Erməni kilsəsi) olublar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, fransalı qonaqlara kilsənin tarixi, onun qorunub saxlanılması 

istiqamətində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanda 

yüksək səviyyədə təmin olunan dini və etnik tolerantlıq burada müxtəlif konfessiyaların sərbəst fəaliyyətinə 

imkan yaradır. Kilsədə erməni dilində minlərlə kitab qorunub saxlanılır. Bu kitabların arasında bir neçə 

yüzillik tarixi olan nadir Bibliya nüsxələri də var. 

Vurğulanıb ki, Ermənistan öz ərazisində, eyni zamanda, 27 il işğal altında saxladığı Azərbaycan 

torpaqlarında xalqımıza məxsus bütün tarixi, dini, mədəni abidələri məhv etməsinə baxmayaraq, 

Azərbaycan həmişə başqa dinlərə və mədəniyyətlərə tolerantlıq nümayiş etdirib. Qonaqların diqqətinə 

çatdırılıb ki, Müqəddəs Qriqori kilsəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il tarixli 

qərarı ilə yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidəsi kimi, “Azərbaycandakı tarixi abidələrin 

milli qeydiyyatı” siyahısına daxil edilib. 

Qonaqlar kilsədə gördüklərinin onlarda böyük təəssürat yaratdığını, Azərbaycanda dini və etnik 

tolerantlığın nümunəsi kimi qiymətləndirdiklərini bildiriblər. 

Daha sonra Fransa Milli Assambleyasının üzvləri Azərbaycan-Fransız Universitetini (UFAZ) ziyarət 

ediblər. Qonaqlara universitetin tarixi, fəaliyyəti, beynəlxalq əlaqələri barədə ətraflı məlumat verilib. 

UFAZ-ın iki ölkə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın yüksək səviyyəsinin nümunəsi olduğu qeyd edilib. 

Bildirilib ki, ali məktəbdə tələbələrin 80 faizi Azərbaycan hökumətinin maliyyə dəstəyi sayəsində ödənişsiz 

əsaslarla təhsil alır. 

Qeyd olunub ki, 2016-cı ildə fəaliyyətə başlamış Azərbaycan-Fransız Universitetində tədris 

Strasburq Universitetinin və Renn-1 Universitetinin proqramları üzrə aparılır. Universitetin Azərbaycanla 

Fransa arasında əlaqələrin inkişafına töhfə vermək potensialına malik olduğu xüsusi vurğulanıb. 

Qonaqlar belə bir universitetin fəaliyyətinin iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı baxımından 

mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd ediblər. Fransa ictimaiyyətinin Azərbaycan haqqında daha çox 

məlumatlandırılması üçün səylərini əsigrəməyəcəklərini bildiriblər. 

Qeyd edək ki, Fransa Milli Assambleyasında Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun üzvləri noyabrın 

12-dən Azərbaycana gəliblər. Səfərin əsas məqsədi Ermənistanın sentyabrın 27-də həyata keçirdiyi hərbi 

təxribatlarla əlaqədar Azərbaycana dəstək ifadə etmək, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc sakinlərə qarşı 

hücumlarının nəticələri ilə yerində tanış olmaq, bu barədə Fransa ictimaiyyətini daha obyektiv 

məlumatlandırmaqdır. Nümayəndə heyəti səfər zamanı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, xarici işlər 

naziri Ceyhun Bayramov və digər yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri ilə görüşüblər. Həmçinin nümayəndə 

heyətinin Milli Məclisdə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvləri ilə görüşü də keçirilib. 

Səfər zamanı qonaqlar Gəncədə Ermənistanın hücumları nəticəsində baş vermiş dağıntılarla da tanış 

olublar. 
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Sülhməramlı missiya: Məqsəd imzalanan birgə bəyanatın icrasına dəstək verməkdir 

 

[16:17] 15.11.2020  

 

Sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti hərbi təxribatından sonra Azərbaycan Ordusunun başlatdığı 

və 44 gün davam edən əks-hücum əməliyyatı işğal altındakı torpaqlarımızın böyük bir hissəsini 

işğalçılardan təmizlədi. Döyüş meydanında darmadağın edilən Ermənistan ordusunun artıq təslim 

olmaqdan başqa bir yolu yox idi. Beləliklə, noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və 

Ermənistanın baş nazirinin imzaladıqları bəyanatla ordumuzun hərbi cəbhədəki qələbəsi diplomatik 

cəbhədə də rəsmiləşdirildi. 

Bəyanatda yer alan önəmli məqamlardan biri də erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə sülhməramlı kontingentin yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. 

Xalqımız üçün böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu sənədin imzalanmasından sonra Dağlıq 

Qarabağda sülhməramlıların yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunur. Ümumi mənzərə onu 

deməyə əsas verir ki, sülhməramlı missiyanın mahiyyəti bəzən düzgün başa düşülmür və ya ümumiyyətlə, 

təhrif olunur. 

Sülhməramlı missiyaların təməl prinsipi sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır 

Sülhməramlı missiyaların münaqişələrdən sonra sülhün bərqərar edilməsi, təhlükəsizliyin təmin 

olunması istiqamətində 1948-ci ildən bu günə qədər 70-dən çox missiya həyata keçirilib. 

Atəşkəs elan edildikdən sonra münaqişə bölgələrinə göndərilən sülhməramlı missiyaların qarşısına 

qoyulan ən başlıca vəzifələrdən biri onların tərəfsizlik nümayiş etdirmələridir. Münaqişə tərəflərinin razılığı 

əsasında göndərilən sülhyaratma missiyalarının fəaliyyət istiqamətləri müxtəlif olsa da, əsas məqsəd birdir: 

Sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunması. 

Uzun illərdir BMT mandatlı və bu mandatdan kənarda olan qüvvələr münaqişə tərəfləri ilə 

razılaşdırılmış qaydada münaqişə bölgəsində sülhü təmin etmək məqsədilə fəaliyyət göstərirlər. Hazırda 

sülhməramlı qüvvələr Kosovo, Əfqanıstan, İraq, Haiti, Kipr, Livan, Suriya, Cənubi və Şimali Sudan, Mali, 

Kot-d’İvuar və digər münaqişə bölgələrində müvafiq missiya yerinə yetirirlər. 

Ümumilikdə BMT mandatlı 13 sülhməramlı missiya mövcuddur, bundan başqa, BMT mandatı 

altında fəaliyyət göstərməyən daha 7 sülhməramlı missiya vardır. 

Situasiyadan asılı olaraq sülhməramlıların missiyası fərqlənir. Lakin bütün sülhməramlı missiyalar 

öz fəaliyyətində beynəlxalq hüquqa və BMT-nin baza prinsiplərinə əsaslanırlar, münaqişə bölgələrində 

sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dəstək verirlər. 

Missiyalar bir-birindən fərqlənsə də, hər bir əməliyyata aid olan ümumi cəhətlər mövcuddur: 

- Sülhməramlılar münaqişə tərəflərinin hər ikisinin razılığı əsasında müvafiq bölgəyə yerləşdirilir; 

- Sülhməramlılar qərəzsiz və neytral olmalıdır; 

- Sülhməramlılar yalnız mandatlarının hüdudları çərçivəsində və özünümüdafiə məqsədilə silah 

istifadə edə bilərlər; 

- Əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə dəstək göstərilməsi missiyanın başlıca 

vəzifəsidir; 

- Keçid dövrünün çətinliklərinin aradan qaldırılmasına və tərəflər arasında əlaqə üçün yerli qarşılıqlı 

işlək mexanizmlərinin yaradılmasına dəstək göstərilir; 

- BMT sülhməramlıları olmayan missiyaların fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən hüquqi baza və 

onların həyata keçirdiyi sülhməramlı əməliyyatlar beynəlxalq hüquqa əsaslanır; 

Dağlıq Qarabağa sülhməramlıların yerləşdirilməsi birgə 

bəyanatın icrasına dəstək məqsədi daşıyır 

Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış birgə bəyanat 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəsin əldə olunması, problemin həllində davamlı sülhə nail 

olunması istiqamətində tarixi sənəddir. Uzun illərdir davam edən və regionun davamlı inkişafına ciddi 

təhlükə hesab edilən münaqişəyə son qoyulur və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilir. Eyni zamanda, 

Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı və erməni əhalinin təhlükəsiz və sülh şəraitində birgə yaşayışının təmin 

edilməsi münaqişənin həlli prosesində ən önəmli məsələlərdən birini təşkil edir. 

O da qeyd olunmalıdır ki, Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən sülhməramlı kontingent Rusiya silahlı 

qüvvələrinin 15-ci əlahiddə sülhməramlı motoatıcı briqadasının hərbçiləridir. Həmin briqada Rusiyada 

BMT mandatı altında sülhməramlı missiyalarda iştirak üçün xüsusi yaradılmış yeganə heyətdir. 
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Digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Türkiyə və Rusiyanın müdafiə nazirləri Hulusi Akar və 

Sergey Şoyqu arasında videokonfrans vasitəsilə keçirilən danışıqların yekununda Qarabağda atəşkəsə 

nəzarət üzrə müştərək mərkəzin qurulması ilə bağlı memorandum imzalanıb. Yəni, Türkiyə də Qarabağda 

sülhyaratma prosesində iştirak edəcək. 

Beləliklə, sülhməramlı missiya Dağlıq Qarabağa dəqiq və konkret məqsədlə yerləşdirilir: dövlət 

başçılarının birgə bəyanatında nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrasına dəstək göstərmək. 

 

Əsəd Məmmədov 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 
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General-mayor Hüseyn Mahmudov: Azərbaycan Ordusunun qüvvələri Kəlbəcərə hərəkət etmək 

üçün tam hazır vəziyyətdədir 

 

[15:44] 15.11.2020  

 

Noyabrın 15-nə planlaşdırılmış və üç ölkənin rəhbərləri tərəfindən imzalanmış bəyanata əsasən, 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin və Kəlbəcərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırılmış əhalinin çıxarılmasına 

paralel olaraq, oraya yerləşdiriləcək Azərbaycan Ordusunun hissələri və qüvvələri rayon ərazisinə hərəkət 

etmək üçün tam hazır vəziyyətdədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu noyabrın 15-də keçirilər brifinqdə Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq 

Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi general-mayor Hüseyn Mahmudov deyib. 

General-mayor bildirib ki, Azərbaycan Ordusunun mühəndis qoşunları tərəfindən Kəlbəcərə bitişik 

olan və bu günədək Ordumuzun nəzarətindəki ərazilər minalardan təmizlənib. 

Kəlbəcər rayonunun ərazisinə və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş post və məntəqələrə hərəkət əsasən 

iki istiqamətdən - Göygöl və Daşkəsəndən həyata keçiriləcək. Kəlbəcərə daxil olacaq qüvvələrimiz, ilk 

növbədə, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi və Qarabağ ərazisində sülhməramlılar tərəfindən 

yaradılmış nəzarət məntəqələri boyunca yerləşdiriləcək. 

Hüseyn Mahmudov vurğulayıb ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni silahlı 

qüvvələrinin və qeyri-qanuni məskunlaşdırılmış əhalinin çıxarılması prosesi davam edir. Azərbaycan 

Müdafiə Nazirliyi yüksək texnologiyaya malikdir və biz bu prosesi diqqətlə izləyirik. Heç bir təxribata yol 

verilmir. Brifinqdə göstərilən videodan göründüyü kimi, bir neçə kilometr uzunluğunda avtomobil 

karvanları hərəkət edir. Yol çox dar olduğu üçün bu proses ləngiyir. Əsas məqsədimiz prosesi diqqətlə 

izləmək və yaranmış vəziyyət barədə tam dəqiq məlumatı ictimaiyyətə çatdırmaqdır. 

O bildirib ki, ermənilər işğal altındakı əraziləri tərk edərkən binaları, meşələri yandırır, öz postlarını 

dağıdır. Bu, bir daha onların əsl iç üzünü dünya ictimaiyyətinə göstərir. Biz bu proseslərə nəzarət edirik. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Kəlbəcərdən çıxması da vandalizm aktları ilə müşahidə olunur 

 

[15:25] 15.11.2020  

 

Ermənistanın Kəlbəcərdən çıxması da vandalizm aktları ilə müşahidə olunmaqdadır. Ərazilərimizin 

işğaldan azad edilməsi prosesində son məqamda da maddi mədəniyyət abidələrinə zərərlərin vurulması 

həyata keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev noyabrın 15-də keçirilən 

brifinqdə söyləyib. 

“Ağdamda Tiqranakert adlandırdıqları ərazidə qanunsuz arxeoloji qazıntılar aparırdılar. Bu qazıntılar 

zamanı əldə edilənlərin Ermənistana aparılması cəhdləri də var. Bu, beynəlxalq qanunların pozulmasıdır. 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində maddi-mədəni irsi talan edən də Ermənistan olub. Biz işğal 

olunmuş ərazilərdə maddi mədəniyyət abidələrinə, xüsusən məscidlərinə vurulan zərərləri görürük, hətta 

məscidlərdə donuzlar saxlanılıb. Daha ətraflı araşdırmalardan sonra Ermənistanın barbar əməllərinin 

nəticələri bir daha özünü büruzə verəcək”, - deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan Kəlbəcərin tam boşaldılması üçün noyabrın 25-dək vaxt istəyib  

 

[15:10] 15.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol 

Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin noyabrın 10-da imzaladığı birgə bəyanatın 

icrası istiqamətində işlər davam etdirilir. Ermənistan Kəlbəcərin tam boşaldılması üçün noyabrın 25-dək 

vaxt istəyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının 

xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev noyabrın 15-də keçirilən brifinqdə bildirib. 

Ermənilərin bəyanatda göstərilən rayonlardan çıxarılması işlərinin davam etdiyini bildirən Hikmət 

Hacıyev deyib: “Bəyanatın tələblərindən biri ermənilərin noyabrın 15-dək Kəlbəcərdən çxarılması idi. 

Lakin Ermənistan tərəfi Rusiya vasitəsilə bu vaxtın uzadılması üçün müraciət edib. Hava şəraiti çətinləşir, 

o istiqamətdən yalnız bir yol var və yolun ötürücülük qabiliyyəti aşağıdır. Azərbaycan bunu nəzərə alaraq, 

humanistlik nümayiş etdirib və Kəlbəcərdə yerləşdirilmiş mülki əhalinin noyabrın 25-dək çıxarılmasına 

razılıq verib. Öhdəliklər qüvvədə qalır, vaxtın uzadılması ilə bağlı xüsusi bəyanat imzalanmasına ehtiyac 

yoxdur” 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin noyabrın 20-də 

Ağdamdan, dekabrın 1-dək isə Laçından çıxarılması nəzərdə tutulur. 
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ARTE telekanalı Qarabağa dönüşlə bağlı reportaj yayımlayıb 

 

[14:27] 15.11.2020  

 

Fransa və Almaniyanın birgə televiziya kanalı olan ARTE “Qarabağa dönüş” adlı reportaj 

yayımlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, azərbaycanlı uşaqların Dövlət Himnimizi oxuması ilə başlayan reportajda 

şəhər sakinlərinin Qələbəni böyük sevinclə qeyd etdiyi bildirilir. 

Vurğulanır ki, Azərbaycanın qazandığı Qələbənin sevincini yaşayanlar arasında 27 il əvvəl erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən doğma yurdlarından didərgin salınmış Füzuli sakinləri də var. 

Rayonlarının azad olunduğunu eşidən füzulililər sevinclərini sözlə ifadə edə bilmədiklərini, bu günün 

onların həyatında ən xoşbəxt gün olduğunu deyirlər. Qeyd edirlər ki, 27 ildir paytaxt Bakıda yaşamaqlarına 

baxmayaraq, onların ürəyi həmişə Füzuli ilə döyünüb. 

Telekanalın jurnalistləri Füzulidən olan ailənin qonağı da olurlar. Söhbət zamanı ailənin üzvü 

Qarabağa, doğma evlərinə qayıtmağı gözlədiklərini bildirib. Əminliklə qeyd edib ki, Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Füzulidə bütün infrastruktur bərpa olunacaq. Diqqətə çatdırılıb ki, həyatının ən gözəl 

günlərini məhz Füzulidə keçib. 

Reportajda işğaldan azad olan Füzulinin 27 il ərzində xarabalığa çevrildiyi, orada evlərin, eləcə də 

bütün infrastrukturun dağıdıldığı göstərilib. 

Qeyd edək ki, Avropa Televiziya Assosiasiyası - ARTE televiziya kanalı Fransa və Almaniyanın 

birgə hazırladığı ictimai kanaldır və 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsi və Tuğ kəndinin havadan 

videogörüntüsü  

 

[13:55] 15.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsi və Tuğ kəndinin 

havadan videogörüntüsünü yayıb. 

AZƏRTAC görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Məcburi köçkün soydaşlarımızın mütləq əksəriyyəti öz doğma torpaqlarına qayıtmaq əzmindədir 

 

[13:19] 15.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

rəşadətli ordumuzun vətən torpaqlarını işğaldan azad etməsi, otuz ilə yaxındır didərginlik həyatı yaşayan 

məcburi köçkünlərin doğma yurda qaytarılmasına imkan yaradıb. 

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bununla əlaqədar komitənin sədr müavini Fuad Hüseynovun 

məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına könüllülük əsasında qaytarılacağı barədə söylədiyi fikir yanlış 

anlaşılıb və ictimai müzakirəyə səbəb olub. Halbuki, açıqlamada məcburi köçkün soydaşlarımızın mütləq 

əksəriyyətinin öz doğma torpaqlarına qayıtmaq əzmində olduğu vurğulanaraq, onların təhlükəsiz və 

ləyaqətli şəkildə qayıdışının məcburi köçkünlərin özləri tərəfindən arzu olunan yeganə seçim olduğu 

diqqətə çatdırılıb. 

Dövlətimizin başçısının dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına, 

əsrlər boyu xalqımızın yaşadığı ərazilərə geri qaytarılması təcavüzkar və işğalçı Ermənistana qarşı aparılan 

mübarizənin və əldə olunan möhtəşəm qələbənin əsas məqsədlərindəndir. Məhz buna görə də məcburi 

köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmaq istəyirlər və onlar bunu ölkə rəhbərliyinə, eləcə də Dövlət 

Komitəsinə son dövrlərdə yüzlərlə edilən müraciətlərində nəinki qayıtmaq, həmçinin işğaldan azad 

olunmuş torpaqlarımızda quruculuq işlərində fəal iştirak etmək əzmində olduqlarını daim bildirirlər. 

Hazırda məcburi köçkünlər respublikamızın ərazisində müxtəlif yerlərdə müvəqqəti məskunlaşıblar. 

O cümlədən 300 mindən artıq məcburi köçkün onlar üçün salınmış qəsəbələrdə xüsusi təyinatlı dövlət 

mənzil fonduna məxsus yaşayış sahələrində yerləşdirilib. 

Prezident İlham Əliyev bu günlərdə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə olunan hərbçilərlə 

görüşərkən deyib: “Əziz keçmiş köçkünlər, siz artıq köçkün deyilsiniz. Mən onlara bizim bu qəhrəman 

əsgər və zabitlərimizin hüzurunda müraciət edərək deyirəm: Siz köçkün deyilsiniz, siz qayıdırsınız. Biz sizi 

qaytaracağıq. Bax, burada oturanlar, bizim minlərlə əsgər və zabitlərimiz sizi öz doğma dədə-baba 

torpaqlarınıza qaytarırlar. Biz Azərbaycan dövləti isə əlimizdən gələni edəcəyik ki, sizi tezliklə qaytaraq”. 

Xalqımızın qəhrəman övladlarının qanı bahasına işğaldan azad edilmiş torpaqlara qayıtmaq, bu 

müqəddəs torpaqları dirçəltmək, canlandırmaq, o yerlərdə yeni evlər tikərək, təsərrüfat yaradaraq daimi 

məskunlaşmaq məcburi köçkün həmvətənlərimizin mənəvi borcu, vətənə və ümumxalq dəyərlərinə 

sadiqliyinin təcəssümü kimi dəyərləndirilməlidir. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə mediası: Kəlbəcəri tərk edən ermənilər evləri və meşələri yandırırlar 

 

[12:56] 15.11.2020  

 

Azərbaycanın işğalçı Ermənistan üzərində rəşadətli hərbi-siyasi qələbəsi, eləcə də təcavüzkar tərəfin 

məğlubiyyət öhdəliklərinə münasibəti Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) tərəfindən geniş şəkildə 

işıqlandırılmaqda davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti əsasında Kəlbəcərdə qanunsuz 

məskunlaşan ermənilərin rayonu tərk edərkən zəbt etdikləri evləri və meşələri yandırması KİV-lər 

tərəfindən insanlığa yaraşmayan vəhşilik kimi dəyərləndirilir. Vurğulanır ki, bu torpaqlar və evlər 

ermənilərə məxsus olmadığından və onlar geri qayıda bilməyəcəklərini dərk etdiklərindən Azərbaycana 

qarşı sonuncu düşmənçilik imkanlarını bu yolla həyata keçirirlər. Baş verənlər təcavüzkar Ermənistanın 

hərbi-siyasi məğlubiyyətini həzm edə bilməməsinin nəticəsi olmaqla bərabər, insanlıq cinayəti və ekoloji 

terrordur. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfdən muzdluların döyüşməsi ilə bağlı yeni fakt ortaya 

çıxıb 

 

[10:41] 15.11.2020  

 

Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfdən xarici muzdluların, o cümlədən terrorçuların 

döyüşməsinə dair yeni faktlar ortaya çıxıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müxtəlif ölkələrin ekspertləri, jurnalistlər, hətta bəzi media orqanları 

tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağdakı hərbi əməliyyatlara xaricdən cəlb etdiyi muzdlulara 

dair məlumatlar, fotolar paylaşılır. 

Suriyalı jurnalist, hüquq müdafiəçisi və ekspert Asaad Hanna özünün “Twitter” hesabında Suriyadan 

Ermənistan tərəfdən Qarabağdakı döyüşlərə cəlb edilmiş 3 muzdlunun fotolarını paylaşıb və onların 

adlarını açıqlayıb. O yazıb: “Hələbdən olan suriyalı bu 3 oğlan – Harut, Haqub və Musek Azərbaycana 

qarşı döyüşlərdə həlak olublar”. 

 

AZƏRTAC 
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Avstraliya portalı Kəlbəcəri tərk edən ermənilərin azərbaycanlılara məxsus evləri yandırmasından 

yazıb 

 

[09:21] 15.11.2020  

 

Qarabağı tərk edən ermənilər həmin ərazilərdəki evləri yandırırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Avstraliyanın nüfuzlu “SBS news” portalı məlumat yayıb. 

Bildirilir ki, ermənilər 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında saxladıqları ərazilərdə yerləşən evlərə od 

vururlar. Burada yaşayan ermənilərə ərazini tərk etmələri üçün noyabrın 15-dək vaxt verilib. 

Qeyd edilir ki, tərəflər arasında əldə edilən sülh razılaşmasına əsasən ermənilər istirahət günlərinədək 

həmin əraziləri Azərbaycana təhvil verməlidirlər. Xüsusən Kəlbəcər rayonunda yerləşən və separatçılar 

tərəfindən uzun müddət işğal altında saxlanan kəndlərdə yaşamış ermənilərin Ermənistana qaçmazdan 

əvvəl evlərə və sosial obyektlərə məhz azərbaycanlılara qalmaması üçün od vurduqları vurğulanır. Bildirilir 

ki, bu evlərin əksəriyyəti ötən əsrin 90-cı illərində bu ərazilərdən qovulan azərbaycanlılara məxsus olub. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərin 99 faizinin, evlərlə yanaşı, xəstəxanaların, 

məktəblərin, tarixi abidələrin ermənilər tərəfindən dağıdıldığını bildirdiyi və buna görə Ermənistanın 

kompensasiya ödəyəcəyini vurğuladığı qeyd edilir. 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixinə toxunularaq, Ermənistan ordusu ilə Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri arasında döyüşlərin sentyabrın 27-də qızışdığı və altı həftə davam etdiyi qeyd edilir. 

Ermənistan rəsmi mənbələrinin noyabrın 14-də bildirdiyinə görə müharibə zamanı 2317 nəfərin 

həlak olduğu və bu rəqəmin əvvəlki rəsmi məlumatdan təqribən iki dəfə çox olduğu vurğulanır. Rusiya 

Prezidenti Vladimir Putinə istinadla isə bu rəqəmin 4 mindən artıq olduğu bildirilir. 

Yazıda tərəflər arasında razılaşmadan sonra Ermənistanda baş verən etirazlar, baş nazir Nikol 

Paşinyanın istefasını tələb edən mitinqlərin keçirilməsi barədə də məlumat verilir. Noyabrın 14-də 

Ermənistanın keçmiş Milli Təhlükəsizlik naziri Artur Tanesyanın və digərlərinin N.Paşinyana qarşı sui-

qəsd hazırlamaq cəhdi ilə əlaqədar həbs olunduğu da bildirilir. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kanberra 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhəyanı ərazilərdə minlərlə piyada əleyhinə mina, mərmi qalıqları aşkarlanıb 

 

[07:16] 15.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) 

Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy və Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin 

aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 251 və Fövqəladə 

Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 5 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş 251 çağırış əsasında agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 106 

operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 

46 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 2 574 ədəd piyada əleyhinə mina, 906 ədəd tank əleyhinə minanın 

partladıcısı və 295 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 7 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), mexaniki 

minatəmizləmə qrupu tərəfindən 7 ədəd PMN minası zərərsizləşdirilib, mina təhlükəsinə dair 

maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 42 777 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair 

maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

Agentliyin minaaxtaranı 1979-cu il təvəllüdlü Xudiyev Asəf Mürsəl oğlu öz xidməti vəzifəsini yerinə 

yetirərkən düşmən tərəfindən basdırılmış piyada əleyhinə minaya düşüb, nəticədə sol ayağı topuq 

nahiyəsindən amputasiya olunub və çoxsaylı qəlpə yaraları alıb. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin geri çağırılması ilə bağlı məlumatlar həqiqəti əks etdirmir 

 

[01:11] 15.11.2020  

 

Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı 

fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin geri çağırılması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan 

Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndələrinin təyin edilməsi və geri çağırılması dövlət 

başçısının səlahiyyətlərinə daxildir. Bu xüsusda yayılan bütün məlumatlar yalnız rəsmi mənbələrə 

əsaslanmalıdır. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA-nın minaya düşən əməkdaşının ayağı amputasiya olunub 

 

[00:44] 15.11.2020  

 

Dünən saat 16:30 radələrində Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Alxanlı kəndində mülki 

əhalinin girişi qadağan olunan təhlükəli ərazidə 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədov Yasin Ələsgər oğlu və onun 

qardaşı 1989-cu il təvəllüdlü Əhmədov Asif Ələsgər oğlu mal-qara otararkən piyada əleyhinə minaya 

düşüblər. 

ANAMA-nın Mətbuat Xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, partlayış nəticəsində 

Əhmədov Yasin Ələsgər oğlu həlak olub, Əhmədov Asif Ələsgər oğlu isə ağır dərəcəli bədən xəsarəti alıb. 

Mülki vətəndaşların təxliyə olunması üçün agentliyin minaaxtaranları əraziyə cəlb olunub. Təxliyə 

əməliyyatı zamanı Əhmədov Asif Ələsgər oğlu ərazidən çıxarılıb, Əhmədov Yasin Ələsgər oğlunun 

təxliyəsi zamanı isə agentliyin minaaxtaranı, 1979-cu il təvəllüdlü Xudiyev Asəf Mürsəl oğlu düşmən 

tərəfindən basdırılmış piyada əleyhinə minaya düşüb, nəticədə sol ayağı topuq nahiyəsindən amputasiya 

olunub və çoxsaylı qəlpə yarası alıb. 

Xudiyev Asəf Mürsəl oğlu Füzuli rayon Diaqnostika Mərkəzində cərrahiyyə əməliyyatı edilib, 

vəziyyəti sabit ağırdır. 

“Bir daha bildiririk ki, qeyd olunan ərazilər işğaldan azad olunmuş torpaqlardır və təhlükəsizlik 

səbəbindən həmin ərazilərə mülki şəxslərin girişi qəti qadağandır”,- deyə məlumatda vurğulanır. 

 

AZƏRTAC 
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14 noyabr 

 

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[23:20] 14.11.2020  

 

Noyabrın 14-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. 

Telefon söhbəti zamanı Dağlıq Qarabağa dair üçtərəfli bəyanatda təsbit edilmiş razılaşmaların yerinə 

yetirilməsinin praktiki aspektləri müzakirə edilib. 

Tərəflər atəşkəs rejiminə riayət edilməsindən və təmas xəttində vəziyyətin kifayət qədər sakit 

olmasından məmnun olduqlarını bildiriblər. 

Telefon söhbəti zamanı Rusiya Prezidenti qeyd edib ki, üçtərəfli bəyanata müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasına qaytarılan rayonlarda xristian məbədləri və monastırları yerləşir. Bununla 

əlaqədar o, həmin ibadətgahların qorunub saxlanılmasının və normal fəaliyyətinin təmin edilməsinin 

vacibliyini vurğulayıb. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı dövlətdir, burada 

bütün xalqların və bütün dinlərin nümayəndələrinin hüquq və azadlıqları tam təmin edilib. 

Azərbaycan ərazisində yerləşən qədim müsəlman və xristian ibadətgahları dövlət tərəfindən 

mühafizə olunur. 

Prezident İlham Əliyev bildirib ki, üçtərəfli bəyanata müvafiq olaraq Azərbaycana qaytarılan 

ərazilərdə yerləşən xristian məbədləri dövlət tərəfindən lazımi qaydada mühafizə olunacaq. Azərbaycanda 

yaşayan xristianlar bu məbədlərdən istifadə edə biləcəklər. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: ANAMA-nın əməkdaşı minaya düşüb 

 

[20:15] 14.11.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində geri 

çəkildikcə əraziləri minalayaraq növbəti təxribat əməllərinə yol verməklə, artıq yeni metodlardan istifadə 

edib dinc sakinlərimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluqdan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, noyabrın 14-də saat 19 radələrində 

partlamamış̧ silah-sursatın axtarışı ilə bağlı Füzuli rayonuna ezam olunmuş ̧ Azərbaycan Respublikası 

Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşı 1979-cu il təvəllüdlü Xudiyev Asif 

Mürsəl oğlu minaya düşməsi nəticəsində “sol ayağın topuqdan aşağı ətrafının travmatik amputasiyası” 

xəsarəti alıb. 

Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış ̧keçirilib, məhkəmə-tibb ekspertizası 

təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
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Vətəndaşlar Prezidentə yazırlar: Siz bu Qələbə ilə Azərbaycanın nəyə qadir olduğunu bütün 

dünyaya bir daha göstərdiniz 

 

[20:03] 14.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə də qardaş Türkiyənin vətəndaşları 

Qarabağ müharibəsində qazandığımız tarixi Qələbə münasibətilə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevə məktublar ünvanlamaqda davam edirlər. Sevinc hisslərini ifadə etdikləri məktublarda 

vətəndaşlar dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Türkiyənin Ankara şəhərindən Kadir Başar yazır: “Hörmətli cənab Prezident, 44 gün davam edən və 

şanlı Azərbaycan Ordusunun qələbəsi ilə nəticələnən Qarabağ zəfəri münasibətilə Sizi və Azərbaycan 

xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ müharibəsi dövründə göstərdiyiniz yüksək liderlik keyfiyyətləri 

digər ölkələrin başçıları üçün nümunədir. Azərbaycan Ordusunun müasir silahlarla təchiz olunaraq yüksək 

əhval-ruhiyyə ilə mübarizəyə başlanması və çox çətin relyefli ərazidə inamla qalib gəlməsi dünyanın bir 

çox yerində həsəd və qısqanclıqla qarşılandı. Allah 1992-ci ilin fəlakətlərini yenidən Azərbaycana 

yaşatmasın, həmişə qalib gələnlərdən etsin. Azərbaycanın yolu həmişə açıq olsun. Sizə cansağlığı və 

uğurlar diləyirəm”. 

Hatay şəhərindən Rıfat Sağlam: “Hörmətli cənab Prezident, biz türklər Azərbaycanın qazandığı 

qələbələrə elə azərbaycanlılar qədər sevinirik. Torpaqların geri alınması hamımızı qürurlandırır. Artıq rahat 

nəfəs ala bilərik, dədə-babalarımızın ruhu şad ola bilər. Vətən torpağı işğalçıdan azad olundu. Ulu 

Atatürkümüzün dediyi kimi, türkün türkdən başqa dostu yoxdur. Mən də Azərbaycan xalqının yaxın dostu 

kimi qazandığınız qələbələrdə az da olsa töhfəm olsun deyə balaca ərmağan göndərirəm. Sizi və 

Azərbaycan xalqını çox sevirəm. Sizin cəsurluğunuz, cəsarətiniz bizi də ürəkləndirir, ruhlandırır. Dünya 

var olduqca Türkiyə və Azərbaycan dostluğu da var olacaq”. 

Antalyadan Sami Coşar: “Hörmətli cənab Prezident, Qarabağ uğrunda mübarizədə Ermənistana və 

havadarlarına ədalətin gücünü göstərdiyiniz üçün çox sağ olun. Türkiyədə yaşayan hər bir vətəndaşın qəlbi 

bu günlərdə qardaşlarımızın ürəyi ilə bir vururdu. Bu mübarizə kimin türkə dost, kimin düşmən olduğunu 

göstərdi. Ən qısa zamanda Azərbaycana, Bakıya gəlib bu şərəfli günləri sizlərlə bir yerdə yaşamaq 

istəyimin həyata keçməsini səbirsizliklə gözləyirəm”. 

Karabükdən Kamal Yıldız: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi müzəffər fateh kimi salamlamaqdan 

xoşbəxtlik hissləri keçirirəm. Zəfəriniz mübarək olsun! Ordunuz hər zaman qalib olsun! Cənab Prezident, 

mən Türkiyədə yaşayıram. Hər səhər namaz qılarkən Azərbaycan üçün, ordunuz üçün dualar oxuyuram. 

Sizin üçün isə fateh surəsini təkrarlayıram. Bu vaxt göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Bu qürurdan, 

sevincdən, doğmalıqdan doğan göz yaşlarıdır. Allah daim köməyiniz olsun! Allah Sizi qorusun, ona əmanət 

olun!”. 

İsraildən Yevgeni Xazanov yazır: “Möhtərəm cənab Prezident İlham Heydər oğlu Əliyev, 

Azərbaycanda anadan olmuş və hazırda İsraildə yaşayan bütün dostlarım adından və şəxsən öz adımdan 

bütün Azərbaycan xalqını Qələbə Günü münasibətilə təbrik edirəm. Bu tarixi gün təkcə Azərbaycanda 

deyil, eyni zamanda, bütün dünyada da zəfər salnamələrinə əbədi yazılacaq. Bu günlərdə mən Azərbaycan 

xalqının Qələbəsi ilə sözlə ifadə edilməyəcək sonsuz qürur duyuram. Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı 

versin, Azərbaycan xalqına dinc səma altında yaşamağı nəsib etsin. Qarabağ həmişə Azərbaycan olub və 

olacaq!”. 

Ağcabədi rayonunun sakini Hikmət Aslanov: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi və Azərbaycan xalqını 

bu böyük Qələbə münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İşğaldan azad edilmiş hər bir kəndimizdə, 

qəsəbəmizdə, yüksəkliklərimizdə Azərbaycan bayrağının dalğalandığını görmək bizim üçün böyük 

fəxarətdir. Bir vətəndaş kimi dövlətim, Prezidentim və xalqımla fəxr edirəm. Yaşasın İlham Əliyev! 

Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Sumqayıt şəhərindən Əfsanə Ağaməmmədova: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin rəhbərliyinizlə 

şanlı ordumuzun Qarabağımızı işğaldan azad etməsi ilə 30 illik həsrətimizə son qoyuldu. Sizin həm siyasi 

meydanda, həm də döyüş meydanında necə güclü diplomat və sərkərdə olduğunuzun ən bariz nümunəsini 

nəinki Azərbaycan xalqı, bütün dünya gördü. Necə gözəl hissdir ki, Sizinlə eyni dövrdə yaşayıram və 

silinməz, şanlı tarixə şahidlik edirəm. Cənab Prezident, Sizə şəxsən öz adımdan və ailəm adından təşəkkür 
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edirəm. Bizim dədə-baba yurdumuz olan Qubadlımıza dönməyimizi artıq səbirsizliklə gözləyirik. Yaşasın 

Azərbaycan! Yaşasın Qarabağ! Yaşasın Ali Baş Komandan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Yevlax sakini Firail Mahmudov yazır: “Hörmətli cənab Prezident, bu günlər nəinki mənim, bütün 

Azərbaycan xalqının sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Var olun, cənab Prezident, Qələbəni bizə bəxş 

etdiyiniz üçün! Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycan xalqınındır! Bunu edən Siz oldunuz. 

Azərbaycan xalqı Sizin, Siz isə Azərbaycan xalqının arxasında mərdliklə mətanətlə dayandınız. Sizin 

səyləriniz və Azərbaycan xalqının əzmi, əsgərimizin mərdliyi Qarabağı bizə bəxş etdi. Çox sağ olun, cənab 

Prezident, var olun! Sizin siyasətiniz nəticəsində bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən güclü dövlətidir. 

Artıq bir çox dövlətlər Sizinlə Cənubi Qafqazda məsləhətləşmələr aparacaq. Bu nəticələr neçə illik 

təcrübənizin, savadınızın nəticəsidir. Bunu Azərbaycana nəsib etdiyiniz üçün Sizinlə fəxr edirəm. Cənab 

Prezident, Allah-Təala Sizə uzun ömür bəxş etsin! Xahiş edirəm, daim Azərbaycan xalqının yanında olun! 

Ömürlük bizim Prezidentimiz olun! Bu günləri, bu xoşbəxtliyi Siz bizə nəsib etdiniz. Buna görə də Allah-

Təala Sizdən razı olsun. Sizin uğurunuz Azərbaycanın, Azərbaycan gəncliyinin uğurudur. Allah 

şəhidlərimizə rəhmət etsin. Sizi mən və təbii ki, bütün Azərbaycan xalqı müddətsiz Prezident görmək 

arzusundayıq. Yaşa, yaşa cənab Prezident, yaşa, yaşa daim yaşa, ey şanlı Azərbaycan!”. 

Qubadlı sakini Turabxan Həsənli: “Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycanın müzəffər ordusunun 

Ermənistan silahlı qüvvələri üzərindəki parlaq qələbəsi xalqımızın tapdanmış qürurunu yenidən özünə 

qaytardı. Artıq dünyanın dörd bir yanında yaşayan azərbaycanlılar qürurla “mən azərbaycanlıyam və 

mənim Prezidentim İlham Əliyevdir” deməklə böyük iftixar hiss edirlər. Sizə nə qədər təşəkkür etsək azdır. 

Bu 17 ildə Sizin yürütdüyünüz daxili və xarici siyasətin nəticəsidir ki, xalqımız böyük sevinc hisslərinə 

bürünüb. Allah Sizi və şanlı Azərbaycan Ordusunu qorusun”. 

Qəbələdən Xanlar Kərimov: “Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, xalqımızın əvəzsiz 

Prezidentini, sərkərdəsini, diplomatını, böyük şəxsiyyətini bizlərə Qələbə qüruru və sevinci yaşatdığı üçün 

ürəkdən təbrik edim. Sizə cansağlığı, valideyn xoşbəxtliyi arzulayıram. Bu Qələbəni Sizin rəhbərliyiniz 

altında həyatını, gələcəyini ortaya qoyan müzəffər Azərbaycan əsgərinin, zabitinin sayəsində qazanmışıq. 

Bu Qələbə ilə Siz özünüzün və Azərbaycan Ordusunun nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya bir daha 

göstərdiniz. Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Eşq olsun Ali Baş 

Komandana! Ulu Öndərimizə, Zərifə xanıma Allah qəni-qəni rəhmət eləsin! Nə yaxşı ki varmışlar, nə yaxşı 

ki, Sizin kimi bir oğulu bizə ərmağan etmişlər. Cənab Prezident, bütün bunlar sıradan bir iş deyil. Bütün 

bunların hamısı İlahidəndir - valideyndən övladına keçən ilahi bir güc. Bu möhtəşəm Qələbənin əldə 

olunmasında şəhid düşən Vətən övladlarının əziz xatirəsi önündə dərin hörmət və minnətdarlıqla baş 

əyirəm. Bədəninin müəyyən hissəsini itirən, əlil olmuş hərbçilərimizə şəfalar diləyir, yaralı qardaşlarımıza 

tezliklə sağalmalarını arzulayıram. Türkiyə dövlətinə, xalqına və şəxsən Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana 

göstərdikləri misilsiz mənəvi və siyasi dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Tanrı Türkiyə və Azərbaycan 

dostluğunu, qardaşlığını qorusun! Cənab Prezident, Siz ilk gündən işğal olunmuş torpaqların Azərbaycana 

qaytarılacağını bildirirdiniz. Sizin sözünü tutan birisi olduğunuzdan bütün xalq da bunu ancaq Sizin bacara 

biləcəyinizə inanırdı. Azərbaycan xalqı hər zaman Sizin arxanızda oldu və Sizə sonsuz dəstək ifadə etdi. 

Nəhayət, Azərbaycana Qələbə sevinci yaşatdınız. Siz bu Qələbənizlə Ulu Öndərin arzularını 

gerçəkləşdirdiniz. Ərazisi işğal olunmuş, suveren haqları tapdanmış bir ölkəni, Azərbaycan Respublikasını 

dünya xəritəsində layiq olduğu yerə qoydunuz. Allah daim Sizi, ordumuzu və xalqımızı qorusun! Amin! 

Qarşınızda baş əyir, ən dərin hörmətimi, minnətdarlığımı bildirirəm”. 

Bərdə sakini Knyaz Əliyev: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, böyük Qələbə 

münasibətilə Sizi, rəşadətli Azərbaycan Ordusunu, xalqımızı təbrik edirik. Qazandığınız bu zəfərlərə görə 

Siz əsl Milli Qəhrəman adına layiqsiniz. Kəndimizin sakinləri hesab edir ki, bu ad, ilk növbədə, Sizə - Ali 

Baş Komandanımıza verilməlidir. İnanırıq ki, bu məsələ bütün Azərbaycan xalqının da ürəyincə olar. Allah 

şanlı Ordumuzu və Sizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Sabir Namazov: “Hörmətli cənab Prezident, bizə bəxş etdiyiniz Qələbə sevinci 

münasibətilə öz adımdan və rəhbərlik etdiyim Füzuli rayon 24 nömrəli tam orta məktəbinin kollektivi 

adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən Vətən 

müharibəsində əməyi olan hər kəsə minnətdarıq. Doğma torpaqlarımızı düşməndən geri almaq uğrunda 

döyüşərək qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirik. Onlara Allahdan 

rəhmət diləyirik. Allah Sizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Kəlbəcər sakini Rövşən Əsgərov: “Möhtərəm cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, bizlərə 

bu qürurlu günləri yaşatdığınıza görə Sizə böyük təşəkkür edirik. Heç kimə sirr deyil ki, bu gün Azərbaycan 
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şanlı Ordusunun qələbə zəfərlərindən ruhlanaraq dünyaya ədalət mesajı verir. Bu ruh yüksəkliyi 90-cı 

illərin əvvəlində mövcud idi, lakin bu hərəkatın lideri yox idi. Bu gün biz fəxrlə deyə bilərik ki, Qarabağ 

hərəkatının Azərbaycanda lideri İlham Əliyevdir. Azərbaycan tarixinin 3000 illik bir dövrünə nəzər 

saldıqda, tam məsuliyyəti ilə deyə bilərik ki, son yüksəliş illəri bu xalqın ən möhtəşəm intibah, özünü 

dərketmə dövrüdür. Ümummilli Liderin təməlini qoyduğu müstəqil Azərbaycan bundan sonra da böyük 

qalibiyyətlərə imza atacaq. Sizin uğurlu daxili və xarici siyasətiniz öz bəhrəsini verdi. Dünya anlayır ki, 

Azərbaycan Qarabağın tamhüquqlu sahibidir, ermənilər vaxtilə buraya köçürülüblər. Sovet dönəmindən 

indiyə kimi Qarabağda ermənilər yaşayıb, dünyanın heç bir yerində ermənilərə bu qədər avtonom hüquq 

verilməyib. Hörmətli Prezident, bu sadə həqiqəti dünyaya çatdırdığınıza görə Sizə dərin minnətdarlığımızı 

bildiririk. Uca Allah Azərbaycanı və Sizi qorusun! Mən Prezidentim və Qarabağ hərəkatının lideri İlham 

Əliyevlə fəxr edirəm. Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Ağdam sakini Tofiq Abbasov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz müdrik siyasətiniz və haqlı 

mübarizəniz nəticəsində qazandığınız möhtəşəm qələbə ilə adınızı qızıl hərflərlə tarixə yazdınız. Siz bir 

daha dünyaya Azərbaycanın güclü dövlət olduğunu göstərdiniz. Bunun üçün Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. 

Azərbaycan xalqı tam olaraq Sizin arxanızdadır, Sizinlə qürur duyur. Bu çətin, lakin şərəfli işinizdə Sizə 

və rəşadətli ordumuza uğurlar arzulayırıq. Əziz və sevimli Prezidentim, Azərbaycanın hansı bölgəsində 

yaşamağımıza baxmayaraq, ürəyimiz həmişə ana torpaqla - üstündə ilk addımlarımızı atdığımız, uğrunda 

canımızı fəda etməyə hazır olduğumuz müqəddəs torpaqla Qarabağla döyünür. Bu müqəddəs torpaq üçün 

əbədiyyətə qovuşan şəhidlərimizin və onları boya-başa çatdıran valideynlərinin qarşısında baş əyirik. Allah 

Ordumuza güc və qüvvət versin. Uca Allah Sizə və müzəffər Ordumuza yar olsun! Qələbə bizimdir! 

Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Zaqatala sakini İlham Həsənov: “Hörmətli cənab Prezident, Zati-aliləri, Azərbaycan xalqına bəxş 

etdiyiniz bu qürur və fəxarətə görə Sizə hədsiz minnətdarlığımızı bildiririk. Uzun illərdən bəri xalqımız 

üçün mənəvi utanc olan, şəxsiyyətimizi başıaşağı edən haqsızlığı diplomatik məharətinizlə, rəşadətli 

sərkərdəlik qabiliyyətinizlə aradan qaldırıb çətin bir şəraitdə ermənilərə qalib gəldiniz. Siz bu əməllərinizlə 

xalqımızın qəlbində və tarixdə xilaskar, qalib rəhbər kimi əbədi yaşayacaqsınız. Uca Allah Sizi qorusun!”. 

 

AZƏRTAC 
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Fransadakı diplomatlarımız erməni lobbisinin informasiya blokadasına qarşı mübarizəyə öz 

töhfələrini veriblər 

 

[19:26] 14.11.2020  

 

Azərbaycan çoxsaylı cəbhələrdə qələbə qazanıb. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizə bir neçə 

cəbhədə gedirdi. Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsi bütün cəbhələrdəki qələbənin təməl daşı oldu. 

Ölkəmiz döyüş cəbhəsi ilə bərabər, xaricdə yaşayan erməni lobbisinin ölkəmizə qarşı yaratdığı informasiya 

blokadası cəbhəsində də uğurlara imza atdı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, erməni lobbisinin yerləşdiyi Fransada diplomatlarımız lobbinin 

Azərbaycana qarşı yaratdığı informasiya blokadasına qarşı səylə mübarizə apardılar. Çətinliklərə 

baxmayaraq, diplomatlarımız Fransa mediasında Azərbaycan həqiqətlərini yaymağa nail oldular. 

Fransadakı erməni lobbisi bütün səylərini Dağlıq Qarabağda gedən döyüşləri ermənilərin xeyrinə 

təqdim etməyə səfərbər edərək, hər cür vasitələrə əl atdı: Azərbaycanla bağlı hətta neytral olan məqalələr 

dərhal silinir, ölkəmizin adını çəkən xarici jurnalistlər, ölkəmiz barədə reportaj hazırlayan jurnalistlər və 

televiziya kanalları, deputatlar və senatorlar təhqir edildi və ölümlə hədələndi. Ancaq erməni lobbisinin 

jurnalistləri, parlamentariləri təhqir etməsinə, ölümlə hədələməsinə baxmayaraq, diplomatlarımızın səyləri 

nəticəsində bir çox mətbuat orqanı Azərbaycan həqiqətlərini işıqlandırdı. Ermənilərin açıq hədələrinə və 

təhqirlərinə baxmayaraq, Fransa deputatları arasındakı dostlarımız Azərbaycanın haqq işini dəstəklədilər 

və daim yanımızda oldular. Deputatlar arasında Jerom Lamber və Jan-Lük Reytzerin adları xüsusi qeyd 

olunmalıdırlar. Onlar sosial şəbəkələrdə, televiziya kanallarında erməni lobbisi ilə debata çıxaraq, 

Azərbaycanın öz torpaqlarının azadlığı uğrunda mübarizə apardığını vurğuladılar. 

Fransadakı diplomatlarımız bu ölkənin dövlət və hökumət rəhbərlərinə və üzvlərinə, deputat və 

senatorlarına minlərlə məktub ünvanladılar, onlarla müsahibə, məqalələr, debatlar, görüşlər, mətbuat 

konfransları təşkil etdilər. 

Müharibənin ilk günündən Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi bu ölkədəki erməni lobbisinin 

Azərbaycana qarşı yaratdığı informasiya blokadasına baxmayaraq, yerli qəzet, jurnal, radio və televiziya 

kanalları vasitəsilə fransız auditoriyasını, yerli ictimaiyyəti məlumatlandırmağa nail oldular. Qarabağla 

bağlı fransız dilində hazırlanmış broşür lazımi ünvanlara göndərildi. 

Müharibənin ilk günlərində erməni terror təşkilatı ASALA və onun gənclər qolu olan FRA Nor 

Seroundun üzvləri dəfələrlə səfirliyə hücumlar edib, səfirlik binasına ziyan vurublar. Erməni lobbisinin 

vəhşiliyinin şahidi olan, eləcə də onların mənfur niyyətini başa düşən fransız polisi PKK üzvləri ilə 

birləşərək demək olar hər gün səfirliyimizə hücum edən erməni daşnaklarını səfirliyin küçəsinə paralel 

küçəyə yığaraq onların mənfur planlarını pozdular. 

Erməni terrorçuları Azərbaycan səfirliyinə təhqir dolu məktublar göndərir, telefon zəngləri edərək 

səfirliyin əməkdaşlarını təhqir edir və ölümlə hədələyirlər. 

Uzun müddətdir Fransada yerləşmiş və ölkənin aparıcı qurumlarında özlərinə yer etmiş ermənilər 

ədaləti, həqiqəti boğa bilmədilər. Fransada yaşayan asalaçılar və daşnaklar müharibənin ilk günündən 

səfərbər olsalar da, elə orduları kimi tez sındılar. Ermənistanda olduğu kimi, lobbi yerli mətbuatda ciddi-

cəhdlə yaymağa çalışdığı yalanların içində boğuldu. Fransadakı ermənilər lobbiçilik edən ASALA terror 

təşkilatını üzvü olan Frank Papazyanın Fransa Erməniləri Koordinasiya Şurasının prezidenti, eləcə də digər 

bir neçə erməni lobbiçilərinin tutduqları vəzifədən çıxarılmasına dair petisiya irəli sürüblər. Artıq 

Fransadakı erməni lobbisinin içəridən dağıldığı aydın görünür. 

  

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
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Böyük Britaniya və İslandiyadakı Azərbaycan diasporunun Qələbədən sonrakı fəaliyyətləri 

müzakirə edilib 

 

[19:12] 14.11.2020  

 

Böyük Britaniya Krallığında və İslandiyada yaşayan soydaşlarımız Britaniya-Azərbaycan 

Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Qarabağda tarixi qələbəmiz və bundan sonra Azərbaycan diasporunun 

qarşısında duran vəzifələrlə bağlı virtual görüş təşkil edib. 

Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə Britaniya 

Azərbaycanlıları Assosiasiyasının, Azərbaycan-Şotlandiya Assosiasiyasının, “Buta” Azərbaycan-

Şotlandiya İctimai Birliyinin, “Azəri” İslandiya-Azərbaycan Cəmiyyətinin və London Azərbaycan Evinin 

təmsilçiləri, Birləşmiş Krallıqda və İslandiyada yaşayan soydaşlarımız iştirak ediblər. 

Komitə sədri Fuad Muradov 30 ilə yaxın davam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatması münasibətilə görüş iştirakçılarını təbrik edib. “Şanlı 

Ordumuzun şücaəti, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti 

nəticəsində əldə olunmuş bu möhtəşəm Qələbə dünya azərbaycanlılarının fəaliyyət istiqamətlərinə yeni 

çalar qatır. Bundan sonra diasporumuzun fəaliyyəti daha çox Azərbaycanın milli maraq və mənafeyinin 

müdafiəsinə, Qarabağın zəngin mədəni irsinin təbliğinə yönələcək. Diaspor nümayəndələri yaşadıqları 

ölkələrin ictimaiyyəti, xüsusilə mətbuat orqanları ilə daha geniş əlaqələr qurmağa, dövlətimizə dəstək 

olmağa səy göstərməlidirlər”, – deyə komitə sədri bildirib. 

Görüşdə çıxış edən Britaniya Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Fəridə Pənahova Azərbaycanın tarixi 

Qələbəsi münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Bildirib ki, “Azərbaycanlıların Beynəlxalq Web Portalı” 

yaradılıb və hazırda portalda təkmilləşdirmə işləri aparılır. 

Digər çıxış edənlər Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün əllərindən 

gələni əsirgəməyəcəklərini və bu yolda daha sıx birləşəcəklərini vurğulayıblar. 

Qırx soydaşımızın iştirak etdiyi görüşdə tarixi Qələbənin Azərbaycan diasporunun qarşısına qoyduğu 

yeni vəzifələrlə bağlı rəy və təkliflər səsləndirilib. 
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Paşinyan rejimi indi də öz xalqına müharibə elan edib 

 

[18:41]14.11.2020 

 

Müharibədə məğlub olan Ermənistanda demokratik azadlıqların tapdanması adi hala çevrilib. Ölkədə 

fərqli düşünənlərə qarşı, sözün əsl mənasında, müharibə elan olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, baş nazir Nikol Paşinyanın göstərişinə əsasən, Ermənistanda kütləvi 

həbslər həyata keçirilir, siyasi partiya rəhbərləri, siyasi fəallar saxlanılır, həbs edilir, deputatlara qarşı 

hücumlar təşkil olunur. Ölkədə media sərt senzura şəraitində fəaliyyət göstərir, QHT-lərin fəaliyyəti tam 

məhdudlaşdırılıb. 

Artıq etirazçıların qətlə yetirilməsi halları da müşahidə olunur. Noyabrın 13-də Yerevanda Razdan 

körpüsünün altında Ermənistan parlamentinin binasına daxil olan şəxslərdən birinin cəsədi tapılıb. 

Bundan öncə Milli Təhlükəsizlik Xidməti parlamentin vitse-spikeri Eduard Şarmazanovu, “Vətən” 

partiyasının sədri, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Vanetsyanı, “Çiçəklənən 

Ermənistan” partiyasının sədri Qaqik Sarukyanı, parlamentin sabiq vitse-spikeri Ara Saakyanı həbs edib. 

Daha əvvəl Daşnaksütyun partiyasının rəhbərliyində olan İşxan Saqatelyan saxlanılıb. 

Parlamentdə “Çiçəklənən Ermənistan” fraksiyasının üzvü Naira Zoqrabyan ona güclü təzyiqlər 

olduğunu və əgər başına bir iş gələrsə, bunda Paşinyanın günahkar olacağını bəyan edib. 

“Mənim addımım” fraksiyasının üzvü deputat Vardan Atabekyan Nikol Paşinyanın imzaladığı 

kapitulyasiya bəyanatından narazılığını ifadə etdiyinə görə onun evinə hücum təşkil edilib. 

Təqib və təzyiqin adi hal aldığı Ermənistanda təkcə siyasi fəallar deyil, onların yaxınları da basqılara 

məruz qalır. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları “Ayrenik” partiyasının sədri Artur Vanesyanın 

valideynlərinin mənzilinə daxil olaraq orada axtarış həyata keçiriblər. 

Əhaliyə etiraz aksiyalarına çıxmaq qadağan olunur, fəallar, onların ailə üzvləri qorxudulur. 

Faktiki olaraq xarici ölkələrin əlində oyuncağa çevrilmiş Paşinyan rejimi erməni xalqına müharibə 

elan edib. 

Maraqlıdır ki, insan haqları haqqında gen-bol danışan Qərb dairələri Ermənistanda baş verən bu 

biabırçılığa göz yumurlar. Belə görünür ki, Ermənistan rəhbərliyi həmin dairələrin gözündə xüsusi imtiyaza 

malikdir, bu ölkədə hakimiyyət tərəfindən insanları öldürmək, həbs etmək, işgəncə vermək olar. 
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Füzuli rayonunda minaya düşən iki qardaşdan biri həlak olub, digəri ağır yaralanıb 

 

[18:25] 14.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində geri çəkildikcə 

əraziləri minalayaraq növbəti təxribat əməllərinə yol verməklə, artıq yeni üsul və metodlardan istifadə 

edərək dinc sakinlərimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirirlər. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, noyabrın 14-də saat 17 

radələrində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədov Yasin Ələsgər oğlu 

və onun qardaşı 1989-cü il təvəllüdlü Əhmədov Asif Ələsgər oğlu Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş 

ərazisində minaya düşüblər. Nəticədə Yasin Əhmədov həlak olub, Asif Əhmədov isə ağır dərəcəli bədən 

xəsarəti alıb. 

Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, məhkəmə-tibb 

ekspertizası təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. 

Faktla bağlı prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni 

planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma), 116.0.6-cı (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar 

hüquq normalarını pozma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş 

Prokurorluğun İstintaq idarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. 
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Bu gün Kəlbəcəri təhlükəsiz şəkildə tərk edən ermənilərdən fərqli olaraq, 1993-cü ildə rayonun 

azərbaycanlı əhalisi oradan zorakılıqla qovulub 

 

[18:21] 14.11.2020  

 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı 

birgə Bəyanata əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarının 

ərazilərini qeyd-şərtsiz tərk etməlidir. Kəlbəcər rayonu noyabrın 15-də Azərbaycanın nəzarətinə 

verilməlidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Kəlbəcərin azad olunması BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı 

qətnamənin yerinə yetirilməsi deməkdir. Qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcərdən və 

Azərbaycanın işğal olunmuş digər rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunsa da, indiyədək bu öhdəliklər 

yerinə yetirilməmişdi. 

Bu gün Kəlbəcəri tərk edən erməni əhalisi rayonun 1993-cü ildə işğalından sonra orada qeyri-qanuni 

məskunlaşmışdı. BMT-nin və ATƏT-in prinsiplərinə zidd olaraq 1999-cu ildən işğalçı Ermənistan 

Kəlbəcər ərazisində ermənilərin fəal məskunlaşdırılmasına başlamışdı. 

Qeyri-qanuni yaşadıqları əraziləri - Azərbaycan torpaqlarını tərk edən ermənilər təhlükəsiz şəkildə, 

atəşə məruz qalmadan rahatlıqla əşyalarını götürür, hətta evlərin dam örtüyü, pəncərə çərçivələri və 

unitazlarına qədər çıxarıb aparırlar. Üstəlik, yaşadıqları və yaşamadıqları evləri yandırır, meşələrə od vurur, 

vandallıq edirlər - 27 il əvvəl buradan qovulmuş azərbaycanlıların evlərində yaşayan ermənilər indi həmin 

evlərə od vuraraq gedirlər. 

Azərbaycan tərəfi Kəlbəcərdəki erməni hərbi birləşmələrinin ərazidən çıxması üçün humanitar 

qaydalara tam uyğun olaraq, qabaqcadan razılaşdırılmış müddət ayırdı. Lakin erməni tərəfi işğal zamanı 

bunların heç birini etməmişdi. 

Bu gün təhlükəsiz şəkildə və öz seçimi ilə ərazini tərk edən erməni əhalidən fərqli olaraq, 1993-cü 

ildə rayonun azərbaycanlı əhalisi oradan zorakılıqla qovulub, dağ yolları ilə, ayaqyalın, piyada şəkildə 

erməni təcavüzkarlarından qaçıb xilas olublar. Onların bir çoxu qırğına məruz qalıb, atəşə tutulub, cəsədləri 

belə təhqir edilib. Nəticədə Kəlbəcərdə 500-dən çox dinc sakin həlak olub, yüzlərlə insan girov və ya itkin 

düşüb. Azərbaycan əhalisi özü ilə heç nə götürə bilməyib, sakinlərin bütün əmlakı erməni ordusu tərəfindən 

qarət olunub. Bu gün baş verənlər həm də Azərbaycan və Ermənistan arasındakı fərqi anlamaq üçün 

mühümdür. 

Ermənilərin Kəlbəcəri tərk etmələri: 

https://www.youtube.com/watch?v=OUUe8TiABEU&fbclid=IwAR0lzNY8qSOf1V; 

Azərbaycanlıların Kəlbəcəri tərk etmələri; 

https://www.youtube.com/watch?v=vD-JrkOJh1s. 
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Rusiyalı jurnalist: Düşünürəm ki, Paşinyan hakimiyyətinin sonuna az qalıb, noyabrın 10-dan onun 

üçün geri sayım başlayıb 

 

[17:25] 14.11.2020  

 

Ermənilər məğlubiyyətə görə kimə “borclu” olduqlarını anlayırlar və bu səbəbdən Nikol Paşinyan 

bəyanatı imzaladığı gecənin səhəri ABŞ səfirliyinin binasında gizlənməli və oradan öz tərəfdarlarını 

dəstəyə çağırmalı oldu. Düşünürəm ki, istənilən halda Paşinyan hakimiyyətinin sonuna az qalıb. Noyabrın 

10-dan onun üçün geri sayım başlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri analitik məqaləsində rusiyalı jurnalist Vladimir Volkonski 

yazıb. Jurnalist qeyd edir ki, ikinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan üçün total məğlubiyyətlə başa çatdı. 

Paşinyan danışıqlara getməməklə və Şuşada rəqs etməklə müharibəni qaçılmaz etmişdi. 

Ermənistanın məğlubiyyətinin texniki cəhətlərini araşdıran müəllif yazır ki, ermənilərin köhnəlmiş 

hava hücumundan müdafiə və raket sistemləri ilə PUA-ların qarşısına çıxmaq oxatanla pulemyot və 

avtomata qarşı vuruşmağa bənzəyirdi. 

Azərbaycanı bu münaqişənin mütləq qalibi adlandıran müəllif daha sonra yazır ki, 44 günlük 

müharibədə Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində itirdiyi torpaqlarını geri qaytardı. Bundan əlavə, 

Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə qırılmış nəqliyyat əlaqəsini bərpa etmək imkanı yarandı. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Türkiyə XİN: BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının Xüsusi Prosedurlar Mexanizminin 

açıqlamasındakı iddialar həqiqətə uyğun deyil 

 

[16:58] 14.11.2020  

 

BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının Xüsusi Prosedurlar Mexanizminin açıqlamasındakı iddialar 

əsassızdır, tamamilə həqiqətdən uzaqdır. Bu feyk xəbərlərin yayılmasının səbəbi diqqəti Ermənistanın 

işğalçılığından yayındırmaq və saxta “beynəlxalq terrorizmlə mübarizə aparan məzlum ölkə” imici 

yaratmaq cəhdidir. Ermənistanın Suriya Milli Ordusu hərbçilərinin görüntülərini videoya çəkərək saxta 

“dəlil” kimi internetdə yaydığı sübut olunub. Bu saxta videolar və pul qarşılığında danışdırılan şəxslərin 

sözləri inandırıcı deyil. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hami Aksoyun 

açıqlamasında yer alıb. 

Nazirliyin sözçüsü deyib ki, Türkiyə tərəfinin fikrini öyrənmədən qara təbliğat olan saxta görüntülər 

və informasiyalar əsasında yayılan mətbuat açıqlaması BMT-nin Xüsusi Prosedurlar Mexanizminin 

etibarlılığını zədələyib. Bu mexanizmdən gözlənilən tərəf tutan açıqlamalar əvəzinə şəffaf araşdırmalara və 

bütün tərəflərin mövqeyinə əsaslanan rəy verməkdir. 

Türkiyə XİN-in açıqlamasında qeyd olunur ki, Ermənistanın Suriyadan gətirdiyi PKK/YPG 

terrorçularını Qarabağda yerləşdirdiyi və onlardan istifadə etdiyi hər kəsə məlumdur. Hətta adları 

tərəfimizdən bilinən çoxlu sayda PKK terrorçusu hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Ordusu tərəfindən 

zərərsizləşdirilib. Ermənistanın baş naziri Paşinyanın da etiraf etdiyi kimi, erməni diaspor təşkilatları 

üçüncü ölkələrin vətəndaşları olan erməniləri Qarabağdakı döyüşlərə cəlb ediblər. Biz gözləyirdik ki, bu 

məlumat xüsusi məruzəçilər tərəfindən araşdırılacaq və onların bəyanatlarında əks olunacaq. 

Bildirilir ki, BMT-nin Xüsusi Prosedurlar Mexanizminin açıqlamasında qeyd edilən mülki əhalinin 

atəşə tutulmasını həyata keçirən əslində Ermənistandır. Baş nazir Paşinyanın hərbi müşavirinin dediyi kimi, 

Ermənistan əhali arasında xaos yaratmaq məqsədilə Azərbaycana qarşı qadağan olunmuş kasetli 

bombalardan istifadə edib və müharibə cinayətləri törədib. Bütün bunlar “Human Rights Watch” və 

“Amnesty International” təşkilatları tərəfindən də təsdiqlənib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın xarici işlər naziri Fransa Milli Assambleyasının üzvləri ilə görüşüb 

 

[16:40] 14.11.2020  

 

Noyabrın 14-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Fransa Milli Assambleyasının 

üzvləri, Azərbaycan-Fransa dostluq qrupunun sədrinin üç müavini və bir katibindən ibarət nümayəndə 

heyətini qəbul edib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nümayəndə 

heyətini salamlayan nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan ilə Fransa arasında mövcud olan dostluq 

münasibətlərindən bəhs edib. Azərbaycan-Fransa dostluq qrupunun üzvlərinin bu münasibətlərin inkişafına 

töhfə verdiyi vurğulanıb. 

Hazırkı səfərin, habelə səfər çərçivəsində deputatların Gəncə şəhərinə baş çəkməsinin, mülki əhalinin 

Ermənistan tərəfindən məqsədli şəkildə hədəfə alınması ilə bağlı mövcud vəziyyətlə Fransa Milli 

Assambleyasının üzvlərinin yerindəcə tanış olmalarının həqiqətlərin Fransa cəmiyyətinə çatdırılması 

baxımından yüksək əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirilib. 

Fransa rəsmilərinin münaqişə ilə bağlı verdikləri bəzi bəyanatların Azərbaycan cəmiyyətində ciddi 

suallar doğurduğunu vurğulayan nazir Ceyhun Bayramov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi 

münaqişənin həlli ilə bağlı kifayət qədər məlumatlı olan Fransanın elə həmsədr mandatından irəli gələrək 

neytrallığı qoruyub saxlamasının zəruriliyini ifadə edib. 

Qarşı tərəf öz növbəsində, Azərbaycana səfərin tarixi bir vaxtda və ölkə üçün yeni dövrün 

başlanğıcına təsadüf etdiyini, Azərbaycana dəstək olaraq həyata keçirildiyini qeyd edib. Bu səfərin hərbi 

toqquşmaların davam etdiyi bir vaxtda planlaşdırıldığını vurğulayan deputatlar onun həyata 

keçirilməsindən bir neçə gün əvvəl tam atəşkəsə riayət olunmasına dair razılaşmanın imzalanmasının 

məmnunluq doğurduğunu bildiriblər. Fransa rəsmilərinin Azərbaycan cəmiyyətində narahatlıq doğuran 

bəyanatlarına toxunan deputatlar Fransanın mövqeyinin hər zaman beynəlxalq hüquqa əsaslandığını və ölkə 

rəhbərlərinin bu prinsiplərə sadiq qaldıqlarını vurğulayıblar. Azərbaycan-Fransa dostluq qrupunun üzvləri 

qismində Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin Fransa cəmiyyətinin diqqətinə çatdırılması baxımından 

üzərilərinə məsuliyyət düşdüyünü bildiriblər. 

Qarşı tərəf bölgədə hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə əlaqədar birgə bəyanatın imzalanmasını 

alqışlayaraq, bundan sonra Azərbaycan ilə Ermənistan arasında, eləcə də Minsk qrupu çərçivəsində 

dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. 

Görüşdə tərəflər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Talış kəndindən yeni videoreportaj 

 

[16:32] 14.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Talış kəndindən yeni videoreportaj yayıb. 

AZƏRTAC videoreportajı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Qarabağda atəşkəsdən sonrakı vəziyyətlə bağlı Türkiyə-Rusiya müzakirələri yekunlaşıb 

 

[15:13] 14.11.2020  

 

Türkiyə və Rusiya hərbi heyətləri arasında Qarabağda atəşkəsdən sonrakı vəziyyətlə bağlı 

müzakirələr yekunlaşıb. 

AZƏRTAC Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadla xəbər verir ki, müzakirələr qarşıdan gələn 

günlərdə davam etdiriləcək. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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FHN Suqovuşan su anbarını mühafizəyə götürüb 

 

[15:02] 14.11.2020  

 

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin 

təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli Fərmanının 6.1-ci 

bəndinin icrasının aidiyyəti üzrə təmin edilməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Tərtər 

rayonunun ərazisində yerləşən işğaldan azad olunmuş Suqovuşan su anbarını mühafizəyə götürüb. 

FHN-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, su anbarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə FHN 

Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri tərəfindən ərazidə sutkalıq fasiləsiz nəzarət 

rejiminin tətbiqinə başlanılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Laçın rayonunun işğaldan azad olunan Güləbürd kəndindən videoreportaj  

 

[14:39] 14.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunun işğaldan azad olunan Güləbürd kəndindən videoreportaj yayıb. 

AZƏRTAC videoreportajı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı ekspert: Ermənilərdən fərqli olaraq, azərbaycanlılar Kəlbəcərdən ayaqyalın köçürdü  

 

[14:15] 14.11.2020  

 

Ermənilərdən fərqli olaraq, azərbaycanlılar Kəlbəcərdən ayaqyalın qaçırdılar. Aradan çox illər keçsə 

də, bunu unutmaq olmaz. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın “Rossiya 1” telekanalında yayımlanan “60 dəqiqə” 

proqramında Rusiya Beynəlxalq Məsələlər Şurasının eksperti Aleksey Naumov Kəlbəcəri tərk edən 

ermənilərin oradakı evlərini və digər tikililəri yandırmasını əks etdirən videogörüntüləri şərh edərkən 

bildirib. 

Qarabağın beynəlxalq hüquqa əsasən Azərbaycan torpağı olduğunu, onun öz ərazilərini geri 

qaytarmaq üçün mübarizə apardığını vurğulayan ekspert deyib: “Ən əsası isə rəsmi Bakı Şuşa şəhərini 

aldığı zaman alicənablıq göstərərək razılıq verdi ki, sülhməramlılar əraziyə buraxılsın, rayonlar mərhələ-

mərhələ, tədricən Azərbaycana qaytarılsın. Azərbaycanın özünü bu vəziyyətdə bundan da artıq necə 

alicənablıqla apara biləcəyini təsəvvür edə bilmirəm. Ermənilərə bu rayonlardan çıxmaları üçün vaxt 

verildi”. 

Aleksey Naumov 1993-cü ildə azərbaycanlıların Kəlbəcərdən çılpaq, ayaqyalın qaçmasını da 

xatırladıb: “Bu tamamilə faciəli vəziyyət idi və onu bu gün də unutmaq olmaz. Bəli, bu, çoxdan olub, amma 

biz bunu unuda bilmərik”. 

Ekspert Ermənistan hakimiyyətinin bu vəziyyətdə belə, özünü qeyri-adekvat aparmasından danışaraq 

deyib: “Aydındır ki, hərbi məğlubiyyətdən sonra qisas almağı, yumruğunu sıxaraq, onların hesab etdiyi 

kimi - “özününkünü” qaytarmaq istəyirsən. Lakin biz qisasçılığın nəyə gətirib çıxardığını bilirik. Biz bunu 

Avropada XX əsrdə çox yaxşı görmüşük”. 

Rusiyalı ekspert çıxışının sonunda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın öz qürurunu udaraq 

İlham Əliyevə zəng etməli olduğunu bildirib. 

“Azərbaycan bu gün belə bir vəziyyətdə özünü maksimum alicənab aparır, çünki 1993-cü ili unuda 

bilmərik”, - deyə o, əlavə edib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İnsan hüquqları komitəsi sədrinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb 

 

[13:14] 14.11.2020  

 

Noyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Hakan Çavuşoğlu qardaş ölkənin Azərbaycandakı səfiri Erkan 

Özoral və Türkiyənin müxtəlif siyasi partiyalarını və bölgələrini təmsil edən deputatlardan ibarət 

nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qonaqları səmimi salamlayan 

Baş prokuror Kamran Əliyev tarixən xalqlarımızın milli köklərə söykənən münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, 

mədəni və digər sahələrdə də dinamik inkişaf etdirildiyini vurğulayaraq, bu əlaqələrin Türk xalqının dahi 

şəxsiyyəti Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir” və 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin "bir millət, iki dövlət” kəlamları ilə ifadə edildiyini, 

hər iki dövlətin prezidentləri İlham Əliyevin və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ciddi səyləri, apardıqları 

uzaqgörən xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin etibarlı strateji əməkdaşlıq 

səviyyəsinə qalxmaqla dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığını xüsusi qeyd edib. 

Baş prokuror Türkiyə və Azərbaycanın birgə fəaliyyətinin bölgədə sabitləşdirici amilə çevrilməsi 

nəticəsində region və dünya üçün böyük əhəmiyyət daşıyan enerji, nəqliyyat layihələrinin həyata 

keçirildiyini qeyd edərək bu uğurların təməlində iki ölkə arasında əsrlərboyu mövcud olan dostluq və 

qardaşlıq münasibətlərinin dayandığını diqqətə çatdırıb. 

Baş prokuror sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc 

əhalisinə qarşı törətdikləri cinayət əməlləri barədə məlumat verərək bildirib ki, Türkiyə Respublikasının 

rəhbərliyi və xalqı hadisələrin ilk anından başlayaraq ölkəmizə siyasi və mənəvi dəstəklərini nümayiş 

etdirməklə bir millət, iki dövlət olduğumuzu bir daha bütün dünyaya göstərib. 

Ermənistan Respublikasının rəhbərliyinin göstərişi ilə “Skad” və “Smerç” tipli raketlərdən 

Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və əhalinin sıx yaşadığı digər iri şəhərlərinin, Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

və Bakı-Novorossiysk neft kəmərləri, Mingəçevir SES, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin atəşə məruz 

qalması barədə məlumat verilərək bunun Ermənistanın terrorçu təfəkkürünün təzahürü olduğu vurğulanıb. 

Kamran Əliyev bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin beynəlxalq səviyyədə qadağan edilmiş 

raket qurğusundan Azərbaycanın mülki dinc əhalisinin atəşə tutulması nəticəsində ümumilikdə 93 nəfər 

həlak olub, 410 nəfər yaralanıb, 3410 evə, 120 çoxmərtəbəli binaya və 512 mülki infrastruktur obyektinə 

külli miqdarda ziyan dəyib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində aparılan döyüş 

əməliyyatlarına xarici ölkələrin muzdlu döyüşçülərinin cəlb edilməsi, həmçinin dünya terror tarixində 

həmişə ön sırada olan “ASALA” və “PKK-PYD-YPG” terror təşkilatlarına aid bir qrup şəxslərin iştirak 

etmələri müəyyənləşdirilib. Həmin şəxslərlə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işləri başlanıb 

Baş prokuror Türkiyənin Qarabağda ortaq sülhməramlı missiyada iştirakının Azərbaycan xalqı 

tərəfindən sevinclə qarşılandığını bildirərək, qardaş ölkənin bölgədə sülhün bərqərar olmasında xüsusi 

rolunun əhəmiyyətini qeyd edib. 

Səmimi görüşə görə təşəkkürünü bildirən Hakan Çavuşoğlu ölkəmizi və xalqımızı qazanılmış qələbə 

münasibətilə təbrik edib. 

Hakan Çavuşoğlu ölkələrimiz arasında tarixən mövcud olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin 

ölkələrimizin rəhbərlərinin yürütdükləri uğurlu siyasət nəticəsində bu gün ən yüksək pilləyə qalxdığını və 

bu münasibətlərin bundan sonra da daim yüksələn xətlə inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İnsan hüquqları komitəsinin sədri bir millət, iki dövlət olaraq 

Türkiyənin daim qardaş Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bildirib və Azərbaycanı hər zaman olduğu 

kimi dəstəklədiyini xüsusi vurğulayıb. 

Hakan Çavuşoğlu Ermənistan tərəfindən törədilmiş terror aktları nəticəsində həlak olan şəxslərə görə 

Türkiyə xalqının başsağlığını çatdıraraq, yaralanmış şəxslərə şəfa diləyib. 

Qonaq Türkiyənin Qarabağda sülhməramlı missiyadan qürur duyduğunu və bu missiyanın davamlı 

sülhün bərqərar olmasına töhfə verəcəyini bildirib. 

Hakan Çavuşoğlu səfərin məqsədlərindən söz açaraq bildirib ki, rəhbəri olduğu nümayəndə heyəti 

sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan tərəfindən törədilmiş cinayət əməlləri nəticəsində münaqişə 
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zonasından kənarda yerləşən bölgələrimizdə həlak olmuş və yaralanmış şəxslər, ziyan dəymiş evlər və 

mülki infrastruktur obyektləri ilə bağlı, həmçinin Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı qaçqın düşmüş 

şəxslərin hüquqlarının pozulması və onlara dəymiş ziyanlarla bağlı hesabatlar hazırlayacaq. 

Tədbirdə nümayəndə heyətinin digər üzvləri də çıxış edərək, Türkiyə xalqının daim Azərbaycanı 

dəstəklədiyini qeyd etməklə, missiyaları çərçivəsində Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilmiş 

cinayət hadisələri üzrə obyektiv həqiqəti dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdıracaqlarını 

vurğulayıblar. 

Görüşdə, həmçinin iki ölkə arasında ikitərəfli hüquqi əməkdaşlıq, ekstradisiya, hüquqi yardım və 

digər maraq kəsb edən mövzular ətraflı müzakirə edilməklə faydalı fikir mübadiləsi aparılıb. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Hakan Çavuşoğlunun rəhbərlik 

etdiyi nümayəndə heyəti mülki əhalimizə qarşı törədilmiş cinayətlərlə yerində tanış olmaq məqsədilə Gəncə 

şəhərinə yola düşüb. 

Hazırda nümayəndə heyətinin səfəri davam edir. 

 

AZƏRTAC 
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Malayziya Xarici İşlər Nazirliyindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə növbəti dəstək 

 

[11:44] 14.11.2020  

 

Malayziya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistanın baş naziri 

tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanata dəstəyin ifadə olunduğu məlumat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, noyabrın 13-də yayılmış sənəddə Qarabağda döyüşlərin 

dayandırılmasından məmnunluq ifadə edilib. 

Məlumatı şərh edən Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Qaley Allahverdiyev Malayziya hökumətinin 

növbəti dəfə haqqın və ədalətin tərəfində olduğunu beynəlxalq ictimaiyyətə nümayiş etdirdiyini, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə uzun illərdən bəri verdiyi qətiyyətli dəstəyi davam etdirdiyini bildirib. 

Azərbaycan səfiri deyib: “Dost və qardaş Malayziya xalqının ölkəmizin ərazi bütövlüyü məsələsində 

göstərdiyi birmənalı mövqe təqdirəlayiqdir. Biz bu dəstəyi alqışlayırıq. Məlum olduğu kimi, Malayziya 

xalqı hökumət və qanunverici orqan səviyyəsində bundan əvvəl də Ermənistan tərəfindən törədilmiş hərbi 

təxribatlara münasibət bildirib. Belə ki, cari il sentyabrın 27-də Ermənistanın hərbi qüvvələri ölkəmizə qarşı 

növbəti təcavüz aktına başlayandan dərhal sonra Malayziyanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünə dəstək ifadə edən bəyanat yayıb. Həmçinin oktyabrın 1-də Malayziya parlamentində 

Malayziya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu tərəfindən Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi 

təxribatını kəskin şəkildə pisləyən bəyanat qəbul edilib”. 

Xatırladaq ki, Malayziya 2008-ci il martın 14-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən “Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamənin qəbul olunmasında təşəbbüskar dövlətlərdən biri kimi 

çıxış edib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə həlak olan bir neçə hərbi qulluqçunun cəsədinin mübadiləsi 

həyata keçirilib 

 

[11:15] 14.11.2020  

 

Azərbaycanın Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində dislokasiya olunan Rusiya sülhməramlı 

qüvvələrinin vasitəçiliyi və iştirakı ilə Şuşa şəhəri ətrafındakı döyüş meydanında həlak olan hərbi 

qulluqçuların bir neçəsinin cəsədlərinin toplanılması həyata keçirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

bu humanitar aksiya çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının cəsədləri 

toplanaraq Ermənistan tərəfinə təhvil verilib. 

Həmçinin, aksiya çərçivəsində Şuşa şəhəri ətrafında gedən döyüşlərdə şəhid olan Azərbaycan 

Ordusunun altı hərbi qulluqçusunun cəsədi təhvil alınıb. 

Humanitar aksiya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş nazirinin və 

Rusiya Federasiyası Prezidentinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatının səkkizinci bəndinə uyğun olaraq 

həyata keçirilib. 

Bu humanitar aksiyanın təşkilinə görə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinə və şəxsən 

Müdafiə naziri ordu generalı Sergey Şoyquya minnətdarlığımızı bildiririk. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı ekspert: Ermənilərin tərk etdikləri ərazilərdə yalnız azərbaycanlılar yaşayırdı 

 

[06:37] 14.11.2020  

 

Rusiya mətbuatında Qarabağdan çıxarılan ermənilərin evlərini yandırmağa başladıqları barədə 

məlumat yayılır. Bu məlumatda yalnız bir həqiqət var - həqiqətən ermənilər son 25 ildə yaşadıqları evləri 

yandırırlar. Lakin doğrudanmı fakt olaraq, özlərinə məxsus evləri yandırırlar? 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə “Facebook” səhifəsində Q.V.Plexanov adına Rusiya 

İqtisadiyyat Universitetinin politologiya və sosiologiya kafedrasının dosenti, hərbi ekspert Aleksandr 

Perenciyev yazıb. 

“Mən diqqəti ona cəlb edirəm ki, ermənilər tərk etdikləri rayonlarda 90-cı illərin ortalarına qədər 

yaşamırdılar. Orada demək olar ki, azərbaycanlılar yaşayırdılar və Ermənistan tərəfindən başlanmış 

soyqırımı nəticəsində ya öldürülmüş ya da öz evlərini atıb qaçmağa macal tapmışdılar. Sonradan orada 

ermənilər məskunlaşmışlar. İndi ermənilər Laçın, Kəlbəcər, Ağdam rayonlarında əvvəllər azərbaycanlılara 

məxsus olan özlərinin 25 il yaşadıqları evləri yandırırlar”, - deyə, ekspert yazır. 

A.Perenciyevin sözlərinə görə, indi şikayətlənən erməni qaçqınlarını mediada göstərən zaman 1990-

cı illərin əvvəllərində bu torpaqlarda öldürülən və ya sağ qalan, tələsik kiçik vətənlərini tərk etməyə məcbur 

olan azərbaycanlıları xatırlamaq lazımdır. “Ədalət ikili standartlar üzərində qurula bilməz! Xüsusilə tarixi 

ədalət. Azərbaycan Qarabağda sülh tərəfdarıdır, Qarabağ isə Azərbaycandır!”, - deyə, o, yazıb. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva  

 

AZƏRTAC 
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13 noyabr 

 

Baş Prokurorluq Polşanın müvafiq qurumuna məktub ünvanlayıb 

 

[22:06] 13.11.2020  

 

Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media səhifələrində Polşada müvəqqəti yaşayan 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Müşfiq İsmayılovun ermənilər tərəfindən öldürülərək meyitinin 

meşədə asılması barədə informasiyalar yayılıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, baş vermiş hadisənin 

təfərrüatlarının müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən Polşa 

Respublikasının Baş Prokurorluğuna rəsmi məktub göndərilməklə araşdırmanın tam, hərtərəfli və obyektiv 

aparılması və nəticəsi barədə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna məlumat verilməsi xahiş 

olunub. 

Araşdırmanın yekunu barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Vladimir Putin bundan sonra “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsinin işlənməyəcəyinə ümid edir 

 

[21:53] 13.11.2020  

 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bundan sonra “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsinin 

işlənməyəcəyinə ümid bəslədiyini bildirib. 

AZƏRTAC TASS informasiya agentliyinə istinadla xəbər verir ki, Vladimir Putin deyib: “Ümid 

edirəm ki, biz artıq “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” söz birləşməsindən istifadə etməyəcəyik”. 

Rusiya Prezidenti, həmçinin ümid etdiyini bildirib ki, tezliklə başqa məsələlərin, xüsusən humanitar 

mövzuların müzakirəsinə başlanılacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə və Rusiya heyətləri Qarabağda atəşkəsdən sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər 

 

[21:24] 13.11.2020  

 

Ankarada Türkiyə və Rusiya heyətləri arasında Qarabağda atəşkəsdən sonra həyata keçiriləcək 

fəaliyyətlər, eləcə də İdlib başda olmaqla, Suriyadakı vəziyyət müzakirə olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi yayıb. 

Bildirilir ki, texniki məsələlərə dair müzakirələr noyabrın 14-də davam edəcək. 

  

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

914 
 

Fransız jurnalist: Azərbaycan beynəlxalq hüququ tətbiq etməyi bacardı 

 

[20:42] 13.11.2020  

 

Yerevanın Qarabağı istilası nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan arasında başlayan münaqişənin həlli 

üçün 1992-ci ildə yaradılmış və həmin vaxtdan bu böhrandan çıxmaq üçün böyük rol oynaması gözlənilən 

Minsk qrupu uduzdu. ATƏT-in himayəsi altında yaradılmış, ABŞ, Rusiya və Fransanın həmsədrlik etdiyi 

bu qrup münaqişənin tez həlli istiqamətində öz nüfuzundan istifadə etməyi bacarmadı. Bir tərəfdə başqa 

prioritetləri olan Donald Tramp, eləcə də güclü və etibarlı diplomatik rol oynamaq üçün Fransadakı 

ermənipərəst təzyiq qruplarının təsiri altında zəruri bitərəfliliyi saxlaya bilməyən Emmanuel Makron. Digər 

tərəfdə isə hər iki ölkə ilə yaxşı münasibətləri olan, ənənəvi olaraq Ermənistanı siyasi və hərbi baxımdan 

dəstəkləyən, eləcə də Azərbaycana da hərbi sursat təchiz edən və hər iki tərəfi danışıqlar masasına yönəldə 

bilən tək Rusiya. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri fransız jurnalist Sebastyən Bussua “RT France” telekanalının 

saytındakı yazısında vurğulayıb. 

“Bakının dəfələrlə təsdiqlədiyi kimi, müharibənin məqsədi 30 ildir qəbul edilmiş və Azərbaycanın 

de-fakto tanınan ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrinin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb edən 

beynəlxalq qətnamələri yerinə yetirməkdir. Bunlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993), 853 (1993), 

874 (1993) və 884 (1993) saylı, BMT Baş Assambleyasının 62/243 (2008) saylı qətnamələridir. 

Azərbaycan bizim tətbiq etməyi bacarmadığımız beynəlxalq hüququ tətbiq etməyi bacardı”, - deyə jurnalist 

Sebastyən Bussua yazır. 

O, 44 gün davam edən müharibənin Ermənistanın açıq məğlubiyyəti ilə bitdiyini qeyd edib. 

  

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi atəşkəs razılaşmasından sonra Tərtərdəki vəziyyətdən yazır 

 

[19:27] 13.11.2020  

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Ermənistanla müharibə dövründə - təqribən 

altı həftə ərzində fasiləsiz bombardmana məruz qalmış Azərbaycanın Tərtər şəhərində atəşkəs 

razılaşmasından sonrakı vəziyyətdən yazır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, agentliyin xəbərində Azərbaycan ilə Ermənistan arasında bu günlərdə 

imzalanan sülh razılaşmasından sonra şəhərin gündəlik həyatının qaydaya düşdüyü bildirilir. 

Qeyd edilir ki, noyabrın 10-da rəsmi Bakı və Yerevan Moskvanın vasitəçiliyi ilə müharibənin 

dayandırılması barədə razılaşma imzalayıblar. Sənədə əsasən, Dağlıq Qarabağ regionunun Ermənistan 

tərəfindən işğalına görə təqribən 30 il ərzində davam edən münaqişəyə son qoyulub. Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevə istinadla bildirilir ki, Azərbaycan bu sənədi özünün qələbəsi, Ermənistanın isə məğlubiyyəti 

kimi qəbul edir. Vurğulanır ki, Bakının hərbi qələbəsi onun üstünlük qazanmasına və öz ərazilərini işğaldan 

azad etməsinə imkan yaradıb. 

Xatırladılır ki, keçmiş Sovet İttifaqının iki respublikası arasında münasibətlər Ermənistan 

qoşunlarının Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ regionunu və ətraf yeddi rayonu 1991-1994-

cü illərdə işğal etdikdən sonra gərginləşib. 

Qeyd edilir ki, son həftələr ərzində Ermənistan ordusu tərəfindən ardıcıl olaraq intensiv hücumlara 

məruz qalan Tərtər sakinləri şəhərin keçələrini təmizləmək üçün “Saat meydanı”na toplaşıblar. Mağaza 

sahibləri sınmış şüşələri və digər qırıntıları təmizlədikdən sonra onların qapılarını yenidən açıblar. 

Dağlıq Qarabağ uğrunda müharibənin qələbə ilə qurtarmasına çox sevindiklərini bildirən şəhər 

sakinləri Ermənistan ordusunun atəşlərinə baxmayaraq, öz evlərini tərk etmək niyyətində olmadıqlarını 

vurğulayıblar. Bildiriblər ki, qalib Azərbaycan Ordusunun qısa müddətdə bir neçə şəhəri və 300-ə yaxın 

yaşayış məntəqəsini azad etməsi onlar üçün əsl bayramdır. 

  

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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İordaniyalı nazir: Bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunması üçün beynəlxalq hüquq normalarına 

hörmət edilməsi vacibdir 

 

[19:18] 13.11.2020  

 

Noyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə İordaniya 

Haşimilər Krallığının xarici işlər və mühacir məsələləri naziri Əymən Əs-Safadi arasında telefon danışığı 

olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər arasında 

bölgədəki son vəziyyət və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı üçtərəfli bəyanatın 

imzalanması məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Ceyhun Bayramov birgə bəyanatın 

beynəlxalq hüquq normalarına və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsaslandığını vurğulayıb. 

İordaniyanın xarici işlər və mühacir məsələləri naziri Əymən Əs-Safadi münaqişə bölgəsində tam 

atəşkəs və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasını elan edən razılaşmanı alqışlayıb. Bölgədə dayanıqlı 

sülhün təmin olunması üçün beynəlxalq hüquq normalarına hörmət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

Tərəflər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində 50-dən çox məktəb binasına ziyan 

dəyib  

 

[18:57] 13.11.2020  

 

Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində 50-dən çox məktəb binasına ziyan dəyib. Onların bir qisminə 

əsaslı şəkildə ziyan dəyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının 

xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müharibə zamanı ermənilərin Azərbaycan 

vətəndaşlarına vurduqları ziyanın qiymətləndirilməsi ilə bağlı noyabrın 13-də keçirilən brifinqdə bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının nəzdində Uşaq Hüquqları üzrə 

Komissiyanın fəaliyyətində hərbi əməliyyatlar zamanı uşaqlara qarşı cinayətin törədilməsində bir neçə ən 

ağır hallar müəyyən edilib ki, onların içində məktəblərin, uşaq bağçalarının hədəfə alınması və 

bombalanması ən ağır cinayətlər hesab edilir. Aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar da cəlb edilməklə bu prosesin 

qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcək. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

918 
 

İbrahim Məmmədov: Sentyabrın 27-dən Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində 

dəyən ziyanın araşdırılması üçün 11 işçi qrupu yaradılıb  

 

[18:55] 13.11.2020  

 

Noyabrın 6-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq 

Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində 

mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti 

subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 

Sərəncamı ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycan ərazisinə hücumları nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur 

obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan 

qaldırılmasına həsr olunmuş brifinqdə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim 

Məmmədov bildirib. 

Dəymiş ziyanla bağlı məlumat bazasının yaradılacağını qeyd edən İbrahim Məmmədov deyib: 

“Prezidentin sərəncamına əsasən, proses şəffaf olmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət və xalqımız bununla bağlı 

davamlı məlumatlandırılacaq, bu brifinq də bu məqsədə xidmət edir”. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri qeyd edib ki, artıq Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupları yaradılıb. Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Tərtər, Füzuli və Cəbrayıl, Goranboy və Naftalan, 

Gəncə, Mingəçevir rayon və şəhərləri üzrə 11 işçi qrupu yaradılıb. Tərtər rayonu üzrə dəymiş ziyanın 

miqyasını nəzərə alaraq 3 işçi qrupu formalaşdırılıb. 

“Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ziyan dəymiş obyektlər arasında fərdi yaşayış evləri, yardımçı 

tiklilər, çoxmənzilli yaşayış evləri, istehsal, ictimai-iaşə obyektləri, məscidlər və kilsələr, tarixi abidələr, su 

təchizat obyektləri və tələf olmuş mal-qara var”, - deyən İbrahim Məmmədov diqqətə çatdırıb ki, dəymiş 

ziyan qısa müddətdə araşdırılacaq və nəticələr dövlətimizin başçısına təqdim olunacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Sentyabrın 27-dən indiyədək dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üçün 

beynəlxalq və yerli qurumlar cəlb olunacaq 

 

[18:42] 13.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri yalnız cəbhə bölgəsindəki mülki əhalini və obyektləri deyil, cəbhə 

zonasından xeyli kənarda yerləşən şəhərlərimizi, o cümlədən Gəncəni, Mingəçeviri, Xızını və digər 

şəhərlərimizi ballistik raketlərdən atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının 

xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müharibə zamanı ermənilərin Azərbaycan 

vətəndaşlarına vurduqları ziyanın qiymətləndirilməsi ilə bağlı noyabrın 13-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, ermənilərin bu vandal və barbar əməlləri nəticəsində 90-dan çox 

mülki vətəndaşımız həlak olub və 400-dən artıq vətəndaşımız yaralanıb. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, sentyabrın 27-dən indiyədək dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üçün 

beynəlxalq və yerli qurumlar cəlb olunacaq. Ümumi nəticə əsasında əldə ediləcək rəqəmlər beynəlxalq 

ictimaiyyətə də təqdim olunacaq. Bütün bunlar qiymətləndirildikdən sonra vətəndaşlara dəymiş ziyanın 

aradan qaldırılması istiqamətində lazımi tədbirlər görüləcək. Bunlar Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşına 

verdiyi dəyərin nümunəsidir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə Britaniyanın dövlət naziri arasında telefon danışığı olub 

 

[18:40] 13.11.2020  

 

Noyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Böyük 

Britaniyanın Avropa Qonşuluğu və Amerika üzrə dövlət naziri Vendi Morton arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər bölgədəki 

cari vəziyyəti, noyabrın 10-da tam atəşkəs və hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə əlaqədar imzalanmış 

üçtərəfli bəyanat ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin ətraf rayonlarından Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması, 

məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri qayıtması, humanitar xarakterli mübadilələrin həyata keçirilməsi və 

bütün kommunikasiyaların açılması kimi məsələlər müzakirə edilib. 

Nazir Vendi Morton bölgədə atəşkəsi və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasını elan edən 

üçtərəfli bəyanatın imzalanmasını alqışlayıb. O, razılaşmanın həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

Vendi Morton, həmçinin tərəflərin humanitar məsələlərə diqqət yeriməsinin mühüm olduğunu qeyd 

edib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın təcavüzü nəticəsində sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan ərazisinə dəymiş 

ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı işçi qruplar yaradılıb və fəaliyyətə 

başlayıb 

 

13.11.2020 [18:15] 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2020-ci il 06 noyabr tarixli “2020-ci il sentyabrın 27-dən 

başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü 

nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq 

fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”na əsasən ziyanın qiymətləndirilməsi və 

aradan qaldırılması məqsədilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. Sərəncamdan irəli gələn vəzifələri yerinə 

yetirilməsi məqsədilə Dövlət Komissiyasının noyabrın 9-da ilk iclası keçirilib. Noyabrın 12-də Azərbaycan 

Respublikasının Baş naziri Prezidentin tapşırıqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək üçün müvafiq 

Sərəncam imzalayıb. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Sərəncama əsasən 3 qrup 

yaradılıb: 

- Nazirlər Kabineti Aparatı üzrə Koordinasiya qrupu; 

- Aidiyyəti dövlət orqanlarının rəhbərlərinin müavinlərindən ibarət tərkibdə müvafiq sahələrə 

rəhbərlik üzrə İşçi qrupu. Buraya daxildir: İqtisadiyyat nazirinin müavini, fövqəladə hallar nazirinin 

müavini, Baş prokurorun müavini, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, “ASAN xidmət”in nümayəndələri, 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini və Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbəri; 

- Aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələrindən ibarət tərkibdə işçi qruplar. 

Bütövlükdə, Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Tərtər, Füzuli və Cəbrayıl, Goranboy və Naftalan, 

Gəncə, Mingəçevir rayon və şəhərləri üzrə 11 işçi qrupu yaradılıb. Tərtər rayonu üzrə dəymiş ziyanın 

miqyasını nəzərə alaraq 3 işçi qrupu formalaşdırılıb. 

Koordinasiya qrupuna tapşırılıb ki, dövlət orqanlarının (qurumlarının) işlərinin əlaqələndirilməsi 

təşkil və təmin edilsin, həyata keçirilən tədbirlər üzrə analitik təhlillər aparılsın, statistik hesabatlar 

hazırlansın, görülən işlər barədə mütəmadi olaraq Komissiyaya məlumat verilsin. 

İşçi qruplar mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş 

ziyanın qiymətləndirilməsini təmin edərək və dəymiş ziyanın aradan qaldırılması, zərər vurulmuş 

obyektlərin tam bərpası və təmir-tikinti işlərinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan maliyyə vəsaiti 

barədə təkliflərini 2020-ci il dekabrın 10-dək Komissiyaya təqdim edəcəklər. 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə, Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə, “Azərenerji” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə, “Azərişıq” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 

Agentliyinə tapşırılıb ki, infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini təmin etsinlər və 

aradan qaldırılması üçün tələb olunan maliyyə vəsaiti barədə təkliflərini 2020-ci il dekabrın 1-dək 

Komissiyaya təqdim etsinlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyinə tapşırılıb ki, dəymiş ziyana və onun aradan qaldırılmasına, o cümlədən zərər vurulmuş 

obyektlərin tam bərpası və təmir-tikinti işlərinin aparılmasına çəkilmiş xərclərə dair vahid məlumat 

bazasının formalaşdırılmasını 2020-ci il dekabrın 10-dək təmin etsin. 

Xatırladırıq ki, 27 sentyabrdan sonra Ermənistanın təcavüzü nəticəsində təqribən 3 700 obyektə 

müxtəlif dərəcəli ziyan dəyib. 

Evində yaşayışın mümkün olmadığı vətəndaşlar müvafiq mənzillərdə yerləşdiriliblər. 

Qiymətləndirməni həyata keçirmək məqsədilə yerli özəl qiymətləndirmə şirkətləri də prosesə cəlb 

olunacaq. 

Eyni zamanda, dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üçün xarici şirkətlərin də cəlb olunması 

istiqamətində XİN tərəfindən iş aparılır. 

Xarici İşlər Nazirliyi Prezidentin Sərəncamından irəli gələn tapşırığa əsasən vurulmuş ziyana və 

onun aradan qaldırılmasına, o cümlədən zərər vurulmuş obyektlərin tam bərpası və təmir-tikinti işlərinin 

aparılmasına çəkilmiş xərclərə dair məlumatlarla beynəlxalq institutları təmin edəcək və bu istiqamətdə iş 

aparılır. 
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Mariya Zaxarova: Rusiyanın Qoşulmama Hərəkatında müşahidəçi statusu alması məsələsi 

üzərində işlər Azərbaycanla sıx əlaqəli şəkildə aparılır 

 

[18:12] 13.11.2020  

 

Rusiya Federasiyasının Qoşulmama Hərəkatında müşahidəçi statusu alması məsələsi üzərində işlər 

Azərbaycanla sıx əlaqəli şəkildə aparılır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, RF Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bunu 

Moskvada brifinqdə bəyan edib. O xatırladıb ki, dekabrın 3-4-də Nyu-Yorkda yeni koronavirus infeksiyası 

pandemiyasına münasibət mövzusunda BMT-nin 31-ci Xüsusi Baş Assambleyası çərçivəsində çıxışlar 

olacaq. 

M.Zaxarova deyib: “Bu sessiyanın çağırılması təşəbbüsünü Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi 

Azərbaycan Prezidenti irəli sürüb. Rusiya Federasiyası lap əvvəldən MDB üzrə tərəfdaşımızın bu ideyasını 

dəstəkləyib. Biz həmin tədbiri COVID-19-a münasibət baxımından mühüm addım, pandemiyaya qlobal 

cavabın razılaşdırılmasında BMT-nin aparıcı rolunun təsdiqi kimi baxırıq. Baş Assambleya bundan əvvəl 

də bu istiqamətdə mühüm qərar qəbul edib – BMT Təhlükəsizlik Şurası koronavirusa qarşı mübarizə üzrə 

qətnaməni bəyənib”. 

RF XİN-in rəsmi nümayəndəsi vurğulayıb ki, Moskvanın ehtimalına görə, qarşıdakı xüsusi sessiyada 

diskussiya konstruktiv xarakter daşıyacaq, pandemiyaya münasibət üzrə göstərilmiş səylərə yekun vuracaq, 

bizim birgə mübarizəni davam etdirmək üçün siyasi iradənin səfərbər edilməsinə şərait yaradacaq. 

M.Zaxarova deyib: “Rusiyanın Qoşulmama Hərəkatında müşahidəçi statusu almasının mümkünlüyü 

məsələsinə gəldikdə, biz həqiqətən bu məsələni Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyətdə olan sədri kimi 

Azərbaycan ilə sıx əlaqəli şəkildə araşdırırıq. Son illərdə Qoşulmama Hərəkatı ilə, ilk növbədə, bu 

ümumdünya təşkilatının məkanında çox sıx qarşılıqlı əlaqə formalaşıb. Beynəlxalq gündəlikdəki 

məsələlərin əksəriyyəti barədə Qoşulmama Hərəkatının üzvləri olan dövlətlərin və Rusiyanın 

yanaşmalarının yaxın olması və ya üst-üstə düşməsi ona şərait yaradacaq. Bu fonda Rusiyanın statusunun 

artırılması məntiqəuyğun təşəbbüs hesab edilir və aşkardır ki, bu təşəbbüsün reallaşması Qoşulmama 

Hərəkatının nizamnamə sənədlərində nəzərdə tutulmuş bir sıra təşkilati və prosedur tələblərə riayət edilməsi 

ilə bağlıdır”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Milli Məclisdə Xocalının Quşçubaba kəndinin Baharlı, Xocavəndin Tsakuri kəndinin Hünərli 

adlandırılmasına dair məsələlərə baxılıb 

 

[18:02] 13.11.2020  

 

Noyabrın 13-də Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin növbəti iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclası acan komitə sədri Siyavuş Novruzov bildirib ki, 44 gün davam edən 

hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan Ordusu Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılığı 

ilə Ermənistanın 30 il ərzində xarici havadarlarının dəstəyi sayəsində işğal altında saxladığı torpaqlarımızı 

azad edib. Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri 

və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatı Vətən müharibəsində Azərbaycanın tam qələbəsini 

rəsmiləşdirdi. Ordumuzun qarşısında ağır məğlubiyyətə uğrayan ermənilər qeyd-şərtsiz təslim oldu. Artıq 

proseslərdə şərt qoyan, diktə edən tərəf Azərbaycandır. Bu bəyanata əsasən Türkiyə ilə Azərbaycanı, eyni 

zamanda, Türkiyə ilə Rusiyanı birləşdirən ən qısa quru yol olacaq Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə gediş-

gəliş koridorunun olması çox önəmlidir. 

Siyavuş Novruzov vurğulayıb ki, ölkəmiz üçün həssas olan bu günlərdə Milli Məclis rəhbərliyi, 

deputatlarımız xüsusi fəallıq nümayiş göstəriblər. 

Sonra komitə sədri iclasın gündəliyi barədə məlumat verib. Qeyd edilib ki, gündəliyə ölkə Prezidenti 

tərəfindən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında təqdim olunan “Azərbaycan Respublikasının Xocalı 

rayonunun Quşçubaba kəndinin Baharlı kəndi adlandırılması haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının 

Xocavənd rayonunun Tsakuri kəndinin Hünərli kəndi adlandırılması haqqında qanun layihələri” daxil 

edilib. Layihələrə əsasən Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunun Qarabulaq kənd inzibati ərazi 

dairəsi tərkibindəki Quşçubaba kəndi Baharlı kəndi adlandırılır. Ölkəmizin Xocavənd rayonunun Çiraquz 

kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Tsakuri kəndi Hünərli kəndi adlandırılır. 

Qeyd edilib ki, Xocalı rayonu ərazisində yerləşən Quşçubaba kəndinin adı dəyişdirilərək həm coğrafi 

baxımdan, həm də Azərbaycan leksikonuna uyğun olaraq ölkə Prezidentinin təşəbbüsü ilə Baharlı adı 

verilib. Bu, Azərbaycanın zəfərini ifadə etmək baxımından böyük önəm daşıyır. 

Komitə sədri Xocavənd rayonunun inzibati ərazisinə daxil olan Tsakuri kəndinin adı ilə bağlı bildirib 

ki, bu kənd qəhrəman ordumuz tərəfindən bu günlərdə işğaldan azad olunub. Dövlət başçısının təşəbbüsü 

ilə kəndin adı dəyişdirilərək ona Hünərli adı verilib. Bu ad Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində 

nümayiş etdirdiyi gücü, qüdrəti özündə əks etdirir. 

Sonra deputatlar Məzahir Əfəndiyev və Tahir Rzayev müzakirə olunan məsələlərə münasibət 

bildirərək qeyd ediblər ki, kəndlərimizə verilən yeni adlar müasir dövrün reallıqlarının gələcək nəsillərə 

çatdırılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

İclasın sonunda qanun layihələri parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Xəndək və Muradxanlı kəndlərindən videoreportaj 

 

[17:37] 13.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Xəndək və Muradxanlı kəndlərindən 

videoreportaj paylaşıb. 

AZƏRTAC videoreportajı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan tərəfindən muzdlu kimi döyüşən PKK-PYD-YPG terror təşkilatlarının üzvləri 

barəsində Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi başlanıb 

 

[17:22] 13.11.2020  

 

Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi davam 

etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həyata keçirilən bu tədbirlərin 

davamı kimi, İraq Respublikasının müxtəlif ərazilərində yaşayan PKK-PYD-YPG terror təşkilatlarına aid 

şəxslərin, eləcə də Livan Respublikasının vətəndaşı Vartkes adlı şəxsin və digərlərinin Azərbaycan 

Respublikasına qarşı törətdikləri cinayət əməllərinə dair Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda 

toplanmış material əsasında araşdırma aparılıb. 

Araşdırmalarla Aslan Murad Vartanyan, Bese Hozat və qeyrilərinin çağırışı, Livan Karadağ, 

Hemaran Kervaçian, Sərvət Bagopşinin rəhbərliyi ilə Suriya, Livan, İraq Respublikasının müxtəlif 

ərazilərində yaşayan “PKK-PYD-YPG” terror təşkilatlarına aid bir qrup şəxslərin 2016-cı ilin mart-aprel 

və 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında, Livan Respublikasının vətəndaşı Vartkes adlı şəxs və 

digərlərinin isə 2020-ci ilin oktyabrında Ermənistan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının işğal 

olunmuş ərazilərində olan şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib cinayətkar birlik halında Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və 

dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış məntəqələrindən kənarda, yəni Ermənistan ərazisindən qanunsuz 

keçərək Xankəndi şəhəri və işğal altında olmuş digər yaşayış məntəqələrinə gəlmələri, Azərbaycan 

Respublikasının dinc vətəndaşlarına və antiterror əməliyyatlarını həyata keçirən silahlı qüvvələrinə qarşı 

Ermənistanın siyasi-hərbi rejimi tərəfindən muzdlu kimi istifadə edilmələri müəyyənləşdirilib. 

Bundan başqa, həmin cinayətkar birlik üzvlərinin döyüş sursatlarından, hərbi texnikadan istifadə edib 

atəşlər açaraq xüsusi amansızlıq və ümumi təhlükəli üsulla, milli düşmənçilik niyyəti ilə hərbi 

əməliyyatlarda iştirak etməyən dinc sakinlərinə qarşı çoxsaylı cinayət əməllərinə yol vermələri, ictimai 

təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətməklə 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak etmələri aşkarlanıb. 

Qeyd edilən faktlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar 

birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 318.2-ci (Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini 

qanunsuz olaraq keçmə) və digər maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və istintaqın aparılması Baş 

Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda hər iki cinayət işi üzrə intensiv istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Fransa qeyri-obyektivlikdən əl çəkməlidir 

 

[16:32] 13.11.2020  

 

Türkiyə hər zaman BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinin tətbiqini tələb edib. Ermənistan 

Türkiyə və Rusiya prezidentlərinə minnətdar olmalıdır, çünki onun ordusu uçurumun kənarında idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev bu ölkənin 

“Beur” radiosuna müsahibəsində jurnalistin Fransanı bu münaqişədə Türkiyəni ittiham etməsi ilə bağlı 

sualına cavabında deyib. 

Səfir bildirib ki, Fransa obyektiv olmalıdır. Azərbaycan regionun güclü dövlətidir. Fransa ilə 

ikitərəfli və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tərəfdaşlığımız var. Fransa qeyri-obyektivlikdən əl 

çəkməlidir. 

Dağlıq Qarabağdakı ermənilərlə bağlı suala cavabında səfir deyib ki, 30 il əvvəl orada yaşayan 

azərbaycanlı və digər icmaların üzvləri erməni silahlı qüvvələri tərəfindən qovulub. Dağlıq Qarabağda 

yaşayan icmaların nümayəndələri yenidən doğma yurdlarına qayıdacaq və əvvəlki kimi etnik və 

çoxkonfessiyalı icma kimi yaşamaqda davam edəcəklər. Dağlıq Qarabağ tərəqqi edəcək və orada müxtəlif 

icmaların nümayəndələrindən ibarət Azərbaycan vətəndaşları birgə yaşayacaqlar. 

Diplomat Azərbaycanın çoxkonfessiyalı, tolerant, dünyəvi ölkə olduğunu, qadınlara hələ 100 il əvvəl 

səsvermə hüququ verildiyini vurğulayıb. O, Azərbaycan tarixi haqqında da ətraflı məlumat verib. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Suqovuşan kəndindən videoreportaj 

yayıb  

 

[16:29] 13.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Suqovuşan kəndindən videoreportaj yayıb. 

AZƏRTAC videoreportajı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

929 
 

“ASALA” terror təşkilatının cinayət əməlləri ilə bağlı müxtəlif dillərdə videoçarxlar hazırlanıb 

 

[16:13] 13.11.2020  

 

Dövlət səviyyəsində terroru dəstəkləyərək terrorçuluğu təcavüzkar siyasətinin əsas vasitələrindən 

birinə çevirmiş Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə ifşa edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Baş Prokurorluğun mətbuat 

xidməti tərəfindən Ermənistan dövləti səviyyəsində dəstəklənərək uzun illər dünyanın müxtəlif 

nöqtələrində qanlı aksiyalar törədən “ASALA” terror təşkilatının törətdiyi cinayət əməlləri ilə bağlı dünya 

ictimaiyyətinin məlumatlandırılması məqsədilə “ASALA terror təşkilatı barədə nə bilirsiniz?” başlıqlı 

fransız, ispan, alman, rus, ingilis və ərəb dillərində növbəti dəfə maarifləndirici videoçarxlar hazırlanıb. 

Ermənistanın işğalçı və təcavüzkar mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi, işğalçı 

dövlətə qarşı beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulmuş sanksiyaların tətbiq olunması məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün beynəlxalq qurumlara müraciət edilməsi təmin ediləcək. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2-3U91LkUI 

https://www.youtube.com/watch?v=AD3KkpjIsgY 

https://www.youtube.com/watch?v=vzbo_IitaU4 

https://www.youtube.com/watch?v=aJgSxhPYrcM 

https://www.youtube.com/watch?v=hnzKk3SXSRs 

https://www.youtube.com/watch?v=AIovOftsZmE 

 

AZƏRTAC 
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Dmitri Peskov: Rusiya və Türkiyə liderləri Qarabağa dair birgə bəyanat hazırlanarkən əlaqə 

saxlayıblar 

 

[15:56] 13.11.2020  

 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mütəmadi dialoq 

saxlayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, RF Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu barədə jurnalistlərə 

məlumat verib. 

O deyib: “Müəyyən fikir ayrılıqları yarandıqda prezidentlərin münasibətləri bizə imkan verir ki, bəzi 

regional problemlərin həllinə şərait yaratmaq üçün zəruri hallarda səylərimizi birləşdirək”. 

Kremlin rəsmi nümayəndəsi daha sonra qeyd edib ki, Rusiya və Türkiyə liderləri Qarabağa dair birgə 

bəyanat hazırlanarkən əlaqə saxlayıblar, o cümlədən Azərbaycan ərazisində Rusiya-Türkiyə Monitorinq 

Mərkəzinin yaradılması barədə razılıq əldə edilib. 

D.Peskovun sözlərinə görə, Rusiya ilə Türkiyənin maraqları çox cəhətdən üst-üstə düşür. Hər iki 

ölkə makroregionda sabitlik və müəyyənlik tərəfdarıdırlar. Rusiya və Türkiyənin ticari-iqtisadi əməkdaşlıq, 

investisiya sahəsində tərəfdaşlıq baxımından ortaq maraqları çoxdur. Onların qarşılıqlı fəaliyyəti həm 

Moskvanın, həm də Ankaranın mənafeyinə uyğundur. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Argentinanın Baş prokuroru Azərbaycanın Baş prokuroruna rəsmi məktub ünvanlayıb 

 

[14:59] 13.11.2020  

 

Bu il oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev Argentina 

Respublikasının Baş prokuroru Kasal Eduardo Ezeqielə rəsmi məktub ünvanlayaraq onu Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı döyüş əməliyyatlarına və mülki dinc əhalimizə qarşı terror 

aktlarının törədilməsinə xarici ölkələrdən xeyli sayda muzdlu şəxslərin cəlb edilməsi barədə 

məlumatlandıraraq həmin terrorçuluq fəaliyyətinin Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi və bir çox 

ölkələrdə olan erməni diasporlarının hesabına maliyyəşdirilməsini bildirib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Argentina Respublikasının Baş 

prokuroru, öz növbəsində, 2020-ci il oktyabrın 29-da rəsmi cavab məktubu ünvanlamaqla Baş prokuror 

Kamran Əliyevə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş vermiş hadisələrlə bağlı məlumatlandırılması ilə 

əlaqədar təşəkkürünü bildirərək, münaqişə zamanı mülki şəxslərin həlak olması ilə bağlı öz dərin kədərini 

ifadə edib. 

Qeyd edilib ki, terrorçuluq və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə Argentina 

Respublikasının prioritet məsələlərindən biridir və bu sahədə mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Baş 

Prokurorluğun tərkibində ixtisaslaşmış qurum - Terrorizmin Hərtərəfli Təhlili Katibliyi (SAİT) yaradılıb. 

Argentina Respublikasının Baş prokuroru terrorçuluq və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə 

mübarizə daim diqqətdə saxlanılmaqla, prokurorluğun bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə sıx əməkdaşlıq və 

dostluq münasibətlərinin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əmin olduğunu qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Sinan Oğan: Azərbaycanın qazandığı tarixi Qələbə türk dünyasına əvəzsiz hədiyyədir 

 

[13:55] 13.11.2020  

 

Bu şanlı zəfəri bizlərə qazandıran Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev başda 

olmaqla, bütün Azərbaycan xalqını və qəhrəman Ordumuzu təbrik edir, şəhid övladlarımıza rəhmət, 

yaralılara şəfa diləyirəm. Azərbaycanın qazandığı bu Qələbə bütün türk dünyasının zəfəridir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sabiq deputatı Sinan Oğan 

ifadə edib. 

Qazanılan tarixi Qələbəni Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin türk dünyasına 

əvəzsiz hədiyyəsi kimi dəyərləndirən Sinan Oğan deyib: “İki böyük xəyalımız var idi. Onlardan biri işğal 

altındakı torpaqların azad olunması, digəri isə türk dünyası arasında birbaşa əlaqənin qurulması idi. Bir 

zəfərlə bu iki xəyalın hər ikisi gerçəkləşdi”. 

Sinan Oğan əminliklə ifadə edib ki, işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və qaçqınların öz 

yurdlarına qayıdışı tezliklə və uğurla başa çatacaq. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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BBC Kəlbəcərdən reportaj hazırlayıb: ermənilər hətta pəncərə çərçivələrini, unitazları belə söküb 

özləri ilə aparırlar 

 

[13:39] 13.11.2020  

 

Əldə edilən razılaşmaya uyğun olaraq ermənilər Kəlbəcər rayonunu tərk edirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, razılaşmanın icra olunduğunu “BBC News” kanalının Kəlbəcərdən 

hazırladığı reportaj da təsdiq edir. 

Reportajda ermənilərin Kəlbəcəri tərk etmələri əks olunub. Reportajdan da görünür ki, ermənilər 

aparılması mümkün olan hər şeyi özləri ilə götürürlər, hətta pəncərə çərçivələrini, unitazları belə aparırlar. 

Apara bilmədikləri hər şeyi isə yandırır, məhv edirlər. Onlar xüsusən də Kəlbəcərdə meşələri və evləri 

yandırmaqla daha çox ziyan vurmaq istəyirlər. 

Bütün bu faktlar ermənilərin Azərbaycana aid ərazilərdə maddi-mədəni sərvətlərimizin dağıdılması 

və qarət olunmasını indi də davam etdirdiklərini bir daha sübut edir. 

Xatırladaq ki, hələ oktyabrın 28-də Prezident İlham Əliyev “İnterfaks” agentliyinə müsahibəsində 

bu faktı bildirib. Dövlətimizin başçısı müsahibəsində deyib: “Biz Füzuli şəhərini işğaldan azad edəndə 

orada bircə salamat bina tapa bilmədik. Təsəvvür edirsinizmi? Bütün şəhərdə, halbuki orada 10 minlərlə 

insan yaşayırdı. Bircə bina da qalmayıb. Mənə zəng vurdular, dedim ki, bayrağı dirək üzərində qaldırın. 

Görün, onlar nə ediblər. Ağdamın, Cəbrayıl rayonunun xarabalıqlarına baxın. Hər şey dağıdılıb. Elə bil 

buradan vəhşilər keçiblər. Elə bil bunlar insan deyilmiş. Onlar hər şeyi söküb-dağıdıblar. Evlərin damlarını, 

pəncərə çərçivələrini, hətta unitazları da. Bu, sadəcə, quldurluqdur”. 

Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev hərbi sahədəki 

möhtəşəm uğurlarımızı məharətlə siyasi-diplomatik müstəviyə keçirməyə nail oldu. BBC-nin reportajından 

da göründüyü kimi, torpaqlarımız müharibəsiz, qansız, şəhidsiz geri qaytarılır. 
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Milli Məclis Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına müraciət 

ünvanlayıb 

 

[12:55] 13.11.2020  

 

Milli Məclis Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına müraciət 

ünvanlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali 

Baş Komandanı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına müraciəti Milli Məclis adından deputat Nigar 

Arpadarai təqdim edib. 

 

AZƏRTAC 
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Milli Məclisin sədri: Azərbaycan xalqı 30 ildən bəri gözlədiyi böyük Qələbənin sevincini yaşayır 

 

[11:52] 13.11.2020  

 

Bu günlərdə Azərbaycan xalqı 30 ildən bəri gözlədiyi böyük Qələbənin sevincini yaşayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirib. 

Sədr deyib ki, Müzəffər Ali Baş Komandanın möhkəm iradəsi və Ordumuzun qüdrəti nəticəsində 

xalqımızın qurtuluş savaşı zəfərlə başa çatdı və ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin edildi. “Təəssüf ki, 

müharibə itkisiz olmur və biz də itkilər verdik. Xahiş edirəm şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla 

yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin”, - deyə sədr bildirib. 

Sahibə Qafarova qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidentinə təzyiqlər olmasına baxmayaraq, Ali Baş 

Komandan bütün bu təzyiqlərə sinə gərdi. Hər gün Azərbaycandan dayanmağı tələb edirdilər, lakin cənab 

Prezident bəyan etdi ki, biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Eşq olsun Prezident İlham Əliyevə, eşq olsun 

müzəffər ordumuza, yaşasın Azərbaycan xalqı! 

 

AZƏRTAC 
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ATƏT PA-nın Daimi Komitəsinin iclasında Azərbaycanın tarixi Qələbəsi və Ermənistanın 

kapitulyasiyası haqqında danışılıb 

 

[11:26] 13.11.2020  

 

ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) Daimi Komitəsinin onlayn iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda ATƏT PA-ya üzv dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, 

Büro üzvləri və assambleyanın xüsusi üzvləri iştirak ediblər. 

Görüşdə ATƏT PA-nın vitse-prezidenti, Azərbaycanın ATƏT PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri 

Azay Quliyev çıxış edib. 

Çıxışına “Mən bu gün ATƏT PA-nın Daimi Komitəsində ATƏT-in ərazisindəki ən qanlı 

münaqişələrdən birinə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulduğunu bildirməkdən sevinc və 

şərəf duyuram” sözləri ilə başlayan Azay Quliyev məlumat verib ki, sentyabrın 27-də Ermənistan 

Azərbaycanın münaqişə bölgəsindən çox uzaqda mülki əhalinin sıx yaşadığı şəhər və kəndləri hədəf alaraq 

ölkəmizə qarşı yeni təcavüzə başlayıb. 27 sentyabrdan etibarən Ermənistanın Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinə artilleriya və raket hücumları nəticəsində 93 dinc sakin öldürülüb, 407 nəfər yaralanıb. 

Ermənistan ATƏT-in ilk üzv ölkəsi oldu ki, günahsız mülki insanları kütləvi şəkildə öldürmək üçün ATƏT-

in başqa bir üzv dövləti olan Azərbaycana qarşı qadağan olunmuş kassetli bombalardan, “SCUD” 

raketlərindən və ağ fosfordan istifadə edib. Bunlar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin törətdiyi açıq-

aşkar hərbi cinayətlərdir və o, bu cür qeyri-insani əməllərə görə məsuliyyət daşımalıdır. Bu cür vəhşi 

hücumlara cavab olaraq Azərbaycan erməni işğalçı qüvvələrinin tam süqutu ilə nəticələnən əks-hücum və 

cavab tədbirlərinə start verib: “Hərbi əməliyyatların 44 günlük aktiv fazası ərzində şanlı Azərbaycan 

Ordusu 5 şəhəri, 4 qəsəbəni və 300-ə yaxın kəndi Ermənistanın işğalından azad etdi. Böyük qürur hissi ilə 

vurğulamaq istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağın incisi və dünyadakı hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs yer 

olan Şuşa şəhəri azad edilmiş şəhərlər sırasındadır. Döyüş meydanında ağır məğlubiyyətə uğradıqdan sonra 

Ermənistan sülh sənədini imzalamaq və tam kapitulyasiyasını rəsmən etiraf etmək məcburiyyətində qaldı. 

Tarixi ədalət və beynəlxalq hüququn triumfu olan sözügedən sənədi noyabrın 9-da Azərbaycan və Rusiya 

prezidentləri, Ermənistanın baş naziri imzaladılar”. 

ATƏT PA-nın vitse-prezidenti bəyanat haqqında ətraflı məlumat verib və onun əhəmiyyətini qeyd 

edib. 

Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 ildir kağız üzərində qalan 822, 853, 874 və 884 saylı 

qətnamələrinin icrasını təkbaşına təmin etdiyini vurğulayan A.Quliyev bildirib ki, bu Qələbə Azərbaycan 

xalqının, dövlətinin və Ordusunun tarixi Qələbəsidir. 

ATƏT PA-nın vitse-prezidenti deyib ki, ermənilərin və azərbaycanlıların birgə yaşamasının, 

qarşılıqlı inam və anlaşmanın təmin edilməsi hər birimiz üçün prioritet vəzifələrdən olacaq: “Bölgəmizdə 

davamlı sülh, sabitlik və firavanlığı təmin etmək üçün əlimizdən gələni etməliyik”. 
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ŞUŞA - Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzi, Qarabağın baş tacı və hərbi-strateji əhəmiyyətə 

malik qədim şəhər 

 

13.11.2020 [11:19] 

 

“Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, 

Vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, 

əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir” 

 

Heydər Əliyev 

Ümummilli lider 

  

“Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 

Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! 

Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Müzəffər Ali Baş Komandan 

Bakı, 13 noyabr, AZƏRTAC 

 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq, işğal altında olan 

torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirilməklə yanaşı, 

xalqımız bütünlüklə Müzəffər Ali Baş Komandanın ətrafında səfərbər oldu. Azərbaycan torpaqlarının hər 

qarışının azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı tarix yazaraq düşmən üzərindəki 

sarsıdıcı zərbələri, eləcə də bir sıra mühüm əhəmiyyətli şəhərlərimizin, yaşayış məntəqələrimizin, həmçinin 

müxtəlif istiqamətlərdə strateji yüksəkliklərin işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda böyük inam və ruh 

yüksəkliyi yaratdı. 

AZƏRTAC Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun “ŞUŞA - Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzi, 

Qarabağın baş tacı və strateji əhəmiyyətə malik qədim şəhər” sərlövhəli məqaləsini təqdim edir. 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 

sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı genişmiqyaslı və uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 

noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. 44 gün ərzində Cəbrayıl şəhəri və 

rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz 

qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, 

Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, 

həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəkliyi, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, 

Şükürataz yüksəkləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olundu. 

2020-ci il noyabrın 8-i tariximizə ən şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın baş 

tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum 

əməliyyatlarının sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi Qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-

diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsi müharibənin sonrakı 

gedişinə və taleyinə ciddi təsir göstərdi. 

Tarixə nəzər salsaq qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa şəhəri zəngin və şanlı tarixi keçmişə malikdir. 

Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinin simvolu olan Şuşa qədim Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin (e.ə 

ikinci minilliyin II yarısı – birinci minilliyin əvvəlləri) əhatə dairəsinə daxil olan ən qədim yaşayış 

yerlərindən birində yaranıb və daimi insan məskəninə çevrilib. Şuşa ətrafındakı qədim yaşayış yerləri, o 

cümlədən məşhur Cıdır düzündəki Şuşa mağarası (Üçmıx dağında) bu ərazinin Azərbaycanda ən qədim 

insan düşərgələrindən biri olduğunu sübut edir. 
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1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra keçmiş Qarabağ bəylərbəyliyinin ərazisində iki 

müstəqil xanlıq – Gəncə və Qarabağ xanlıqları yarandı. Qarabağ xanlığının əsasının qoyulması və Şuşa 

şəhərinin onun paytaxtına çevrilməsi Pənahəli xanın (1748-1763) adı ilə bağlıdır. Qarabağ xanı Pənahəli 

xan Cavanşirlər tayfasının Sarıcanlı oymağından idi. Bu Azərbaycan tayfası Qarabağın qədim sakinlərindən 

olmuş və uzun müddət bölgənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Nadir şahın sarayında 

eşikağası vəzifəsini tutmuş Pənahəli xan 1738-ci ildə Qarabağa qayıtmış, 1748-ci ildə isə müstəqil Qarabağ 

xanlığının əsasını qoymuşdur. 

Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Şuşa qalasının 

salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Tarixi mənbələrə görə, 1750-ci ildə hündür, sıldırım dağ 

üstündə qalanın inşasına başlandı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Qarabağ xanı Pənahəli xan 

Şuşanı paytaxt elan edib oranı möhkəmləndirmiş, Qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın 

şərəfinə “Pənahabad”, sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. 

İngilis səyyah və alimləri C.Morye və R.Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı dəyərli mülahizələr 

söyləmişlər. C.Moryenin fikrincə, Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni olmuşdur. R.Burter isə yazır ki, 

“Şuşada Qafqazın başqa yerlərində olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, daş döşəməli geniş 

küçələr, qədim Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır”. Bütün bunlar Şuşanın hələ 

çox qədimdən mövcud olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Tarixi mənbələrdə Şuşanın hətta XIII 

əsrdə də Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən biri olması haqqında faktlar vardır. 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın 

mühüm, strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük 

tikinti işləri aparılmış, sonra İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə isə Qarabağ xanlığı daha da 

gücləndi. Xanlığın ərazisində Əskəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının divarları və s. diqqətəlayiq, strateji 

əhəmiyyətli qalalar tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və 

möhtəşəm qala divarları ilə diqqəti cəlb etmişdi. 

Məşhur rəssam V.Vereşşagin Şuşanı görəndən sonra yazmışdı: “Bu şəhərin evləri düzgün formalı, 

qəşəng və hündür olub, çoxsaylı və gözəl pəncərələrlə işıqlandırılır. Qayalıqlar qoynunda yerləşən bu şəhər 

elə həmin qayalıqlardan götürülmüş daşlardan tikilmişdir. Şəhərin bütün küçələrinə enli daş plitələr 

döşənmiş, evlərin damları tirlərdən düzəldilmişdir”. 

XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik şəhəri sayılan 

Şuşa özünün xalçası, ipəyi, parçası və çini qabları ilə dünya bazarları miqyasına çıxmış və bununla da 

böyük şöhrət qazanmışdı. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkilib başa 

çatdırıldı. Bu dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranır, ticarət daha sürətlə inkişaf edirdi. Şuşalı 

tacirlər Təbriz, Tehran, İsfahan, İstanbul, Bağdad, Səmərqənd, Moskva, Marsel və başqa şəhərlərlə ticarət 

əlaqələri saxlayırdı. Şəhərdə “Pənahabadi” adlı gümüş sikkələr zərb edilirdi. 

Şuşa Azərbaycanın qədim tarixə malik olan şəhər mədəniyyətinin nadir və təkrarsız incilərindən 

biridir. Şuşada “Bazarbaşı” deyilən yerdən “Şeytanbazara” qədər uzanan üstüörtülü ticarət mərkəzi və 

şəhərin əsas küçəsi “Rastabazar” adlandırılırdı. “Rastabazar”ın sıra ilə düzülən və daşları bir-birinə 

qurğuşunla bərkidilən sütunlardan, tağlardan ibarət olan və qalereyanı xatırladan səkiləri başdan-başa örtülü 

olduğundan bütün fəsillərdə quru və təmiz qalırdı. Küçənin ortası ilə nəqliyyat vasitələri hərəkət edirdi. 

Orta əsr Şərq üslubunda zövqlə tikilən bu bazar həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verirdi. Şuşanın ticarət 

mərkəzinin bənzərsiz görkəmi onun magistralına bitişik iri bazar meydanı ilə tamamlanırdı. Şəhərin 

“Meydan” deyilən əsas meydanı “Rastabazar” küçəsi boyunca tikilmiş ibadətgah və ticarət təyinatlı 

tikililərdən, birmərtəbəli dükanlardan, ikimərtəbəli karvansaradan və qoşa minarəli yaraşıqlı Cümə 

məscidindən ibarət idi. XX əsrin əvvəllərində şəhərdə 1464 dükan qeydə alınmışdı ki, bunların da bazarlarla 

birlikdə illik ticarət dövriyyəsi 6 milyon rubla çatmışdı. Şəhərdə 17 məhəllə var idi ki, onların hər birinin 

məscidi, bulağı və hamamı mövcud idi. 

Qeyd etmək vacibdir ki, tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada 

çoxlu sayda manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. 1809-cu ilin 

məlumatına görə, o dövrdə Şuşada 1500 toxucu dəzgahı fəaliyyət göstərirdi. Bu da ən azı 1500 sənətkar 

demək idi. Tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu sayda 

manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. XIX əsrin 60-cı illərində Şuşada 

illik ticarət gücü 78 milyon rubla bərabər olan ipəksarıma fabrikləri fəaliyyət göstərirdi ki, çox keçmədən 

həmin müəssisələrin illik istehsal gücü 117 milyon rubla çatmışdı. 
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1903-cü ildə Tiflisdə nəşr olunmuş “Vestnik Kavkaza” jurnalının 43-cü səhifəsində göstərildi ki, 

“Şuşanın görünüşü orta əsr Avropa şəhərlərini xatırladır. Bu şəhərin tacirləri ipək-barama alverində üstün 

mövqeyə malik olub, Tiflis, Moskva və Marsel şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırlar”. Bundan 

əlavə, “Qafqaz” qəzetinin icmalçısı 1868-ci il 24 may tarixli şərhində göstərirdi: “Şuşa gündən-günə yox, 

saatdan-saata böyüyür, onun ticarəti inkişaf edir, şəhər əhalisi varlanır. Buraya hər tərəfdən dəstə-dəstə 

adam axışıb gəlməkdədir. Beləliklə, şəhərdə 25 min əhali yaşadığını cəsarətlə söyləmək olar”. 

Bu illərdə Qafqazın siyasi-inzibati mərkəzi olan Tiflisdə əhalinin sayı 60776-a, Yelizavetpolda 

(Gəncə) 36485-ə, Şamaxıda 29525-ə, Bakıda isə 14897-yə çatırdı. 1873-cü ildə Vyana şəhərində açılmış 

beynəlxalq sərgidə Şuşanı təmsil edən nümayəndələr də iştirak etmiş və onların sərgidə nümayiş etdirdikləri 

eksponatlar xaricilərdə dərin maraq oyatmışdı. 1882-ci ildə İ.Drozdov “Kavkazski sbornik” kitabında 

yazırdı: “Şuşa Yelizavetpol quberniyasının qabaqcıl şəhərlərindəndir. O, ticarətdə və gözəllikdə Tiflislə 

rəqabət aparır. Yelizavetpol əyalətində yaşayan 625 min 599 insanın 24 min 522 nəfəri Şuşanın payına 

düşür”. 

Bununla yanaşı, Şuşanın gözəl təbiəti, coğrafi mövqeyi, xüsusilə çox mühüm strateji əhəmiyyətli 

qala olmasını bir sıra tədqiqatçılar dəfələrlə bildirmişlər. Məşhur klimatoloqlar dəniz səthindən 1403 metr 

hündürlükdə yerləşən mühüm əhəmiyyətli şəhərin iqlim şəraitini, fauna və florasını dəqiq yoxladıqdan 

sonra mülayim təbiətli Şuşanın böyük müalicəvi əhəmiyyətli bir şəhər olduğunu söyləmişdilər. 1854-cü 

ildə şəhərdən cənubda, 18 kilometr aralı “Turşsu” deyilən səfalı guşədə mədən suyunun çıxması da 

alimlərin mülahizəsini doğrultdu. Şuşa havasının təmizliyi, saflığı və müalicə əhəmiyyəti baxımından 

kurort şəhəri kimi tanınmışdır. Bu baxımdan, nəinki Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da Şuşa 

öz səfalı yerləri, istirahət guşələrinə görə məşhur idi. Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi ilə seçilən və 

dünyanın heç bir yerində bitməyən “Xarı bülbül” gülü bitir. Bu endemik gül həm gözəl, həm də 

müalicəvidir. 

Artıq XIX əsrin ikinci yarısında şəhər əhalisinin sayı tanınmış alim və sənətkarlar da daxil olmaqla 

25 minə çatmışdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məlumatına görə, təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 

şair, 22 musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 

42-yə qədər müəllim və s. olmuşdur. Bu böyük ziyalı təbəqəsi, Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə 

çevirməkdə, burada elmi və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə çox böyük rol oynamışlar. 

Tarixi sənədlər göstərir ki, “Üç muşketyor” və “Qraf Monte Kristo” kimi klassik əsərlərin müəllifi 

olan məşhur yazıçı Aleksandr Düma 1858-ci ilin ortalarından 1859-cu ilin əvvəllərinə kimi Rusiya və 

Qafqazda olmuşdur. Qafqaza səfəri zamanı müəyyən müddət Azərbaycan ərazisinə səyahət etmiş, 1859-cu 

ilin aprel ayında isə Dümanın 3 cilddən ibarət Qafqaz səyahətinin təəssüratları əsəri (fransızca: “İmpression 

de Voyage Le Caucase”) Parisdə çap olunmuşdur. Bakı məhəllələrinin birinin polismeysteri 

Piquliyevskinin evində qonaq olan Aleksandr Düma orada Qarabağ xanının qızı, məşhur şairə Xurşidbanu 

Natəvan və onun həyat yoldaşı knyaz Xasay Usmiyevlə tanış olur, onlar arasında səmimi dostluq 

münasibətləri yaranır. Fransız yazıçısı Düma Azərbaycan şairəsi Natəvanla şahmat oynayır. Oyunun 

nəticəsi isə çox yadda qalan olur. Belə ki, Natəvan Dümanı mat edir. Natəvan Dümaya qalib gələrkən o, 

Dümadan yaşca xeyli kiçik idi. Natəvanın cəmi 26, Dümanın isə 56 yaşı vardı. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2016-cı il fevralın 18-də Belçika Krallığının Vaterlo şəhərində 

görkəmli Azərbaycan şairəsi Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı olmuş və abidənin özülündə 

Xurşidbanu Natəvanın Qarabağ şahzadəsi olması barədə məlumat vardır. 

Ümumiyyətlə, tarixi mənbələr sübut edir ki, Şuşa qalası tarixən Azərbaycanın Qarabağ xanlığının 

paytaxtı olmuşdur. XIX əsrin əvvəllərində - 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahim xanla Rusiyanın 

Qafqaz qoşunlarının baş komandanı general Sisianov arasında Kürəkçay müqaviləsi (“Andlı öhdəlik”) 

imzalandı. Bununla da Qarabağ xanlığı Rusiyanın tərkibinə daxil oldu və dərhal Qarabağda çarizmin 

mövqeyini möhkəmlətmək üçün ermənilərin bura köçürülməsinə başlandı. Bu fakt onu göstərir ki, 

ermənilərin Qarabağa dair ərazi iddiaları əsassızdır. Çünki əgər ermənilər Qarabağ xanlığında yaşayıb, 

vəzifə sahibi olsaydılar, general Sisianovla müqavilə Qarabağ xanı İbrahim xanla imzalanmazdı. 

Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə köçürülmüş ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-də sovet Rusiyasının 

himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycan tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) 

adlı status verilmiş və nəticədə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü kobudcasına pozulmuşdu. 1923-cü ildə 

qəbul edilən bir qərarla Şuşa, Cavanşir və Qubadlı qəzalarının əraziləri bölünüb DQMV yaradıldı. Bu 

hadisə təkcə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün pozulması deyil, həm də ermənilərin ölkəmizə qarşı 

gələcək ərazi iddiaları üçün bir vasitə olmuş və elə o vaxtdan da Dağlıq Qarabağ termini meydana çıxmışdır. 
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Muxtariyyətin yaradılması haqqında qəbul edilən dekretdə vilayət mərkəzinin Xankəndi olması göstərilsə 

də, az sonra 1923-cü il sentyabrın 18-də Dağlıq Qarabağ vilayət partiya komitəsinin qərarı ilə Xankəndinin 

adı dəyişdirilərək bolşevik maskası geyinmiş, 1918-ci il martında azərbaycanlılara qarşı soyqırımın rəhbəri 

olan S.Şaumyanın şərəfinə “Stepanakert” adlandırıldı. Bununla da, Qarabağda Azərbaycanın tarixi 

yerlərinin, mahal, rayon və kənd adlarının dəyişdirilməsinin təməli qoyuldu. 

Sovet dövründə ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zamanda (1969-1982) 

Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə də erməni iddiaları hər zaman iflasa uğramışdı. 

Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri məhz Dağlıq Qarabağda 

milli ruhun oyadılması olmuşdur. Ümummilli Lider bu istiqamətdə sistemli və məqsədyönlü şəkildə 

fəaliyyət göstərirdi. Hər şeydən əvvəl Qarabağ tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, iqtisadi inkişafını 

mükəmməl bilən Heydər Əliyev bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşmışdır. Azərbaycanın qədim mədəniyyət 

mərkəzi kimi Şuşanın tarixi keçmişini yaxşı bilən Heydər Əliyev bu şəhərin inkişafına çox böyük qayğı 

göstərirdi. Ümummilli Lider Şuşaya zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi 

baxırdı. Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

1970-ci illərin ikinci yarısında bir neçə xüsusi qərar qəbul edildi. Həmin il qərarlara uyğun olaraq şəhərin 

keçmişdə tikilmiş binaları, tarixi abidələri bərpa edildi, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük 

mehmanxana kompleksləri, ayrı-ayrı inzibati binalar tikildi. Bununla yanaşı, Şuşanın statusu qaldırılaraq 

ümumittifaq səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi. Həmin qərarların yerinə yetirilməsinin böyük tarixi 

əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə azərbaycanlılar üçün əlavə iş yerləri açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır, 

Azərbaycanlıların milli ruhu güclənirdi. Ölkənin müxtəlif yerlərindən Şuşaya istirahətə gələnlər, eyni 

zamanda, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış olurdular. 

Ümummilli Lider 1923-cü ildə məqsədyönlü şəkildə dağlıq və aran hissələrinə bölünmüş Qarabağın 

təsərrüfat, iqtisadi cəhətdən daha sıx birləşdirilməsinə çalışırdı. Bu, səbəbsiz deyildi. Erməni millətçiləri 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın digər rayonları ilə guya iqtisadi və təsərrüfat əlaqələrinin olmadığını, 

əhalinin ümumi sayında ermənilərin çoxluğunu əsas gətirərək vilayətin Ermənistana birləşdirilməsini tələb 

edirdilər. Onların bu niyyətlərinin qarşısını almaqda, Yuxarı Qarabağın Aran Qarabağla və digər rayonlarla 

əlaqəsini daha da sıxlaşdırmaq, strateji əhəmiyyətli kommunikasiyaların sayını artırmaq böyük rol oynaya 

bilərdi. Ağdam-Xankəndi dəmir yolu çəkildi. 1979-cu il yanvarın 12-də həmin yol Ümummilli Liderin 

iştirakı ilə istifadəyə verildi. Həmin dəmir yolu xətti ilə muxtar vilayətin respublikanın digər rayonları ilə 

daha sıx iqtisadi əlaqəsi yaradıldı. Bu, Heydər Əliyevin Qarabağın dağlıq və aran hissələrinin, 

Azərbaycanın digər rayonlarının təsərrüfat və iqtisadi cəhətdən daha çox birləşdirilməsi sahəsində strateji 

addımı və böyük tarixi xidməti idi. 

Dəmir yolu xəttinin açıldığı gün Şuşaya gedən Ümummilli Lider şəhərdə Azərbaycan xalqının tarixi 

abidələrinin qorunmasına xüsusi qayğı göstərilməsi barədə xüsusi göstəriş verdi. Ulu Öndər, eyni zamanda, 

Şuşada aparılan tikinti-quruculuq işləri ilə də yaxından maraqlanmış, Azərbaycan poeziyasının klassikləri 

M.P.Vaqifin və Xurşidbanu Natəvanın yaşayıb yaratdığı yerlərlə tanış olmuşdu. Şuşa rayonunun rəhbərləri 

ilə keçirdiyi görüşdə Ümummilli Lider tövsiyə edərək demişdi: “Şuşa abidələr şəhəridir. Diyarın zəngin 

tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. Heydər Əliyevin bilavasitə 

səyləri nəticəsində, az sonra Şuşa şəhərini tarix-memarlıq qoruğu elan edən qərar qəbul olundu. 

Həmin illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa göstərdiyi diqqət və qayğı daha da 

artmış və geniş quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 

məzarı üstündə 1980-1981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın 

altında Ümummilli Lider Şuşada şairin məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə bu 

münasibəti bir tərəfdən, milli ədəbiyyata sevgisindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən, diyarın tarixini, 

əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha göstərməklə bağlı idi. Əslində, bu məqbərə, eyni zamanda, gözəl 

memarlıq abidəsi idi. Heydər Əliyev abidənin tikintisini böyük, əlamətdar hadisə hesab edirdi. Ona görə də 

açılışa gedərkən ailəsi ilə birlikdə yanında elm, mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu da 

aparmışdı. Bu addımı ilə Ümummilli Lider ziyalıları Dağlıq Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə 

istiqamətləndirir, vilayətə tez-tez səfərə gəlmələrini tövsiyə edirdi. 

Ümummilli Liderin M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışında söylədiyi nitq, onun Dağlıq Qarabağa 

qayğısının göstəricisi idi. Bununla yanaşı, səfər zamanı Heydər Əliyev Şuşada “Poeziya evi”ni açaraq, 

Vaqif poeziya günlərində iştirak etdi. Bununla yanaşı, ulu öndər Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün 

Şuşadakı ev-muzeylərindəki eksponatlarla tanış olmuş və onların qorunmasına dair tövsiyələrini vermişdi. 

Bu tarixi səfər zamanı Şuşadakı abidələrin bərpa işləri ilə maraqlanan Heydər Əliyev müvafiq göstərişlər 
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verərək işlərin davam etdirilməsinə dair bir sıra təkliflərini də söyləmişdi. Ümummilli Liderin, eyni 

zamanda, Şuşa məscidinə getməsi bir tərəfdən, onun dini dəyərlərə olan ehtiramının və dərin bağlılığının 

göstəricisi idisə, digər tərəfdən azərbaycanlı əhalinin milli və dini dəyərlərə sahib çıxmalarının vacibliyinə 

olan nümunə idi. Ulu Öndər erməni millətçilərinin ona müxtəlif böhtanlar atdığı bir zamanda məscidə 

getməklə yerli əhaliyə dini inanclarını qorumağı da tövsiyə etmişdi. Ümummilli Liderin həmin gün Şuşada 

şəhər ictimaiyyəti ilə keçirilən görüşləri hər bir şuşalının yaddaşında unudulmaz iz qoymuş və bu gün də 

xatirələrdə yaşayır. 

1982-ci il iyulun 29-dan - avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər edən Heydər 

Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə Şuşada şairə Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. Ümummilli 

Liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Şuşa şəhərinin və Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan 

digər məntəqələrinin siması xeyli dəyişdi. Heydər Əliyevin göstərişi ilə Xankəndidə Pedaqoji İnstitut açıldı 

və orada Azərbaycan bölməsi yaradıldı. Bu, azərbaycanlı ziyalıların daimi iş yeri ilə təmin olunmasına, 

Qarabağda yeni elmi-mədəni mühitin formalaşmasına, azərbaycanlı əhalinin ali təhsil almasına və doğma 

yerlərə daha sıx bağlanmasına əlverişli şərait yaratmışdı. 

XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından etibarən keçmiş SSRİ məkanında və ilk növbədə, Ermənistan 

SSR ərazisində anti-Azərbaycan, antitürk təbliğatı daha da güclənməyə başladı. Bu proses M.Qorbaçovun 

SSRİ rəhbəri seçilməsindən sonra daha geniş miqyas aldı. 1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi 

Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Heydər Əliyev Sov.İKP plenumunda 

vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra Sov.İKP MK-nın baş katibi Mixail Qorbaçovun iqtisadi 

məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə “İnterkontinental” hotelində müsahibəsində DQMV-nin 

Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu məsələ üzərində xüsusi 

komissiyanın işlədiyini bəyan edərək Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ideyasını irəli sürdü. 

Bunun ardınca noyabrın 18-də A.Aqanbekyanın Parisdə verdiyi müsahibə “L'Humanite” qəzetində çap 

olundu. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının başlanması üçün bir siqnal rolunu 

oynadı. 

XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə 

himayədarlığı sayəsində hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan 

ərazilərinə hərbi qüvvə göndərərək açıq təcavüzə başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan 

silahlı qüvvələri bir-birinin ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış 

məntəqələrini də işğal etdi. 1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan 

Şuşa şəhərini ələ keçirməklə Ermənistan ordusu tərəfindən bütün yuxarı Qarabağ zəbt olundu. Nəticədə 

289 kvadratkilometr ərazisi, 24 min nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 195 nəfər şəhid oldu, 165 nəfər yaralandı, 

58 nəfər isə itkin düşdü. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Şuşanın 25 məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 

8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət parkı, 

2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram 

Teatrı, Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq sağlamlıq məktəbi 

talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmışdır. 

Bununla yanaşı, işğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-

dək mədəniyyət və tarixi abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa 

və Şuşakənd daş qutusu qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa 

qalasının divarları, Gəncə qapısı, Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan 

sarayı və karvansaray, M.P.Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların 

malikanəsi, İkimərtəbəli karvansaray, Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca 

Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, 

Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin 

evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən 

Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, Tarzən Sadıqcanın 

evləri, Realni məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su hamamı, Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi 

mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş, dağıdılmış və məhv edilmişdir. 

Şuşanın abidələr şəhəri olduğunu söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev onun Azərbaycan üçün 

müstəsna əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək bildirmişdir ki, “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə 

Azərbaycan yoxdur”. Bir vaxtlar “Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” 
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və “Şərqin konservatoriyası” adlandırılan, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm xidmətləri olan 

bir sıra görkəmli xadimlərin vətəni, eləcə də tarixi mədəniyyət mərkəzi və Qarabağın baş tacı olan Şuşa 

şəhəri artıq işğaldan azad edilmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək Azərbaycanın milli və 

dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutan Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 8-

də Şuşa şəhərinin azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində demişdir: “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 günüdür!” 

 

AZƏRTAC 
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Mərakeşdə “Azərbaycan Ermənistan təcavüzü ilə üz-üzə 28 illik humanitar sarsıntılar” 

mövzusunda simpozium keçirilib 

 

[09:15] 13.11.2020  

 

Azərbaycanın Mərakeş Krallığındakı səfirliyi tərəfindən ICESCO-nun mənzil qərargahında 

Mərakeş-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti ilə birgə Rabatdakı diplomatik korpusun və KİV 

nümayəndələrinin, habelə tanınmış politoloq və hüquqşünasların iştirakı ilə “Azərbaycan Ermənistan 

təcavüzü ilə üz-üzə 28 illik humanitar sarsıntılar” mövzusunda simpozium keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə Türkiyə, Pakistan və Çad respublikalarının səfirləri, Qambiya, 

Seneqal, Mali, Tunis, Mavritaniya respublikaları səfirliklərinin əməkdaşları iştirak etdilər. 

Azərbaycan Respublikasının Mərakeşdəki səfiri Oktay Qurbanov çıxış edərək, cari ilin sentyabrın 

27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən təmas xətti boyunca ölkəmizə qarşı davam etməkdə 

olan növbəti hərbi təcavüzün qarşısının alınması istiqamətində müzəffər ordumuz tərəfindən əks-hücum 

əməliyyatları və təmas xəttinə bilavasitə yaxın ərazilərdə yerləşən dinc Azərbaycan əhalisinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən cavab tədbirləri barədə məlumat verib. 

Diplomat oktyabrın 10-u, 18-i və 26-sıda tərəflər arasında humanitar atəşkəsin əldə olunduğuna 

baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən hər dəfə bu razılığın kobud şəkildə pozulduğunu qeyd 

edərək, gecə saatlarında mülki əhali arasında daha çox tələfat və itki əldə etmək məqsədilə Azərbaycanın 

Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən şəhər və rayonlarına ballistik raket 

zərbələri endirdiyini və bunun nəticəsində aralarında 11 uşaq olmaqla 60 nəfər dinc sakinin öldürüldüyünü, 

300 nəfərdən yuxarı mülki əhalinin isə ciddi yaralandığını bildirib. 1990-ci illərin əvvəllərində işğal etdiyi 

Azərbaycan ərazilərində etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirdiyini vurğulayan səfir O.Qurbanov tədbir 

iştirakçılarına Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 28 il öncə, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda 

törədilmiş soyqırımı xatırladaraq, həmin dəhşətli faciədə aralarında 63 uşaq olmaqla, 613 nəfər dinc sakinin 

qətlə yetirildiyini bildirərək, bu kimi cinayətkar əməllərin Ermənistan tərəfindən Beynəlxalq Humanitar 

Hüququn, о cümlədən 1949-cu ilin Cenevrə Konvensiyasını və ona 1977-ci ildə əlavə olunmuş Birinci 

Protokolun müddəalarını kobud şəkildə pozulduğuna dəlalət edən fakt olduğunu qeyd edib. 

Daha sonra səfir silahlı münaqişələr zamanı dinc əhaliyə, xüsusilə də uşaqlara və qadınlara qarşı 

həyata keçirilmiş qətllərə və zorakılıqlara görə Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin tam məsuliyyət 

daşıdığını bəyan edib. 

Sonda səfir noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya Federasiyası və Ermənistan arasında imzalanmış 

bəyanat barədə tədbir iştirakçılarını məlumatlandıraraq, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xalqa 

müraciətində bunun Ermənistanın təslim aktının olduğunu qeyd etdiyini bildirib. 

Sonra çıxış edənlər beynəlxalq məsələlər üzrə araşdırıcı, politoloq Əhməd Nurəddin Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və geosiyasi aspektlərinə toxunmuş, İbn Tufeyl 

Universitetinin gənc alimi Feysal Davudi Azərbaycanın dünyada unikal multikulturalizm ənənələrinə malik 

bir ölkə olduğunu və bu sahədə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın himayəsi ilə 

Bakıda keçirilmiş çoxsaylı tədbirləri qeyd etmişdir. V Məhəmməd Universitetinin müəllimi, beynəlxalq 

hüquq üzrə alim doktor Əlarabi Hannan münaqişədən sonrakı dövrdə davamlı sülh mövzusunda məruzələr 

edib. 

Səfir O.Qurbanov Mərakeş kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin suallarını 

cavablandırıb və onlara müsahibə verib. 

Sonda tədbir iştirakçıları Azərbaycan səfirinə yaxınlaşaraq, Azərbaycan xalqının döyüş meydanında 

qazandığı möhtəşəm Qələbə münasibətilə təbrik edib, xalqımızla həmişə həmrəy olduqlarını ifadə edərək 

birgə şəkil çəkdiriblər. 

 

Nigar Cəfərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Rabat 

 

AZƏRTAC 
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Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Dağlıq Qarabağa dair bəyanatı müsbət qiymətləndirib 

 

[00:53] 13.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqının (Aİ) xarici və 

təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borel ilə telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, tərəflər bölgədə 

mövcud olan son vəziyyət, tam atəşkəs və hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə əlaqədar üçtərəfli 

bəyanatın imzalanması, o cümlədən BMT TŞ qətnamələri əsasında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin ətraf rayonlarından Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması, məcburi köçkünlərin öz evlərinə 

geri qayıtması, humanitar xarakterli mübadilələrin həyata keçirilməsi, eləcə də yeni kommunikasiya 

xətlərinin inşası da daxil olmaqla bütün kommunikasiyaların açılması kimi məsələlərlə bağlı fikir 

mübadiləsi aparıblar. 

Ali nümayəndə Cozef Borel noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistan baş naziri və Rusiya 

Prezidenti tərəfindən üçtərəfli bəyanatın imzalanmasını müsbət dəyərləndirib. O, razılaşmaya hörmətlə 

yanaşılmasının və onun icrasının təmin edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Cozef Borel tərəflər arasında 

dialoqun davam etməsinin zəruriliyini vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri ölkənin rəsmi 

mövqeyinə zidd olan özbaşına açıqlamaların verilməsindən çəkinməlidirlər 

 

[00:20] 13.11.2020  

 

Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinə məxsus helikopterlə əlaqədar baş vermiş faciəvi hadisə ilə 

bağlı noyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. 

Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi müvafiq açıqlama ilə çıxış edib. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bu təsadüfi faciə ilə əlaqədar cinayət işi açılıb. 

Azərbaycanın və Rusiyanın Baş prokurorları arasında istintaqın gedişi ilə əlaqədar telefon danışığı olub. 

İstintaqın gedişi ilə bağlı qarşılıqlı məlumat mübadiləsi həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirinin bu məsələ ilə bağlı verdiyi şərh 

yersizdir. Bu kimi hal Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə xələl gətirə bilməz. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının 

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Həmçinin, məsələnin mahiyyətinə varmadan Azərbaycanın 

Rusiyadakı səfirinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin statusu ilə bağlı söylədikləri 

qəbuledilməzdir. Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri və digər rəsmi şəxsləri 

ölkənin rəsmi mövqeyinə və Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətə zidd olan özbaşına açıqlamaların 

verilməsindən çəkinməlidirlər”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan polisi və Daxili Qoşunların bir qrup hərbçisi Şuşada komendant rejimində fəaliyyətini 

davam etdirir 

 

[00:01] 13.11.2020  

 

Şuşada komendant rejiminin tətbiqinə başlanılıb. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Şuşa rayon Polis Şöbəsi 

Şuşa şəhərinə köçürülüb. 

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində 

müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında fərmanı”na uyğun olaraq Daxili İşlər naziri, general-

polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Şuşa şəhər Polis Şöbəsinin rəisi şəhər üzrə komendant təyin olunub. 

Hazırda rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları və Daxil Qoşunların yüksək rütbəli hərbçilərindən ibarət 

şəxsi heyəti Şuşa şəhərində komendant rejimində fəaliyyətini davam etdirir. 

 

AZƏRTAC 
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12 noyabr 

 

Fransanın Minsk qrupunun həmsədri kimi vasitəçilik mandatına zidd olaraq birtərəfli mövqe 

tutması təəssüf və narahatlıq doğurur 

 

[20:27] 12.11.2020  

 

Noyabrın 12-də Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən 

Rzayev Fransanın ölkəmizdəki səfiri Zakari Qros ilə görüşüb. 

Dövlət komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, görüşdə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, 

onun ağır nəticələrinin aradan qaldırılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı mövcud 

vəziyyət, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilən ərazilərə qayıtması məsələsi ətrafında 

fikir mübadiləsi aparılıb. 

Fransalı diplomata bir daha xatırladılıb ki, Ermənistan 1988-93-cü illərdə etnik təmizləmə və 

işğalçılıq siyasəti yeritməklə bir milyondan çox azərbaycanlını qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə salıb. 

Doğma yurdundan didərgin düşən, evini və işini itirən bu insanlar uzun illər normal yaşayış şəraiti olmayan 

yerlərdə - çadırlarda, dəmiryol vaqonlarında, yeraltı qazmalarda, yararsız və yarımçıq tikililərdə, inzibati 

binalarda müvəqqəti məskunlaşıblar. Azərbaycan dövləti qaçqınların və məcburi köçkünlərin 

problemlərinin həllini sosial siyasətin üstün istiqaməti kimi müəyyənləşdirib. 

Qeyd edilib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin mənzil-

məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması üçün məqsədyönlü ardıcıl tədbirlər həyata 

keçirilir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bu kateqoriyadan olan həmvətənlərimizə xüsusi diqqət 

və qayğı göstərir. İndiyədək 320 minə yaxın məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb, bu 

məqsədlə salınan yeni yaşayış komplekslərinin və məhəllələrinin sayı ilbəil artır. 

Görüşdə Fransanın ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanıdığı, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü 

kimi hələ 1993-cü ildə Ermənistan hərbi birləşmələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən qeyd-

şərtsiz və dərhal çıxarılmasını nəzərdə tutulan 4 qətnamənin lehinə səs verdiyi qeyd olunub. Eyni zamanda, 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrlərindən olan Fransanın vasitəçilik mandatına zidd olaraq birtərəfli mövqe tutmasından narahatlıq 

ifadə edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, bu ölkədəki erməni lobbisinin Fransanın dövlət siyasətinə təsir göstərməsi 

təəssüf doğurur. 

Görüşdə qeyd olunub ki, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya dövlət rəhbərlərinin Qarabağda silahlı 

münaqişənin dayandırılması məqsədilə bu il noyabrın 10-da imzaladıqları bəyanatda təsbit olunan 

tədbirlərin icrası azərbaycanlı məcburi köçkünlərin tarixən xalqımıza məxsus olan torpaqlara, oradakı ata-

baba yurdlarına qayıtmasına şərait yaradır. Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin tezliklə müəyyən 

olunacaq müddətlərdə öz daimi yaşayış yerlərinə qaytarılmasını təmin edəcək. Cəbrayıl rayonunun Cocuq 

Mərcanlı kəndinin, Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsinin işğaldan sonrakı bərpası bu sahədə həyata 

keçiriləcək tədbirlərə nümunə kimi göstərilib. 

Zakari Qros Ermənistanla Azərbaycan arasında sentyabrın 27-dən başlayan və 10 noyabra qədər 

davam edən müharibənin başa çatmasını regionda təhlükəsizliyin bərqərar olması baxımından müsbət 

dəyərləndirib, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtmaq imkanı qazanmasından 

məmnunluğunu ifadə edib. O, həmçinin əvvəllər bir neçə dəfə Fransanın nümayəndə heyətlərinin 

azərbaycanlı məcburi köçkünlərin yaşadıqları qəsəbələrdə onların yaşayış şəraiti ilə yaxından tanış 

olduqlarını qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Böyük və şanlı Qələbəyə aparan yol 

 

[20:26] 12.11.2020  

 

Bu günlər Azərbaycan xalqı uzun müddətdir ki, həsrətini çəkdiyi, yolunu böyük ümidlə gözlədiyi 

xoş xəbəri aldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev şanlı 

Azərbaycan Ordusunun Vətənimizin ayrılmaz tarixi parçası, qədim və zəngin mədəniyyətimizin sönməz 

ocağı, böyük şair, musiqiçi və mütəfəkkirlər yetişdirmiş Dağlıq Qarabağın mənfur düşmənin tapdağından 

azad olunduğunu bəyan etdi. 

Bu xəbər dünyanın hansı guşəsində yaşamasından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılara möhtəşəm 

bir sevinc, görünməmiş xoşbəxtlik bəxş etdi. Yaşından, hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, bu gün 

bütün azərbaycanlılar artıq 30 ildir ki, həsrətində olduqları qələbə xəbərini böyük sevinclə, ümumxalq 

bayramı kimi qarşıladılar. İnsanların sevinci nəinki bir evə, bir məhəlləyə, bir küçəyə, bir şəhərə, heç bir 

ölkəyə də sığmadı. Harada yaşamasından asılı olmayaraq, həm azərbaycanlıların, həm də Azərbaycanın əsl 

dostlarının bir-birinə ünvanlandığı təbrik mesajları sosial şəbəkələri aşıb-daşdı, bütün qitələri əhatə 

etdi. AZƏRTAC-ın 21 ölkədə fəaliyyət göstərən xüsusi müxbirlərinin timsalında deyə bilərəm ki, 

televiziya kanallarının Azərbaycan Prezidentinin xalqa müraciəti barədə yaydıqları anons onların işlədiyi 

ölkələrdə də bu xəbərin böyük həyəcanla gözləndiyini ortaya qoydu. Müzəffər Ali Baş Komandanın 

müraciətini canlı izləmək üçün birbaşa mənbəni aşkar etmək məqsədilə suallar dayanmadan gəlməyə 

başladı. Dövlətimizin başçısının Dağlıq Qarabağın azad edilməsi barədə bəyanatından sonra isə təbriklər 

və göz aydınlıqları sosial şəbəkələrdə görünməmiş coşqu yaratdı. 

Bəs, bu qələbəyə gedən yol haradan və necə başlamışdı? 

Yəqin ki, bu sual yaxın gələcəkdə bir çox tədqiqatçıların araşdırma obyektinə çevriləcək. Bu mövzu 

ilə əlaqədar çoxsaylı elmi məqalələr və kitablar yazılacaq. İlkin olaraq deyə bilərəm ki, həmin yolun 

haradan və necə başladığını müdrik və uzaqgörən siyasəti ilə xalqımızın qəlbində özünə əbədi yer qazanmış 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev özünün xalqa son müraciətində müəyyən qədər 

açıqladı. 

Təbii ki, bu məsələdə ilk böyük addım xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 

atılmışdı. Məhz Ulu Öndər 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra xarici 

havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan ordusunun qarşısını aldı, ölkədə 

davam edən iqtisadi xaosu aradan qaldırmaq, ictimai-siyasi sabitliyi bərpa etmək üçün 1994-cü ilin mayında 

atəşkəs razılaşmasına nail oldu. Bundan sonra Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünya 

bazarlarına çıxarılmasına şərait yaradan tarixi “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ölkədə həm iqtisadi, həm 

də ictimai-siyasi sabitliyin əldə edilməsinə şərait yaratdı. Ulu Öndərin əsasını qoyduğu, lakin bəzi gözü 

götürməyənlərin “əfsanə” və ya “fantastik nağıl” adlandırdığı neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi 

tezliklə iqtisadi inkişafa təkan verdi. “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokundan hasil edilən karbohidrogen 

ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılmasına şərait yaradacaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz boru kəmərlərinin inşasına başlanıldı. 

Azərbaycan müstəqil dövlət siyasəti xətti yürüdərək dünyanın müxtəlif ölkələri ilə etibarlı tərəfdaşlıq 

münasibətləri qurması onun beynəlxalq nüfuzunun artmasına güclü təkan verdi. Azərbaycan həm ikitərəfli, 

həm də beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə qoşulduğu çoxtərəfli layihələrdə mühüm və etibarlı tərəfdaşa 

çevrilməyə başladı. Bu baxımdan, ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasəti ilkin olaraq iki mərhələyə 

bölsək yəqin ki, bu anlaşılan olar. Yəni, 2003-cü ilədək olan dövr və 2003-cü ildən sonrakı mərhələ. Əgər 

birinci mərhələni əsasən bərpa və inkişafın təməlinin qoyulması dövrü adlandırsaq, ikinci mərhələ böyük 

və sürətli quruculuq və inkişaf dövrü kimi xarakterizə edilə bilər. Birinci mərhələ ulu öndər Heydər 

Əliyevin, ikinci mərhələ isə bu gün xalqımızın həqiqi lideri olduğunu həyata keçirdiyi nəhəng transmilli 

layihələrlə, sosial-iqtisadi islahatlarla, ən nəhayət cəbhədə əldə etdiyi qələbələrlə təsdiq edən Prezident 

İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Qeyd etdiyim kimi, bu kiçik məqalədə məqsədim heç də dövlətçilik fəaliyyətləri neçə-neçə kitaba 

sığmayan iki görkəmli dövlət xadiminin gördüyü nəhəng işləri təhlil etmək deyil. Sadəcə olaraq, xalqımızda 

bugünkü möhtəşəm qələbəyə aparan yol haqda heç olmasa ilkin fikir yaratmaq, şəxsən özümün iştirakçısı 

olduğum mühüm hadisələr barədə hörmətli oxucuları məlumatlandırmaqdır. 

Məsələ burasındadır ki, mənim jurnalistlik fəaliyyətimin böyük bir dövrü məhz Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyəti ilə paralel inkişaf edib. İlk dəfə olaraq 2003-cü ilin prezident seçkiləri 
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ərəfəsində dövlətimizin gələcək başçısını seçki kampaniyası ilə əlaqədar respublikamızın rayonlarına 

səfərlərində müşayiət etmək mənə də qismət olub. Həmin vaxt təşkil edilən bu kampaniyalarda mən də 

“Azad Azərbaycan” qəzetinin baş redaktorunun müavini kimi iştirak etmişdim. Yaxşı xatırlayıram, 

rayonların birində yerli ağsaqqal və ağbirçəklərlə yanaşı, biz jurnalistlərə də ön sırada yer ayrılmışdı. 

Yanımda balacaboy, təqribən 65-70 yaşlarında bir qadın dayanmışdı. Bir müddət sonra o vaxt Prezidentliyə 

namizəd olan İlham Əliyev yaxınlığımızda avtomobildən düşərək bizdən bir az aralıda quraşdırılmış 

səhnəyə doğru hərəkət etdi. Təbii ki, onun hündür boya, möhtəşəm qəddi-qamətə malik olduğunu həmin 

vaxt çoxları bilmirdi. Bizim yanımızdan keçərkən həmin qadının heyrətlə aşağıdan yuxarı onu süzməsi və 

ucadan “Bu lap Koroğludur ki!” deməsi yalnız ətrafdakıların deyil, İlham Əliyevin də diqqətini cəlb etdi 

və O, dönərək üzündə çox səmimi təbəssümlə həmin qadına baxdı və ona əl elədi. Həmin qadının dediyi 

bu ürəkdən gələn etiraf isə mənim yaddaşıma əbədi həkk olundu. Taleyin məni qarşılaşdırdığı bütün 

məqamlarda mən Prezident İlham Əliyevin, sözün həqiqi mənasında, əsl xalq qəhrəmanı Koroğlu kimi 

daim xalqının yanında olmasının, həmişə onun üçün çalışmasının, ən ağır məqamlarda belə onu tək 

qoymamasının şahidi oldum. 

Ölkəmizin əsas aparıcı informasiya agentliyi olan AZƏRTAC-da işə başladıqdan bir müddət sonra 

rəhbərliyin tapşırığı ilə mənə rəsmi tədbirlərdə Azərbaycan Prezidentini xüsusi müxbir olaraq müşayiət 

etmək həvalə olundu. Bundan sonra dövlətimizin başçısının şəxsən iştirak etdiyi tədbirlərdən, ölkə daxili 

və xarici səfərlərdən materialların hazırlanmasında mən də daha tez-tez iştirak etməyə başladım. Təsadüf 

elə gətirmişdi ki, mənim bu fəaliyyətim Azərbaycanda qlobal iqtisadi layihələrin gerçəkləşdiyi, 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş müzakirələr də daxil olmaqla mühüm 

beynəlxalq danışıqların, dünya səviyyəli tədbirlərin, xarici səfərlərin baş tutduğu dövrə təsadüf etmişdi. 

Əgər ölkə daxilində qatıldığım bu tədbirlər Azərbaycanda aparılan böyük quruculuq işlərini şəxsən 

müşahidə etməyimə imkan yaradırdısa, xarici səfərlərdə mən ölkəmizin beynəlxalq siyasətinin reallaşması 

ilə bağlı hadisələrin canlı şahidinə çevrilirdim. 

Hələ o vaxtlar ölkəmizdə aparılan böyük quruculuq işləri, iqtisadi inkişaf və tərəqqi barədə araşdırma 

aparan mütəxəssislərin böyük bir qismi bu inkişafın həm də Ermənistanı üstələmək məqsədi daşıdığını 

görür və bunu yüksək qiymətləndirirdilər. Azərbaycanın bütün regionlarının inkişafına istiqamətlənmiş 

sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında yer almış bir sıra bəndlər – yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi, 

köhnələrin əsaslı bərpa edilməsi və müasir avadanlıqla təmini, yeni yaradılan müdafiə sənayesi obyektləri, 

hərbi hissələr, tikilən hərbi zavodlar və müharibəyə hazırlıqla bağlı digər məqamlar Azərbaycan 

hökumətinin işğalla barışmayacağını və lazım gəldiyi vaxtda müharibə yolu ilə bu əraziləri azad etməyə 

hazırlaşdığını təsdiq edirdi. Qeyd etdiyim kimi, peşə fəaliyyətimlə bağlı xüsusən hərbi təyinatlı obyektlərin 

açılış mərasimləri, xüsusi hərbi avadanlığın, silahların və partladıcı vasitələrin istehsalı, Müdafiə 

Nazirliyinin hərbi hissələri üçün alınan yeni hərbi texnikaların təqdimatı tədbirlərində gördüklərim deməyə 

əsas verirdi ki, ölkə rəhbərliyi işğal altında olan əraziləri danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışmaqla yanaşı, 

müharibəni də istisna etmirdi. Ölkədə ən müasir tələblərə cavab verən ordu quruculuğu dünyanın heç bir 

yerində olmayan böyük sürətlə aparılırdı. Məhz aparılan bu yüksək səviyyəli dövlətçilik fəaliyyəti və 

təşkilatçılıq işi Müzəffər Ali Baş Komandanın dediyi kimi, qarşıda duran əsas vəzifəyə xidmət edirdi və 

bütün diqqət də buna yönəlmişdi: “Mən dəfələrlə bütün beynəlxalq kürsülərdən bəyan etmişdim ki, 

torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi bizim əsas vəzifəmizdir və biz bu vəzifəni icra 

edirik”. 

Yəqin ki, bu gün çoxları torpaqların nəyə görə məhz sülh danışıqları yolu ilə azad edilməsinə çalışan 

Azərbaycan rəhbərliyinin nə dərəcədə haqlı olduğunu etiraf edər. Düşünürəm ki, İkinci Qarabağ savaşının 

– Vətən müharibəsinin geridə qalan 44 günü ərzində baş verənlər Prezident İlham Əliyevin niyə danışıqlar 

yolu ilə getməyə üstünlük verməsini başa düşmək üçün kifayətdir. Lakin çox təəssüf ki, Ermənistanın indiki 

rəhbərliyinin tutduğu yol, həyasızcasına səsləndirdiyi bəyanatları, ötən dövrdə azacıq da əldə edilmiş 

irəliləyişi şübhə altına alan hərəkətləri səbir kasasını daşdırmaya bilməzdi. Məhz buna görə də Azərbaycana 

müxtəlif güc mərkəzlərindən göstərilən təzyiqlərə baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi böyük qətiyyət, cəsarət və 

siyasi iradə nümayiş etdirdi və ərazi bütövlüyümüzün bərpası kimi əsas vəzifənin öhdəsindən layiqincə 

gəldi: “Danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Biz bu Qələbəni döyüş meydanında qazandıq, şəhidlər verərək 

bu Qələbəni qazandıq. Biz xalqımızın, əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edirik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovuruq və qovacağıq!”. 

Təbii ki, qələbənin əldə edilməsində güclü iqtisadiyyatımız, müasir ordumuzla yanaşı, milli 

həmrəylik, iqtidar-xalq birliyi mühüm rol oynadı. Azərbaycan Prezidenti dediyi kimi, daxildəki həmrəylik, 
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milli birlik, vahid amal uğrunda birləşməyimiz bizə əlavə güc verdi. Həmçinin imkan vermədi ki, bəzi 

mənfur xarici dairələr öz çirkin planlarını Azərbaycanda həyata keçirsinlər. Ölkə rəhbərliyi böyük siyasi 

iradə və birlik göstərərək bu qüvvələrin ölkəni parçalamaq cəhdlərini, planlarını dəf etdi. Azərbaycan xalqı 

isə bir millət olaraq öz varlığını müdafiə etdi. Prezident İlham Əliyev qələbənin əldə edilməsində bu birliyin 

əhəmiyyətini xalqa son müraciətlərində xüsusi vurğulayıb: “Əgər bu birlik olmasaydı, milli həmrəylik 

olmasaydı, biz heç vaxt torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilməzdik. Güclü siyasi iradə, xalq-iqtidar 

birliyi bu planları da alt-üst etdi”. 

Azərbaycan rəhbərliyini həyata keçirdiyi siyasət yalnız ölkə daxilində deyil, eyni zamanda bütün 

dünyada yaşayan azərbaycanlıların sıx birliyini, həmrəyliyini təmin etdi. Dünyanın müxtəlif ölkələrində 

fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları, ayrı-ayrı soydaşlarımız Azərbaycan dövləti ətrafında bir yumruq kimi 

birləşərək möhtəşəm Qələbənin əldə olunmasına öz töhfələrini verdilər. 

Təbii ki, böyük qələbəyə aparan yolda beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən siyasətin, diplomatik 

fəaliyyətin, dünya ölkələri ilə yaradılan dostluq münasibətlərinin yeri ayrıca qeyd edilməlidir. Həm ölkə 

daxilində fasiləsiz şəkildə təşkil edilən, dünya miqyaslı problemlərin müzakirə olunduğu beynəlxalq 

tədbirlər, həm də dünyanın fərqli ölkələrində keçirilən müxtəlif səviyyəli tədbirlərdə Azərbaycanın yüksək 

səviyyədə təmsil olunması, dünyanın əsas aparıcı ölkələrində və beynəlxalq təşkilatlarında fəaliyyət 

göstərən diplomatik nümayəndələrimiz Azərbaycan həqiqətlərinin bütün dünyaya çatdırılmasında mühüm 

rol oynadı. Məhz bu gərgin və fasiləsiz əmək nəticəsində bütün dünyaya sübut edildi ki, Qarabağ əzəli 

Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycanlılar yox, məhz ermənilər bu torpağa gəlmə xalqdır. Məhz bu gərgin 

zəhmətin nəticəsində dünyanın bütün aparıcı təşkilatları, bütün beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli qətnamələr, qərarlar qəbul edibdir. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, BMT Baş Assambleyasının, Qoşulmama Hərəkatının, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının, Avropa Parlamentinin qətnamələri və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və 

qətnamələri birmənalı şəkildə Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıdı. 

Azərbaycan rəhbərliyinin dərindən düşünülmüş xarici siyasəti nəticəsində ölkəmiz təcrid 

vəziyyətindən çıxdı. Əksinə, hadisələrin gedişinin də göstərdiyi kimi, böyük diaspor təşkilatlarına, media 

maqnatlarına malik olmasına baxmayaraq, Ermənistan təcrid edilmiş vəziyyətə düşdü. 

Azərbaycanın qonşu ölkələrlə birlikdə həyata keçirdiyi transmilli layihələr regionun mənzərəsini 

kökündən dəyişdi. Bu layihələr yalnız enerji sahəsini deyil, nəqliyyat-kommunikasiya sahələrini də əhatə 

etməsi ilə, başqa ölkələrin də maraqlarına cavab verdiyinə görə Azərbaycanın dostlarının sayı artdı. Haqq 

işində onun yanında olan ölkələr lazımi anda sözlərini deyərək bu böyük Qələbəyə öz töhfəsini verdi. 

Düşünürəm ki, bütün qeyd edilənlərlə yanaşı, Azərbaycanın bu gün dünyanın hər yerində qeyd edilən 

möhtəşəm Qələbəsinin əsasında məhz Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin məxsusi rolu xüsusi 

vurğulanmalıdır. Məhz onun böyük təşkilatçılıq qabiliyyəti, strateji düşüncə tərzi, dünya liderləri arasında 

xüsusi mövqe qazanmasına səbəb olmuş yüksək intellekti, Vətənimizə böyük uğurlar qazandıran 

dövlətçilik və idarəçilik məharəti, həmçinin son hadisələrin də təsdiq etdiyi kimi ən müasir tələblərə cavab 

verən sərkərdəlik məharəti bu Qələbənin əldə olunmasında mühüm rol oynadı. Azərbaycan Prezidenti 

yalnız bir sərkərdə kimi müharibəyə rəhbərlik etmədi, o, həm də mahir diplomat olaraq dünyanın nüfuzlu 

dövlətləri qarşısında ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu qorudu və daha da artırdı. 

İşimlə əlaqəli olan daha bir məsləyə diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Dövlətimizin başçısı Vətən 

müharibəsinin davam etdiyi 44 gün ərzində 30-dan çox xarici kütləvi-informasiya vasitəsi 

nümayəndələrinin suallarını cavablandırmış, hətta bəzilərinin təxribat xarakterli sorğularını özünəxas 

məharətlə onların özünə qarşı suala çevirmişdi. Bu müsahibələr yalnız həmin ölkələrin deyil, bütün 

dünyanın diqqətini məhz dövlətimizin başçısının verdiyi məntiqli, mətanətli cavabları ilə özünə cəlb 

etmişdi. Təsadüfi deyil ki, bu fikri Azərbaycana yalnız dost yox, düşmən kimi yanaşan bir sıra ölkələrin 

jurnalistləri də etiraf etdilər. 

Azərbaycan Prezidenti özünün yüksək intellekti, dünyagörüşü, beynəlxalq siyasəti, qanunvericiliyi 

və diplomatiyanı yüksək səviyyədə bilməsi ilə bu jurnalistləri mat qoydu. Bununla yanaşı, bir çox təxribatçı 

sualları cavablandırarkən həmin jurnalistlərə onların ölkəsinin tarixini, həmin ölkələrdə həyata keçirilən 

daxili siyasəti hətta onların özündən yaxşı bildiyini də göstərdi. Dövlətimizin başçısının bu müsahibələri 

həm də Azərbaycanı yaxından tanımayanlarda ölkəmiz haqda obyektiv fikir formalaşdırdı, onların 

ölkəmizə münasibətini köklü şəkildə dəyişdi. 

Diqqətinizi cəlb etmək istədiyim başqa bir məqam isə cəbhədə baş verən yeniliklərin, azad edilən 

yeni kənd və şəhərlərin adlarının Ali Baş Komandanın şəxsən özü tərəfindən elan edilməsi idi. Tarixi 
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təcrübə göstərir ki, adətən belə xəbərlərin çatdırılması xüsusi informasiya kanallarına həvalə edilir və bunun 

üçün bir sıra xüsusiyyətlərə malik olan şəxslər seçilir. Lakin ürəyi böyük Vətən sevgisi ilə döyünən Ali Baş 

Komandan xalqı ilə bu böyük sevinci birlikdə yaşamaq üçün bu xəbərləri çatdırmağı öz öhdəsinə götürdü 

və bu vəzifəni də axıra kimi şərəflə yerinə yetirdi. 

Beləliklə, 30 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycan xalqının qəlbindən ağır daş kimi asılan torpaq 

həsrətinə son qoyulması, işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda 44 gün davam edən Vətən 

müharibəsi məhz görkəmli sərkərdə və dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin gərgin və yorulmaz əməyi, 

vaxtında yaradılmış güclü iqtisadiyyat, dünyanın aparıcı ölkələri ilə bərabər səviyyədə həyata keçirilmiş 

ordu quruculuğu, Azərbaycana münasibəti köklü şəkildə dəyişmiş beynəlxalq siyasət və özünü dəmir 

yumruq kimi göstərmiş xalq-iqtidar birliyi əsasında Qələbə ilə başa çatdı. 

Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev! Yaşasın 

Azərbaycan xalqı! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

  

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanda bu gün demokratiyanın işartıları belə qalmayıb, ölkə kriminal şəxslərin neofaşizm 

yuvasına çevrilib 

 

[20:07] 12.11.2020  

 

Nikol Paşinyan artıq qurduğu diktatura rejiminin demokratikliyinə dair imitasiya imkanlarını da 

itirib, ölkəsini fəlakətə məhkum etmiş bir şəxs kimi onu ittiham edən bütün müxalifət nümayəndələrini 

həbsə atdırır, onlara təzyiqlər və təhdidlər edilir. 

Qərb dairələri uzun müddət 2018-ci ilin mayında Ermənistanda baş vermiş dövlət çevrilişini 

“demokratik inqilab”, hakimiyyəti ələ keçirmiş Nikol Paşinyanı “demokratik lider” kimi təqdim etməsinə 

baxmayaraq, Ermənistanda bu gün demokratiyanın işartıları belə qalmayıb, ölkə kriminal şəxslərin 

neofaşizm yuvasına çevrilib. 

Əgər bu gün Ermənistanda baş verənlər Azərbaycanda olsaydı, indi Qərb ölkələrində bu barədə 

bəyanat verməyən heç bir insan hüquq təşkilatı qalmayacaqdı, Ermənistanda hamının gözü qarşısında 

müxalifətin əzilməsi və sıradan çıxarılması isə qəribə bir susqunluqla qarşılanır. Bu, haqlı olaraq sual 

yaradır: niyə? Bu ikili standartlar nəyə görədir və bu ədalətsizlik, selektiv münasibət nə vaxtadək davam 

edəcək?! 

Prezident İlham Əliyevə feyk məlumatlar əsasında guya Azərbaycanda bir nəfərin sülh tələb etdiyinə 

görə həbs edilməsi barədə sual verənlər bu gün Ermənistandakı kütləvi həbsləri, təqibləri görməzdən gəlir, 

heç nə baş verməmiş kimi davranırlar, bu barədə Paşinyana heç bir sual ünvanlanmır. 

Ölkəsinin ərazi bütövlüyünün bərpasını, Ermənistandan işğal etdiyi torpaqları geri qaytarmağı tələb 

etdiyi üçün illərdir Azərbaycan Prezidentinə qarşı xarici mediada hədyanlar yazanlar, bunu sifariş edənlərin 

əsl kimlikləri, simaları bu gün ortadadır, onlar işğalçı Ermənistanın xilası üçün açıq şəkildə, heç bir utanc 

hissi duymadan hər şey edirlər, Bərdə, Gəncə və digər Azərbaycan şəhərlərində mülki insanlara qarşı 

Ermənistanın müharibə cinayətlərindən bəhs etmək əvəzinə, Azərbaycana və onun liderinə qarşı 

uydurmalarını davam etdirirlər. Bu gün bir sıra Qərb ölkələrinin, o cümlədən Fransanın, Kanadanın 

Ermənistana dəstək bəyanatları bu ölkələrin hakim dairələrinin həqiqi simalarını və mahiyyətini aydın əks 

etdirir. 

Heç kim unutmayıb ki, Paşinyanın hakimiyyətinin hələ 7-ci ayında “demokratik ölkə”də siyasi 

məhbus Mger Yegiazaryan aclıq aksiyası keçirərək həbsxanada vəfat etdi. Qərb dairələri Paşinyan 

iqtidarının bu cinayətinə də göz yumdu. Hakimiyyətdə olduğu cəmi 2 il ərzində “korrupsiyaya qarşı 

mübarizə” adı altında siyasi rəqibləri ilə haqq-hesab çürütməyə başlayan, keçmiş prezidentlərdən birini 

həbs edən, digərinə qarşı cinayət işi qaldıran, aparıcı müxalifət partiyasının sədri, deputat Sarukyanı bu gün 

də həbsdə saxlayan Paşinyanın bu davranışı yenə Qərb dairələrini “narahat etmədi”. Bu cəzasızlıq daha 

böyük cinayətlərə yol açıb və Paşinyan cinayətləri sırasına hərbi cinayətləri də əlavə edib – Azərbaycana 

qarşı müharibəyə başlayıb. Müharibə zamanı rusiyalı jurnalist Oleq Kaşin Qarabağda və Ermənistanda baş 

verən hadisələr haqqında həqiqəti yazdığı üçün onun akkreditasiyası ləğv olunub və ölkədən çıxarılıb, 

beynəlxalq jurnalist təşkilatları yenə susublar. Müharibədə sarsıdıcı məğlubiyyətə uğramış Paşinyan 

iqtidarı ölkə daxilində baş qaldıran narazılıq və xalqın qəzəbini söndürmək üçün amansız repressiyalara 

başlayıb. Müxalifət partiyalarının hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı tənqidləri cəmiyyətə “milli xəyanət” kimi 

təqdim olunur. Ötən gün Ermənistanda Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə keçirilən kütləvi aksiyalarda 10 

müxalifət lideri saxlanılıb. Müxalifətçilər hərbi vəziyyət zamanı mitinq təşkil etmək və dövlət sirrini 

açıqlamaqda təqsirləndirilir. 

Ermənistanda dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərini (çıxışları, nəşrləri də daxil 

olmaqla) tənqid edən, təkzib edən, şübhə altına alan və ya başqa bir şəkildə dəyərdən salan məlumatların 

dərc edilməsi və yayımlanması qadağan edilib. Ölkədə hakimiyyəti, hətta bələdiyyələri belə tənqidə görə 

1200 avro cərimə tətbiq edilir. Buna görə sosial şəbəkə istifadəçiləri və jurnalistlər açıq şəkildə 

hakimiyyətin özbaşınalığı və cinayətlərini tənqid edə bilmirlər. Ermənistanda vətəndaşların dinc etiraz 

aksiyalarını qeyri-mümkün edən yüksək cərimələr tətbiq olunur. 

Bu gün regionda yaşanmış müharibə və dağıntılara görə yalnız Paşinyan yox, onu hakimiyyətə 

gətirən, bütün cinayətlərinə göz yuman Qərb dairələri və təşkilatları da məsuliyyət daşıyırlar. 

 

AZƏRTAC 
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“Le Monde” azad olunmuş Füzulinin Mərdinli məscidinin erməni işğalçıları tərəfindən 

dağıdılmasından yazır 

 

[20:06] 12.11.2020  

 

Gənc zabit Natiq, tövləyə çevrilən Mərdinli məscidinə diqqəti çəkərək deyir: “Ermənilər orada donuz 

saxlayıblar”. Sonra Mərdinli müsəlman qəbiristanlığına işarə edir. Qəbirlər «erməni işğalçıları» tərəfindən 

dağıdılaraq alt-üst edilib. Minalandığına görə bu sahəyə yaxın getməmək məsləhət görülür. 

“Bütün bu dağıntılara, qazılmış çuxurlara baxın. Yalnız xarabalıq qalmışdır. Əgər burada heç kim 

olmayacaqdısa, niyə bizi buradan didərgin salmışdılar”,-deyə gənc azərbaycanlı zabit Natiq ritorik sual 

verir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər “Le Monde” qəzetində dərc olunmuş “ Dağlıq Qarabağ: 1993-

cü ildən tərk edilmiş Füzulidə Azərbaycan xarabalıq və bunkerlərə sahib çıxır” adlı məqalədə yazılıb. 

Jurnalist şəhərdə bütün tikililərin darmadağın edildiyini yazır. Hətta uçuntuları qalan məbədin hansı 

dinə aid olduğunu müəyyən etməyin çətinliyini diqqətə çatdırır. Rastlaşdığı uçuntular içərisində bir 

məbədin hansı dinə aid olduğu, hətta adı dəqiq bilinmədiyini yazaraq, bunun səbəbi kimi 1993-cü il 

avqustun 23-dən Fizulidə heç kimin yaşamadığını göstərir. 

Bildirir ki, 1989-cu ildə son siyahıyaalmaya görə 17 min sakini olmuş şəhər Dağlıq Qarabağdakı 

erməni qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş və onun sakinləri evlərindən didərgin salınmışdır. 

Məqalədə 1993-cü ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Füzuli rayonunun 

Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olunması haqqında məlumat verilib. 

Azad olunmuş Füzuli təsvir olunaraq yazılır: “Yenidən fəth etdiyi ərazilərdə Azərbaycan ordusu 

ruhların dolaşdığı şəhər, mərmi qırıntılarından qazılmış torpaqlar, dağıdılmış qəbiristanlıqlar və 

minalanmış sahələrlə üzləşir”. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Tuğ kəndindən videoreportaj 

 

[19:37] 12.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Tuğ kəndindən videoreportaj yayıb. 

AZƏRTAC videoreportajı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə naziri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdiriləcək Rusiya sülhməramlı 

qüvvələrinin komandanı ilə görüşüb 

 

[19:22] 12.11.2020  

 

Noyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov 

Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin birgə bəyanatına əsasən əməliyyat 

zonasında yerləşdiriləcək Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanı general-leytenant Rüstəm 

Muradovla görüşüb. 

Görüşdə sülhməramlı missiyanın təşkili və həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman beynəlxalq təşkilatlara hərbi əsirlərlə bağlı müraciət ünvanlayıb 

 

[18:45] 12.11.2020  

 

Sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə 

hərbi təcavüzü nəticəsində mülki əhali arasında çoxsaylı insan tələfatı baş verib, təhsil və səhiyyə 

müəssisələri, sosial, mədəni, tarixi, dini obyektlər ağır artilleriya qurğularından və qadağan olunmuş 

silahlardan istifadə edilməklə dağıdılıb, sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətlərinin qurbanı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 

(Ombudsman) Səbinə Əliyeva tərəfindən BMT, Avropa Şurası, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və 

səlahiyyətli digər beynəlxalq və regional təşkilatlara müraciət ünvanlanıb. 

Fərdi şəkildə ünvanlanmış müraciətdə bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri yalnız mülki şəxslərə 

deyil, döyüşçü olmayanlara, sıradan çıxmış hərbi qulluqçulara, hərbi əsirlərə münasibətdə beynəlxalq 

humanitar hüquq normalarını, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarının tələblərini ciddi şəkildə pozmaqla 

müharibə cinayətlərini davam etdirib. Hərbi əsirlərə, xüsusilə də yaralılara və həlak olmuş şəxslərə 

münasibətdə törətdilmiş barbarlıq aktları faktlar əsasında diqqətə çatdırılıb. 

Ombudsman Səbinə Əliyevanın müraciətində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş 

müharibə cinayətləri üzrə faktların xüsusi prosedurlar əsasında araşdırılması, beynəlxalq hüquqi məsuliyyət 

müəyyən edən tədbirlərin görülməsi tələb olunub. 
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Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ictimaiyyəti tarixi Qələbəmiz, 10 noyabr Bəyanatı haqqında 

məlumatlandırılıb  

 

[18:33] 12.11.2020  

 

Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) səfiri Mahir Əliyev İsrailin “İ24 (Arabic)” 

televiziya kanalının xəbərlər proqramında təşkil edilmiş çoxtərəfli görüşdə iştirak edib. 

Ölkəmizin BƏƏ-dəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

zonasında bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə Azərbaycanın Prezidenti, Ermənistanın 

baş naziri və Rusiyanın Prezidenti tərəfindən noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanata həsr edilmiş görüşdə 

səfir Mahir Əliyevlə yanaşı, rusiyalı siyasi şərhçi Yevgeni Sidorov və beynəlxalq münasibətlər üzrə fransalı 

ekspert Yunis Bəlfələh də iştirak ediblər. 

Səfir M.Əliyev qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında hərbi əməliyyatların tam 

dayandırılması barədə Bəyanat 3 tərəf arasında imzalanıb. Azərbaycan illərdir ki, vasitəçi dövlətlərin, 

həmçinin dünya ictimaiyyətinin çağırışları əsasında münaqişənin sülh yolu ilə, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının müvafiq dörd qətnaməsinə uyğun həllini gözləyirdi. İndi Azərbaycan 27 il əvvəl qəbul edilmiş 

həmin qətnamələri özü icra edir. Münaqişənin aktiv fazaya keçməsinə əsas səbəb Ermənistan ordusunun 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini, ölkəmizin münaqişə zonasından uzaqda yerləşən yaşayış 

məntəqələrini atəşə tutması və dinc əhalimizə qarşı mütəmadi hücumları olub. Bununla yanaşı, Ermənistan 

baş nazirinin qeyri-adekvat çıxışları, işğalçı ölkənin müdafiə nazirinin “biz yeni torpaqlar işğal edəcəyik” 

kimi bəyanatları da əsas səbəblərdəndir. 

Səfir qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə bütün cəbhəboyu 

Ermənistan silahlı qüvvələrini darmadağın etdi. İşğal altında olan torpaqlarımızda ermənilər 30 il ərzində 

hərbi istehkamlar inşa etmişdi ki, Ordumuz həmin istehkamları yerlə-yeksan etdi. Bütün bunları 

Azərbaycan əsgəri etdi. Bu Qələbə Azərbaycan Ordusuna, Azərbaycan xalqına məxsusdur. 

Fransanın bir vasitəçi kimi rolu və bu ölkənin son bəyanatları ilə əlaqədar sualı cavablandıran 

M.Əliyev deyib ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədr ölkəsidir, amma Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin 

işğal olunmasına, əhalisinin 1 milyonundan çoxunun qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsinə göz yumaraq 

işğalçı dövləti müdafiə etməyə qalxır. Fransa 30 ilə yaxın susub, indi isə biz beynəlxalq hüquqa, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq öz ərazilərimizi işğaldan azad etməyə başladıqda 

qeyri-konstruktiv bəyanatlarla sıxış edir. Bu torpaqlar bizim əcdadlarımızın torpağıdır. Ermənilərin isə 

bizim torpaqlarda tarixi 200 ildən artıq deyil. 

Səfir son proseslərdə Türkiyə və Rusiyanın rolunu xüsusilə qeyd edib. 

Proqramın digər iştirakçıları Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyiblər. 

Proqram ərzində Azərbaycanda keçirilən izdihamlı Qələbə nümayişlərini, həmçinin İrəvanda 

etirazçıların mitinqlərini, Ermənistan parlamenti və Nazirlər Kabinetinin binalarına hücumları əks etdirən 

kadrlar nümayiş etdirilib. 
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“Pakistan Observer” qəzeti: Müsəlman aləmində sözünü deyən lider meydana çıxdı 

 

[18:21] 12.11.2020  

 

“Pakistan Observer” qəzetinin redaktoru Riyaz Əhməd Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “BBC 

News”a müsahibəsinə istinadla hazırlayıb dərc etdirdiyi məqaləsi üçün “Müsəlman aləmində sözünü deyən 

lider meydana çıxdı” başlığı seçib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycan Prezidentinin “BBC News” müxbirinin suallarına 

dərin məntiqə əsaslanan cavablar verdiyi, öz sözünü cəsarətlə dediyi vurğulanır, müsahibədən bu fikri 

təsdiqləyən sitatlara geniş yer ayrılır. 

Qeyd edək ki, Pakistan dövləti və xalqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim birmənalı olaraq 

dəstəkləyib, ölkəmizin yanında yer aldığını açıq şəkildə bəyan edib. Baş nazir İmran Xanın dəstək 

bəyanatları, Pakistan Milli Assambleyasının Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü və Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qəddar hücumlarını kəskin pisləyən qətnamə qəbul 

etməsi, parlamentin sədri Əsəd Qayserin Milli Məclisin sədrinə ünvanladığı məktubda Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki şəxslərinin atəşə tutulmasına qəti etiraz bildirməsi, xarici işlər 

naziri Mahdum Şah Mahmud Qureşinin bəyanatları, diplomatların və jurnalistlərin çıxışları, həmçinin sadə 

pakistanlıların sosial şəbəkələrdə xalqımızın yanında olduqları barədə ürək sözləri bizim üçün çox 

dəyərlidir. Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 

Rusiyanın İnterfaks agentliyinə müsahibəsində Pakistanın və Türkiyənin bu dəstəyini yüksək 

qiymətləndirib və onlara təşəkkürünü bildirib. 

Azərbaycanın Vətən Müharibəsi apardığı günlərdə Pakistanın “National Herald Tribune”, “Pakistan 

Observer” və digər nüfuzlu qəzetləri, “Diplomatic News Agency” informasiya agentliyi, PTV, “Dawn 

News”, “A Plus” televiziya kanalları Azərbaycanın haqlı mövqeyini təbliğ edib, Ordumuzun şanlı Qələbəsi 

haqqında xəbər, məqalə və reportajlar yayıblar. 

Pakistanın Yaxın Şərq ölkələrindəki keçmiş səfiri Cavid Hafizin “Arabnews” qəzetində dərc 

olunmuş “Pakistan niyə Azərbaycanı dəstəkləyir?” sərlövhəli məqaləsində bildirilir ki, Türkiyədən sonra 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə olan Pakistan qardaş azərbaycanlılarla sıx və səmimi 

əlaqələr qurub. Rəsmi Bakı Pakistanın Cəmmu və Kəşmir, İslamabad isə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizama salınmasında mövqeyini daim dəstəkləyib. Azərbaycan, eyni zamanda, 1996-cı ildən 

İƏT-də Kəşmir üzrə təmas qrupunun üzvüdür. 

Diplomat yazır ki, Dağlıq Qarabağ ərazisinə sonradan köçürülən ermənilərin separatçı mövqeyi, 

Ermənistanın işğalçı siyasəti sonda iflasla nəticələnməli idi və belə də oldu. 
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Subyektliyə son ümidlər də puç oldu 

 

[18:20] 12.11.2020  

 

Yaxın vaxtlara qədər beynəlxalq ekspert birliyində “Arsax” obrazı “de-fakto” mövcud olan, amma 

“de-yure” sona qədər formalaşmamış bir məfhum kimi qəbul edilir və ya təqdim olunurdu. Onu “de-yure” 

Azərbaycanın hissəsi (dırnaqsız), amma “de-fakto müstəqil” adlandırırdılar. Şəxsən mən bu mövqe ilə heç 

vaxt razı olmamışam, ona görə ki, mənim fikrimcə “de-fakto” terminini onun “müstəqilliyinə” yox, ilhaq 

olunmasına tətbiq etmək daha düzgün olardı. Onun “müstəqilliyi” “de-fakto” deyil, yalnız “bəyan edilmə” 

səviyyəsində mövcud olub. 

İndi isə üçtərəfli Rusiya-Ermənistan-Azərbaycan bəyanatı (bu sənəd artıq “Kapitulyasiya haqqında 

akt” kimi tarixə düşüb) imzalanandan sonra “Arsax” hətta bəyan edilmə və “de-fakto” müstəvisində piar 

edilən subyektlik statusuna son ümidlərini də itirib. İndi o, nə müstəqildir, nə də ilhaq edilib. Ümumiyyətlə 

yoxdur! O, demək olar ki, azad edilib və lap yaxın vaxtlarda onun Azərbaycana dinc yolla reinteqrasiyası 

prosesi başlanacaq. Ermənistanın kapitulyasiyasının mahiyyəti də bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın sadəcə 

əyilib yerdən qaldırmağa hazır olduğu statusu Ermənistan öz əli ilə ona verdi. 

Əgər bütün bunlardan sonra İrəvanda və ya Qarabağın özündə kimsə hansısa “Arsax xalqı” və ya 

“Arsax prezidenti” barədə danışarsa, mən çox heyrətlənərəm. Belə bir xalq yoxdur, o yerin sakinləri var. 

“Prezident” isə çoxdan harayasa qaçıb. 

Hərçənd, mən artıq çoxdandır ki, nəyəsə təəccüblənmirəm. 

“Tanınmamış respublika” termini öz aktuallığını itirir, çünki Ermənistan Azərbaycanın qarşısında 

təslim olmaqla özünün nəinki “miatsum” (“yenidən birləşmə”) ideyasının, hətta son nəticədə Ermənistanla 

birləşmək yolunda ilk addım kimi aralıq “müstəqillik” ideyasının da sona çatdığını etiraf edir. 

Ona görə hələ letargiya yuxusunda olan qonşularımıza məsləhət görərdim ki, reallıqla barışsınlar – 

“Arsax” de-yure əvvəldən də yox idi, indi isə hətta de-fakto da yoxdur. Amma Azərbaycanın ermənilər 

yaşayan rayonları var və həmin rayonlarda Azərbaycan Konstitusiyasının qüvvəsi həm de-yure, həm də de-

fakto bərpa olunacaq. 

İndi həmin rayonlar Azərbaycanın cənub, şimal və şimal-qərbində yerləşən, müvafiq surətdə etnik 

talışların, ləzgilərin, avarların və başqalarının yaşadığı rayonlardan heç nə ilə fərqlənməyəcək. Yeganə fərq 

ondan ibarət olacaq ki, qanuna itaət edən bu rayonlardan fərqli olaraq Azərbaycanın ermənilər yaşayan 

rayonlarının perimetri boyunca sülhməramlılar yerləşəcək. 

Bu, kapitulyasiyanın ən mühüm şərtidir və unutmayın ki, əgər Paşinyan bu şərtləri qəbul etməsəydi, 

Azərbaycan bayrağı sayılı günlər ərzində Xankəndidə ucaldılar, bu şəhərin əhalisi isə oranı tərk edər və 

daha heç vaxt oraya qayıtmazdı. 

Mən bunları lovğalanmaq üçün yazmıram. Bu, Araik Arutyunyanın acı etirafıdır (ümidvaram ki, o, 

üzərində “arsax respublikasının prezidenti” sözləri çap edilmiş bütün vizit vərəqlərini yandırmaq üçün 

özündə cəsarət tapacaq). Bu, kapitulyasiya barədə akt imzalanandan bir neçə gün əvvəl (gərək ki, noyabrın 

2-dən başlayaraq) Paşinyana Bakının şərtlərini qəbul etməsi üçün yalvaran Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

baş qərargahının etirafıdır. 

Əgər Paşinyan təslim olmasının qəbul edilməsi xahişi ilə vaxtında müraciət etməsəydi, Dağlıq 

Qarabağın hələ işğaldan azad edilməmiş rayonları sayılı günlər ərzində azad edilər və onların da aqibəti 

Hadrut kimi olardı. Səmimi deyirəm, mən çox istərdim ki, Azərbaycanın Qələbə bayrağı Xankəndidə 

“reyxstaq” üzərində qaldırılsın. Mənim və milyonlarla həmvətənimizin bu istəyimizi boğmağa məcbur edən 

yeganə səbəb o idi ki, həmin “ləzzətli” səhnə xatirinə bizim qəhrəman övladlarımızın bir damla qanı 

axıdılmalı olardı. 

Ona görə ümid edirəm, İrəvanda da, Xankəndidə də başa düşürlər ki, Bakının Paşinyanın 

kapitulyasiyasını qəbul etməyə razılaşması ona kənardan təzyiqin nəticəsi deyil (artıq bunu anlamağın 

vaxtıdır ki, Bakı hər hansı kənar təzyiqlərə qarşı tamamilə immundur), çox böyük güzəşt idi: rəsmi Bakı 

alicənablıq edərək, Azərbaycan Ordusunun hələ gedib çatmadığı, amma cəmi bir neçə gün ərzində çata 

biləcəyi yerlərdə etnik ermənilərin bundan sonra da yaşamasına razılıq verib. İndi məlum olub ki, 

Azərbaycan Ordusunun hissələri Xankəndiyə yaxınlaşanda şəhərdə cəmi yüz nəfər müdafiəçi qalmışdı, bu 

isə müxtəlif istiqamətlərdən hücuma keçən Azərbaycan Ordusunun çoxminlik qruplaşması qarşısında çox 

cüzi idi. Bütün bunlara baxmayaraq artıq indidən erməni KİV-lərində qisas almaq, Kür çayına yaxınlaşmaq 

barədə çağırışlar dərc edilir. 
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Sizin ağlınız varmı? Siz Azərbaycandan tamamilə və birdəfəlik qaçmaq həddində idiniz. Bir həftə 

də belə davam etsəydi, Xankəndi, Xocavənd, Əsgəran, Ağdərə də “hadrut” və “şuşa” olardı. Sizin xəyalınız 

ümumiyyətlə hansı səmada uçur? Sizə Azərbaycanda qalmaq və bu ölkənin vətəndaşları kimi yaşamaq 

imkanı verilib. Qoy məni söysünlər, lap daşqalaq etsinlər, amma mən hesab edirəm ki, gərək sizə belə 

imkan verilməyəydi! Xüsusən Ermənistanda ərazisi Azərbaycanın Şuşa rayonu ilə birlikdə keçmiş DQMV-

nin sahəsindən 1,5 dəfə böyük olan ərazidə yaşayan 212.000 Azərbaycanlı tamamilə qovulandan sonra. 

Şəxsən mən istərdim ki, Qarabağ erməniləri azərbaycanlıların Ermənistanda qoyub gəldikləri kəndlərə və 

şəhərlərə köçürülsünlər. Amma sizin Azərbaycanda qalmağınıza imkan verilib. Bəli, bu, böyük 

alicənablıqdır. Amma bir daha təkrar edirəm: mənim fikrimcə, siz buna layiq deyilsiniz! Bu, Ermənistandan 

qovulmuş azərbaycanlılara münasibətdə böyük haqsızlıqdır. Buna görə də Kür çayına, Xəzər dənizinə 

yaxınlaşmaq və ya “türkləri dənizə atmaq” barədə fikirləri başınızdan çıxarın. Bəlkə kifayətdir? 

Kapitulyasiyanı siz xahiş etdiniz və biz bu xahişi qəbul etdik. Amma gəlin iş barədə danışaq. 

İş isə belədir: arsax daha yoxdur və olmayacaq. Nə de-fakto, nə də bəyanat şəklində. Elə bir subyekt 

yoxdur və olmayıb. Amma azərbaycanlılarsız (sevinin!) Ermənistan və Azərbaycanın əsasən ermənilər 

yaşayan rayonları var. Bu, arzu ediləni həqiqət kimi qələmə vermək deyil, on the ground və ya status-kvo 

post bellum belədir. Söhbətə bu nöqtədən başlayacağam. 

Nikolun imzaladığı kapitulyasiya aktından belə başa düşdüm ki, bu il dekabrın 1-də onun arzusu, 

nəhayət ki, çin olacaq – Ermənistan daha münaqişə tərəfi (artıq həll edilmiş münaqişə) olmayacaq, 

Azərbaycan Qarabağ erməniləri ilə danışıqlar masası arxasında əyləşəcək. Amma son otuz ildə İrəvanda 

istədikləri kimi deyil, “dövlət-dövlət” formatında deyil, “hökumət – vətəndaşlar” formatında. Başqa sözlə 

desək dekabrın 1-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin sonuncu hərbi qulluqçusu Azərbaycan ərazisini tərk 

edəndə və Qarabağın sonuncu silahlı sakini silahı yerə qoyanda Ermənistan-Azərbaycan dövlətlərarası 

münaqişə hökumət ilə region arasında dövlətdaxili münaqişəyə çevrilmədən başa çatacaq. Ermənistan tərəfi 

üçün tam fiasko ilə başa çatmış otuz illik münaqişə onu ən böyük arzusundan – hər hansı status ümidindən 

məhrum etdi. Halbuki ona ən geniş muxtariyyət təklif edilmişdi. Sadəcə, formal olaraq özünün 

Azərbaycanın tərkib hissəsini olmasını etiraf etməsi və bu ölkənin vətəndaşları adlanması, daha sonra az 

qala müstəqil dövlət kimi yaşaması təklif edilmişdi. 

Onlar razılaşmadılar, daha çox istədilər. Azərbaycanlıları ələ salır, alçaldır, onlara gülürdülər… 

Azərbaycanlılar isə bütün bunlara dözür, onları inandırmağa çalışırdılar. 

İndi artıq nə referendum olacaq, nə də status – nə aralıq, nə də son status. Onlar “müstəqil” dövlətdə 

yaşadılar, hətta özlərinə bayraq da icad etmişdilər, himn yazmışdılar, bəzi paytaxt şəhərlərində “səfirliklər” 

açır, amma utandıqlarından onları QHT tatus ilə gizlədirdilər. Bütün bunlar oldu, keçdi. İndi hər şey öz 

yerinə qayıdır. Onlar Azərbaycanın 10 milyon digər vətəndaşından heç nə ilə fərqlənməyəcək. Əgər bu 

variant xoşunuza gəlmirsə çıxın gedin. Arsaxın subyekt tatus isə yoxdur və olmayacaq. 

Hərçənd, belə bir status heç vaxt olmayıb. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 
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Türkiyə və Rusiyanın sülhyaratma missiyası fonunda Fransa və Kanadanın qərəzli 

münasibəti 

 

[17:41] 12.11.2020  

 

Heç bir bəyanat, açıqlama Azərbaycan Ordusunun gücü və Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli 

iradəsi ilə bərpa olunan ədalətə təsir etmək gücündə deyil 

 

Noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, Ermənistanın baş nazirinin birgə 

imzaladıqları bəyanatla Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyuldu. Beləliklə, 

Ermənistanın növbəti hərbi təxribatından sonra Azərbaycanın həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı 

nəticəsində Paşinyan hərbi kapitulyasiyanı qəbul etməyə məcbur oldu. 

Türkiyə-Rusiya sülhyaratma missiyası Dağlıq Qarabağda davamlı sülhə zəmin yaradacaq 

Dünyada hər hansı münaqişədə əldə olunan razılaşmadan sonra bölgədə sülhü və təhlükəsizliyi təmin 

etmək, sülhə qarşı ola biləcək hər hansı təhdidlərin qarşısını almaq, mövcud anlaşılmazlıqların qarşılıqlı 

anlaşma yolu və hüquqi müstəvidə həllinə nail olmaq üçün sülhməramlı qüvvələrin cəlb olunması təcrübəsi 

geniş yayılıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də davamlı sülhə nail olmaq üçün bu təcrübəyə müraciət 

edildi. Bölgədə sülhün bərqərar olması istiqamətində Türkiyə və Rusiya sülhməramlıları birgə çalışacaqlar. 

Noyabrın 11-də Türkiyənin və Rusiyanın müdafiə nazirləri Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə 

ortaq mərkəzin yaradılmasına dair memorandum imzalayıblar. Bu sənədə əsasən, yaradılan atəşkəsə nəzarət 

üzrə sülhməramlı mərkəz münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin 

artırılması məqsədi daşıyır. Mərkəz tərəflərin hərbi əməliyyatların dayandırılması rejiminə uyğunluğuna 

etibarlı nəzarət etməyə imkan verəcək, həmçinin münaqişənin həlli üçün möhkəm zəmin yaradacaq. 

Həmçinin Azərbaycan ərazisində, atəşkəs rejiminə əməl olunması barədə məlumat toplayacaq, 

ümumiləşdirəcək və yoxlayacaq. Mərkəz müqavilələrin pozulması ilə bağlı hər hansı şikayət, sual və ya 

narahatlığın araşdırılması ilə məşğul olacaq. 

Qeyd edək ki, missiyanı həyata keçirəcək Türkiyə və Rusiya Azərbaycan ilə əlaqələrə böyük önəm 

verən ölkələrdir. Sentyabrın 27-də hərbi əməliyyatların başladığı ilk gündən Azərbaycanın yanında 

olduğunu ən yüksək səviyyədə bəyan edən qardaş Türkiyə hər zaman bütün məsələlərdə ölkəmizlə 

həmrəylik nümayiş etdirib. Azərbaycan və Türkiyənin birgə təşəbbüsü ilə icra olunan qlobal layihələr bu 

gün regionumuzun inkişafında önəmli rola malikdir. Son proseslərdə də Türkiyə Azərbaycana siyasi və 

mənəvi dəstəyini ifadə edib. Bununla yanaşı, Türkiyə artıq dünyada da böyük nüfuza malik ölkə kimi qəbul 

olunur və regionda onun təsir imkanları danılmazdır. 

Dünyada və regionumuzda əsas güclərdən hesab olunan Rusiyanın Azərbaycan ilə münasibətləri də 

strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Ölkələrimiz bütün sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinə 

malikdirlər. 

Türkiyə və Rusiya arasında əməkdaşlıq, eləcə də prezidentlər Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Vladimir 

Putinin mütəmadi təmasları, əldə olunan razılaşmalar iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da 

yaxınlaşdırıb. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, qarşıdakı 5 il ərzində Rusiya-Türkiyə sülhyaratma missiyası öz 

vəzifəsini icra etməklə Dağlıq Qarabağda davamlı sülhün bərqərar olmasını təmin edəcək. 

Fransa və Kanada: Tarixi sülhə 

qərəzli münasibət bəsləyən ölkələr 

Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sona çatır. İllərdir işğal altında olan Azərbaycan torpaqları tam 

şəkildə işğaldan azad edilir və ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunur. Azərbaycan Ordusunun uğurlu hərbi 

əməliyyatlarının nəticəsində tarixi ədalətin bərpa olunması, sülhün əldə edilməsi bəzi ermənipərəst mövqe 

sərgiləyən ölkələri ciddi narahat edir.  

Fransa və Kanada xarici işlər nazirləri səviyyəsində verilən bəyanatlar bu ölkələrin ermənipərəst 

mövqeləri ilə yanaşı, bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunmasına nə dərəcədə istəkli olmalarını da sual 

altında qoyur. Birincisi, Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi hər hansı ölkənin 

maraqlarından çıxış etməsi yolverilməzdir. Digər tərəfdən, ötən illər ərzində Fransa münaqişənin 

beynəlxalq hüququn normaları çərçivəsində, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun həllinə 

hər hansısa töhfə vermədiyi halda əldə olunan sülhə niyə qərəzli yanaşma nümayiş etdirir. 
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Bu məsələyə münasibət bildirən Prezidentin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib: “Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın 

baş nazirinin birgə bəyanatının qəbul edilməsində Fransanın hər hansı rolu olmayıb. Yəqin ki, Fransa 

Rusiyanın bu məsələdə rolundan qısqanclıq keçirir. Ermənistan baş nazirinin bu sənədi imzalaması artıq 

hər şeyi deyir. İndi Fransa ermənilərdən daha çox erməni olmağa cəhd göstərir”. 

Digər tərəfdən, Türkiyənin də münaqişənin həllində rolu və sülhməramlı missiyada iştirakı təbii ki, 

Fransanı narahat edir. Lakin Prezidentin köməkçisinin də qeyd etdiyi kimi, Paşinyan sənədi imzalayıb, 

onun bundan başqa çıxış yolu da yox idi. 

Hərbi əməliyyatların ilk günlərindən ermənipərəst mövqe sərgiləyən Fransanın və Kanadanın bu cür 

yanaşmaları hərbi proseslər zamanı heç bir təsir gücünə malik olmadı. Fransanın bu cür yanaşmasına isə ən 

gözəl cavabı Azərbaycan Prezidenti verdi: “Əgər Fransa Dağlıq Qarabağ üçün öz müqəddəratını təyinetmə 

istəyirsə, qoy onlar demək olar ki, sakinlərinin yarısı ermənilərdən ibarət olan Marsel şəhərini onlara 

versinlər və onlara Dağlıq Qarabağ respublikası elan etməyə icazə versinlər və qoy onlara müstəqillik 

versinlər”. 

Hazırkı sülh dövründə də bu bəyanatlar heç bir çəkiyə malik deyil. Sadəcə olaraq, Emmanuel Makron 

və onun hökuməti indidən erməni lobbisinin də böyük təsir imkanı olan 2022-ci il seçkilərinə hazırlaşır və 

bu açıqlamalar da indidən erməni lobbisinin dəstəyini almağa hesablanıb. 

Heç kim unutmasın ki, Azərbaycan Ordusunun gücü və Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli iradəsi 

sayəsində artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz ədalətli həllini tapıb. Beləliklə, heç bir bəyanat, açıqlama 

əldə olunan Qələbəmizə təsir etmək gücündə deyil. 

 

Əsəd Məmmədov 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 
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Abxaziyadan gələn bir qrup muzdlu barəsində Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi 

başlanıb 

 

[17:25] 12.11.2020  

 

Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi davam 

etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həyata keçirilən bu tədbirlərin 

davamı kimi, Gürcüstanın Abxaziya ərazisində yaşayan bir qrup şəxsin Azərbaycan Respublikasına qarşı 

törətdikləri cinayət əməllərinə dair Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda toplanmış material üzrə 

araşdırma aparılıb. 

Araşdırmalarla Gürcüstanın Abxaziya ərazisində yaşayan Seyran Kocamanyan, Qalust Trapizonyan 

və qeyrilərinin çağırışı və rəhbərliyi altında 20-dən çox şəxsin 2020-ci ilin oktyabr ayında qondarma 

“Dağlıq Qarabağ” rejiminin rəhbər şəxsləri ilə görüşüb döyüş əməliyyatlarında iştiraklarına dair 

müzakirələr aparmaqla cinayət əlaqəsinə girmələri, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış dövlət sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış 

məntəqələrindən kənarda, yəni Ermənistan ərazisindən qanunsuz keçərək Xankəndi şəhəri və işğal altında 

olmuş digər yaşayış məntəqələrinə gəlmələri, Azərbaycan Respublikasının dinc vətəndaşlarına və antiterror 

əməliyyatlarını həyata keçirən silahlı qüvvələrinə qarşı Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən muzdlu kimi 

istifadə edilmələri müəyyənləşdirilib. 

Bundan başqa, cinayətkar birlik üzvlərinin döyüş sursatlarından, hərbi texnikadan istifadə edib 

atəşlər açaraq xüsusi amansızlıq və ümumi təhlükəli üsulla, milli düşmənçilik niyyəti ilə, hərbi 

əməliyyatlarda iştirak etməyən dinc sakinlərinə qarşı çoxsaylı cinayət əməllərinə yol vermələri, ictimai 

təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətməklə 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak etmələri aşkarlanıb. 

Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat 

tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 318.2-ci (Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq 

keçmə) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq 

İdarəsinə həvalə edilib. 

Baş Prokurorluq bəyan edir ki, qeyd edilən və bu kimi digər cinayət faktlarına görə təqsirkar şəxslərin 

beynəlxalq hüquq normalarına əsasən məsuliyyətə cəlb edilməsindən ötrü mümkün olan bütün tədbirlər 

görülməklə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilməsi təmin olunacaq. 

 

AZƏRTAC 
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İşğaldan azad olunmuş Qubadlı rayonunun Xocik və Cəbrayıl rayonunun Hovuslu kəndlərindən 

videoreportaj 

 

[17:06] 12.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş Qubadlı rayonunun Xocik və Cəbrayıl rayonunun Hovuslu 

kəndlərindən videoreportaj yayıb. 

AZƏRTAC videoreportajı təqdim edir. 
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Milli Məclisin sədri Fransa Parlamentinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb 

 

[16:33] 12.11.2020  

 

Noyabrın 12-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Fransa Parlamentinin 

Azərbaycanla dostluq qrupunun vitse-prezidenti Jerom Lamberin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə 

görüşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə spiker Sahibə Qafarova ölkələrimiz arasında əlaqələrin zəngin 

tarixinin olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkələrimiz 

arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşməsində ulu öndər Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. Bu gün 

bu siyasət Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycanın Birinci 

vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva əlaqələrimizin hərtərəfli inkişafına böyük töhfələr verib. Mehriban 

xanım Əliyeva vaxtilə Milli Məclisdə Fransa ilə dostluq qrupunun sədri kimi parlamentlərarası 

münasibətlərimizin dərinləşməsində mühüm rol oynayıb. Heç də təsadüfi deyil ki, məhz bu sahədəki 

fəaliyyətinə görə Mehriban Əliyeva Fransa Respublikasının “Şərəf Legionunun Zabiti” dövlət ordeni ilə 

təltif edilib. 

Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlığımız yüksələn 

xətlə inkişaf etməkdədir. Əlaqələrimizin inkişafında parlamentlərimizin rolu böyükdür. Hər iki ölkənin 

qanunvericilik orqanlarında dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsi təqdirəlayiqdir. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən söz açan Sahibə Qafarova bildirib ki, 

Ermənistanın növbəti təxribatından sonra sentyabrın 27-də Azərbaycan Ordusu əks–hücum əməliyyatına 

və Dağlıq Qarabağda öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə başlayıb. Milli Məclisin sədri təəssüf hissi ilə 

qeyd edib ki, müxtəlif səviyyələrdə əlaqələrimizin mövcudluğuna baxmayaraq, Fransa tərəfi, o cümlədən 

Fransa dostluq qrupunun sədri bu məsələdə Azərbaycanın haqlı mövqeyinə dəstək ifadə etməyib. Əksinə, 

Fransanın bir sıra yüksəksəviyyəli rəsmilərinin dilindən Ermənistanın işğalçılıq siyasətini dəstəkləyən 

fikirlər səslənib. Bu ölkənin Avropa və xarici işlər üzrə naziri Jan-İv Lö Drianın son bəyanatı isə Fransanın 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi qismində mandatına uyğun deyil və tamamilə qərəzli xarakter 

daşıyır. Bütün bunlar, təbii olaraq Azərbaycan ictimaiyyətində haqlı narazılıq doğurur. Azərbaycan 

beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Bu, ölkəmizin 

qanuni haqqıdır. 

Sahibə Qafarova Fransa nümayəndə heyətinin üzvlərinin ölkəmizə səfəri zamanı keçirilən görüşlərdə 

səslənən fikirlərin Fransa Milli Assambleyasında səsləndiriləcəyinə inamını ifadə edib. Ümidvar olduğunu 

bildirib ki, bu səfər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına yeni təkan verəcək. 

Görüşə görə minnətdarlığını bildirən Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun vitse-prezidenti Jerom 

Lamber ölkəmizə dost kimi səfər etdiklərini söyləyib. Müstəqil Azərbaycanın fransalı dostları 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsinə sevinirlər. Qonaq parlamentlər səviyyəsində 

münasibətlərin bundan sonra da inkişaf etdirilməsini önəmli hesab etdiyini və bu əlaqələrə mühüm 

əhəmiyyət verdiyini vurğulayıb. 

Jerom Lamber Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın ölkələrimiz arasında 

münasibətlərin inkişafına verdiyi töhfələri yüksək dəyərləndirib. 

Eyni zamanda, bildirilib ki, dostluq qrupunun üzvləri burada gördüklərini və Azərbaycan tərəfinin 

fikirlərini Fransa ictimaiyyətinə və öz həmkarlarına çatdıracaqlar. 

Qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətinə toxunan qonaq bu cür görüşlərin regionda baş verən proseslərlə 

yaxından tanış olmaq, informasiya mübadiləsi baxımından önəmini vurğulayıb. 

Görüşdə çıxış edən Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun üzvləri parlamentlərarası əlaqələrin 

inkişafı, Cənubi Qafqazda baş verən proseslərlə bağlı fikirlərini bölüşüblər. 

Söhbət zamanı tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 
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İspaniyanın “La Razon” qəzeti: Ermənistan sarsıntı içindədir 

 

[16:23] 12.11.2020  

 

İspaniyanın geniş oxucu kütləsinə malik “La Razon” qəzetində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən 

imzalanmış bəyanatın müddəalarının Ermənistanda etirazlarla qarşılanması geniş şəkildə işıqlandırılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə sözügedən bəyanatın Azərbaycanda böyük sevinclə 

qarşılandığı, bunun əksinə olaraq, Ermənistanın uzun müddət işğal altında saxladığı Azərbaycan 

torpaqlarını itirməsi səbəbindən ölkədə sakinlərin etiraz aksiyasına başladığı qeyd olunur. 

Yazıda 40 gündən artıq davam etmiş döyüşlərin Azərbaycanın tam qələbəsi ilə yekunlaşdığı diqqətə 

çatdırılaraq Ermənistanın ikitərəfli, habelə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı çərçivəsində hərbi 

yardım almaq üçün dəfələrdə Rusiyaya müraciət etdiyi, lakin Rusiyanın döyüşlərin Azərbaycan ərazilərində 

aparılması səbəbindən Ermənistana hər hansı hərbi yardımın göstərilməsindən imtina etdiyi qeyd olunur. 

Məqalədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sözləri də yer alıb: “Bəyanatın mətni şəxsən 

mənim üçün və xalqımız üçün çox ağrılıdır. Bu qərar hərbi vəziyyətin dərindən təhlili və sahənin ən yaxşı 

mütəxəssisləri ilə aparılan müzakirələr əsasında qəbul edilib”. 

Ermənistanda kütləvi iğtişaşlara qatılan etirazçılar baş nazir Nikol Paşinyanı, habelə Ermənistan 

parlamentinin sədri Ararat Mirzoyanı Ermənistana xəyanətdə ittiham edərək onların istefasını tələb edirlər. 

  

Nigar Cəfərli 

AZƏRTACın xüsusi müxbiri, Madrid 
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Azərbaycanın tarixi Qələbəsi münasibətilə Monteneqroda yürüş təşkil olunub 

 

[16:15] 12.11.2020  

 

Monteneqroda yaşayan Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycanın 

Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəliyinin əməkdaşları, Azərbaycan-Monteneqro İqtisadi və Mədəni 

Əlaqələr Mərkəzinin üzvləri və “Azmont Investments” şirkətində çalışan azərbaycanlıların iştirakı ilə 

Podqoritsa şəhərində və Herseq Novidə Bayraq və Qələbə günləri münasibətilə yürüş təşkil olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yürüş iştirakçıları tarixi gün münasibətilə Podqoritsa şəhərində 

Azərbaycanın görkəmli şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin büstünü də ziyarət ediblər. Qarabağın azadlığı 

uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. 

Yürüş iştirakçıları “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!”, “Azərbaycan!”, 

“Qarabağ!” şüarları səsləndiriblər. 

Azərbaycan-Monteneqro İqtisadi və Mədəni Əlaqələr Mərkəzinin direktoru Seyran Mirzəzadə yürüş 

iştirakçılarını tarixi Qələbə münasibətilə təbrik edib. O, Qələbənin Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin iradəsi, diplomatik məharəti və müdrikliyi, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun cəsarəti və igidliyi 

nəticəsində əldə olunduğunu bildirib. Ali Baş Komandanın ətrafında yumruq kimi birləşən xalqımızın 

qələbələrinin davamlı olacağına əminliyini ifadə edib. Xarici ölkələrdə, o cümlədən Mionteneqroda 

yaşayan hər bir azərbaycanlının bu günlərdə göstərmiş olduğu həmrəylik və birliyə görə təşəkkürünü ifadə 

edib. 

İştirakçılar bu günün bütün azərbaycanlıların həyatında ən xoşbəxt gün olduğunu vurğulayaraq, belə 

xoşbəxt anları xalqımıza yaşadan Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və müzəffər ordumuza təşəkkürlərini 

bildiriblər. 
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İşğaldan azad olunan Şuşada səslənən ilk Azərbaycan radiosu - ASAN Radio 

 

[16:08] 12.11.2020  

 

Şuşa şəhəri 28 il sonra – 2020-ci il noyabrın 8-də işğaldan azad olunub. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ASAN Radio işğaldan 

azad olunan Şuşada səslənən ilk Azərbaycan radiosu oldu. 

Bildirilib ki, operativ məlumat dalğası - ASAN Radio Azərbaycanda 100, 96.5, 95.6 və 92.7 FM 

dalğalarında yayımlanır. Radionu asanradio.az saytından və mobil tətbiqlərdən dinləmək olar. 

Xatırladaq ki, ASAN Radio Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə 2015-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 

tabeliyində yaradılıb. Elə həmin ilin dekabrın 24-də yayıma başlayıb. Bu il ASAN Radionun fəaliyyətinin 

5 ili tamam olur. 

 

AZƏRTAC 
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İnternet resurslarında terrorçuluğa çağırışlar edən ermənilərlə bağlı cinayət işi açılıb 

 

[16:04] 12.11.2020  

 

Ölkə ərazisində ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn təxribat, terror aktı və digər cinayətkar 

əməlləri törədilməsinə cəhdlərin qarşısının alınması, habelə bu tipli əməllərə yol vermiş şəxslərin 

beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilmələri üçün Azərbaycan Respublikasının 

Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həyata keçirilən kompleks 

tədbirlərin davamı kimi, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda aparılmış araşdırmalarla bəzi 

internet resurslarında terrorçuluğa açıq çağırışların edilməsi ilə bağlı ayrı-ayrı faktlar təhlil edilib. 

Araşdırmalarla Ermənistan Respublikasının vətəndaşı, işğalçı ölkənin “Demokratiya naminə 

Tərəfdaşlıq” Mərkəzinin sədri, habelə “Erməni dinləri” veb-saytının redaktoru Stepan Daniyelyan və 

erməni tarixçi, publisist, Ermənistan Milli Elmlər Akademiyası nəzdindəki “Erməni Soyqırımı Muzey-

İnstitutu”nun direktoru, İrəvan Dövlət Universitetinin müəllimi, “Prospekt” Regional və Siyasi 

Araşdırmalar Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Ayk Demoyanın özlərinə məxsus sosial şəbəkə və digər 

internet səhifələrində ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, 

əhali arasında vahimə yaratmaq, insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərərin vurulması, 

əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və bu kimi ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi 

yaradan partlayışlar törətmək və belə hərəkətlərin törədiləcəyi hədəsi ilə müşayiət olunan terrorçuluğa açıq 

çağırışlar etmələri, o cümlədən eyni məzmunlu materialları yaymaları müəyyənləşdirilib. 

Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 12.2, 214-2-ci (terrorçuluğa açıq çağırışlar) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və 

istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda iş üzrə intensiv istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən ölkə ərazisində, o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlarına qarşı yönələn istənilən hüquqa zidd əməlin qarşısı alınmaqla, cinayətkar 

əməllərə yol vermiş şəxslərin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün 

bütün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. 
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XİN: Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Birgə Rusiya-Türkiyə Mərkəzinin yaradılması ilə 

bağlı Memorandumu alqışlayırıq 

 

[15:57] 12.11.2020  

 

Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri, 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış birgə bəyanatdan irəli gələrək, Dağlıq Qarabağ 

münaqişə zonasında atəşkəsə və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasına nəzarət üzrə Birgə Rusiya-

Türkiyə Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı noyabrın 11-də Memorandumun imzalanmasını alqışlayırıq. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib. 

Məlumatda, həmçinin deyilir: “Azərbaycan ərazisində yerləşəcək, atəşkəs rejiminə və bütün hərbi 

əməliyyatların dayandırılmasına nəzarəti həyata keçirəcək Birgə Mərkəzin işinin təşkili ilə əlaqədar ən qısa 

zamanda Birgə İşçi Qrupunun fəaliyyətə başlayacağını məmnunluqla qeyd edirik. 

Birgə Mərkəzin fəaliyyətinin atəşkəs rejiminə nəzarətin səmərəliliyinin artırılmasına, beləliklə də 

bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfə verəcəyinə inanırıq. 
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Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunmuş Azıx, Akaku və Ağbulaq 

kəndlərindən videoreportaj yayıb  

 

[15:35] 12.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunmuş Azıx, Akaku və Ağbulaq 

kəndlərindən videoreportaj yayıb. 

AZƏRTAC videoreportajı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Moldova Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatlarının dayandırılması barədə razılaşmaları alqışlayır 

 

[15:05] 12.11.2020  

 

Moldova Respublikasının Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya Nazirliyi Dağlıq Qarabağda döyüş 

əməliyyatlarının dayandırılması barədə razılaşmaları alqışlayır. 

Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyasının liderləri tərəfindən 

imzalanan bəyanat regionda sülh yolunda atılan mühüm addımdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Moldova Respublikasının Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya 

Nazirliyinin bəyanatında deyilir. 

Nazirlik bir daha bəyan edir ki, Moldova Respublikası regionda möhkəm sülhün bərqərar olması 

üçün beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına əsaslanan prosesi qətiyyətlə dəstəkləyir. 

  

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu 
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İşğaldan azad edilmiş rayonların polis şöbələrinin rəisləri həmin rayonların müvəqqəti 

komendantları təyin olunublar 

 

[14:42] 12.11.2020  

 

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin 

təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli Fərmanı rəhbər 

tutularaq Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun imzaladığı əmrlərlə işğaldan azad 

edilmiş rayonların polis şöbələrinin rəisləri həmin rayonların müvəqqəti komendantları təyin olunublar. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qeyd olunan Fərmandan 

irəli gələn digər vəzifələrin də icrası davam etdirilir. 
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Azərbaycan Ordusunun şanlı Qələbəsi Yeni Zelandiya mətbuatının da diqqət mərkəzindədir 

 

[14:30] 12.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun Ermənistan qoşunlarının işğal altındakı torpaqlardan çıxarılması uğrunda 

apardığı müharibədə qazandığı şanlı Qələbə Yeni Zelandiyanın kütləvi-informasiya vasitələrinin də diqqət 

mərkəzindədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Radio New Zeland”, “New Zeland Herald” kimi nüfuzlu KİV-lər, 

“cairnspost.com au” və digər saytlar yaydıqları materiallarda 44 gün davam edən müharibənin 

Azərbaycanın şanlı Qələbəsi, Ermənistanın isə məğlubiyyəti ilə başa çatdığını qeyd edilib. Bildirilib ki, 

tərəflər arasında razılaşma Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən noyabrın 10-da imzalanıb. 

Məlumatlarda bəyanatın mətni ilə Azərbaycan xalqını tanış edən Prezident İlham Əliyevin xalqa 

müraciətinə də geniş yer verilib. Azərbaycan Prezidentinin sözləri sitat gətirilib: “Faktiki olaraq bu bəyanat 

Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir”. 

Münaqişənin son mərhələsinin sentyabrın 27-də başladığı qeyd edilib, döyüşlərin gedişində Rusiya 

və ABŞ-ın təşəbbüsü ilə üç humanitar atəşkəsin elan olunduğu, lakin heç birinə əməl edilmədiyi bildirilib. 

Azərbaycan Ordusunun azad etdiyi torpaqları geri qaytarmağa çalışan Ermənistan qoşunlarının cəhdlərinin 

heç bir nəticə vermədiyi, əksinə, noyabrın 8-də Dağlıq Qarabağın ikinci böyük şəhəri Şuşanın işğaldan azad 

olunduğu qeyd edilib. Vurğulanıb ki, strateji əhəmiyyətə malik olan bu şəhər Dağlıq Qarabağın paytaxtı 

Xankəndini Ermənistanla birləşdirən yolun üzərində yerləşir. 

Azərbaycan Prezidentinə istinadla bildirilir ki, bununla da uzun müddətdir davam edən münaqişəyə 

son qoyulacaq, Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan tərəfindən işğal edilən bütün ərazilər Azərbaycana 

qaytarılacaq və Türkiyə regionda yerləşdiriləcək sülhməramlı qüvvələrə qatılacaq. 

Bu xəbəri böyük sevinclə qarşılayan Azərbaycan xalqının möhtəşəm Qələbə münasibətilə küçələrə 

axışdığı, müxtəlif mahnı və rəqslərlə şanlı qələbəni qeyd etdiyi də məqalələrdə əksini tapıb. 

Bunlarla yanaşı, birgə bəyanatın elan olunmasından sonra Ermənistanın paytaxtı Yerevanda baş nazir 

N.Paşinyanın istefasını tələb edən etirazların başladığı, etirazçıların hökumət binasını ələ keçirdikləri də 

bildirilib. Həmçinin N.Paşinyanın sözləri sitat gətirilib: “Başqa yol yox idi. Bu, hərbi vəziyyətin təhlilinin 

nəticəsidir”. 

Məqalələrdə, həmçinin Dağlıq Qarabağın tarixi Azərbaycan torpağı olduğu və 1988-ci ildə başlanan 

separatçı hərəkatın Ermənistan tərəfindən dəstəkləndiyi diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, 1991-1994-cü 

illərdə davam edən Birinci Qarabağ müharibəsi Ermənistanın qələbəsi ilə yekunlaşıb və Dağlıq Qarabağdan 

əlavə, Azərbaycanın yeddi rayonu işğal edilib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kanberra 
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Kreml: Rusiya Prezidenti Türkiyə Prezidentinin mövqeyini yüksək qiymətləndirir 

 

[14:27] 12.11.2020  

 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın konstruktiv 

mövqeyini yüksək qiymətləndirir. Yaranan nüanslar və fikir ayrılıqları türkiyəli tərəfdaşlarla dialoqun 

gedişində nizamlanır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. 

O qeyd edib ki, Rusiya və Türkiyə əvvəl gündən fərqli nöqteyi-nəzərlərə malik idilər, lakin müxtəlif 

regional məsələlərin həllində Rusiya və Türkiyənin qarşılıqlı fəaliyyəti özünün səmərəliliyini göstərdi. 

“Biz bu qarşılıqlı fəaliyyəti qiymətləndiririk, biz qarşılıqlı etimadın və əməkdaşlığın səviyyəsini 

qiymətləndiririk”, - deyə Rusiya liderinin mətbuat katibi bildirib. 

Kremlin təmsilçisi deyib: “Bilirsiniz ki, bizim Prezident də türkiyəli həmkarı, Prezident Ərdoğanın 

konstruktiv mövqeyini yüksək qiymətləndirir. Onlar olduqca sıx və substantiv dialoqu davam etdirirlər. 

Lakin, əlbəttə ki, yanaşmalarda müəyyən nüanslar da olur. Biz fikir ayrılıqlarını da nəzərdə tuturuq və 

onları türkiyəli tərəfdaşlarımızla dialoq zamanı nizamlayırıq”. O əlavə edib ki, Kreml birgə bəyanatın 

imzalanmasının mümkün olmasından məmnundur. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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İşğalın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların fitosanitar vəziyyətinə təsiri 

 

[14:12] 12.11.2020  

 

Bitki mühafizəsinin əsas vəzifələrindən biri də müxtəlif vasitələrlə fərqli zoocoğrafi ərazilərdən 

təsadüfən yeni əraziyə keçmiş invaziv zərərli orqanizmləri tədqiq etmək və ehtiyac olduğu təqdirdə lazımi 

mübarizə tədbirləri tətbiq etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə respublikamızın müxtəlif rayonlarına daxil olan 

fərqli ekosistemlərdə vaxtaşırı monitorinqlər aparılır və bitki sağlamlığı istiqamətində lazımi tədbirlər 

həyata keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Elmi-tədqiqat və risklərin 

qiymətləndirilməsi departamentinin Bitki sağlamlığı şöbəsinin mütəxəssisləri Camal Quliyev və Gülnar 

Qəhrəmanovanın hazırladığı məqalədə deyilir. 

Müəlliflər daha sonra yazırlar: Təəssüf ki, uzun illər erməni işğalına məruz qalan ərazilərimizdə bu 

cür tədbirlər planı həyata keçirmək mümkün olmayıb. Belə ki, ölkəmizdə karantin zərərvericiləri, xəstəlik 

və alaq otlarının yayılması haqqında 1997-ci il yanvarın 2-nə aid hesabatda göstərilən məlumatlar işğaldan 

əvvəlki son illərə aiddir. 

İşğaldan əvvəl həmin ərazilərdə Kolorado kartof böcəyi, filloksera, komstok yastıcası, sitrus 

ağqanadlısı, sürünən kəkrə, qızılsarmaşıq kimi karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər qeydə alınıb. 

Ağdərə rayonunda 292 hektar, Xocavənd rayonunda 114 hektar, Xocalı rayonunda 293 hektar, Şuşa 

rayonunda isə 39 hektar sahədə Kolorado kartof böcəyinin yayıldığı müəyyən edilib. Bundan başqa, 

Qubadlıda 8 hektar, Zəngilanda 0,1 hektar, Ağdamda 2 hektar, Füzulidə 15,1 hektar ərazidə Kolorado 

böcəyinə rast gəlinib. 

Filloksera zərərvericisi Ağdərə rayonunda 3000 hektar, Xocalı rayonunda 600 hektar, Xocavənd 

rayonunda 3750 hektar ərazidə qeydə alınıb. İşğal altında olan Ağdam rayonunda isə 2834 hektar ərazini 

əhatə edən üzüm sahəsində zərərvericinin yayıldığı məlumdur. 

Komstok yastıcasına Ağdərə rayonunda 45 hektar, Xocavənd rayonunda 6 hektar, Xocalıda 14 hektar 

ərazidə rast gəlinib. İşğala məruz qalmış digər rayonlarımızdan Ağdamda 32 hektar, Zəngilanda 8 hektar, 

Tərtərdə 5 hektar, Füzulidə 6,9 hektar sahədə komstok yastıcası aşkar edilib. 

Ərazidə həşəratlarla yanaşı, kənd təsərrüfatı sahələrinə ciddi ziyan vuran və karantin tətbiq edilən 

qızılsarmaşıq, sürünən kəkrə kimi alaq otları da qeydə alınıb. Qızılsarmaşığa Ağdam rayonunda 601,5 

hektar, Zəngilan rayonunda 72 hektar, Laçın rayonunda 121 hektar, Füzuli rayonunda 1003 hektar, Ağdərə 

rayonunda 1500 hektar, Xocavənd rayonunda 2400 hektar, Xocalıda 1400 hektar, Şuşada isə 200 hektar 

ərazidə rast gəlinib. Bundan başqa, Ağdam rayonunda 300 hektar ərazidə sürünən kəkrə də yayılıb. 

Lakin işğala məruz qalan ərazilərimizdəki fitosanitar vəziyyət haqqında sonralar heç bir məlumat 

toplamaq mümkün olmayıb. 

Həmin zərərli orqanizmlərin vaxtaşırı monitorinqinin və onlara qarşı fitosanitar tədbirlərin 

aparılmaması onların kütləvi artımına və areallarının işğal olunmayan digər Azərbaycan ərazilərinə doğru 

genişlənməsi ilə nəticələnib. Digər tərəfdən, həmin ərazilərdə həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı 

tətbiq edilən dağıdıcı vasitələr, yaşıllıqların, meşə və kənd təsərrüfatı sahələrinin yandırılaraq və ya digər 

üsullarla məhv edilməsi, kənd təsərrüfatına yararlı ərazilərə çirkab sularının axıdılması, aqrosenozların 

yerində narkotik xassəli bitkilərin əkilməsi, müəyyən məqsədlər üçün meşələrin qırılaraq daşınması və s. 

həmin ərazilərin flora və fauna tərkibinin dəyişməsi fonunda zərərli orqanizmlərin də növ tərkibinin və 

populyasiya sıxlığının dəyişməsinə səbəb olub. 

Ekoloji terror - konkret ölkə tərəfindən və ya şəxs tərəfindən digər ölkənin flora və faunasına zərər 

yetirməklə, təbii sərvətlərini məhv etməklə, bilərəkdən vurulan ziyandır. 

Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən ekoloji terrorlardan biri də işğala məruz qalmış Azərbaycan 

torpaqlarında məqsədyönlü şəkildə törədilmiş yanğınlar və deqradasiyadır. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, respublikamızın meşə fоndu sahəsi 

1213,7 min hektar olmaqla ümumi ərazinin 14 faizini təşkil edir. Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində meşələrimizə külli miqdarda ziyan dəyib. Belə ki, Kəlbəcər, Laçın, 

Zəngilan, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Ağdərə meşə təsərrüfatlarının 261 min hektardan artıq sahəsi 

qırılaraq məhv edilib. Orada yetişən çox qiymətli palıd, fıstıq, vələs, ağcaqayın, ayı findığı, qoz, Şərq çinarı 

kəsilərək Ermənistan ərazisinə daşınıb. 25-26 faizi meşə olan işğal altındakı torpaqların məhv edilməsi, 
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həm də regiondakı heyvan və bitki növlərinin zərər görməsi deməkdir. Aparılan hesablamalara görə, meşə 

sahələrinin təqribən 8-10 faizi məhv edilib. 

Məlumdur ki, 261 min hektar meşə, o cümlədən 13197,5 hektar qiymətli meşə sahələri, hündürlüyü 

45, diametri 6-8 metrədək, yaşı 120 ildən 2 min ilədək olan pasportlaşdırılmış 145 Şərq çinarı və digər 

təbiət abidələri işğal edilmiş ərazilərdə qalıb. Böyük əhəmiyyətə malik olan bu təbiət abidələrinin 

əksəriyyəti həmin ərazilərdə məskunlaşmış ermənilər tərəfindən məhv edilib. 

Ermənistan ordusunun əsgərləri və orada məskunlaşan gəlmə əhali tərəfindən mütəmadi olaraq 

qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində 100 min hektar otlaq, biçənək və yaşıllıqlar, həmçinin meşə 

sahələri yanaraq məhv edilib, torpağın üst münbit qatı yararsız hala düşüb. Müxtəlif vaxtlarda ermənilər 

işğal etdikləri ərazilərin geniş hissəsində (Xocavənd, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan) yanğınlar törədiblər. 

Qeyd edək ki, yanğınlar zamanı ətraf mühitə təxminən 300 milyon manat məbləğində ziyan dəyib. Yanğın 

nəticəsində torpağın üst qatı və bitki örtüyü, ərazidə olan qiymətli ağac və kollar məhv edilib. Orada olan 

fauna və floradan əsər-əlamət qalmayıb, təbiətə xeyli ziyan vurulub. Həmin yanğınlar ekoloji tarazlığın 

pozulmasına, heyvanat aləminin və bitki örtüyünün tələf edilməsinə, atmosferin çirklənməsinə səbəb olub. 

Lakin törədilən yanğınların fəsadları bununla bitmir. Belə ki, təbii ekosistemlərin və aqrosenozların 

məhv edilməsi orada məskunlaşan zərərli orqanizmlərin qida bitkilərinin müxtəlifliyinin artmasına təkan 

verən amillərdəndir. Biçənəklərin və əkin sahələrinin yandırılması bir çox təhlükəli zərərvericilərin, 

xüsusən də ev siçanı, çöl siçanı, adi çöl siçanı, qırmızıquyruq qum siçanı, kiçik Asiya qum siçanı, boz siçan, 

boz siçovul və s. kimi siçanabənzər gəmiricilərin, Mərakeş çəyirtkəsi, Asiya çəyirtkəsi, İtaliya çəyirtkəsi 

kimi sürü halında köç edən zərərvericilərin kütləvi şəkildə sərhədboyu yaşayış ərazilərinə doğru 

yayılmasına və xüsusilə taxıl sahələrinin kütləvi məhvinə səbəb olub. Gəmiricilər kənd təsərrüfatına ziyan 

vurmaqla yanaşı, insanlara və kənd təsərrüfatı heyvanlarına bir çox xəstəliklər yoluxdurub. 

Qeyd edək ki, son illər işğal altında olan ərazilərdən ölkə ərazisinə Mərakeş çəyirtkəsinin və 

siçanabənzər gəmiricilərin miqrasiyası fitosanitar vəziyyəti mürəkkəbləşdirən başlıca amillərdən biridir. 

Rəşadətli ordumuz tərəfindən işğal altında olan ərazilərimizin azad edilməsi həmin sahələrdə fitosanitar 

sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinə şərait yaradıb. 

 

AZƏRTAC 
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə DTX-nin idarə və şöbələri fəaliyyətə başlayır 

 

[14:10] 12.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad 

olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” 2020-ci il 29 oktyabr tarixli 

Fərmanına uyğun olaraq, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli, Qubadlı 

rayonlarında və Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerli şöbələri xidmətə başlayıb. 

DTX-nin ictimai əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Şuşa şəhərinin strateji əhəmiyyəti 

nəzərə alınaraq, DTX-nin Şuşa şəhər idarəsi təsis edilib və yaxın günlərdə onun fəaliyyəti təmin olunacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Hulusi Kılıç: Qazandığı Qələbə can Azərbaycanın gücünə güc qatdı 

 

[13:31] 12.11.2020  

 

Azərbaycan şanlı bir zəfərlə onillikləri əhatə edən “yenilməz erməni” mifini darmadağın edib öz 

torpaqlarına torpağına döndü. Qəhrəman əsgərlərimiz cəbhədə qazandığı Qələbə ilə siyasi və diplomatik 

masada can Azərbaycanın gücünə güc qatdı. Türkiyənin atəşkəs missiyasında tərəf olması hər iki qardaş 

ölkənin strateji maraqlarını tamamladı. Bütün bu uğurlara görə Ali Baş Komandan, Prezident İlham 

Əliyevin timsalında bütün hərbçilərimizi, şəhid və qazilərimizin ailələrini təbrik edir və onlara təşəkkürümü 

ifadə edirəm. 

Bu fikirləri Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç AZƏRTAC-a müsahibəsində 

bildirib. 

Azərbaycana bağlı bütün işlərə eynilə öz vətəninin və xalqının məsələsi kimi yanaşdığını diqqətə 

çatdıran səfir Hulusi Kılıç deyib: “Azərbaycan əsgəri 44 günlük savaşda qanı, canı və sağlamlığı bahasına 

bizlərə bu şərəfli qalibiyyəti qazandırdı. Nəticəyə görə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilir, qaçqın 

və məcburi köçkünlər öz yurdlarına dönür, Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi arasında quru əlaqələri 

bərpa olunur. Lakin bunların hamısından əsas odur ki, Prezident İlham Əliyevinin qətiyyəti və düzgün 

siyasəti nəticəsində qürurumuzun öz yerini almasıdır. Azərbaycan xalqı hər zaman qürurlu və şücaətli olub. 

Lakin işğal faktı milli kimliyimizin üstünə ləkə salmışdı. Bu ləkənin təmizlənməsi istiqamətində göstərilən 

şücaətin dəyərini tarix daha düzgün verəcək”. 

Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə inkişaf dinamikasında olduğunu diqqətə 

çatdıran diplomat bildirib: “Türkiyənin atəşkəs prosesində Rusiya ilə bərabər iştirak etməsi rəsmi Ankara 

ilə Bakının regional proseslərə birgə təsirini gücləndirəcək. Ən yaxın zamanlarda Azərbaycan və Türkiyən 

liderliyi ilə yeni beynəlxalq iqtisadi layihələrin şahidi ola bilərik. Ən əsası, Azərbaycan rəşadətli hərbi 

qələbəsi ilə bölgəyə sülh, inkişaf və tərəqqi bəxş etdi”. 

  

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Kanadanın xarici işlər nazirinin ermənipərəst hisslərin açıq şəkildə ifadə olunduğu bəyanatı 

təəssüf doğurur 

 

[12:58] 12.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsi Kanada xarici işlər 

nazirinin 11 noyabr tarixli bəyanatına dair açıqlama yayıb. 

XİN-in Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, açıqlamada deyilir: 

“Kanadanın xarici işlər nazirinin Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatların 

dayandırılması ilə bağlı verdiyi, ermənipərəst hisslərin açıq şəkildə ifadə olunduğu birtərəfli bəyanat təəssüf 

doğurur. 

Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğalını və yüz minlərlə 

azərbaycanlının insan hüquqlarının pozulmasını qınayan, bu illər ərzində aparılan danışıqlar prosesinə töhfə 

verəcək və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin həyata keçirilməsini dəstəkləyəcək hər 

hansı bəyanatla çıxış etməyən Kanadanın xarici işlər naziri görünür indi münaqişə ilə məşğul olmağa 

başlayıb. 

Xatırladırıq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması və tam 

atəşkəsin elan olunması ilə bağlı birgə bəyanat noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistan baş 

naziri və Rusiya Prezidenti tərəfindən imzalanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsaslanan bu 

razılaşma hazırda həyata keçirilməkdədir. 

Heç bir dövlət, xüsusilə də ərazidən çox uzaqda yerləşənlər bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin 

olunmasında region ölkələrindən daha çox maraqlı ola bilməz. 

Kanada həqiqətən də bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunmasını istəyirsə, o zaman beynəlxalq 

hüquq prinsiplərinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinə uyğun davranmalı və bu 

ruhda bəyanatlarla çıxış etməlidir. Bunun əksi münaqişənin siyasi həllinə və beləliklə də bölgədə sülhün 

bərqərar olmasına zərər verməkdən başqa bir şey deyildir”. 

 

AZƏRTAC 
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Polad Bülbüloğlu: Hamınızdan “Stepanakert” adını unutmağınızı xahiş edirəm 

 

[12:03] 12.11.2020  

 

Hamınızdan “Stepanakert” adını unutmağınızı xahiş edirəm. Azərbaycanda belə şəhər yoxdur, 

Xankəndi adlanan şəhər var. Xahiş edirəm, bu adı yadda saxlayasınız. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu bu sözləri “RBK”ya 

müsahibəsində deyib. 

Səfir Rusiya Prezidentinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında 

imzalanan bəyanatın hazırlanması prosesindən danışaraq qeyd edib ki, bəyanatın detalları liderlər 

tərəfindən müəyyən edilib, texniki işlər isə ölkələrin səfirlikləri və XİN-ləri tərəfindən yerinə yetirilib. Səfir 

bu işlərə görə Rusiya tərəfinə və şəxsən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə minnətdarlığını bildirib. 

P.Bülbüloğlu vurğulayıb ki, əgər münaqişə tərəfləri Cənubi Qafqazda həqiqətən uzunmüddətli və 

sabit sülhə nail olmaq istəyirlərsə, o halda razılaşmanın bəndlərini qüsursuz yerinə yetirməlidirlər. 

Dağlıq Qarabağda erməni əhalinin yaşaması barədə sualı cavablandıran diplomat qeyd edib ki, 

Azərbaycan tərəfi heç vaxt Dağlıq Qarabağdan erməni əhalinin qovulması məqsədini qarşısına qoymayıb. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu məqamı dəfələrlə vurğuladığını xatırladan səfir P.Bülbüloğlu 

bildirib ki, eyni zamanda, Azərbaycan öz ərazilərində separatçı təzahürlərə heç vaxt imkan verməyəcək. 

Bu ərazi, birmənalı olaraq, Azərbaycan Respublikasına mənsubdur və o, Azərbaycan qanunları ilə 

yaşayacaq. Səfir deyib: “Dağlıq Qarabağa qayıtmaq, sülh şəraitində yaşamaq və işləmək istəyən erməni 

millətindən olan vətəndaşlar qala bilərlər. Lakin onlardan hər hansı biri yenidən əlinə silah alarsa, o halda 

onlara terrorçulara qarşı olan münasibət göstəriləcək. Onlar başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına uyğun yaşayacaqlar. Separatizm – böyük bəladır. Əgər ona imkan verilərsə, o 

halda Avropada bir çox ölkələr bundan əziyyət çəkərlər. Azərbaycan da Rusiya kimi çoxmillətli və 

çoxkonfessiyalı ölkədir”. 

Diplomat, həmçinin bəzi politoloqların və siyasətçilərin diqqətinə çatdırıb ki, Azərbaycan və 

Ermənistan arasında razılaşma Rusiya Prezidentinin vasitəçiliyi ilə bağlanıb. “Deputat bunu necə deyə 

bilər? Bu gün bir deputat barmağını silkələyərək Azərbaycanı hədələmək istəyib ki, əgər sülhməramlının 

başından bir tük əskik olarsa, o halda Bakının aqibəti Tbilisidən betər olacaq. Həmin deputat yəqin yaddan 

çıxarıb ki, sülhməramlılar da bərbərin yanına gedir və başlarını qırxdırırlar. Fürsətdən istifadə edərək 

demək istəyirəm ki, sakitləşin, məsələ həll olunub”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Vətəndaş məktubları: Cənab Prezident, Sizin adınız Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq 

 

[11:40] 12.11.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun qazandığı 

tarixi Qələbə Azərbaycan vətəndaşlarına, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza böyük sevinc və qürur hissi 

yaşadır. Onlar dövlətimizin başçısına ünvanladıqları məktublarda bu hisslərə görə minnətdarlıqlarını 

bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların daha bir neçəsini təqdim edir. 

Rusiyanın Novosibirsk şəhərindən Mayis Məmmədov yazır: “Cənab Prezident, Novosibirsk vilayəti 

ərazisində yaşayan bütün azərbaycanlılar adından və şəxsən öz adımdan Sizə Azərbaycan dövlətinin lideri 

olaraq həyata keçirdiyiniz quruculuq fəaliyyətinə və Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş 

Komandanı olaraq qazandığınız zəfərlərə görə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin müasirlərinizin 

bəxti onda gətirib ki, biz Sizin rəhbərliyiniz altında həyata keçirilən, Azərbaycanın inkişafına, Azərbaycan 

xalqının mədəni və tarixi nailiyyətlərinin qorunmasına yönəlmiş yaradıcı fəaliyyətin şahidləriyik. Cənab 

Prezident, bütün Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar hadisə - Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa 

şəhərinin azad olunması ilə bağlı səmimi təbriklərimi qəbul edin. 2020-ci il 8 noyabr Azərbaycan tarixinə 

əbədilik yazıldı. Eyni zamanda, Ermənistanla Azərbaycan arasında illərdən bəri davam edən münaqişənin 

nizama salınması barədə 2020-ci il noyabrın 10-da müqavilə imzalanması münasibətilə Sizi səmimi 

qəlbdən təbrik edirəm. Bu müqavilə regionda davamlı sülhə, əmin-amanlığa gətirib çıxaracaq və qan 

tökülməsinə son qoyacaqdır. Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionda ən 

uzunmüddətli münaqişələrdən biridir və bu gün onun sona çatması, ilk növbədə, döyüş meydanında qələbə 

qazanan, çoxillik işğaldan azad olunmuş torpaqlarını geri qaytaran Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir. 

Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları dini-etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, doğma 

torpaqlarda ədalətin zəfər çalması və haqqın bərpası üçün birləşdilər. Hörmətli cənab Prezident, 

Azərbaycan xalqının bu tarixi Qələbəsi, ilk növbədə, Sizin sayənizdə mümkün oldu. Siz dünya miqyaslı 

siyasətçi olaraq, öz xalqınızı hər zaman düzgün yola istiqamətləndirirsiniz. Sizin adınız Azərbaycan tarixinə 

qızıl hərflərlə yazılacaq. Biz – Sizin həmvətənləriniz, hansı ölkədə yaşamağımızdan asılı olmayaraq, Sizi 

dəstəkləyir və Sizinlə fəxr edirik, Azərbaycanın rifahı naminə bundan sonra da əlimizdən gələn hər şeyi 

edəcəyik. Tarixi ədalətin bərpası, işğal edilmiş ərazilərin qaytarılması, bütün dünyada Azərbaycanın tarixi 

və mədəniyyəti haqqında obyektiv fikir formalaşması ilə bağlı Sizin qarşıya qoyduğunuz və uğurla 

gerçəkləşdirdiyiniz məqsədlər Vətənimizin ən yeni tarixinin formalaşmasına mühüm töhfədir. Möhtərəm 

cənab Prezident, Sizi ürəkdən təbrik edir, Sizə cansağlığı və ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram”. 

Goranboy rayonundan Zümrüd Quluyevanın məktubunda deyilir: “Əziz Prezidentim, mən 9-cu 

sinifdə oxuyuram. Siz həsrətlə gözlədiyimiz ən şad xəbəri – Qarabağın azad olunması xəbərini bizə 

çatdırdınız. Bu sevinc hisslərini xalqımıza yaşatdığınız üçün Sizə sonsuz minnətdarıq. Sizi min yaşayın. 

Mən Sizinlə fəxr edirəm və qürur duyuram. Allah Sizi və Azərbaycan Ordusunu qorusun! Eşq olsun Ali 

Baş Komandana! Eşq olsun Ordumuza!”. 

Oğuz rayonunun sakini Şahin İsayev: “Dəyanətli, məğrur Prezidentim, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

Siz qətiyyətlə haqq-ədaləti bərpa edərək, xalqımızın inamını yenidən özünə qaytardınız. Sizi və müzəffər 

Azərbaycan Ordusunu Qarabağın tam azad olunması münasibətilə təbrik edirik. Ulu Tanrı Sizi, Azərbaycan 

Ordusunu, əsgər və zabitlərimizi qorusun! Qarabağ bizimdir!”. 

Ağdam sakini Təbriz Aslanov: “Hörmətli cənab Prezident, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğal edilmiş Qarabağ və ətraf rayonların azad edilməsi üçün yürütdüyünüz siyasəti dəstəkləyirik. Sizin 

müdrik və uzaqgörən siyasətiniz nəticəsində torpaqlarımız yağı düşməndən təmizləndi. Sizə və şanlı 

Ordumuza təşəkkür edir və Allahdan qüvvət arzulayırıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Masallıdan Səfalı Paşayev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin siyasi kursuna sadiq qalaraq və onun vəsiyyətinə əməl edərək işğal altındakı torpaqlarımızı, 

xüsusilə də Şuşa şəhərini işğaldan azad etdiniz. Bu möhtəşəm hadisə ilə bağlı Siz başda olmaqla bütün 

xalqımızı təbrik edir və 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı günü ərəfəsində xalqımıza bu sevinci yaşadıb şanlı 

bayrağımızı Şuşada ucaltmaqla tarix yazdığınızı fəxarətlə vurğulayırıq. Əziz Prezidentimiz, Siz Şuşanın 

azad edilməsi xəbərini Şəhidlər xiyabanından xalqa çatdırmaqla mənəvi dəyərlərimizə sadiq, qeyrətli 

Azərbaycan oğlu olduğunuzu bir daha təsdiq etdiniz. Allah Sizi qorusun!”. 
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İsmayıllıdan Fazil Həsənov: “Hörmətli Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi və şanlı 

Ordumuzu möhtəşəm Qələbə münasibətilə İsmayıllı Suvarma Sistemləri İdarəsinin kollektivi adından 

ürəkdən təbrik edirik. Sizə, Ordumuzun əsgər və zabitlərinə cansağlığı, uzun ömür və müvəffəqiyyətlər 

arzulayırıq. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun! Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın Ordumuz! Yaşasın 

Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Zaqataladan Fikrət Şərifov: “Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycan Ordusunun 2020-ci il 

sentyabrın 27-dən keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində ard-arda rayonlarımızın düşmən 

tapdağından azad edilməsi Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı kimi Sizin müdrik rəhbərliyinizin 

nəticəsidir. Noyabrın 8-də Sizin Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi barədə televiziya vasitəsilə bizlərə 

çatdırdığınız xəbər Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsinin kollektivini ürəkdən sevindirir, doğma 

Vətənimizə daha böyük inamla xidmət etməyə ruhlandırır. Bütün Azərbaycan xalqı kimi idarəmizin 

mühəndis texniki işçiləri də tarixi torpağımızın erməni işğalından tezliklə azad olunacağına inanırlar. Xarici 

ölkələrdən olan jurnalistlərin suallarına cəsarətli və faktlara söykənmiş cavablarınızı idarənin bütün 

əməkdaşları qürur hissi ilə qarşılayır. Möhtərəm cənab Prezident, bizə böyük sevinc hissi yaşatdığınız üçün 

Sizə və rəşadətli Ordumuza ürəkdən təşəkkür edirik. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Naxçıvandan Kamil Xudaverdiyev: “Hörmətli Prezidentim, mənfur erməni işğalçıları üzərində 

müzəffər Ordumuzun qazandığı Qələbə münasibətilə Sizi təbrik edir, əllərinizdən öpürəm. Çünki bu 

müzəffər Ordunun Ali Baş Komandanı Sizsiniz, hərbi və siyasi zəfərlər Sizin sayənizdə əldə edildi. Son 

273 ildə Azərbaycan tarixində heç bir hökmdar, heç bir dövlət başçısı itirilmiş Azərbaycan torpaqlarını geri 

qaytarmağa nail olmamışdı. Bu missiyanı ulu öndərimiz Heydər Əliyevin oğlu, onun layiqli varisi İlham 

Əliyev şərəflə yerinə yetirdi. Siz millətin xilaskarı kimi zirvəyə ucaldınız. Eşq olsun Azərbaycanın yeni 

tarixini yazan polad iradəli, cəsur sərkərdə, məharətli diplomat, müdrik siyasətçi, xalqımızı yumruq kimi 

birləşdirən əbədi Prezidentimiz İlham Əliyevə! Allah Sizi qorusun!”. 

Abşeron rayonundan Emin Carçıyev: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi Vətən müharibəsində 

qazandığımız Qələbə münasibətilə öz adımdan, ailəmin hər üzvü adından, Abşeron gəncləri adından təbrik 

edirəm. Bizə bəxş etdiyiniz bu Qələbəyə görə Sizə minnətdarıq, Sizə borcluyuq. Siz hər zaman bizim inanc 

yerimiz, güvənc yerimiz oldunuz. Sizinlə fəxr edirik. Tanrı Sizi qorusun! Var olun, Müzəffər Ali Baş 

Komandanım!”. 

İmişlidən Rüstəm Qüdrətov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Qarabağımızın 30 illik işğalına son 

qoyuldu. Sizə edilən çoxlu təzyiqlərə baxmayaraq, torpaqlarımızı işğaldan azad etdiniz. Uzun müddət 

apardığınız siyasi-diplomatik səyləriniz hərbi güclə tamamlanaraq öz bəhrəsini verdi. İmişli rayon 

kommunistləri olaraq Sizin və qəhrəman Ordumuzun əsgərləri qarşısında baş əyirik. Sizə gələcək 

işlərinizdə uğurlar arzulayırıq”. 

Tərtər rayonunun sakini Fərid Əsgərov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, bu 

günlər xalqımız tarixi bir dönəm yaşayır. Sizin rəhbərliyiniz altında müzəffər Ordumuz Qarabağ 

torpaqlarını erməni işğalından azad etdi. Hər gün döyüş bölgələrindən şad xəbərlər gəlir. Hər bir 

azərbaycanlı kimi mən də buna sevinirəm, qəlbim riqqətə gəlir. Cənab Prezident, Siz xalqın sevimlisinə 

çevrilmisiniz. Biz Sizin hər bir çıxışınızı səbirsizliklə gözləyir və dərin vətənpərvərlik hissi ilə dediyiniz 

sözlərdən mütəəssir oluruq. Bəzən gözlərim yaşla dolur, ürəyim Sizə minnətdarlıq hissi ilə döyünür. 

Əvvəllər mətbuat sahəsində işlədiyimə görə mən özüm də bu tarixi günlərdə xalqımızın qələbə ruhunu 

yüksəltmək üçün müxtəlif mətbuat orqanlarında yazılarla çıxış edirəm. Hazırda işlədiyim Ağdam rayonu 

Qasımbəyli qəsəbəsində yerləşən idarəmiz, o cümlədən yaşadığım Tərtər rayonu Köçərli kəndi tez-tez 

erməni faşistlərinin atəşlərinə məruz qalırdı. Bu cür təhlükəli şəraitdə mən öz işimi vicdanla yerinə 

yetirirəm. Qorxmadan, çəkinmədən doğma Qarabağda yaşamaqdan və işləməkdən zövq alıram. Daim 

ürəyimiz dədə-baba yurdlarımıza qayıtmaq hissi ilə döyünür. Hörmətli Prezident, mən özümü Sizin 

əsgəriniz hesab edirəm. Bütün sahələrdə Sizə sədaqətlə xidmət etmək əhval-ruhiyyəsi ilə yaşayıram. Hələ 

2015-ci ildə hərbi xidmət keçdiyim zaman Siz bizim hərbi hissənin açılış mərasiminə gəlmiş, məzmunlu 

çıxış etmişdiniz. Həmin görüş və çıxışınız hafizəmdə və qəlbimdə daim yaşayır, məni dövlətim üçün daha 

faydalı işlər görməyə sövq edir. Sizin ölkəmizin tərəqqisi naminə apardığınız daxili və xarici siyasəti daim 

dəstəkləmişəm, bunu özümə mənəvi borc və vətəndaşlıq vəzifəsi hesab edirəm. Cənab Prezident, indiki 

Vətən müharibəsi göstərdi ki, Siz dinc şəraitdə də, müharibə şəraitində də ölkəni məharətlə idarə edirsiniz. 

Bu müharibə, həm də Sizin sərkərdəlik istedadınızı üzə çıxardı. Hərbi əməliyyatlara, müzəffər Ordumuza 

uğurla komandanlıq etdiniz. Bizim işimiz haqq işidir, Allahın mərhəməti üstümüzdədir. “Qisas qiyamətə 
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qalmaz” demişlər, elə də oldu. Allah Sizi qorusun, müzəffər Ordumuza yardımçı olsun! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Ağdam sakini Elbrus Abdullayev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Şuşa şəhərinin 

işğaldan azad olunması, cəbhədə qazandığımız qələbələr münasibətilə Sizi və xalqımızı təbrik edir, 

qarşınızda baş əyirəm. Sizin xalça üzərində toxunmuş şəkliniz evimizdən asılıb. Hər dəfə şəklinizi görəndə 

Uca Tanrıdan Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Dualarımız Sizinlədir. Var olun, cənab Prezident!”. 

Daşkəsən sakini Sərvinaz Qurbanova: “Hörmətli cənab Prezident, mən bir zəhmətkeş Azərbaycan 

qadını kimi, Sizinlə fəxr edirəm. Eşq olsun Sizə, əziz Prezidentim! Hər zaman var olasınız! Siz bizim 

dayağımızsınız. Biz xalq olaraq hər zaman Sizin arxanızdayıq. Yaşasın Müzəffər Ali Baş Komandanımız! 

Yaşasın Azərbaycan xalqı!”. 

 

AZƏRTAC 
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Şamil Ayrım: Azərbaycanın qazandığı Qələbə bölgəyə sülh və rahat həyat gətirəcək 

 

[11:35] 12.11.2020  

 

Azərbaycan döyüş meydanında böyük zəfər qazanıb. Bu Qələbə münasibətilə Prezident, Müzəffər 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev başda olmaqla, hamını təbrik edir, göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyə 

görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana və xalqımıza təşəkkür edirəm. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun 

rəhbəri Şamil Ayrım ifadə edib. 

Azərbaycanın qazandığı Qələbənin bölgəyə sülh və rahat həyat gətirəcəyinə əminliyini ifadə edən 

Şamil Ayrım deyib: “İnşallah, bundan sonra Qafqazda fərqli, yeni bir həyat olacaq. İnsanlar gözü yaşlı 

olmayacaq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türkiyə!” 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənistanın Bərdəyə ballistik raket hücumları barədə 

hesabat göndərib 

 

[11:29] 12.11.2020  

 

Azərbaycan Ombudsmanı Səbinə Əliyeva beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənistanın Bərdəyə ballistik 

raket hücumları barədə hesabat göndərib. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hesabatda deyilir: 

“Ermənistan Azərbaycanın Bərdə rayonunda mülki şəxslərin sıx məskunlaşdığı və hərəkətdə olduğu 

əraziləri 2020-ci il oktyabrın 27-si və 28-də qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə raket atəşinə 

tutub. Nəticədə iki gün ərzində ümumilikdə 25 mülki şəxs həlak olub, 80-dən çox şəxs yaralanıb. Bərdəyə 

ardıcıl hücumlar, xüsusən oktyabrın 28-də Bərdə şəhərinin ticarət obyektlərinin yerləşdiyi mərkəzi 

hissəsinin hədəfə alınması səbəbindən çoxsaylı mülki obyektlər də dağıntılara məruz qalmışdır. 

Bununla bağlı Ombudsman Səbinə Əliyeva Bərdə rayonunda yerində faktaraşdırıcı missiya həyata 

keçirib. Araşdırma zamanı Bərdədə mülki və sosial obyektlərin yerləşdiyi ərazilərdə Ermənistan tərəfindən 

beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş kassetli bombaların istifadəsi faktı, eləcədə baş vermiş tələfat və 

dağıntılarla bağlı materiallar əldə edilib. 

Ombudsman tərəfindən toplanmış materiallar əsasında hazırlanmış hesabatda beynəlxalq hüquq və 

humanitar hüququn pozulmasına dair faktlar əsasında Ermənistanın sülh və insanlıq əleyhinə törətdiyi 

cinayətlərin qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər görülməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edilib. 

Oktyabrın 27-28-ni əhatə edən hesabat BMT-nin Baş katibinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, 

İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarına, BMT-nin İnsan 

Hüquqları Şurasına, UNICEF-in, UNESCO-nun, Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in 

rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları 

Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına və milli 

insan hüquqları institutlarına, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin 

respublikamızdakı səfirliklərinə, Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına göndərilib. 
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Böyük Britaniya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başa çatması ilə bağlı razılaşmanı alqışlayır 

 

[11:23] 12.11.2020  

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başa çatması 

ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə edilmiş razılaşmanı alqışlayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Krallığın xarici işlər naziri Dominik Raab özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

O qeyd edib ki, tərəflər daha çox insan tələfatının qarşısını almaq üçün çətin qərarlar verdilər və 

Britaniya bütün tərəfləri vətəndaşlarının maraqları naminə davamlı sülh üçün birlikdə işləməyi davam 

etdirməyə çağırır. 
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Azərbaycan zəfər qazanmaqla gücünü dosta da, düşmənə də göstərdi 

 

[11:18] 12.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusu böyük zəfər qazandı. Azərbaycan gücünü dosta da, düşmənə də göstərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu noyabrın 12-də keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin xarici 

işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. 

Nazir bildirib ki, Azərbaycanın qələbəsini Türkiyədə də hər kəs paylaşdı. 

Mövlud Çavuşoğlu şəhidlərə, mülki əhali arasında həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyib. 

Nazir deyib ki, Ermənistan bundan əvvəl 3 dəfə atəşkəsi pozdu, nəticəsini gördü. Yenə pozarlarsa, 

yenə də ağır nəticəsini görərlər. Buna qədər Azərbaycan çox səbir etdi, bundan sonra seçim 

Ermənistanındır. Ermənistan bölgədə sabitlik əldə olunandan sonra bundan necə faydalanacaq, o barədə 

düşünməlidir. 
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Türkiyəli nazir: Hesab edirik ki, Ermənistan son hadisələrdən dərs aldı 

 

[11:10] 12.11.2020  

 

Münaqişənin həlli nəticəsində yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılması, o cümlədən Naxçıvanla 

Azərbaycan arasındakı dəhliz bütün regionun inkişafına xidmət edəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu noyabrın 12-də keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin xarici 

işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. 

Nazir noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın əhəmiyyətini qeyd edərək ümidvar olduğunu bildirib ki, 

Ermənistan əldə edilmiş razılaşma çərçivəsində bütün öhdəliklərini yerinə yetirəcək. Hesab edirik ki, 

Ermənistan son hadisələrdən dərs aldı. 

“Bizim üçün önəmli olan işğalın bitməsidir. Biz bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacağıq”, - 

deyə Mövlud Çavuşoğlu qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycan münaqişəni diplomatik yolla həll etməyə səy göstərirdi, lakin hər 

dəfə Ermənistan atəşkəsi pozurdu 

 

[10:59] 12.11.2020  

 

Azərbaycan münaqişəni diplomatik yolla həll etməyə səy göstərirdi, lakin hər dəfə Ermənistan 

atəşkəsi pozurdu. Hər dəfə Ermənistanın atəşkəsi pozduğunun şahidi olmuşuq. Hər dəfə də Azərbaycanı 

atəşkəsə çağıran tərəflərə bizim bir cavabımız var: atəşkəs həll deyil, işğalın uzadılmasıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri noyabrın 12-də keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin 

xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib. 

Nazir qeyd edib ki, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanata əsasən Azərbaycan torpaqları öz əzəli 

sahibinə geri veriləcək. Burada 

Rusiyanın da rolunu yüksək qiymətləndiririk. Üçtərəfli bəyanatın 5-ci maddəsinə əsasən Türkiyə də 

Rusiya ilə birlikdə sülhməramlı mərkəzdə iştirak edəcək. Bu prosesi yaxından izləyirik. Monitorinq 

mərkəzi atəşkəs pozulacağı təqdirdə buna nəzarət edəcək, hər hansı şikayət olduğu zaman araşdırılacaq, 

eyni zamanda, atəşkəsin pozulmasına qarşı tədbirlər görəcək. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Türkiyə bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacaq 

 

[10:47] 12.11.2020  

 

Türkiyə bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu noyabrın 12-də keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin xarici 

işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. 

Nazir bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu proseslərdən nəticə çıxarmalıdır. Minsk qrupunun həmsədr 

ölkəsi Fransa birtərəfli mövqe tutur, hətta atəşkəsdən sonra da tərəfsizlik nümayiş etdirmir. Son 

razılaşmadan sonra da Fransa Ermənistanı dəstəkləyir, hətta Türkiyəni ittiham edir. Bundan sonrakı 

prosesdə heç bir ölkə haqsız şəkildə Ermənistanı dəstəkləyərək prosesi pozmağa çalışmamalıdır. 
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Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki şanlı Qələbəsi Malayziyanın paytaxtında da qeyd 

olunur 

 

[08:50] 12.11.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun Dağlıq Qarabağda noyabrın 10-da elan olunmuş qələbəsi 

ölkəmizin Malayziyadakı səfirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə paytaxt Kuala Lumpurda da xüsusi sevinc 

hissi ilə qeyd olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məşhur “Petronas” şirkətinin əkiz qüllələrinin yerləşdiyi şəhər 

meydanındakı nəhəng billbordda dalğalanan Azərbaycan bayrağı və milli bayrağımızın fonundakı şüarlar 

yerli sakinlərin və şəhərin qonaqlarının geniş marağına səbəb olub. “Azərbaycan – Qafqazın məğrur 

ölkəsi”, “Azərbaycan – dostluq və mədəni müxtəliflik diyarı” və “Azərbaycan – hər zaman sülh və ədaləti 

dəstəkləyir” şüarları xalqımızın zəfər sevincini və əsrlərdən bəri davam edən oxşarsız nəcibliyini Kuala 

Lumpur metropolunda növbəti dəfə nümayiş etdirib. 

Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri Qaley Allahverdiyev bu əlamətdar hadisə ilə bağlı bildirib ki, 

işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması uğurunda apardığımız haqlı mübarizədə əldə etdiyimiz qələbə 

sevincini malayziyalı qardaş və bacılarımızla bölüşməyimiz təsadüfi deyil. Səfir deyib: “Malayziya 

hökuməti və xalqı hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə birmənalı dəstək verib və bu siyasətini bu 

gün də davam etdirir. Biz dost və qardaş Malayziya xalqının belə qətiyyətli mövqeyini hər zaman 

alqışlayırıq. Təkcə son iki faktı xatırlatmaq istərdim ki, cari il sentyabrın 27-də Ermənistanın hərbi 

qüvvələri ölkəmizə qarşı növbəti təcavüzkarlıq aktına başlayandan dərhal sonra Malayziyanın Xarici İşlər 

Nazirliyi ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edən bəyanat yayıb. Həmçinin, oktyabrın 1-də 

Malayziya parlamentində Malayziya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu tərəfindən Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı hərbi təxribatını kəskin şəkildə pisləyən bəyanat yayılıb. Bu baxımdan, biz də öz 

növbəmizdə bu gün Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbə sevincini Malayziyanın füsunkar paytaxtı 

Kuala Lumpurda böyük həyəcan və qürur hissi ilə qeyd edirik”. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
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Cəbhəyanı ərazilərdə xeyli sayda partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib 

 

[05:18] 12.11.2020  

 

Noyabr 10-11 tarixlərində Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə 

Milli Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Bərdə, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları 

ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi 

sistemindən 125 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzindən 2 

müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 127 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Arazbar, Boyadı, Əhmədağalı, Göyük, Hacılar, 

Paşabəyli, Qaradolaq, Yuxarı Qiyaməddinli kəndləri və Hindarx qəsəbəsi, Ağdam rayonunun Orta 

Qərvənd, Əfətli, Evoğlu, Kolqışlaq, Mahrızlı, Mərzili, Mirəşelli, Zəngişalı kəndləri, Bərdə rayonunun 

Təhlə kəndi və S.Vurğun küçəsi, Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlı, Milabad kəndləri, Füzuli rayonunun 

Əbdürrəhmanlı, Qarakollu kəndləri və 4-cü Zobcuq qəsəbəsi, Goranboy rayonunun Yenikənd, 

Tapqaraqoyunlu kəndləri, Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu, Düyərli, Ələsgərli, Əskipara, Güləbatlı, 

Hüsənli, Köçərli, Qaynaq, Qazyan, Yenikənd, Yuxarı Sarıcalı kəndləri, M.Hüseynov, E.Hüseynov, 

Ş.İ.Xətai, N.İsgəndərov, N.Nərimanov küçələri ərazisinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 

68 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri 

zamanı 4 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 143 ədəd bombacıq, 212 ədəd tank əleyhinə mina, 96 ədəd 

tank əleyhinə minanın partladıcısı və 83 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 142 ədəd bombacığı, mexaniki minatəmizləmə qrupu 

tərəfindən 3 ədəd PMN minası zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər 

tərəfindən 42 777 nəfər mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 
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İƏT Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən İslama aid tarixi ziyarətgahların dağıdılmasından 

narahatlığını bildirib 

 

[01:12] 12.11.2020  

 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş Katibliyi İslam irsinin ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq 

Qarabağda və ətraf rayonlardakı tarixi abidələrin vəziyyəti ilə əlaqədar dərin narahatlığını bildirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə İƏT-in yaydığı bəyanatda deyilir. 

Bəyanatda bildirilir: “Maddi və mənəvi dəyərlərin, xüsusən Qubadlı rayonunun bu yaxınlarda azad 

edilmiş Məmər kəndindəki məscidin qəsdən dağıdılması və talan edilməsi, tarixin mənimsənilməsi və 

saxtalaşdırılması təcavüz siyasətinin bariz sübutudur. İşğal olunmuş ərazilərdə əsrlər boyu qalmış dini-

mədəni irslərdən sui-istifadə beynəlxalq qanunların və konvensiyaların, o cümlədən “Silahlı Münaqişələr 

zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunmasına dair 1954-cü il Haaqa Konvensiyası”nın və 1954, 1999-cu il 

Protokollarının açıq şəkildə pozulmasıdır. Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 46-cı iclasında İƏT “İslamın 

müqəddəs yerlərinin qorunması haqqında” 3/46-S saylı Qərar qəbul edib. Qərarda erməni təcavüzkarları 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasında İslama aid tarixi və mədəni irsin tamamilə məhv etmək məqsədi, 

barbar hərəkətləri pislənilib”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə və Rusiya arasında Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə ortaq mərkəzin yaradılmasına 

dair memorandum imzalanıb 

 

[00:48] 12.11.2020  

 

Türkiyə və Rusiya arasında Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə ortaq mərkəzin yaradılmasına 

dair memorandum imzalanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, memorandumu videokonfrans formatında Türkiyə Respublikasının Milli 

Müdafiə naziri Hulusi Akar və Rusiya Federasiyasının Müdafiə naziri Sergey Şoyqu imzalayıblar. 

Qarabağ bölgəsində atəşkəsin və sabitliyin qorunmasında önəmli bir addım atıldığını vurğulayan 

türkiyəli nazir anlaşma üzrə həyata keçiriləcək fəaliyyətin bölgə üçün səmərəli və faydalı olmasını arzu 

edib. 

Memorandumda mərkəzin vəzifə və prinsipləri müəyyənləşdirilib. 

Xatırladaq ki, atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl 

etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə yaradılır. Mərkəzin yaradılması ilə bağlı müddəa 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının 

Prezidentinin Bəyanatında yer alıb. 

Birgə monitorinq mərkəzinin yaradılması qərarı tərəflərin hərbi əməliyyatların dayandırılması 

rejiminə uyğunluğuna etibarlı nəzarət etməyə imkan verəcək, həmçinin münaqişənin həlli üçün möhkəm 

zəmin yaradacaq. 

Birgə mərkəz Azərbaycan ərazisində, atəşkəs rejiminə əməl olunması barədə məlumat toplayacaq, 

ümumiləşdirəcək və yoxlayacaq. Mərkəz müqavilələrin pozulması ilə bağlı hər hansı şikayət, sual və ya 

narahatlığın araşdırılması ilə məşğul olacaq. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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11 noyabr 

 

Erməni politoloq: Bu, rüsvayçı razılaşmadır, bu, tam təslim olmaq deməkdir 

 

[21:03] 11.11.2020  

 

Bu, rüsvayçı razılaşmadır, bu, tam təslim olmaq deməkdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri “Moskovskiy komsomolets” qəzetinə müsahibəsində erməni 

politoloq Andranik Miqranyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş 

naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin imzaladıqları birgə bəyanatı şərh edərkən deyib. O, Laçın 

dəhlizinin gediş-gəliş üçün saxlanması məsələsinə toxunaraq bildirib ki, dəhliz Ermənistanın nəzarəti 

altında qalmır. Razılaşmaya əsasən, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi elan olduğunu 

xatırladan politoloq qeyd edib ki, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Ağdam da Azərbaycana qaytarılır, üstəlik, 

Qarabağ Hadrutu da itirib. “Hər yer qaytarılır. Rusiya sülhməramlıları Ermənistanla Qarabağı birləşdirən 

beş kilometrlik zolağa müvəqqəti olaraq nəzarət edəcəklər. Sonradan Şuşa kənarından yeni yol çəkiləcək, 

ancaq bu yol da de-yure Azərbaycanın tərkibində olacaq. Erməni tərəfinin nəzarətində heç nə qalmır - 5 

kilometrlik zolaq, o da hüquqi cəhətdən Azərbaycanın ərazidir”, - deyə o bildirib. 

Erməni politoloqu qeyd edib ki, imzalanan bəyanat razılaşma deyil, Ermənistanın total təslim 

olmasını əks etdirən aşağılayıcı sənəddir. Naxçıvana Ermənistandan keçən quru yolunun razılaşmaya daxil 

edilməsini isə politoloq “ümumiyyətlə fəlakət” adlandırıb. 

Andranik Miqranyan Paşinyanın harada gizləndiyinin hələlik məlum olmadığını vurğulayıb. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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İtaliya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin davamlı həlli üçün həmsədrlərə hər cür dəstəyi 

təmin edəcək 

 

[20:49] 11.11.2020  

 

İtaliya Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında üçtərəfli bəyanatın imzalanması ilə Dağlıq 

Qarabağda əldə olunan atəşkəsi məmnunluqla qarşılayır və buna tam əməl olunacağına ümid edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. 

Açıqlamada, həmçinin bildirilir: “İtaliya tərəflərin bütün ərazidə sabitliyə və davamlı sülhə şərait 

yarada biləcəkləri ümidi ilə əldə etdikləri digər razılaşmaları da nəzərə alır. Bu xüsusda, İtaliya bölgə 

daxilində barışıq üçün zəruri şərt olan, hər bir icmanın ləyaqətinə və bölgənin mədəni və dini plüralizminə 

hörmət göstərməyin vacibliyini vurğulayır. İtaliya Minsk qrupunun üzvü olaraq, münaqişənin davamlı həlli 

üçün vacib şərt olan atəşkəsin möhkəmləndirilməsi baxımından həmsədrlərə hər cür dəstəyi təmin edəcək. 

İtaliya, həmçinin Avropa İttifaqı daxilində, Avropa və ölkəmiz üçün, o cümlədən əhəmiyyətli bir bağlantı 

və enerji təchizatı mərkəzi olan bölgənin sabitləşməsinə və inkişafına öz töhfəsini verəcək”. 

 

AZƏRTAC 
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Dövlət Baxçalı: Paşinyan razılaşmanı Azərbaycanın dəmir yumruğu hesabına qəbul etmək 

məcburiyyətində qaldı  

 

[20:24] 11.11.2020  

 

Böyük məmnuniyyətlə ifadə edirəm ki, Qarabağda 30 ilə yaxındır davam edən düşmən 

hegemonluğuna tarixi zərbə endirildi, Can Azərbaycan böyük qəhrəmanlıqla torpaqlarını geri aldı. 

Prezident İlham Əliyevin də ifadə etdiyi kimi, Paşinyan məlum razılaşmanı öz istəyi ilə deyil, Azərbaycanın 

dəmir yumruğu hesabına qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Baxçalı 

partiyanın Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında söyləyib. 

Böyük zəfər münasibətilə Prezident İlham Əliyevi, Azərbaycan əsgərini təbrik edən MHP sədri 

deyib: “Şanlı Azərbaycan əsgəri böyük qəhrəmanlıqla erməni dəstələrini zəbt etdikləri torpaqlardan qovub 

çıxarıb. Qatil Paşinyan istəməsə də məğlubiyyəti ilə barışıb, əlləri titrəyə-titrəyə razılaşmanı imzalamaq 

məcburiyyətində qalıb”. 

Zəfəri inancın uğuru və əzmin mükafatı kimi dəyərləndirən partiya sədri bildirib ki, Ermənistan 

tökdüyü qanların bədəlini ödəyib, məğlubiyyətini qəbul etmək məcburiyyətində qalıb, işğala son qoyulub. 

  

Sabir Şahtaxtı  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Fransa qəzeti: Azərbaycan Ordusunun üstünlüyü ilk günlərdən bəlli idi 

 

[20:16] 11.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun üstünlüyü ilk günlərdən bəlli idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir Fransanın “L’Opinion” qəzetində dərc olunmuş “Dağlıq Qarabağ: 

müharibənin hərbi dərsləri” adlı məqalədə qeyd edilib. 

Məqalədə Azərbaycan Ordusunun hərbi əməliyyatları müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyi vurğulanır. 

Azərbaycan əhalisinin sayının Ermənistan əhalisinin sayından qat-qat çox olmasının da əhəmiyyəti özünü 

göstərdi. Vurğulanır ki, erməni tərəfi 44 günlük müharibədə heç bir əməliyyat təşəbbüsü göstərə bilmədi. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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CGTN: Azərbaycan döyüşlərdə əsas uğurlar əldə etdikdən sonra sülh razılaşması imzalanıb 

 

[20:01] 11.11.2020  

 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağa nəzarət uğrunda döyüşlərdə bir sıra əsas uğurlar əldə etdikdən sonra 

sülh razılaşması imzalanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Çin Mərkəzi Televiziyasının ingilis dilində yayımlanan CGTN (China 

Global Television Network) kanalının internet səhifəsində yerləşdirilən məqalədə bu barədə qeyd olunur. 

Bildirilib ki, 6 həftə davam edən döyüşlərdən sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri 

döyüşlərin dayandırılması haqqında sənəd imzalayıblar. Sənədə əsasən, ərazilər Azərbaycana təhvil 

veriləcək, məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıda biləcəklər. 

Məqalədə qeyd olunur ki, döyüşlərin dayandırılması barədə sənədin imzalanması Azərbaycanda 

sevinclə qarşılansa da, Ermənistanda tam əksi yaşanıb, yüzlərlə etirazçı Ermənistan parlamentə soxulub, 

qanunverici orqanın sədrinə hücum ediblər. Qəzəbli etirazçılar bununla kifayətlənməyərək, baş nazir Nikol 

Paşinyanı axtarıblar, amma onu iş yerində tapmaq mümkün olmayıb. Baş nazir “Facebook” sosial şəbəkəsi 

üzərindən xalqa müraciət edərək, ordu rəhbərliyinin təklifi əsasında döyüşlərin dayandırılması haqqında 

sənədi imzaladığını açıqlayıb. Ermənistanın hökumət başçısı orduda həlli görünməyən problemlərin 

olduğunu, resursların tükəndiyini etiraf edib. 

Yazıda Qarabağdakı müharibənin Ermənistanda yaratdığı siyasi gərginlikdən, sosial narazılıqdan 

ətraflı bəhs olunub. 

CGTN-nin saytında Qarabağ müharibəsinə aid digər məqalədə isə Azərbaycan Ordusunun 

nailiyyətlərinin yekunu kimi sülh bəyanatının imzalandığı qeyd olunub. Bu nailiyyətlərə 1991-1994-cü 

illərdəki müharibədə itirilmiş onlarla yaşayış məntəqəsinin, o cümlədən bölgədə strateji mövqeyi olan Şuşa 

şəhərinin azad edilməsi daxildir. Həmin müharibədə təxminən 30 min nəfər ölmüş, xeyli sayda sakin öz 

evlərini tərk etməli olmuşdu. 

 

Şahin Cəfərov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Pekin 

 

AZƏRTAC 
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Fransalı deputat: Fransa Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi neytral olmalıdır 

 

[19:11] 11.11.2020  

 

Fransa Milli Assambleyasının deputatı, xarici işlər komissiyasının üzvü Jan Luk Reytzer təmsil etdiyi 

partiyanın üzvlərinə məktub ünvanlayıb və Fransanı bitərəf olmağa çağırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, fransız deputat Milli Assambleyada təmsil etdiyi partiyanın üzvlərinə 

ünvanladığı məktubda Fransanı Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi neytral olmağa səsləyib. O, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 qətnaməsini xatırladaraq, Ermənistanın 

Azərbaycanın təkcə Dağlıq Qarabağ bölgəsini deyil, onun ətrafında yalnız azərbaycanlıların yaşadığı 7 

rayonu da işğal etdiyini diqqətə çatdırıb. Həmin qətnamələrin erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etdiyini vurğulayıb. 

Deputat Fransanın bitərəfliyi qorumalı olduğunu, əks təqdirdə, ziddiyyətlərlə üzləşəcəyini, 

beynəlxalq nüfuzunu, etimadını və imicini zəiflədəcəyini və diplomatik əlaqələrinə ziyan dəyəcəyini 

bildirib. O vurğulayıb ki, BMT-nin qətnamələrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. 

  

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Vətən müharibəsində fərqlənmiş hərbçiləri təltif etmək üçün yeni orden və medallar 

təsis olunacaq  

 

[18:49] 11.11.2020  

 

Mən artıq göstəriş vermişəm ki, Azərbaycanda yeni ordenlər və medallar təsis ediləcək. Məhz Vətən 

müharibəsində fərqlənmiş hərbçilərə və mülki şəxslərə bu orden və medallar veriləcək. Bu orden və 

medalların adlarını da mən təklif etmişəm. Hesab edirəm ki, bu adlar sizin də, Azərbaycan xalqının da 

xoşuna gələcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə olunan hərbçilərlə görüşündə bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Göstəriş vermişəm ki, düşmənin qənimət götürülmüş hərbi texnikası 

Bakıya gətirilsin. Tapşırmışam ki, yer seçilsin, o texnikanı biz nümayiş etdirəcəyik. Bütün Azərbaycan 

xalqı gedib görəcək ki, biz nəyi əldə etmişik. Məhv edilmiş bəzi texnika elə vəziyyətdədir ki, indi onu 

gətirmək mümkün deyil. Amma bu məlumatı mən ardıcıl şəkildə xalqımıza təqdim edirdim ki, biz 

düşmənin nə qədər texnikasını məhv etdik. Faktiki olaraq onların ordusunda texnika qalmadı, ordusu demək 

olar ki, yoxdur. Özləri də bunu etiraf ediblər. Özləri də etiraf edirdilər ki, Azərbaycan onlara qalib gəldi”. 

Prezident qeyd edib ki, bu tarixi Qələbəmizi hüquqi müstəvidə, siyasi müstəvidə daha da 

möhkəmləndirəcəyik. Bundan sonra vətəndaşlarımız rahat yaşayacaqlar, öz doğma torpağına qayıdacaqlar. 

Azərbaycan sizin sayənizdə yeni bir dövrə qədəm qoyacaq. 

Hospitala hərbçilərə hörmətini ifadə etmək üçün gəldiyini bildirən Müzəffər Ali Baş Komandan 

deyib: “Sizin valideynlərinizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, dövlət üçün belə qəhrəman övladlar 

yetişdiriblər. Gəlmişəm ki, sizə şəxsən öz təşəkkürümü bildirim, sizi təbrik edim. Mənim birinci təbrik 

etdiyim insanlar sizsiniz və sizin simanızda bizim bütün qəhrəman döyüşçülərimizdir. Gəlmişəm deyim ki, 

mən hər zaman sizinlə bir yerdə olacağam. Mənə arxalana bilərsiniz. Bizim qəhrəman döyüşçülərimiz 

gələcək həyatda da daim mənim nəzarətim altında olacaqlar. Bir daha sizi təbik edirəm, tezliklə sağalın, 

adi həyata qayıdın. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Fransanın hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanata dair açıqlaması tamamilə 

qərəzli xarakter daşıyır 

 

[17:52] 11.11.2020  

 

Fransanın Avropa və xarici işlər üzrə naziri Jan-İv Lö Drianın Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən 

imzalanmış, bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanata dair verdiyi açıqlama Fransanın 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi qismində mandatına uyğun olmayaraq, tamamilə qərəzli 

xarakter daşıyır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti 

idarəsinin açıqlamasında bildirilib. 

Açıqlamada, həmçinin deyilib: “Qeyd etmək istərdik ki, birtərəfli və açıq-aşkar ermənipərəst 

mövqeyi əks etdirən bəyanatla çıxış edən Fransanın xarici işlər nazirinin digər həmsədr ölkələrin adından 

çıxış etmək səlahiyyəti yoxdur. 

Jan-İv Lö Drianın Fransanın həmsədr kimi mandatına uyğun olaraq, öz ölkəsinin daimi üzv qismində 

1993-cü ildə lehinə səs verdiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi 

bəyanatları ilə çıxış etdiyini təəssüf ki, bu illər ərzində müşahidə etməmişik. Azərbaycanın beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış ərazilərində Ermənistanın silahlı qüvvələrinin qeyri-qanuni mövcudluğuna dərhal son 

qoyulması və bu ərazilərdən zorla qovulmuş insanların öz evlərinə geri dönməsi tələbinin Fransanın xarici 

siyasətə məsul qurumu tərəfindən nə zaman səsləndirildiyini xatırlamırıq. Yoxsa münaqişə nəticəsində yüz 

minlərlə azərbaycanlının fundamental insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması Fransanı 

maraqlandırmır?! 

Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa tam uyğun şəkildə, beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində öz ərazi 

bütövlüyünü təmin etməsi və bir milyondan çox azərbaycanlının insan hüquqlarının bərpa olunması 

istiqamətində legitim səyləri Fransanı narahat etməməlidir”. 
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Prezident İlham Əliyev: Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabitidir 

 

[17:16] 11.11.2020  

 

Biz bir daha gücümüzü göstərdik, xalqımızın birliyini göstərdik. Göstərdik ki, heç bir qüvvə bizim 

qabağımızda dura bilməz, heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Bu tarixi missiyanı siz icra 

etmisiniz - Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan giziri, Azərbaycan zabiti icra edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə olunan hərbçilərlə görüşündə ordumuzun gücündən 

danışarkən səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Əlbəttə ki, bizim güclü ordumuz var, texniki təchizat da yüksək 

səviyyədədir. Bütün dünya gördü ki, biz hansı texniki imkanlardan istifadə edirik. Onu da deyə bilərəm ki, 

bu gün bizim əldə etdiyimiz qələbə və apardığımız hərbi əməliyyatlar həm texniki imkanlar baxımından, 

eyni zamanda, operativ addımlar, əməliyyatların hazırlanması və icra edilməsi baxımından bütün dünyada 

öyrənilir. Bu, yeni nəsil müharibə üsuludur, hansı ki, planlaşdırma, texniki təchizat, texnologiyaların 

tətbiqi, əməliyyatların düzgün planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, hərbçilərimizin döyüş qabiliyyəti və 

mənəvi ruh birləşir, vəhdət təşkil edir”. 

Prezident qeyd edib ki, bu qələbəni qazanan bizim texniki vasitələr yox, əsgər və zabitlərimizdir. 

“Onlar torpağımızı düşməndən qarış-qarış azad edə-edə bu Qələbəni, bu Zəfəri xalqımıza nəsib etdilər. Ona 

görə bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu 

bilməlidir”, - deyə Müzəffər Ali Baş Komandan vurğulayıb. 
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Ceyhun Bayramov: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu ola bilməz 

 

[16:56] 11.11.2020  

 

İsrailin “Hayom” qəzetində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun müsahibəsini dərc 

edilib. 

Bu bərədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən bildiriblər. 

Müsahibədə nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin 

beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyi, Ermənistanın uzun illər davam edən işğalçı siyasəti və danışıqlar 

prosesində nümayiş etdirdiyi destruktiv mövqeyindən danışıb. Bildirib ki, artan cəzasızlıq hissi 

Ermənistanın danışıqlarda qeyri-konstruktiv mövqe tutmağa və “yeni ərazilər üçün yeni müharibə” şüarı 

ilə ərazi iddialarını irəli sürməyə təşviq edib. Bu, hazırda qarşılaşdığımız vəziyyətə gətirib çıxarıb. 

Azərbaycan danışıqlara başlamağa hazırdır, lakin bunun üçün Ermənistan öz silahlı qüvvələrini işğal 

altındakı torpaqlardan çıxarması barədə öhdəlik götürməlidir. Güzəşt məsələsinə gəldikdə, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu ola bilməz. 

Nazir Yaxın Şərqdə sülh prosesində inkişafın Azərbaycan tərəfindən diqqətlə izlənildiyini bildirib. 

Yaxın Şərqdə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına ölkəmizin həmişə dəstək göstərdiyini, “İbrahim 

razılaşmaları”nın bütün bölgənin inkişafına və rifahına töhfə verəcəyinə inandığını qeyd edən nazir, 

həmçinin ikitərəfli münasibətlərdən danışıb, ölkələrimiz arasında bir çox sahələrdə, xüsusilə kənd 

təsərrüfatı və turizm sahələrində əməkdaşlığın geniş perspektivlərinin olduğunu vurğulayıb. Deyib ki, 

turizm daha geniş əməkdaşlıq üçün perspektivli sahədir. İsrail ilə Azərbaycan arasında birbaşa uçuşlar və 

qarşılıqlı viza prosedurunun asanlaşdırılması turizmin hər iki istiqamətdə inkişafını təşviq edir. 

Yəhudilərlə azərbaycanlılar arasında münasibətlərə toxunan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 

deyib ki, bu əlaqələr həmişə çox yaxşı olub. Yəhudilər Azərbaycanda əsrlər boyu yaşayırlar. Bu müddət 

ərzində yəhudilər və azərbaycanlılar sülh və dostluq şəraitində birgə yaşayırdılar. Belə gözəl ənənənin 

davamlığı ilə fəxr edirik. Bu icmanın ölkəmizin inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndiririk. İcma, eyni 

zamanda, Azərbaycan ilə İsrail arasındakı münasibətlərin inkişafında da rol oynayır. 
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Ukrayna Qarabağda atəşkəsi alqışlayır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 

 

[16:50] 11.11.2020  

 

Ukrayna Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs barədə 

razılaşma əldə edilməsini alqışlayır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında əks olunub. 

Ukrayna XİN-də qeyd ediblər ki, atəşkəsdən sonra növbəti addım regionda sabitliyin və həyat 

fəaliyyətinin bərpası olmalıdır. Münaqişənin tam nizamlanmasına nail olmaq üçün beynəlxalq səylər davam 

etdirilməlidir. 

Nazirlikdə bildiriblər: “Ukrayna Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri 

daxilində ərazi bütövlüyünü daim və qeyd-şərtsiz dəstəkləyir”. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 
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Prezident İlham Əliyev: İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə Azərbaycanın şanlı qələbəsi kimi 

qalacaq 

 

[16:21] 11.11.2020 

 

Vətən müharibəsi başa çatdı. Azərbaycan bu müharibədə parlaq qələbə qazandı, torpaqlarımız 

işğaldan azad olundu, işğalçıları torpaqlarımızdan qovmuşuq. Mən gəlmişəm ki, bu parlaq qələbə 

münasibətilə sizi şəxsən təbrik edim, sizə öz təşəkkürümü və Azərbaycan xalqının təşəkkürünü bildirim. 

Siz qəhrəmancasına döyüşərək, düşmənin torpaqlarımızdan qovulmasında müstəsna xidmətlər 

göstərmisiniz, yaralanmısınız, öz həyatınızı risk altına atmısınız, böyük şücaət göstərmisiniz. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə olunan hərbçilərlə görüşü zamanı bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə Azərbaycanın şanlı qələbəsi kimi 

qalacaq. Bu qələbənin qazanılmasında bütün xalqımız birlik, həmrəylik göstərmişdir. Atılan addımlar bütün 

bir məqsədi güdürdü ki, qısa müddət ərzində az itkilərlə düşmənə elə sarsıdıcı zərbə vuraq ki, düşmən 

məcbur olub torpaqlarımızdan çıxsın. Döyüş meydanında qazanılmış qələbələr siyasi müstəvidə də 

qələbənin qazanılmasını şərtləndirdi. Əgər döyüş meydanında biz bu qələbəni qazanmasaydıq, inanmıram 

ki, işğalçı qalan torpaqlardan çıxacaqdı. Necə ki, torpaqlarımızı 30 ilə yaxın müxtəlif yollarla işğal altında 

saxlamağa can atan düşmən bu işğalı əbədi etmək istəyirdi, biz danışıqlar yolu ilə də heç bir nəticə əldə edə 

bilməzdik. Biz bu müharibəni şəhidlərimizin canı-qanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına, 

dövlətimizin siyasəti hesabına qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Allah sizə şəfa versin! 

Allah bütün yaralı əsgər və zabitlərimizə şəfa versin!”. 
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə 

olunan hərbçilərlə görüşüblər 

 

[16:10] 11.11.2020  

 

Noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə 

olunan hərbçilərlə görüşüblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

-Əziz hərbçilər, Vətən müharibəsi başa çatdı. Azərbaycan bu müharibədə parlaq qələbə qazandı, 

torpaqlarımız işğaldan azad olundu, işğalçıları torpaqlarımızdan qovmuşuq. Mən gəlmişəm ki, bu parlaq 

qələbə münasibətilə sizi şəxsən təbrik edim, sizə öz təşəkkürümü bildirim, Azərbaycan xalqının 

təşəkkürünü bildirim ki, siz qəhrəmancasına döyüşərək, düşmənin torpaqlarımızdan qovulmasında 

müstəsna xidmətlər göstərmisiniz, yaralanmısınız, öz həyatınızı risk altına atmısınız, böyük şücaət 

göstərmisiniz.  

İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə Azərbaycanın şanlı qələbəsi kimi qalacaq. Bu qələbənin 

qazanılmasında bütün xalqımız birlik, həmrəylik göstərmişdir. Atılan addımlar bütün bir məqsədi güdürdü 

ki, qısa müddət ərzində az itkilərlə düşmənə elə sarsıdıcı zərbə vuraq ki, düşmən məcbur olub 

torpaqlarımızdan çıxsın. Döyüş meydanında qazanılmış qələbələr siyasi müstəvidə də qələbənin 

qazanılmasını şərtləndirdi. Əgər döyüş meydanında biz bu qələbəni qazanmasaydıq, inanmıram ki, işğalçı 

qalan torpaqlardan çıxacaqdı. Necə ki, torpaqlarımızı 30 ilə yaxın müxtəlif yollarla işğal altında saxlamağa 

can atan düşmən bu işğalı əbədi etmək istəyirdi, biz danışıqlar yolu ilə də heç bir nəticə əldə edə bilməzdik. 

Biz bu müharibəni şəhidlərimizin canı-qanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına, dövlətimizin 

siyasəti hesabına qazanmışıq. Mən xahiş edirəm ki, Vətən müharibəsində şəhid olmuş bizim bütün bacı-

qardaşlarımızın xatirəsini yad edək, bir dəqiqə sükutla yad edək. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Allah sizə şəfa versin! Allah bütün yaralı əsgər və 

zabitlərimizə şəfa versin! 

Bu qələbə Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Həm döyüş meydanında, həm danışıqlar masası 

arxasında biz istədiyimizə nail ola bildik. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərlərini hərbi güc 

hesabına azad edə bilmişik. Bayrağımızı o torpaqlara sancmışıq, bayrağımızı dalğalandırmışıq. Bu gün 

bütün dünya gördü ki, Azərbaycanın gücü nədən ibarətdir. Həm siyasi sahədə, həm hərbi quruculuq 

sahəsində, hərbçilərimizin peşəkarlığı sayəsində biz müharibənin ilk günlərindən üstünlüyü əldə etdik və 

ardıcıllıqla bu son hədəfə qədər uğurla irəliləmişik. 

Döyüşlər şiddətli xarakter almışdı, düşmən müqavimət göstərirdi. Bunu da hər kəs bilsin, bu 44 gün 

ərzində əldə edilmiş qələbə bizim hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı hesabına qazanılıb. Düşmən 

işğal edilmiş torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmaq istəmirdi və siz - bu döyüşlərdə fəal iştirak edən insanlar 

yaxşı bilirsiniz ki, 30 il ərzində hansı istehkamlar qurmuşdular. O istehkamları yarıb keçmək, o müdafiə 

xətlərini dəf etmək çox böyük qəhrəmanlıq və hərbi peşəkarlıq tələb edirdi. Bir də ki, o bölgənin coğrafiyası 

özlüyündə bir istehkamdır. Şuşa alınmaz qala sayılan bir şəhərdir. Pənahəli xan o şəhəri elə salmışdır ki, 

Şuşa sakinlərini düşməndən maksimum dərəcədə mühafizə edə bilsin. Şuşanı bir neçə gün ərzində az 

itkilərlə və şəhərə böyük zərər vurmadan almaq böyük peşəkarlıq, rəşadət rəmzidir. Düşmən 30 il bu 

torpaqlarda hazırlıq işləri görüb. Bu hazırlıq işləri onu göstərir ki, öz xoşu ilə torpaqlarımızdan çıxmaq 

istəmirdi. Əgər istəsəydi, bu məsələlərə nə üçün bu qədər vəsait ayırırdı? Bu, onu göstərir ki, bütün bu dövr 

ərzində - 30 ilə yaxın dövr ərzində düşmən, sadəcə olaraq, bizi aldadırdı, vasitəçiləri aldadırdı ki, onlar 

bizim torpaqlarımızdan çıxacaqlar. Bu, yalan idi və döyüş meydanında mövcud olan mənzərə bunu 

təsdiqləyir. Eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş torpaqların mənzərəsi onu göstərdi ki, bu düşmən 

Azərbaycan xalqına nifrət hissi ilə yaşayıb, əks təqdirdə, bütün binaların sökülməsinə nə ehtiyac var? 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin demək olar ki, 99 faizində bütün binalar dağıdılıbdır - yaşayış binaları, 

məktəblər, xəstəxanalar, ictimai binalar, tarixi abidələr, əcdadlarımızın qəbirləri, məscidlərimiz. İndi biz bu 

görüntüləri yayırıq, mətbuatda hər kəs bunu görə bilər. Bu, vəhşilikdir, vandallıqdır, bu, hərbi cinayətdir. 
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Düşmən hərbi cinayət törədib və artıq göstəriş verilib ki, dəymiş ziyanın hesablanması, onun uçotu təmin 

edilsin. Artıq qruplar səfərbər edilib, beynəlxalq ekspertlər dəvət ediləcək. Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı 

ilə bütün dağıntıların maddi və mənəvi ziyanı hesablanacaq və biz - həm insanlar fərdi qaydada, eyni 

zamanda, mütəşəkkil qaydada düşməni beynəlxalq məhkəmələrə verəcəyik, onlar təzminat ödəyəcəklər, öz 

çirkin əməllərinə cavab verəcəklər və cavab verirlər. 

Biz çalışırdıq ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. O cümlədən mən 17 il ərzində ölkə başçısı 

kimi çalışırdım ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun və bu məsələnin uzanmasının əsas səbəbi də budur. 

Bir də beynəlxalq vasitəçilər bizi inandırırdılar ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll oluna bilər. Ancaq son bir il 

ərzində gördük ki, bizi, sadəcə olaraq, aldadırlar, sülh prosesi demək olar, iflic vəziyyətə düşmüşdü. 

Ermənistanın yeni rəhbərliyi qəbuledilməz, zərərli addımlar və ifadələrlə faktiki olaraq danışıqlar prosesini 

məhv etmişdi və son aylar ərzində bunu heç də gizlətmirdi. Nümayişkaranə elə addımlar atılırdı ki, həm 

bizə, həm bütün dünyaya göstərsinlər ki, işğal edilmiş torpaqlar əbədi işğal altında qalacaq. Onlar müxtəlif 

xəritələr dərc etmişdilər. Bu xəritələrdə “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın sərhədlərini müəyyən etmişdilər, 

o sərhədlərin içərisinə bütün işğal edilmiş torpaqlar da daxil idi. Onlar bizim tarixi şəhərlərimizin adlarını 

dəyişdirmişdilər, yeni eybəcər adlar vermişdilər. Bütün kəndlərimizin adlarını dəyişdirmişdilər. Tarixi-

mədəni irsimizi silmək istəyirdilər. Xaricdən erməniləri Şuşaya gətirib məskunlaşdırmaq istəyirdilər. Yeni 

kommunikasiyaların, yolların çəkilişi nəticəsində o məskunlaşmanı, xüsusilə Arazboyu yerləşən rayonlarda 

o məskunlaşmanı sürətləndirmək istəyirdilər. Xaricdə yaşayan ermənilərin maliyyə və siyasi dəstəyi 

hesabına bir neçə ölkədə bəzi bələdiyyələr artıq “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınması haqqında 

qərarlar qəbul etmişdilər. Bütün bunlar nəyi göstərir? Bütün bunlar onu göstərir ki, onlar hesab edirdilər, 

bax, bu yollarla həm işğalı qanuniləşdirəcəklər, həm də qondarma kriminal qurumun tanıdılması 

istiqamətində uğurlar qazanacaqlar. Görəndə ki, bizi, sadəcə olaraq, aldadırlar, bizi, müqəddəs yerlərimizi 

təhqir etməyə çalışırlar, biz sözümüzü dedik və mən bunu gizlətmirdim. Bütün bu dövr ərzində - 17 il 

ərzində demişdim ki, əgər bu məsələ sülh yolu ilə həll olunmasa, bunu hərbi yolla həll edəcəyik. Kim nə 

deyir-desin, bu gün də eyni fikirdəyəm, eyni sözlərimi deyirəm. Bu 44 gün ərzində mənə nə qədər zənglər 

oldu, nə qədər siqnallar göndərildi ki, dayanın, dayanın. Deyirdim ki, şərt qoyuram düşmən qarşısında, 

çıxsın torpaqlarımızdan biz dayanaq. Bəyanat versin ki, çıxıram, biz dayanaq. Cədvəl versin, tarix versin, 

biz dayanaq. Amma düşmən hesab edirdi ki, bizim uğurlu hücumumuzun qarşısını ala bilər. 

Artıq birinci həftələrdən sonra dərk etdilər ki, bizim qabağımızda dura bilməyəcəklər. Ona görə 

beynəlxalq ictimaiyyətə daha fəal şəkildə müraciət etməyə başladılar ki, beynəlxalq təşkilatlar, bəzi ölkələr 

bizi dayandırsınlar. Mən isə deyirdim ki, heç kim bizi dayandıra bilməz, sona qədər gedəcəyik. Paşinyan 

şərtlərimi qəbul etməli, bəyan etməlidir ki, filan tarixdə filan rayonlardan çıxır və buna nail olduq. Noyabrın 

10-da imzalanmış birgə bəyanat faktiki olaraq Ermənistan sülh kapitulyasiya aktı idi. Necə ki, vaxtilə İkinci 

Dünya müharibəsi başa çatandan sonra Hitlerin əlaltıları müttəfiq ölkələrin hərbi rəhbərlərinin qarşısında 

kapitulyasiya aktını imzalamışlar, mən də deyirdim ki, eyni qaydada Paşinyan canlı formatda, 

videokonfrans şəklində kapitulyasiya aktını imzalamalıdır. Amma açığını deyim, ondan sonra Rusiya 

Prezidenti Vladimir Putin məndən xahiş etdi ki, mən bu məsələdə çox da təkid etməyim. Mən hesab etdim 

ki, onsuz da Paşinyan kifayət qədər alçaldıldı, öz çirkin əməllərinə görə cəzalandırıldı, faktiki olaraq diz 

çökdü, mənim bütün şərtlərimi qəbul etdi. İmzalanmış bəyanatda Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarından 

işğalçı qüvvələrin çıxarılmasının cədvəli də təsdiq olundu. Dedim etiraz etmirəm. Dedim getsin harada 

istəyir imzalasın, qaranlıq bir otaqda, bir anbarda, kameralardan uzaq bir yerdə imzalasın. Belə də oldu. 

Mənim və Prezident Putinin imzalanma mərasimini bütün Azərbaycan xalqı gördü. Paşinyan, sən harada 

imzalamısan bu sənədi? O qədər də əhəmiyyətli deyil. Çünki indi onu tapmaq mümkün deyil. Heç kim də 

soruşa bilməz, ay Paşinyan, sən bunu harada imzalamısan? 

Biz bir daha gücümüzü göstərdik, xalqımızın birliyini göstərdik. Göstərdik ki, heç bir qüvvə bizim 

qabağımızda dura bilməz, heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Bu tarixi missiyanı siz icra 

etmisiniz - Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan giziri, Azərbaycan zabiti icra edib. Əlbəttə ki, bizim güclü 

ordumuz var, texniki təchizat da yüksək səviyyədədir. Bütün dünya gördü ki, biz hansı texniki imkanlardan 

istifadə edirik. Onu da deyə bilərəm ki, bu gün bizim əldə etdiyimiz qələbə və apardığımız hərbi 

əməliyyatlar həm texniki imkanlar baxımından, eyni zamanda, operativ addımlar, əməliyyatların 

hazırlanması və icra edilməsi baxımından bütün dünyada öyrənilir. Bu, yeni nəsil müharibə üsuludur, hansı 

ki, planlaşdırma, texniki təchizat, texnologiyaların tətbiqi, əməliyyatların düzgün planlaşdırılması və həyata 

keçirilməsi, hərbçilərimizin döyüş qabiliyyəti və mənəvi ruh birləşir, vəhdət təşkil edir. Ancaq mən bunu 

artıq bir neçə dəfə demişəm, bu qələbəni qazanan bizim texniki vasitələr yox, əsgər və zabitlərimizdir. 
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Onlar torpağımızı düşməndən qarış-qarış azad edə-edə bu Qələbəni, bu Zəfəri xalqımıza nəsib etdilər. Ona 

görə bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir. 

Biz sübut etdik ki, biz böyük xalqıq. Biz sübut etdik ki, biz həmrəylik göstəririk, birlik göstəririk və bu 

birlik onsuz da cəmiyyətdə var idi. Ancaq bu zəfərdən sonra bu, daha da yüksək səviyyəyə qalxdı. Bu birlik 

bizə imkan verəcək ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlara yenidən həyat qaytaraq, məcburi köçkünlərimizi o 

yerlərə maksimum qısa müddət ərzində qaytaraq. Qarabağ bölgəsi, gözəl tarixi diyarımız sanki yenidən 

doğulacaq, yenidən canlanacaq, dirçələcək. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi və ən gözəl güşələrindən biri 

olan Qarabağ əsl cənnət məkanına çevriləcəkdir. 

Xalqımızın duyğularını təsəvvür etmək çətin deyil. Mən bu dönəmdə hər gün minlərlə məktub 

alıram. Sevinclə dolu, minnətdarlıqla dolu, qürur hissi ilə dolu məktublar məni doğrudan da çox 

duyğulandırır. Bu gün bizim televiziya kanallarımız, internet saytlarımız uzun illər məcburi köçkün həyatı 

yaşamış insanları, onların duyğularını, onların sözlərini ictimaiyyətə təqdim edəndə onların ən çox sevdiyi 

və dediyi ifadəni mən bildirmək istəyirəm. Deyir ki, artıq mən qaçqın deyiləm. Bilirsiniz bu, nə deməkdir? 

Bu, bəlkə də ən xoşbəxt anların təzahürüdür, həm bu insanların həyatında, həm bizim hamımızın həyatında 

və mənim həyatımda. Deyir ki, mən artıq köçkün, qaçqın deyiləm. Onlar bu daşı öz ətəyindən tökmək 

istəyirdilər. Onlar mənfur düşmən tərəfindən bizə yapışdırılmış belə bir ifadədən öz canlarını qurtarmaq 

istəyirdilər və bu gün gəldi. 

Əziz keçmiş köçkünlər, siz artıq köçkün deyilsiniz. Mən onlara bizim bu qəhrəman əsgər və 

zabitlərimizin hüzurunda müraciət edərək deyirəm: Siz köçkün deyilsiniz, siz qayıdırsınız. Biz sizi 

qaytaracağıq. Bax, burada oturanlar, bizim minlərlə əsgər və zabitlərimiz sizi öz doğma dədə-baba 

torpaqlarınıza qaytarırlar. Biz Azərbaycan dövləti isə əlimizdən gələni edəcəyik ki, sizi tezliklə qaytaraq. 

İlk növbədə, əlbəttə, təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Mənfur düşmən o bölgələrdə demək olar ki, hər 

yerə minalar döşəyib. İndi minalardan təmizləmə prosesi getməlidir. Biz indi beynəlxalq təşkilatları da cəlb 

edəcəyik. Çünki qısa müddət ərzində bunu etmək üçün bizdə daxili imkanlar məhduddur. İlk növbədə, 

təhlükəsizlik, ondan sonra infrastruktur, ondan sonra bütün başqa bərpa məsələləri öz həllini tapacaq. Eyni 

zamanda, bildiyiniz kimi, bu 44 gün ərzində düşmən öz məğlubiyyətinin acısını mülki vətəndaşlardan 

çıxarmaq istəyirdi. Bunun nəticəsində 93 mülki şəxs həlak oldu, 400-dən çox mülki şəxs yaralandı, 3 

mindən çox bina ya dağıldı, yandı, ya da ki, ziyan gördü. Mən artıq göstəriş vermişəm, bölgələrə qruplar 

göndərilir, vurulmuş ziyan hesablanır. Dağılmış bütün evlərin hamısı dövlət hesabına yenidən tikiləcək, 

zərər görmüş bütün evlər dövlət tərəfindən bərpa ediləcək. Vətəndaşlarımızın itirilmiş mülkiyyəti bərpa 

ediləcək, itirilmiş ev heyvanları vətəndaşlara veriləcək. Yəni, bizim vətəndaşlarımız tam əmin ola bilərlər 

ki, onların itirilmiş bütün mülkiyyəti bərpa ediləcək. Mən söz verirəm ki, onlar üçün tikiləcək evlər, əvvəlki 

evlərdən daha yaxşı olacaq, daha keyfiyyətli olacaq, daha geniş olacaq. Biz bunu edəcəyik. Bizim üçün 

xalqımızın rifahı, təhlükəsizliyi birinci məsələdir. Ancaq bu dövr ərzində mənim üçün ondan da vacib 

məsələ torpaqlarımızın qaytarılması idi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası idi, bayrağımızın Şuşada 

ucaldılması idi, işğal altında olan bütün başqa torpaqlarda bayrağımızın qaldırılması idi. Buna nail olduq! 

Biz tarixi anlar yaşayırıq. Görürsünüz ki, küçələrdə insanlar bu bayramı necə qeyd edirlər. Bu 

bayramı bütün Azərbaycan qeyd edir, bütün dünya azərbaycanlıları qeyd edirlər. Bu bayram qardaş 

Türkiyədə bizdəki kimi qeyd olunur. Bu, təbiidir. Çünki biz bir millət, iki dövlətik. Bu günlər ərzində əziz 

Qardaşım, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana dəfələrlə öz təşəkkürümü bildirmişəm. Dünən də 

telefonla danışmışıq. Yenə də təşəkkürümü bildirdim. Türkiyənin siyasi və mənəvi dəstəyi bu Qələbənin 

qazanılmasında çox böyük rol oynamışdır. Çünki Prezidentin, Qardaşımın ilk saatlardan dediyi 

“Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır” sözləri bir çoxlarının bu münaqişəyə müdaxilə cəhdlərini 

alt-üst etdi. Bütün bu dövr ərzində həm Prezident, həm nazirlər, vəzifəli şəxslər daim bizə öz dəstəyini ifadə 

etmişlər. Görürsünüz, nə qədər heyətlər gəlir. Demək olar ki, hər həftə Türkiyədən bir neçə heyət gəlir. 

Türkiyədən bizə dəstək və həmrəylik nümayişi Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 

İndi həyatımızda yeni dövr başlayır. Bu dövr ölkəmizin xoşbəxt gələcəyini təmin edəcək. Sizin 

həyatınızda yeni dövr başlayır. Siz yaralanmısınız. Amma bilin ki, biz sizi sağaldacağıq. Ən ağır yaralanmış 

hərbçilərimizi həyata qaytaracağıq. Bizim həkimlərimiz indi gecə-gündüz çalışırlar. Bundan sonra da 

normal həyata qayıtmaq üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Bilirsiniz ki, Birinci Qarabağ müharibəsində 

əlini, qolunu, ayağını itirmiş hərbçilərimiz üçün Mehriban xanımın şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti altında 

müasir protezlər gətirilir. O protezlər ki, insanlar o protezlərdən istifadə edib futbol da oynaya bilərlər. 

Bütün bunlar təmin ediləcək. Siz əmin ola bilərsiniz. Sizin gələcək həyatınızla bağlı mən bəri başdan bütün 

dövlət qurumlarına, özəl şirkətlərə müraciət edirəm, bildirirəm ki, hərbçilərimizi, qəhrəmanlıq göstərmiş, 
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yaralanmış hərbçilərimizi işlə təmin etmək üçün xüsusi addımlar atılacaqdır. Biz bunu daim nəzərə 

alacağıq. 

Şəhid ailələrinin problemləri öz həllini tapacaq. Biz növbədə dayanan əksər şəhid ailələrimizin 

məişət problemlərini demək olar ki, həll etdik. Bu il 1500 şəhid ailəsi dövlət tərəfindən evlərlə, mənzillərlə 

təmin ediləcək. Bu gün buradan bizim bütün aidiyyəti qurumlarımıza göstəriş verirəm ki, İkinci Qarabağ 

müharibəsində, Vətən müharibəsi adlandırdığımız müharibədə şəhid olmuş insanların yaxınlarına qısa 

müddət ərzində həm maddi dəstək göstərilməlidir, eyni zamanda, indi onların uçotu aparılır. Dəqiq uçot 

aparılandan sonra onlara mənzillərin, evlərin verilməsi təmin ediləcəkdir. 

Mən bütün bu 44 gün ərzində, ondan əvvəl və ondan sonra döyüş meydanında, arxa cəbhədə 

qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizi təltif edəcəyəm. Artıq müvafiq göstəriş verilibdir. Mən artıq göstəriş 

vermişəm və sizin qarşınızda bunu bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda yeni ordenlər və medallar təsis 

ediləcək. Məhz Vətən müharibəsində fərqlənmiş hərbçilərə və mülki şəxslərə bu orden və medallar 

veriləcək. Bu orden və medalların adlarını da mən təklif etmişəm. Hesab edirəm ki, bu adlar da sizin 

xoşunuza, Azərbaycan xalqının xoşuna gələcək. Göstəriş vermişəm ki, düşmənin qənimət götürülmüş hərbi 

texnikası Bakıya gətirilsin. Tapşırmışam ki, yer seçilsin, o texnikanı biz nümayiş etdirəcəyik. Bütün 

Azərbaycan xalqı gedib görəcək ki, biz nəyi əldə etmişik. Məhv edilmiş bəzi texnika elə vəziyyətdədir ki, 

indi onu gətirmək mümkün deyil. Amma bu məlumatı mən ardıcıl şəkildə xalqımıza təqdim edirdim ki, biz 

düşmənin nə qədər texnikasını məhv etdik. Faktiki olaraq onların ordusunda texnika qalmadı, ordusu demək 

olar ki, yoxdur. Özləri də bunu etiraf ediblər. Özləri də etiraf edirdilər ki, Azərbaycan onlara qalib gəldi. 

Yəni, qənimət götürülmüş o hərbi texnikanı nümayiş etdirəcəyik. Planlarım çoxdur. İnşallah, hamısını icra 

edəcəyik. Bu tarixi Qələbəmizi hüquqi müstəvidə, siyasi müstəvidə daha da möhkəmləndirəcəyik. Bundan 

sonra vətəndaşlarımız rahat yaşayacaqlar, öz doğma torpağına qayıdacaqlar. Azərbaycan sizin sayənizdə 

yeni bir dövrə qədəm qoyacaq. 

Ona görə bu gün, müharibə başa çatandan dərhal sonra gəlmişəm ki, sizə öz hörmətimi ifadə edim. 

Sizin valideynlərinizə öz təşəkkürümü bildirim ki, dövlət üçün belə qəhrəman övladlar yetişdiriblər. 

Gəlmişəm ki, sizə şəxsən öz təşəkkürümü bildirim, sizi təbrik edim. Mənim birinci təbrik etdiyim insanlar 

sizsiniz və sizin simanızda bizim bütün qəhrəman döyüşçülərimizdir. Gəlmişəm deyim ki, mən hər zaman 

sizinlə bir yerdə olacağam. Mənə arxalana bilərsiniz. Bizim qəhrəman döyüşçülərimiz gələcək həyatda da 

daim mənim nəzarətim altında olacaqlar. Bir daha sizi təbik edirəm, tezliklə sağalın, adi həyata qayıdın. 

Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! 

 

X X X 

 

Baş leytenant Mail Əsgərov: Həqiqi hərbi xidmətimi ehtiyatda olan zabit kimi başa vurmuşdum və 

ehtiyata buraxılmışdım. Sizin əmrinizlə qismən səfərbərlik elan olunanda mən də yenidən hərbi xidmətə, 

ordu sıralarına qayıtdım və düşmənlə Füzuli rayonu istiqamətində vuruşduq, orada da yaralandım. Çox 

fəxarət hissi keçirirəm ki, döyüş yoldaşlarım mənim missiyamı yarımçıq qoymadılar, qələbə çaldılar. 

Yaralanandan sonra müalicə aldığım xəstəxanada Sizin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə 

bağlı etdiyiniz çıxışları böyük səbirsizliklə gözləyirdik. O çıxışların içində bizim üçün əhəmiyyət kəsb edən 

çıxışlardan biri də Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi olan Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağın dalğalanması 

xəbərini eşitmək arzusu idi. Onu da Siz bizə nəsib etdiniz. Ona görə Sizə xüsusi təşəkkürümü bildirəm. 

Siz ötən çıxışınızda, daha doğrusu, son çıxışınızda xalqa müraciətlə dediniz ki, biz dəmir yumruq 

olaraq düşmənə qalib gəldik. Mən bunu belə xarakterizə edərdim ki, bu dəmir yumruq həm xalqımızın 

birliyi, xalqımızın vəhdəti, ordumuzun gücü və xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, xalqın Sizə olan böyük 

inamıdır. Yəni, xalqın içində olaraq bunu mən deyirəm, xalqın Sizə olan böyük inamıdır. Bu, qələbəni 

təmin etdi. Biz o yumruqla düşməni əzdik. 

Bu Qələbəni, bu sevinci, bu qalibiyyəti bizə yaşatdığınız üçün Sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. 

Fürsətdən istifadə edib Qələbəyə görə Sizi təbrik edirəm və Mehriban xanım, Sizi təbrik edirəm. Çox sağ 

olun. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun. Biz bu Qələbəni çoxdan gözləyirdik. Bizim xalqımız bu 

Qələbəyə layiqdir. Bizim xalq qalib xalqdır. Sağ olun, uşaqlar. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə ilə Rusiya arasında Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə mərkəzin yaradılması ilə bağlı 

razılaşma imzalanıb 

 

[15:30] 11.11.2020  

 

Türkiyə ilə Rusiya arasında Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə mərkəzin yaradılması ilə bağlı 

razılaşma imzalanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. 

“Türkiyə və türk milləti olaraq 28 il ərzində hər gün bu işğalın ağrısını azərbaycanlı qardaşlarımızla 

birlikdə ürəyimizdə hiss etdik”, - deyən Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağın işğaldan azad edilməsi, 

bəyanatın imzalanması münasibətilə başda Prezident İlham Əliyev olmaqla bütün Azərbaycan xalqını 

təbrik edib. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Biz bir millətik və Azərbaycanı da canımız, qanımız olaraq görürük 

 

[14:58] 11.11.2020  

 

Türkiyənin hər bir vətəndaşı “can Azərbaycan” deyir. Biz bir millətik və Azərbaycanı da canımız, 

qanımız olaraq görürük. Bu hamımızın ürəyindən gələn sözdür. Hər zaman can Azərbaycanın yanında 

olduğumuzu söylədik. Amma bu, sadəcə, sözlə deyil. Azərbaycanın hər bir platformada bizə dəstək verdiyi 

kimi, biz də can Azərbaycana dəstəyimizi göstərdik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri noyabrın 11-də Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 

Ankarada və Bakıda keçirilən birgə ağacəkmə mərasimində bildirib. 

“Qəhrəman Azərbaycan Ordusu işğal edilmiş torpaqları böyük mübarizə ilə bir-birinin ardınca geri 

aldı. Arada atəşkəslə bağlı razılaşmalar oldu. Azərbaycan diplomatik yolla da torpaqlarını geri qaytarmağa 

hazır olduğunu göstərdi. Amma işğalçı Ermənistan hər dəfə atəşkəsi pozdu, həm də insanlıq əleyhinə 

cinayətlər, müharibə cinayətləri törədərək, mülki şəxslərə hücum edərək”, - deyən Türkiyənin xarici işlər 

naziri Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və qəhrəman Ordusunun daim yanında olan Azərbaycan 

xalqına minnətdarlığını bildirib. Qeyd edib ki, Ermənistan atəşkəsi pozmasının qarşılığını layiqincə aldı və 

sonda təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. Halbuki, biz illərdir eyni çağırışı edirdik ki, Ermənistan işğal 

etdiyi torpaqlardan sülhlə çıxsın. Amma Ermənistan bu yolu seçmədi. Nəticədə Azərbaycan böyük qələbə 

əldə etdi. 

Mövlud Çavuşoğlu diqqətə çatdırıb ki, qalan torpaqlar təqdim edilmiş cədvəl əsasında Azərbaycana 

geri qaytarılacaq. Ondan sonrakı dönəmdə həmin torpaqlar canlanacaq. “Bundan sonra da biz qardaş 

Azərbaycanın yanında olacağıq. Azərbaycanla, qəhrəman Azərbaycan Ordusu ilə fəxr edirik, qürur 

duyuruq. Türkün gücünü bütün dünyaya göstərdi, türkün güvəni özünə qayıtdı. Buna görə də qürur duyur 

və fəxr edirik”. 

 

AZƏRTAC 
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“EU Reporter”: “Qarabağ müharibəsi: Qərb mediasında feyk xəbərlər necə yayılır” 

 

[14:40] 11.11.2020  

 

Avropanın nüfuzlu “EU Reporter” analitik portalı “Qarabağ müharibəsi: Qərb mediasında feyk 

xəbərlər necə yayılır” adlı məqalə yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisi olan Dağlıq 

Qarabağda hərbi əməliyyatların yenidən alovlanması ilə əlaqədar mətbuatda bu münaqişəyə dair çoxsaylı 

saxta xəbərlərin yayıldığı bildirilir. 

Yazıda bəzi Qərb KİV-lərinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xəbərlər 

yayarkən açıq-aşkar tərəfkeş münasibət nümayiş etdirməsinin təəccüb hissi doğurduğu qeyd edilir. 

Müəllif qeyd edir ki, bu il sentyabrın 30-da “BBC News”un yaydığı xəbərdə Türkiyənin nəzarəti 

altında olan Suriya ərazisindən bir neçə yüz muzdlunun Qarabağa gətirildiyi iddia edilir. “BBC News” bu 

məlumatı hərbçilərin birindən aldığını, ancaq məlumatların doğruluğunun təsdiq olunmadığını qeyd edir. 

Həmçinin “France 24” kanalının “The Observers” proqramında internet istifadəçisi tərəfindən 

çəkilmiş Suriyalı silahlıların Azərbaycana getməyə hazırlaşdıqlarını göstərən bir neçə feyk videonun 

yayımlandığı qeyd olunur. Bu videoların həqiqiliyinin əsas “sübutu” kimi isə videodakı əsgərlərin ərəbcə 

Hələb və İdlib şəhərləri barədə danışmaları olduğu deyilir. 

Məqalədə bu cür açıq-aşkar saxta məlumatların dünyanın belə aparıcı xarici KİV-lər tərəfindən 

yayılmasının təəccüb doğurduğu bildirilir. İrəvanın bu günə qədər Qarabağda Azərbaycan tərəfdən hər 

hansı muzdlunun olması barədə heç bir dəlil təqdim edə bilmədiyi vurğulanır. 

Müəllif yazır ki, bütün müharibələr kimi Qarabağ müharibəsi də böyük faciədir. Döyüşlər ərzində 

hər iki ölkənin mülki əhalisinə və infrastrukturuna ziyan dəyib. Ancaq Qərb mətbuatı öz diqqətini 

hadisələrin inkişafına yönəltməyib. Xüsusilə də döyüş bölgəsindən çox kənarda yerləşən Gəncə şəhərinin 

dinc sakinlərinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması dünya mediasının diqqətindən kənarda 

qaldı. 

Yazıda vurğulanır ki, müasir dövrdə baş verən silahlı qarşıdurmalarda informasiya cəbhəsindəki 

qarşıdurma döyüş meydanında olduğu qədər əhəmiyyətli ola bilir. Düşmənin hər hansı sadə bir əməliyyatını 

belə “müharibə cinayəti” kimi qələmə verərək bütün dünyanı həmin düşmənə qarşı qoymaq olar. Qarabağ 

münaqişəsi zamanı baş verən hadisələrdən də göründüyü kimi, cəbhədəki real vəziyyət beynəlxalq mediada 

heç də hər zaman dəqiq əks olunmur. Bu müharibə ilə bağlı həqiqətlərin sonrakı nəsillərə olduğu kimi 

çatdırılması üçün mətbuatın davamlı olaraq gerçək həqiqətləri qərəzsiz şəkildə təqdim etməsi zəruridir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1017 
 

BMT-nin Baş katibi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşkəs haqqında razılaşmanı alqışlayıb 

 

[14:17] 11.11.2020  

 

BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında döyüş əməliyyatlarının 

10 noyabr 2020-ci il tarixdən tamamilə dayandırılması barədə xəbəri rəğbətlə qarşılayıb. Tərəflər müvafiq 

razılaşmaya Rusiyanın vasitəçiliyi ilə nail olublar, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin rəsmi elan 

edib. 

AZƏRTAC BMT-nin saytına istinadla xəbər verir ki, təşkilatın mətbuat katibi Stefan Düjarrik deyib: 

“Baş katib döyüş əməliyyatlarının dayandırılması barədə razılaşma əldə olunması faktını rəğbətlə 

qarşılayıb. Biz Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına bu məsələdə oynadıqları müsbət rola görə çox 

minnətdarıq. Dinc əhalinin iztirabının başa çatacağına ümidlər rahatlıq hissləri əmələ gətirir. 

Mülki əhali, humanitar əlçatanlığın təmin edilməsi və insan həyatının xilası məsələləri daim bizim 

diqqət mərkəzimizdə olub”. 

S.Düjarrik bildirib ki, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nümayəndələri öz mandatına 

uyğun olaraq, razılaşmanın şərtlərinin yerinə yetirilməsində tərəflərə kömək edəcəklər. Hazırda bu məsələ 

üzrə danışıqlar aparılır. 

KİV-lərin yaydığı məlumata görə, əldə olunan razılaşmaya əsasən qaçqınlar və məcburi köçkünlər 

Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ona bitişik rayonlara BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nəzarəti 

altında qayıtmalıdır. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə 

olunan hərbçilərlə görüşüblər 

 

[13:50] 11.11.2020  

 

Noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə 

olunan hərbçilərlə görüşüblər. 

 

AZƏRTAC 
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ATƏT PA-nın sədri: Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanat mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir 

 

[13:35] 11.11.2020  

 

Dağlıq Qarabağ bölgəsində hərbi əməliyyatların dayandırılmasını nəzərdə tutan bəyanatın 

imzalanması münaqişə bölgəsində mülki şəxslərin də həyatını qoruyacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Giorgi Tsereteli bildirib. 

Müharibə zamanı həlak olanlarla əlaqədar başsağlığı verən ATƏT PA-nın sədri tərəfləri meyitlərin, 

hərbi əsirlərin mübadiləsinə dərhal başlamağa çağırıb. 

Onun sözlərinə görə, dayanıqlı sülhə aparan yol bəzən müharibədən daha çətin olur. 

“Məcburi köçkünlər və qaçqınların təhlükəsiz qayıtmasını təmin etmək, münaqişənin hərtərəfli 

həllinə nail olmağa və birgə gələcək qurmaq üçün bütün tərəfləri sülh danışıqlarına sadiqliklərini 

təsdiqləməyə çağırıram”, – deyə G.Tsereteli vurğulayıb. 

 

Xətayi Əzizov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi 

 

AZƏRTAC 
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Otto Hauzer: Azərbaycan Dağlıq Qarabağı və ətraf 7 rayonu öz tərkibinə qaytarmaq yolundadır 

 

[13:20] 11.11.2020  

 

Azərbaycanın Almaniyanın Ştutqart şəhərindəki fəxri konsulu Otto Hauzer Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Otto Hauzer Prezident İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını bu vacib 

addım münasibətilə təbrik edib. Bildirilib ki, beləliklə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın və ətraf 7 rayonun 

öz tərkibinə qaytarmaq yolundadır. Otto Hauzer qeyd edib ki, qaçqınların vətənlərinə qayıtmasına dair 

razılaşma çox vacib humanitar addımdır. 

Otto Hauzer, həmçinin vurğulayıb: “Ermənistana aydın olmalıdır ki, artıq qan tökülə bilməz. İndi 

Yerevanda anlayış hökm sürməlidir”. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Fransa mandatına uyğun olaraq neytral tərəf kimi çıxış etməli olduğu halda, açıq-

aşkar ermənipərəst siyasət yürüdür 

 

[12:23] 11.11.2020  

 

Fransanın rəsmi şəxsləri tərəfindən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın mandatına 

zidd olaraq birtərəfli, qərəzli və qeyri-obyektiv bəyanatlar səsləndirilməkdədir. Mandatına uyğun olaraq 

Fransa neytral tərəf kimi çıxış etməli olduğu halda, açıq-aşkar ermənipərəst siyasət yürüdür və tamamilə 

əsassız şəkildə Azərbaycana qarşı ittihamlar irəli sürür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu KİV-ə açıqlamasında Prezidentin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin 

birgə bəyanatının qəbul edilməsində Fransanın hər hansı rolu olmayıb. Yəqin ki, Fransa Rusiyanın bu 

məsələdə rolundan qısqanclıq keçirir. 

Ermənistan baş nazirinin bu sənədi imzalaması artıq hər şeyi deyir. İndi Fransa ermənilərdən daha 

çox erməni olmağa cəhd göstərir. 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri adından danışmaq üçün Fransanın səlahiyyəti yoxdur. 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi, Fransa Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən 

işğalının aradan qaldırılması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin həyata keçirilməsi üçün heç 

bir addım atmadığı halda, indi birtərəfli qaydada canfəşanlıq nümayiş etdirir. Görəsən bu 30 il ərzində 

Fransanı nə zamansa azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtmaması narahat edibmi? 

Amma bunun əksinə olaraq, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi və beynəlxalq hüququn 

aliliyinin təmin olunması Fransanı narahat etməkdə davam edir. 

Yekunda Fransanın rəsmi qurumlarına onu da xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycanın tarixi şəhəri 

olan və Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri olan və işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinin adı “Şuşi” 

deyil, Şuşadır”. 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman: Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuz böyük Qələbə 

sevincini bizə yaşatdı 

 

[12:18] 11.11.2020  

 

10 noyabr 2020-ci il müstəqil Azərbaycanın tarixində ən parlaq səhifələrdən biridir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuz 

ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi istiqamətində uğurlara imza ataraq 30 ilə yaxındır ki, dərin 

həsrətlə gözlədiyimiz böyük Qələbə sevincini bizə yaşatdı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri ombudsman Səbinə Əliyeva bildirib. 

Ombudsman qeyd edib ki, Ermənistanın ölkəmizə təcavüzünün qarşısını almaq, işğal altındakı 

torpaqlarımızı azad etmək məqsədilə 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixindən etibarən sülhə məcburetmə 

əməliyyatı adlandırılan zəfər yürüşünə başlayan Azərbaycan Ordusu qısa bir dövr ərzində həyata keçirdiyi 

uğurlu əks-hücum nəticəsində qarşı tərəfin 30 il ərzində böyük məbləğdə vəsait sərf edərək qurmuş olduğu 

çoxsaylı müdafiə istehkamlarını vurub dağıtdı və onun “yenilməz” hesab etdiyi ordusunu məğlubiyyətə 

düçar etdi. 

Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə cəmi 44 gün ərzində Azərbaycanın uzun illərdir işğal 

altında qalan 5 şəhərini, 4 qəsəbəsini, 286 kəndini, çoxsaylı strateji yüksəkliklərini, xüsusilə də Qarabağın 

incisi, mədəniyyət beşiyi, ölkəmizin qədim tarixə malik şəhərlərindən olan Şuşanı işğaldan azad edən 

rəşadətli Azərbaycan Ordusu tarixi ədaləti bərpa etməklə öz möhtəşəm gücünü və hərbi qüdrətini bütün 

dünyaya nümayiş etdirdi. Artıq müstəqil dövlətimizin üçrəngli, ay-ulduzlu dövlət bayrağı respublikamızın 

bütün guşələrində olduğu kimi, Şuşada və işğaldan azad edilmiş digər torpaqlarımızda əzəmətlə 

dalğalanmaqdadır. 

“Bu gün bir daha böyük qürur və sevinc hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Prezidentinin, 

Ermənistanın baş nazirinin və Rusiya Prezidentinin 2020-ci ilin 10 noyabr tarixində imzaladıqları birgə 

Bəyanata əsasən artıq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə xalqımızın tarixi qələbəsi ilə 

son qoyulur. 

Əldə olunan qələbələr Ermənistanı Ağdam, Laçın və Kəlbəcəri siyasi yolla qaytarmağa məcbur edir. 

Ali Baş Komandan eyni zamanda bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın 30 ildən 

artıq müddətdə pozulan hüquq və azadlıqlarını bərpa etdi. 

Bütün bunlar qəlbi Vətən eşqi ilə döyünən hər bir azərbaycanlıya sevinc və sonsuz qürur hissi 

yaşadan möhtərəm Prezidentimizin daxili və xarici siyasəti, Müzəffər Ali Baş Komandan kimi rəhbərliyi 

altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən uğurlu həmlələr, Birinci vitse-prezident 

Mehriban Əliyevanın müdrik siyasəti və öz mənəvi dəstəyini xalqımızdan əsirgəməyən dost və qardaş 

ölkələrin prinsipial mövqeyi nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Şəhidlərimizin qanı bahasına əldə olunmuş möhtəşəm qələbə münasibətilə xalqımızı ürəkdən təbrik 

edir, torpaqlarımızı Ermənistanın işğalından azad edən bütün əsgərlərimizə bu şərəfli yolda möhkəm 

cansağlığı, güc-qüvvət diləyirəm! 

Müstəqil Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş bütün hərbi qulluqçularımıza Allah 

rəhmət eləsin, yaralılar tezliklə şəfa tapıb öz sağlamlıqlarına qovuşsunlar. 

Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası! Yaşasın müzəffər Ali Baş Komandan, Birinci vitse-

prezident və qüdrətli Azərbaycan Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!”, - deyə S.Əliyeva qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilib 

 

[11:45] 11.11.2020  

 

Noyabrın 10-da Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Azərbaycan Respublikasının 

müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ilə Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri Hulusi 

Akar arasında görüş keçirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə Azərbaycan-

Türkiyə ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Hulusi Akar: Azərbaycan Ordusu gücünü bütün dünyaya göstərdi 

 

[11:04] 11.11.2020  

 

Əldə olunan nəticə bizi xoşbəxt etdi, bu, bir oyanışdır, Azərbaycan Ordusu gücünü bütün dünyaya 

göstərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar bildirib. 

Milli Müdafiə Nazirliyinin “Twitter” hesabındakı paylaşımda nazirin “Azərbaycanın tarixinə qızıl 

hərflərlə yazılacaq uğur əldə etdiniz” fikri də qeyd olunub. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Moldovada Azərbaycanın tarixi qələbəsi qeyd olunub 

 

[10:59] 11.11.2020  

 

Moldova sakinləri, soydaşlarımız paytaxt Kişineu şəhərinin mərkəzi meydanında Ştefan Çel Marenin 

abidəsi önünə toplaşaraq, illərdir davam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 

Azərbaycanın tarixi qələbəsini qeyd edib. 

Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, səfir Qüdsü Osmanov çıxış edərək ölkəmizin qazandığı şanlı 

qələbə münasibətilə azərbaycanlıları təbrik edib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edildiyini, bu 

böyük zəfərin xalqımıza və dünya azərbaycanlılarına bəxş etdiyi qürur və fəxarət hissinin əvəzsiz olduğunu 

dilə gətirib, Qarabağ qələbəsinin Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin iradəsi, cəsarəti, diplomatik 

məharəti, milli Ordumuzun gücü və xalqımızın dəstəyi nəticəsində əldə olunduğunu vurğulayıb. 

Daha sonra moldovalı deputat Sergiu Sirbu çıxışında azərbaycanlıları bu böyük qələbə münasibətilə 

təbrik edib, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı qazanılan uğurun digər oxşar 

münaqişələrin həlli yolunda da nümunə olacağına ümid etdiyini bildirib. 

Meydana toplaşanlar arasında qardaş Türkiyənin Moldovadakı səfirliyinin əməkdaşları da çıxış 

edərək soydaşlarımızı ölkəmizin hərb və siyasət meydanında qazandığı şərəfli Qələbəyə görə təbrik ediblər. 

Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin (MAK) sədri Elçin Bayramov Azərbaycanın hərbi uğurları 

və bu böyük zəfər gününün bütün həmyerlilərimizi bir araya gətirərək bir yumruq ətrafında sıx birləşməsinə 

və daha da güclənməsinə səbəb olduğunu bildirib. MAK-ın gənc istedadlı üzvləri ölkəmizin həqiqətlərini, 

siyasi və hərbi sahədə qazandığı qələbə barəsində rumın dilində çıxış edərək Moldova ictimaiyyətini 

məlumatlandırıblar. Bundan əlavə, Moldovada Azərbaycan icmasının ağsaqqalı Firuz İsayev təbrik nitqi 

söyləyərək Kişineu meydanında keçirilmiş tədbirin ilk hissəsini yekunlaşdırıb. 

Qeyd edək ki, tədbirin sonunda Moldovanın bir sıra xəbər agentlikləri və telekanallarının iştirakı ilə 

səfir Q.Osmanov tərəfindən mətbuat brifinqi keçirilib. Brifinqdə səfir Moldova ictimaiyyətinə 

Azərbaycanın şanlı Qələbəsi və ölkəmizin haqlı mövqeyini əks etdirən məlumatlar verib, yerli jurnalistləri 

maraqlandıran sualları cavablandırıb. 

Daha sonra zəfər tədbirinin iştirakçıları Türkiyənin Moldovadakı səfirliyinə gedərək Türkiyə 

Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının ildönümü münasibətilə büstü önünə gül 

dəstələri qoyub, görkəmli şəxsiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Tədbir Moldovadakı səfirliyimizdə davam etdirilərək ulu öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül 

dəstələri qoyulub, müstəqil Azərbaycanın qurucusu və xilaskarı olan Ümummilli Liderimizin xalqımız və 

dövlətçiliyimiz qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən söhbət açılıb. 

Qələbə münasibətilə səfirlikdə bayram ziyafəti təşkil edilib, tədbir iştirakçılarına milli mətbəximizə 

məxsus şirniyyatlar təqdim edilib, həmvətənlərimiz Azərbaycanın xalq rəqslərinin sədaları altında rəqs 

edib, vətənpərvərlik şeirləri söyləyiblər. Tədbir Kişineu şəhərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

bərqərar olmasına həsr edilmiş təntənəli qələbə atəşfəşanlığı ilə yekunlaşdırılıb. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya sülhməramlıları Dağlıq Qarabağda tapşırıqları yerinə yetirəcək əraziyə yola düşüblər 

 

[07:37] 11.11.2020  

 

Rusiya sülhməramlı hissəsinin hərbi qüvvələri atəşkəsə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasındakı 

hərbi əməliyyatlara nəzarət etmək üçün tapşırıqları yerinə yetirəcəkləri əraziyə yollanıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirib. 

“Hərbi kolonlar 250 km-dən çox yol qət etməli və Dağlıq Qarabağdakı təmas xətti boyunca, eləcə də 

Laçın dəhlizi boyunca Rusiya müşahidə postlarının yaradılması üçün sülhməramlı kontingent 

yerləşdirməlidir”, - deyə nazirliyin məlumatda qeyd edilir. 

 

AZƏRTAC 
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Misirdə yaşayan azərbaycanlılar Müzəffər Ordumuz və Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevlə 

qürur duyurlar 

 

[06:22] 11.11.2020  

 

Misirdə yaşayan azərbaycanlılar xalqımıza Şanlı Qələbə sevincini yaşadan Müzəffər Ordumuz və 

Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevlə qürur duyurlar. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirinə müsahibəsində Misirdəki Azərbaycan diasporunun 

rəhbəri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirov söyləyib. 

Misirdəki azərbaycanlıların bütün gecə Bakıdan gələn qələbə xəbərlərini izlədiklərini diqqətə 

çatdıran S.Nəsirov qeyd edib ki, indi hər bir soydaşımız qalib xalqın nümayəndəsi kimi böyük fəxrlə 

danışır. O deyib: “Mən 25 ildir ki, Qahirədə yaşayıram. Bu illər ərzində Ermənistan tərəfindən 

torpaqlarımızın işğalını, xalqımızın haqlı mövqeyini, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 

vəhşilikləri, Xocalı soyqırımını Misir ictimaiyyətinə çatdırır və müqəddəs torpaqlarımızın düşmən 

tapdağından azad ediləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirdik. Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş 

Komandanımız İlham Əliyevin sayəsində bizə bu möhtəşəm qələbənin sevincini yaşamaq qismət oldu. 

Artıq biz qalib xalqın nümayəndələriyik və bundan sonra ölkəmizin uğurlarını təbliğ edəcəyik. Gecə boyu 

qələbə sevincimi misirli dostlarla paylaşmışam. Onlar da xalqımıza və Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş 

Komandanımız İlham Əliyevə təbriklərini çatdırırlar. Torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda şəhid olmuş 

igid əsgərlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirik”. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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10 noyabr 
 

Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin telefon danışığı olub 

 

[21:43] 10.11.2020  

 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon 

danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, telefon danışığında Türkiyənin dövlət başçısı Dağlıq Qarabağ məsələsi 

ilə bağlı uzunmüddətli sülh yolunda düzgün addım atıldığını ifadə edib. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan hazırkı məqamda ən önəmli məsələnin Ermənistanın atəşkəsə və 

ortaq bəyanatdakı öhdəliklərə əməl etməsi olduğunu vurğulayıb. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Özbəkistan Prezidenti Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasına münasibət bildirib 

 

[21:34] 10.11.2020  

 

Noyabrın 10-da Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Dövlət Başçıları Şurasının videokonfrans formatında 

iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sədrliyi ilə keçirilən iclasda 

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində hərbi əməliyyatların 

dayandırılmasına münasibət bildirib. 

Şavkat Mirziyoyev deyib: “Biz Rusiya Federasiyasının fəal iştirakı ilə Dağlıq Qarabağda və digər 

münaqişə zonasında tam atəşkəs və hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə razılaşmanı dəstəkləyirik”. 

O, ümid etdiyini bildirib ki, tezliklə bu regionda dinc həyat və sabitlik bərpa olunacaq. 

 

Qulu Kəngərli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Daşkənd 

 

AZƏRTAC 
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Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinin ona helikopter qəzasının ətraflı araşdırılacağını vəd 

etdiyini bildirib 

 

[21:30] 10.11.2020  

 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ona “Mi-24” helikopterinin 

qəzaya uğraması ilə bağlı hadisənin ətraflı araşdırılacağını vəd etdiyini bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti ölkənin Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti, federal 

idarələrin və müdafiə sənayesi kompleksləri müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşdə bu barədə danışıb. O 

bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı açılmış cinayət işi çərçivəsində ətraflı 

araşdırma aparılacağını və təqsirkarların cəzalandırılacağını vəd edib. 

V.Putin Müdafiə naziri Sergey Şoyquya “Mi-24” helikopterinin Ermənistan ərazisində qəzaya 

uğraması nəticəsində həlak olan pilotlar, mayor Yuri İşşyuk və baş leytenant Roman Fedinin ailələrinə 

yardım göstərilməsi ilə bağlı tapşırıq verib. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Biz Azərbaycanın həm döyüş meydanındakı, həm də diplomatik müstəvidəki 

uğurlarından qürur duyuruq 

 

[21:26] 10.11.2020  

 

Biz Sizin həm döyüş meydanındakı, həm də diplomatik müstəvidəki uğurlarınızdan qürur duyuruq. 

Türkiyə olaraq hər zaman dedik ki, başda hörmətli Prezidentimiz olmaqla, həm döyüş meydanında, həm də 

masada Can Azərbaycanın yanındayıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu noyabrın 10-

da Prezident İlham Əliyevlə görüş zamanı səsləndirib. 

“Bundan sonrakı prosesdə Sizin də dediyiniz kimi, birgə nəzarət mərkəzinin yaradılması daxil 

olmaqla, atacağımız addımları da birlikdə müzakirə edəcəyik, dəyərləndirəcəyik. Sizin göstəriş və 

tapşırıqlarınıza uyğun olaraq biz də həmkarlarımızla birlikdə lazımi işləri görəcəyik. Bu məqsədlə bu gün 

qəbulunuza, tapşırıqlarınızı almağa gəldik”, - deyə Mövlud Çavuşoğlu vurğulayıb. 

Azərbaycan Prezidentinə bir daha təbriklərini çatdıran Türkiyənin xarici işlər naziri deyib: “Bu gün 

səhər televizoru açdıq, Azərbaycanda insanlar küçələrdə idi, Türkiyədə də xalqımız eyni sevinci yaşadı. 

Buna görə də təşəkkür edirik”. 

 

AZƏRTAC 
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Misirli professor: Azərbaycanın tarixi Qələbəsi 30 il əvvəl işğal edilmiş torpaqlara qayıdış 

hüququnun bərpa olunmasıdır 

 

[21:23] 10.11.2020  

 

Mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi, doğma Azərbaycan xalqını tarixi Qələbə münasibətilə 

təbrik edirəm. Bu qələbə azərbaycanlıların Ermənistan tərəfindən 30 il əvvəl işğal olunmuş torpaqlara 

qayıdış hüququnun bərpasıdır. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın müxbirinə müsahibəsində Misirin Həlvan Universitetinin professoru, 

politoloq Adel Dərviş söyləyib. 

O bildirib: “Mən hələ iyulda sizə verdiyim müsahibədə qeyd etmişdim ki, hərbi təxribatlara əl atan 

Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində maraqlı deyil. Onu da bildirmişdim ki, 

COVID-19 pandemiyası dövründə dərin böhran keçirən Ermənistanın baş naziri bu təxribatlarla öz xalqının 

diqqətini yayındırmaq istəyir. Lakin hər şeyin sonu olduğu kimi, bu təhlükəli oyunların da axırı gəlməli idi. 

Ermənistanın sentyabrın 27-də hərbi təxribatından sonra başlayan döyüşlər işğalçı ölkənin təslim olması ilə 

başa çatdı. Mən Şuşa, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl şəhərlərinin, 300-dən çox yaşayış məntəqəsinin cəmi 40 

gün ərzində işğaldan azad edilməsini böyük hərbi zəfər hesab edirəm. Ümidvaram ki, Dağlıq Qarabağda 

nəhayət ki, sülh və təhlükəsizlik bərqərar olacaq. Doğma Azərbaycan xalqına öz torpaqlarında sülh və 

əmin-amanlıq arzu edirəm”. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Ali Baş Komandan olaraq, Sizin rəhbərliyinizlə qəhrəman Azərbaycan Ordusu 

türkün gücünü göstərdi 

 

[21:20] 10.11.2020  

 

Bu gün qardaşınız, Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığınız olub. Amma 

təyyarəyə minməzdən əvvəl mənə yenidən zəng etdi, Sizə salamlarını və təbriklərini çatdırmağımı bir daha 

söylədi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu noyabrın 10-da 

Prezident İlham Əliyevlə görüş zamanı bildirib. 

Dövlətimizin başçısını qələbə münasibətilə bir daha təbrik edən Mövlud Çavuşoğlu deyib: “Sizin 

qələbəniz, bizim qələbəmizdir, - bu böyük zəfər münasibətilə təbrik edirik. Ali Baş Komandan olaraq, Sizin 

rəhbərliyinizlə qəhrəman Azərbaycan Ordusu nə edə bildiyini dosta, düşmənə nümayiş etdirdi, eyni 

zamanda, türkün gücünü də göstərdi. Bu prosesdə Sizin rəhbərliyinizlə qardaş Azərbaycan həm döyüş 

meydanında, həm də masada mövcudluğunu da göstərdi. Döyüş meydanında qələbələrinizə baxmayaraq, 

sülh yolu ilə, atəşkəs yolu ilə də bu münaqişənin həlli üçün böyük bir liderlik göstərdiniz”. 

Türkiyənin xarici işlər naziri əmin olduğunu vurğulayıb ki, döyüş meydanındakı qələbələrlə yanaşı, 

Azərbaycanın digər torpaqları qısamüddətli bir təqvimlə yenidən, Can Azərbaycana qaytarılacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Türkiyə-Rusiya birgə atəşkəsə nəzarət mərkəzinin yaradılması bölgədə iş 

birliyinin yeni formatıdır 

 

[21:15] 10.11.2020  

 

Bu gün əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanla söhbət əsnasında, Türkiyə-Rusiya birgə atəşkəsə 

nəzarət mərkəzinin fəaliyyəti ilə də bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirəm ki, bu da çox önəmli 

addımdır. Bu, bölgədə iş birliyinin yeni formatıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə noyabrın 10-da Türkiyənin xarici işlər 

naziri Mövlud Çavuşoğlunu, milli müdafiə naziri Hulusi Akarı və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Hakan 

Fidanı qəbul edərkən deyib. 

“Biz bunu hər zaman istəyirdik ki, Türkiyə və Rusiya Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində bərabər səviyyədə rol alsınlar və bu gün biz buna nail olduq. Bu mərkəzin gələcək fəaliyyəti 

ilə əlaqədar bu gün sizinlə də danışacağıq və rusiyalı həmkarlarımızla danışacağıq ki, qısa müddət ərzində 

bu mərkəz yaradılsın. Çünki erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasının artıq cədvəli var. 

Bu ayın sonuna qədər onlar bütün torpaqlardan, hələ də işğal altında olan torpaqlardan çəkilməlidirlər. 

Beləliklə, bu mərkəzin qısa bir zaman içərisində yaradılmasında çox böyük fayda var. Bir daha xoş 

gəlmisiniz, öz doğma evinizə xoş gəlmisiniz”, - deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər, milli müdafiə nazirlərini və Milli Kəşfiyyat 

İdarəsinin rəisini qəbul edib 

 

[21:05] 10.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 10-da Türkiyə Respublikasının xarici 

işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunu, milli müdafiə naziri Hulusi Akarı və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi 

Hakan Fidanı qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, Qələbədən sonra ilk görüşümdür, təbii ki, qardaşlarımla görüşdür. 

Bu gün səhər əziz Qardaşım, cənab Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefonla danışdıq, söhbət etdik, bu 

böyük qələbə münasibətilə bir-birimizi təbrik etdik. Eyni zamanda, gələcək işlər haqqında fikir mübadiləsi 

aparıldı. Əziz Qardaşıma və bütün Türkiyə xalqına bu dəstəyə, həmrəyliyə görə öz adımdan, bütün 

Azərbaycan xalqı adından bir daha dərin təşəkkürümü bildirdim. Bütün bu 44 gün ərzində qardaş 

Türkiyənin dəstəyini biz hər an hiss edirdik, bütün Azərbaycan xalqı hiss edirdi. Dünən artıq bəyanatın 

imzalanmasından sonra Türkiyə televiziyalarında müşahidə olunan mənzərə çox ürəkaçan idi. Yəni, bizim 

türk qardaşlarımız bu Qələbəyə öz qələbələri kimi sevinirdilər. Onsuz da bu, belədir. Bu, bizim müştərək 

qələbəmizdir, Türkiyə-Azərbaycan birliyinin təsdiqidir. Bu gün bu birlik tarixdə bəlkə də ən yüksək 

səviyyədədir. Bütün bu günlər ərzində Türkiyənin vəzifəli şəxsləri, Məclis üzvləri, nazirlər, ictimai fəallar, 

mətbuat, geniş ictimaiyyət, bizim bütün qardaşlarımız bizə çox böyük dəstək oldular. Bu, bizə əlavə güc 

verdi, 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 əsnasında, eyni zamanda, Türkiyə-Rusiya birgə atəşkəsə nəzarət 

mərkəzinin fəaliyyəti ilə də bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirəm ki, bu da çox önəmli addımdır. 

Bu, bölgədə iş birliyinin yeni formatıdır. Biz bunu hər zaman istəyirdik ki, Türkiyə və Rusiya Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bərabər səviyyədə rol alsınlar və bu gün biz buna nail olduq. 

Bu mərkəzin gələcək fəaliyyəti ilə əlaqədar bu gün sizinlə də danışacağıq və rusiyalı həmkarlarımızla 

danışacağıq ki, qısa müddət ərzində bu mərkəz yaradılsın. Çünki erməni silahlı qüvvələrinin 

torpaqlarımızdan çıxarılmasının artıq cədvəli var. Bu ayın sonuna qədər onlar bütün torpaqlardan, hələ də 

işğal altında olan torpaqlardan çəkilməlidirlər. Beləliklə, bu mərkəzin qısa bir zaman içərisində 

yaradılmasında çox böyük fayda var. Bir daha xoş gəlmisiniz, öz doğma evinizə xoş gəlmisiniz. 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu dedi: 

-Çox təşəkkür edirik, cənab Prezidentim. 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 danışığınız olub. Amma 

təyyarəyə minməzdən 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 edirik. Ali Baş Komandan olaraq, Sizin rəhbərliyinizlə qəhrəman Azərbaycan Ordusu nə edə 

bildiyini dosta, düşmənə nümayiş etdirdi, eyni zamanda, türkün gücünü də göstərdi. 

Bu prosesdə Sizin rəhbərliyinizlə qardaş Azərbaycan həm döyüş meydanında, həm də masada 

mövcudluğunu da göstərdi. Döyüş meydanında qələbələrinizə baxmayaraq, sülh yolu ilə, atəşkəs yolu ilə 

də bu münaqişənin həlli üçün böyük bir liderlik göstərdiniz. Amma təəssüf ki, Ermənistan bu imkanlardan 

istifadə etmədi. Ümid edirəm ki, bu dəfə bundan dərs alarlar. Döyüş meydanındakı qələbələrlə yanaşı, 

Azərbaycanın digər torpaqları qısamüddətli bir təqvimlə yenidən, inşallah, Can Azərbaycana qaytarılacaq. 

Biz Sizin həm döyüş meydanındakı, həm də diplomatik müstəvidəki uğurlarınızdan qürur duyuruq. 

Türkiyə olaraq hər zaman dedik ki, başda hörmətli Prezidentimiz olmaqla, həm döyüş meydanında, həm də 

masada Can Azərbaycanın yanındayıq. 

Bundan sonrakı prosesdə Sizin də dediyiniz kimi, birgə nəzarət mərkəzinin yaradılması daxil 

olmaqla, atacağımız addımları da birlikdə müzakirə edəcəyik, dəyərləndirəcəyik. 

Sizin göstəriş və tapşırıqlarınıza uyğun olaraq biz də həmkarlarımızla birlikdə lazımi işləri görəcəyik. 

Bu məqsədlə bu gün qəbulunuza, tapşırıqlarınızı almağa gəldik. 

Bir daha təbrik edirik. Bu gün səhər televizoru açdıq, Azərbaycanda insanlar küçələrdə idi, Türkiyədə 

də xalqımız eyni sevinci yaşadı. Buna görə də təşəkkür edirik. 

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. 

Prezident İlham Əliyev Türkiyə dövlətinin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə 

minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkiyə Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. 

 

AZƏRTAC 
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İranın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı 

açıqlama yayıb 

 

[21:01] 10.11.2020  

 

İranın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması və birgə 

bəyanatın verilməsinə yazılı münasibət açıqlayıb. 

AZƏRTAC İran XİN-in rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, açıqlamada rəsmi Tehranın atəşkəs 

rejiminin yaranmasından məmnun olduğu bildirilir. 

Qeyd olunur ki, İran Qafqaz bölgəsində daim sabitliyin hökm sürməsini arzulayır. İran dövlətlərin 

ərazi bütövlüyünə təminat verilməsini, qaçqınların öz evlərinə dönməsini, təxribatların qarşısının 

alınmasını istəyir və bu işlərin həyata keçirilməsinə yardım etməyə hazırdır. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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Paşinyan bir il əvvəl Azərbaycanın şərtlərini rədd etməsindən peşman olduğunu deyib 

 

[19:38] 10.11.2020  

 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir il əvvəl Azərbaycanın şərtlərini rədd etməsindən peşman 

olduğunu dilə gətirib. 

AZƏRTAC Rusiya KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, səhvini etiraf edən Paşinyan deyib: “Əgər 

Yerevan bir il əvvəl Qarabağ ətrafındakı beş rayonu Azərbaycana qaytarmağa razılıq versəydi, vəziyyətin 

başqa cür həllinə nail ola bilərdi. Amma Ermənistanda kim inanardı ki, bu, doğru yoldur? Bir çox qeyri-

müəyyənlik olduğundan çox az insan, o cümlədən mən özüm də buna inanmırdım”. 

O qeyd edib ki, erməni tərəfi Qarabağ münaqişənin kəskinləşdiyi ilk günlərdə də buna getmədi. “Biz 

Azərbaycanın şərtini o vaxt qəbul etdik ki, müharibənin gedişində dönüş yaratmağın mümkün olmadığı 

artıq aydın görünürdü və qarşıda hadisələrin pis inkişafından yayınmaq vəzifəsi dayanmışdı”, - deyə 

Paşinyan əlavə edib. 

Atalar demişkən, sonrakı peşmançılıq fayda verməz. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Sizin Ali Baş Komandanı olduğunuz Ordumuz xalqımıza heç vaxt 

unudulmayacaq tarixi anlar və böyük qürur hissi yaşatdı 

 

[19:03] 10.11.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Ordumuzun qazandığı 

tarixi qələbə Azərbaycan vətəndaşlarına, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza böyük sevinc və qürur hissi 

yaşadır. Onlar dövlətimizin başçısına ünvanladıqları məktublarda bu hisslərə görə sonsuz 

minnətdarlıqlarını ifadə edirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bir neçəsini təqdim edir. 

Almaniyanın Ştutqart şəhərindən Cəfər Süleymanov yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Sizə bu 

Qələbəni yaşaya bilməyimiz üçün verdiyiniz şücaətli, möhtəşəm iradə və mübarizəyə görə təşəkkür edirəm. 

Şuşa bizim gözümüz, Şuşa bizim canımızdır. Siz bizi yenidən diriltdiniz, Siz bizə ikinci həyat verdiniz. 

Sizin rəhbərliyiniz altında gözəl və şərəfli günlər bizi gözləyir. Bir millət olaraq sona qədər Sizin 

arxanızdayıq. Allah Sizi, Ordumuzu və xalqımızı qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!” 

Türkiyənin İstanbul şəhərindən Pəri Çəndirova: “Hörmətli cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş 

Komandan, Sizə uğurlu siyasətiniz və Azərbaycan xalqı olaraq bizlərə yaşatdığınız Qələbə sevinclərinə 

görə təşəkkür edirəm. 8 noyabr tarixində Şuşanın geri alınması xəbəri ilə bizə qürur hissi bəxş etdiniz. Hər 

zaman böyük bir maraq və həyəcan hissi ilə Sizi izləyirik. Xaricdə yaşayan vətəndaş olaraq, ilk növbədə, 

öz adımdan və çevrəmdə olan soydaşlarımızın adından Sizə təşəkkür edir və Sizi dəstəkləyirik. Dünya 

azərbaycanlıları olaraq apardığınız siyasətdə Sizə uğurlar arzu edir, ölkəmiz, xalqımız üçün daha böyük 

nailiyyətlər əldə etmənizi diləyirik. Qələbə hər zaman bizimlə olsun!”. 

Litvanın Vilnüs şəhərindən Tamerlan Qarayev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

icazə verin, Şuşanın azad olunması münasibətilə Sizə minnətdarlıq hisslərimi bildirim, Sizi səmimi qəlbdən 

təbrik edim və ən xoş arzularımı çatdırım. Şuşanın azad olunması sevincini xalqımıza yaşatdığınıza görə 

Sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk”. 

Moskvadan Fazil Qurbanov yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun 

çoxmilyonlu üzvləri və şəxsən öz adımdan Sizi, bütün Azərbaycan xalqını, igid Ordumuzu Şuşa şəhərinin 

işğaldan azad edilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Biz azərbaycanlılar, hər zaman Vətənimizin - 

Azərbaycanın yanındayıq və yürütdüyünüz siyasəti tam dəstəklədiyimizi bildiririk. İşğal olunmuş ərazilərin 

azad edilməsi Azərbaycan xalqının müqəddəs borcudur. Artıq həmin zaman yetişdi - 2020-ci il noyabrın 

8-i əbədi olaraq Azərbaycanın tarixinə düşdü. Bu, əzəmətli qələbəmizin günüdür. Adınız böyük 

Azərbaycan xalqının tarixinə əbədi olaraq qızıl hərflərlə yazılacaq. Yaşasın Azərbaycan Respublikasının 

xalqı və ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Gürcüstanın Marneuli şəhərindən Həcər Yusibova: “Əziz İlham baba, mənim adım Həcərdir. 10 

yaşım var. Biz hamımız Sizi çox sevirik. Mən qəhrəman Azərbaycan əsgərləri üçün az da olsa, pul yardımı 

göndərirəm. Erməniləri də dediyiniz kimi, qovduq. Biz birlikdə güclüyük! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

İsveçin Vesteros şəhərindən Əlif Cahangirov: “Salam, cənab Prezident, Sizə İsveçdən yazıram. Biz 

çox xoşbəxtik, biz çox qürurluyuq, biz çox şanslıyıq. Biz ona görə xoşbəxtik ki, əzəli və müqəddəs 

torpaqlarımızı, Qarabağımızı düşməndən azad edirik, Şuşamız artıq bizdədir və biz bu tarixi günlərə sevinc 

göz yaşı tökərək şahidlik edirik. Biz ona görə qürurluyuq ki, bu tarixi anları bizə yaşadan şanlı Ordumuz, 

cəsur əsgərlərimiz, igidlərimiz var! Biz ona görə şanslıyıq ki, bizim kimliyimizi, qürurumuzu, xalqımızın 

iradəsini dünyaya sübut edən, başımızı uca, alnımızı açıq edən Sizin kimi rəhbərimiz var. Cənab Prezident, 

mən ailəmiz adından Sizə təşəkkür etməyi özümə borc bilirəm. Biz həmişə yanınızdayıq və hər zaman 

əmrinizdəyik. Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın Azərbaycan!”. 

Aşqabad şəhərindən Zəkiyə Hacızadə yazır: “Azərbaycan Respublikasının hörmətli Prezidenti cənab 

İlham Heydər oğlu, bu məktubu Sizə Türkmənistandan yazıram. Mən Aşqabad şəhərində yaşayıram, 6-cı 

sinifdə oxuyuram. Adım Zəkiyədir. Biz hər gün televiziya qarşısında əyləşib, Sizin çıxışlarınızı gözləyirik. 

Siz hər dəfə Azərbaycanın yeni-yeni ərazilərinin işğaldan azad olunduğunu elan edirsiniz. Bu xəbərlər bizi 

çox sevindirir. Lakin Şuşanın azad edilməsi xəbəri hamımıza xüsusi sevinc bəxş etdi. Biz Sizinlə və igid 

əsgərlərimizlə qürur duyuruq. Tezliklə bütün torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımız dalğalanacaq. Yaşasın 

Azərbaycan!”. 

Bakı şəhər sakini Rafail Musayev: “Hörmətli cənab Prezident, biz Azərbaycan vətəndaşları olaraq 

əldə etdiyimiz qələbələrdən fərəh, sevinc və qürur hissləri keçiririk. Onilliklərlə gözlədiyimiz günlər 
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nəhayət ki, gəlib çatdı. Cənab Ali Baş Komandan, inanırıq ki, Sizin rəhbərliyinizlə rəşadətli Azərbaycan 

Ordusu işğal altında olan bütün torpaqlarımızı tamamilə azad edəcək və üçrəngli bayrağımız həmin 

torpaqlarımızda dalğalanacaq. Möhtərəm Prezident, hər zaman Sizinləyik. Sizi əmin etmək istəyirik ki, 

göstəriş verdiyiniz halda hamımız bir nəfər kimi cəbhəyə yollanaraq işğal altındakı digər bölgələrimizi də 

düşməndən təmizləməyə hər an hazırıq. Allah Sizi və rəşadətli Ordumuzu qorusun! Yaşasın Azərbaycan! 

Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Biləsuvardan Elçin Rəhimov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin düzgün və 

uğurlu siyasətiniz nəticəsində Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad 

olunmasına sevinir və hədsiz qürur hissi keçiririk. Biz məcburi köçkünlər 30 ilə yaxındır ki, gözlədiyimiz 

bu haqq işinizi dəstəkləyir və Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər zaman yanınızda olduğumuzu bildiririk. 

Xalqımız öz tarixinin şanlı və qürurverici səhifələrindən birini yaşamaqdadır. Hazırda milyonlarla 

vətəndaşımızın hər bir qarış Vətən torpağı üçün döyüşməyə, lazım gələrsə, canından belə keçməyə hazır 

olduğunu bilməyinizi istəyirik. Tanrı Sizi, Ordumuzu və bütün Azərbaycan xalqını qorusun!”. 

Paytaxt sakini Elmira Həsənova: “Hörmətli cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, ilk 

növbədə, bizə bu sevinci - Şuşa Qələbəsini yaşatdığınız üçün Sizə və Şanlı Ordumuza öz minnətdarlığımızı 

bildiririk. Sizin kimi güclü bir Liderimiz olduğu üçün Azərbaycan xalqı çox şanslıdır. Sizinlə və Ordumuzla 

qürur duyuruq. Son nəfəsimizə qədər Vətənin xidmətində və Sizin yanınızdayıq. Allah Vətən uğrunda 

canından keçən bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin və ön cəbhədə Vətəni müdafiə edən igidlərimizi qorusun! 

Qələbə bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Gəncə şəhərindən Xalsa Nəsibova: “Hörmətli cənab Prezident, Şuşa ilə bağlı xəbəriniz bir daha 

yenilməzliyimizin təntənəsi oldu. Siz qürurumuzu, məğrurluğumuzu, vüqarımızı və şərəfimizi özümüzə 

qaytardınız. Siz qızıl hərflərlə silinməz bir tarix yazdınız. Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar Azərbaycan 

xalqına ən böyük hədiyyə etdiniz. Var olun, cənab Prezident! Allah Sizi və komandanlıq etdiyiniz 

Ordumuzu qorusun!”. 

Gəncənin daha bir sakini Elnur İsmayılov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

zamanı dəyişmək, hadisələrə yön vermək, illərdir ürəyimizdə düyünlənib qalan Qələbə ümidini 

reallaşdırmaq və insanlara təqdim etmək Sizin Azərbaycan xalqına ən gözəl hədiyyənizdir. Bu hədiyyə 

mədəniyyət işçiləri üçün “Oskar” mükafatı, tələbələr üçün fərqlənmə diplomu, müəllimlər üçün gələcəyə 

yatırılan biliyin çiçək açması, elm adamları üçün “Nobel” mükafatı, jurnalistlər üçün alınması mümkün 

olmayan müsahibədən daha ali, daha dəyərlidir. Şanlı Ordumuz zəhmətinin şirin bəhrəsini görür və öz 

hədiyyəsini qəbul edir. Qələbə xəbərlərini gözləmək, onu eşitmək, hər gün Bayrağımızla söhbətləşmək o 

qədər gözəldir ki, cənab Prezident! Allah Sizi var eləsin! Siz bu gün ölkəmiz üçün aşılması çətin olan 

divarları öz qətiyyətli mövqeyiniz və dəmir iradəniz sayəsində məhv edirsiniz. Bütün bunlar isə xalqın işıqlı 

gələcəyinə zəmanətdir. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Mingəçevir şəhərindən Nərmin Qurbanlı: “Əziz İlham baba, mən Sizinlə fəxr edirəm və Sizi Şuşanın 

alınması münasibətilə təbrik edirəm. Allah Sizi və Müzəffər Ordumuzu qorusun! İlham baba, bütün 

dualarımız Sizinlədir. Erməniləri iti qovan kimi qovuruq. Allah Sizi və müzəffər Ordumuzu qorusun. 

Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Zaqataladan Həsən Ömərov: “Çox hörmətli cənab Prezident, Sizin zəfər yolunda inamlı addımlarınız 

nəticəsində Azərbaycan Respublikasının incisi olan Şuşa şəhəri düşməndən azad edildi. Bu münasibətlə 

Sizi təbrik edirik. Bizim dövlətimiz güclü, şanlı Ordumuz yenilməzdir. Yaşasın Azərbaycan!”. 

Zaqatalanın daha bir sakini Nəbi Kərimov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Şuşa şəhərinin işğaldan 

azad olunması münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Xalqımızı bu gözəl xəbərlə bir daha sevindirdiniz. Yaşasın 

Azərbaycan və onun Müzəffər Ali Baş Komandanı! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Lənkərandan Əli Tahirov: “Hörmətli cənab Prezident, mən Lənkəran rayonu, Boladi kəndi 

N.Axundov adına 1nömrəli tam orta məktəbin üçüncü sinfində oxuyuram. Atam zabitdir və hal-hazırda 

cəbhədə döyüşür, mənfur düşmənə layiqli cavablarını verir. Şuşanın işğaldan azad olması məni də hədsiz 

dərəcədə sevindirir və bu münasibətilə Sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Şuşanın azad 

olmasında atam da iştirak etdiyi üçün onunla fəxr edirəm. Sizə və atama inanıram. Sizin çıxışlarınızda 

dediyiniz bir ifadə çox xoşuma gəlir: "Biz bir dəmir yumruq kimi birləşmişik". Mən də böyüyəndə atam 

kimi hərbçi olacağam və Sizin kimi Azərbaycanın müstəqilliyi, bütövlüyü uğrunda çalışacağam”. 

Ağdaşdan Şöhlə Abbasova: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Sizin rəhbərliyinizlə 

şəhər və kəndlərimizin gündən-günə abadlaşması, yollarımızın yenidən qurulması, xarici və daxili 

siyasətiniz, Ordumuzun möhkəmlənməsi üçün gördüyünüz işlər bizi fərəhləndirir, Sizinlə fəxr edirik. Sizin 
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uzaqgörən siyasətinizin nəticəsidir ki, Azərbaycan inkişaf etmiş dövlətlər sırasındadır. Cənab Prezident, 

Sizin rəhbərliyinizlə ordumuzun qazandığı qələbə 30 ildir ki, xalqımızın ürəyində məskən salmış Qarabağ 

yarasını sağaltdı, şəhidlərimizin ruhunu şad etdi. Qarabağın ürəyi olan Şuşanın alınması xəbərini verərkən 

Sizdə olan vüqarı, şücaəti, əzəməti, eləcə də qəlbinizin dərinliyində olan kövrəkliyi hiss etdik. Əziz balam, 

Sizi, ailənizi, Ordumuzu və xalqımızı Qələbə və 9 noyabr - Bayraq Günü münasibətilə təbrik edir, bağrıma 

basaraq öpürəm. Atalar demişkən: “Ot kökü üstündə bitər”. Müstəqilliyimizin banisi olan ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevə xalqın sevgisini bildirən “Xalq Heydər, Heydər xalqım deyəcək!” şüarı dillər əzbəri olduğu 

kimi, indi də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda apardığınız məqsədyönlü mübarizəyə görə 

“Azərbaycan-İlham, Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı dillər əzbəridir. Tanrı Sizi, Ordumuzu və xalqımızı 

qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Tapdıq Abdullayev: “Hörmətli Ali Baş Komandan, Siz Şuşanın yenidən bizə qayıtması 

xəbəri ilə bütün Azərbaycan xalqını sevindirdiniz. Azərbaycan xalqı Sizinlə fəxr edir. Sizin sayənizdə yeni 

bir tarix yazılır. İnşallah, bütün torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Sizin başçılığınızla oralar 

cənnətə dönəcək. Möhtərəm cənab Prezident, bu qələbələr münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, 

uzun ömür arzulayıram. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Tovuz sakini Dəmir Qurbanlı: “Möhtərəm cənab Prezident, hörmətli Ali Baş Komandan, əbədiyaşar 

müdrik rəhbərimiz, bənzərsiz dünyəvi siyasi xadim Heydər Əliyev siyasətinin davamçısı olaraq xalqımızın 

dəstəyi ilə 2003-cü ildən həyata keçirdiyiniz uğurlu, məqsədyönlü, düşünülmüş daxili və xarici siyasətinizin 

son 17 ildə gərgin və yenilməz fəaliyyətinizin nəticəsidir ki, bu gün dünyanın və regionun lider dövlətinə 

çevrilmiş Azərbaycan və onun qəhrəman Ordusu Sizin komandanlığınızla doğma Qarabağımızı, Şuşamızı 

işğaldan azad etməklə təkcə erməni faşizminin planlarını darmadağın etmədi, eyni zamanda, son 200 ildə 

ermənilərin tarixi himayədarlarının dəstəyi ilə “böyük Ermənistan yaratmaq” planlarını da darmadağın etdi. 

Bu Qələbə təkcə Ermənistan üzərində Qələbə deyil. Bu Qələbə ermənilərə himayədarlıq edən, onları 

silahlandıran, ruhlandıran beynəlxalq güc mərkəzləri, erməni lobbiləri üzərində Qələbədir. Cənab Ali Baş 

Komandan! Arzum budur ki, Sizə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Azərbaycanın milli marşalı, dünyanın 

generalissimusu hərbi rütbəsi verilsin. İşğaldan azad edilən şəhərlərimizdə, rayonlarımızda və Bakı 

şəhərində generalissimus rütbəsində Sizin heykəliniz ucaldılsın. Eşq olsun Ali Baş Komandanımıza! Eşq 

olsun qəhrəman Ordumuza! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Zaqataladan Murtuz Əliyev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi Şuşa şəhərinin 

işğaldan azad olunması münasibətilə kollektivimiz adından ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm 

cansağlığı, uzun ömür, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sizin Ali Baş Komandanı olduğunuz Ordumuz 

xalqımıza heç vaxt unudulmayacaq tarixi anlar və böyük qürur hissi yaşatdı. Artıq biz qalib xalqıq. Yaşasın 

şanlı Azərbaycan Ordusu!”. 
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Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı vəhşilikləri ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət 

olunacaq 

 

[18:17] 10.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törətdiyi vəhşiliklərlə bağlı 

beynəlxalq məhkəməyə müraciət olunacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə noyabrın 10-da Azərbaycandakı diplomatik korpusun 

nümayəndələri ilə görüşdə İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Standartların İmplementasiyası üzrə işçi qrupun 

rəhbəri Kamil Səlimov deyib. 

K.Səlimov bildirib ki, erməni hərbçiləri döyüş zonasından kənarda yerləşən yaşayış məntəqələrimizə 

artilleriya atəşi açıb, qadağan olunmuş silahlardan istifadə edib. Bu, bir daha Ermənistanın müharibə 

cinayətləri törətməsinə əsaslı sübutdur. Ermənistan hərbçiləri ballistik raketlərdən istifadə edərək qırğınlar 

törədib, mülki şəxslər arasında ölən və yaralananlar var. Bununla bağlı aidiyyəti qurumlar araşdırma aparır, 

araşdırmalar başa çatandan sonra faktlar toplanaraq beynəlxalq məhkəmələrə göndəriləcək və cavabdeh 

şəxslər cəzalandırılacaq. 

Ermənistanda hazırda çaxnaşmanın davam etdiyini bildirən Kamil Səlimov qeyd edib ki, ölkəni idarə 

edən şəxslərin cinayətkar dəstə olduğu ortaya 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 ermənilərin 30 il ərzində qurduğu 

istehkamı qısa müddətdə məhv etdi. İndi hamı Azərbaycanın bu gücünə təəccüb qalıb. 
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Mehriban Əliyeva: Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olundu! 

 

[17:50] 10.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva tarixi Qələbə münasibətilə 

rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, Birinci vitse-prezident Mehriban 

Əliyevanın paylaşımında deyilir: 

“Əziz həmvətənlər! 

Bu gün böyük gündür – Qələbə Günüdür! Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa 

olundu! Tarixi ədalət bərpa olundu! Həqiqətən əlamətdar olan bu hadisə münasibətilə Azərbaycan xalqını 

səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! 

Ermənistan özünün tam və qeyd-şərtsiz kapitulyasiyasını etiraf etdi! Biz öz nəcib xilaskar 

missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik! Biz öz Vətənimizi qoruduq, əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan 

azad etdik, Azərbaycanın səbirlə gözlədiyi Qələbəni qazandıq! Biz uzun illər boyu həqiqətin və tarixi 

ədalətin təntənəsini gözləyirdik. Münaqişənin dinc yolla nizamlanmasına dair danışıqlar prosesində 30 ilə 

yaxın iştirak etməyimiz bizim sülh tərəfdarı olmağımızın əyani göstəricisidir. Ermənistan 27 il ərzində 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın işğal altında olan bütün ərazilərindən işğalçı qüvvələrin dərhal, 

tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinə etinasızlıq göstərib. Ermənistan tərəfindən 

törədilən hərbi təxribatlar bitib-tükənmirdi. Azərbaycan bütün dünyaya 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 davam edən hərbi əməliyyatlar dövründə Azərbaycan Ordusu təqribən 

300 yaşayış məntəqəsini, o cümlədən 5 şəhəri və 4 qəsəbəni, çoxsaylı strateji yüksəklikləri azad etdi. 

Azərbaycanın mədəniyyət incisi – Şuşa şəhəri azad ediləndən cəmi bir neçə saat sonra bizim 

döyüşçülərimiz 72 yaşayış məntəqəsini və 9 strateji yüksəkliyi öz nəzarəti altına almağa nail oldu. Bu, 

şübhəsiz, Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərini çıxılmaz vəziyyətə saldı. Bizim ordumuz öz müqəddəs 

dəyərləri - Vətənimiz, ortaq evimiz uğrunda döyüşürdü və bu müqəddəs mübarizədə dözüb dayandı və qalib 

gəldi! 

Bu anlarda bütün dünya azərbaycanlıları sevinc və qürur hissləri keçirir. Bizim Prezidentimizə görə, 

igid əsgərlərimizə və zabitlərimizə görə, Azərbaycan xalqının vətənpərvərliyinə, sıx birliyinə və 

həmrəyliyinə görə qürur keçirir! 

Hər birimiz bizim Prezidentimizə, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə hədsiz təşəkkür edirik! Onun 

rəhbərliyi ilə müasir, güclü Azərbaycan Ordusu yaradılıb! Məhz onun sarsılmaz iradəsi, cəsarəti, əzmkarlığı 

və qətiyyəti sayəsində Azərbaycan Ordusu düşməni sarsıtdı, müharibənin nəticəsini müəyyən etdi və qələbə 

nöqtəsini qoydu. Prezidentimizin güc mənbəyi olan Azərbaycan xalqının hörməti, sevgisi, etimadı, inamı 

və dəstəyi ona Avrasiya məkanında ən uzunmüddətli münaqişələrdən biri olan Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsini başa çatdırmaqda kömək etdi. Onun başçılığı ilə biz xalqımızın özünəinamını 

qaytaran Qələbəni qazandıq! Bu Qələbənin möhtəşəmliyi Azərbaycan dövlətinin tarixində əbədi qalacaq! 

Əziz qardaşlar və bacılar! 

Torpaqlarımızın xaincəsinə işğalı illərində olduğu kimi, budəfəki döyüşlər dövründə də faciələr və 

itkilər oldu. Hərbi əməliyyatlar zonasından uzaqda vəhşicəsinə hücumlar nəticəsində şəhərlərimizin və 

kəndlərimizin dinc sakinləri həlak oldu. Uşaqlar, qadınlar və ahıl insanlar həlak oldu. Amma bu, 

Azərbaycanın əzmini sındırmadı! Mən həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına bir daha dərin hüznlə 

başsağlığı verirəm! Onların qanı yerdə qalmadı! Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan dövləti bütün 

həmvətənlərimizin 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 həmişəlik qalacaq! Bizim əsgər və zabitlərimiz canlarını belə 

əsirgəmədən döyüşüblər. Onlar nəciblik və həqiqi vətənpərvərlik nümunəsi göstəriblər. Bu gün onların 

hamısını Vətən naminə, onun qüdrəti naminə göstərdikləri igidliklər birləşdirir! Biz onların rəşadəti, iradəsi 

və ruh yüksəkliyi qarşısında, 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! 
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Bu müharibə bizə əsrlərboyu bildiyimiz bir həqiqəti - dost dar gündə tanınar həqiqətini bir daha sübut 

etdi. Dünyadakı bütün dostlarımıza minnətdaram! Sağ olsunlar ki, bizim dərdimizə şərik oldular, 

Azərbaycan xalqını dəstəkləyən prinsipial və ədalətli mövqelərini açıq bildirdilər. Qardaş Türkiyə xalqına 

və şəxsən Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Onların həmrəyliyi və dəstəyi 

hər bir azərbaycanlıda qürur hissi oyadır! 

Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. Onların yüksək peşəkarlığı, 

obyektivliyi, qərəzsizliyi, operativliyi və məsuliyyəti sayəsində bugünkü Azərbaycan reallıqlarını dünyaya 

çatdırmaq mümkün oldu. Öz vətənlərinin hüdudlarından kənarda Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən 

və Ermənistanın işğalçı mahiyyətini beynəlxalq ictimaiyyətə göstərən soydaşlarımız sağ olsunlar! Arxa 

cəbhədə bir yumruq kimi birləşərək Azərbaycan dövlətinin qüdrətini və bizim həmrəyliyimizi bütün 

dünyaya nümayiş etdirmiş bütün Azərbaycan xalqına minnətdaram! 

Əziz həmvətənlər! 

Sizin hamınızı Böyük Qələbə Günü münasibətilə təbrik edirəm! Böyük zəfər gününüz mübarək! 

Azərbaycanın şərəf və qüdrət günü mübarək! Qarabağın azad edilməsi günü mübarək! Biz Qələbə 

qazandıq! Qarabağ Azərbaycandır! 

Dərin hörmət və sevgilərlə, 

Sizin MEHRİBAN”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın xarici işlər və müdafiə nazirlərinin müavinləri Rusiyanın ölkəmizdəki səfirliyində 

olub, başsağlığı veriblər 

 

[17:48] 10.11.2020  

 

Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov və müdafiə 

nazirinin müavini - Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Ramiz Tahirov Rusiya 

Federasiyasının ölkəmizdəki səfirliyinə gedərək noyabrın 9-da Ermənistan-Azərbaycan sərhədi 

yaxınlığında Rusiya Federasiyasına məxsus “Mi-24” hərbi helikopterinin vurulması nəticəsində yaşanan 

faciəvi hadisə ilə bağlı başsağlığı veriblər. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ukraynalı deputat: Azərbaycan Ordusu erməni tərəfi sarsıdıcı məğlubiyyətə uğratdı 

 

[17:32] 10.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusu erməni tərəfi sarsıdıcı məğlubiyyətə uğratdı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin 

sayı buna sübutdur. Ermənistan həm şəxsi heyət, həm də texnika baxımından böyük itkilərə məruz qalıb. 

Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi bir daha göstərdi ki, erməni tərəfin bundan sonra müqavimət 

göstərməsi hərbi-siyasi vəziyyəti onun üçün daha da gərginləşdirəcək. Mən Ermənistanın təslim olacağını 

gözləyirdim. 

Ukrayna Ali Radasının deputatı, Ukrayna-Azərbaycan dostluq qrupunun həmsədri Valeri Kolyux bu 

fikirləri AZƏRTAC-a eksklüziv müsahibəsində söyləyib. 

Onun sözlərinə görə, hazırda Ermənistan sosial, iqtisadi və siyasi böhran təhlükəsi qarşısındadır. 

Koronavirus pandemiyası Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərib, döyüş əməliyyatları isə bu 

iqtisadiyyatın normal fəaliyyətini təhlükə altına alıb. Aşkar görünür ki, erməni cəmiyyətinin bir hissəsi 

müharibədən yorulub və onlardan ötrü mənasız olan qarşıdurmada qan tökməyə hazır deyil. 

Valeri Kolyux sonda deyib: “Ukraynada ümid edirlər ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tamamilə 

bərpa edəcək, regionda çoxdan gözlənilən sülh və əmin-amanlıq bərqərar olacaq”. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş prokuroru ilə rusiyalı həmkarı arasında helikopterin vurulması hadisəsi ilə bağlı 

telefon danışığı olub 

 

[17:30] 10.11.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, noyabrın 9-da saat 18.30-da Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Naxçıvan 

hissəsində Rusiya Federasiyasına məxsus Mi-24 hərbi helikopterinin vurulması nəticəsində 2 hərbi 

qulluqçu həlak olub, 1 nəfər isə yaralanıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həmin faktla bağlı Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən dərhal araşdırmalara başlanılıb və baş vermiş hadisənin 

təfərrüatlarının hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılması məqsədilə Baş prokuror tərəfindən noyabrın 9-da 

Cinayət Məcəlləsinin 342.2-ci (qulluğa səhlənkar yanaşma - ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin 

ölümünə səbəb olduqda, habelə müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə) maddəsi ilə cinayət işi 

başlanılıb və istintaqın aparılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Prokurorluğuna həvalə edilib. 

Cinayət işi üzrə prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hərbi mütəxəssislərin iştirakı ilə raketin atıldığı 

qurğuya, habelə informasiya sistemlərinə baxış olub, raketin atıldığı hərbi hissənin hərbi qulluqçuları 

dindirilib, zəruri olan sənədlər götürülüb və digər lazımi istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda 

təqsirkar şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində intensiv istintaq-

əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 

Həmin cinayət faktı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev Rusiya 

Federasiyasının Baş prokuroru İqor Krasnova rəsmi məktub ünvanlayıb, eyni zamanda, aralarında telefon 

danışığı baş tutub. 

Telefon əlaqəsi zamanı Baş prokuror hadisə nəticəsində həlak olanlarla bağlı rusiyalı həmkarına 

başsağlığı verib, yaralı hərbi qulluqçuya şəfa diləyib, həmçinin başlanmış cinayət işi üzrə həyata keçirilmiş 

ilkin istintaq hərəkətləri barədə həmkarını məlumatlandıraraq onu tam, obyektiv və hərtərəfli istintaq 

aparılmasına əmin edib. 

Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru, öz növbəsində, həmin faktla bağlı tərəflərindən də cinayət 

işinin başlanaraq istintaq aparılmasını və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə istintaqın 

əlaqəli şəkildə aparılmasının işin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edəcəyini qeyd edib. 

İqor Krasnov Azərbaycan tərəfinin hadisə ilə bağlı təxirəsalınmaz reaksiya verərək zəruri tədbirlərin 

görülməsinə görə təşəkkürünü bildirib. 

Bundan başqa, Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru imzalanmış 2020-ci il 10 noyabr tarixli 

üçtərəfli bəyanatla bağlı məmnunluğunu ifadə edərək bəyanatda əks olunmuş müddəaların icrasının 

tərəflərin, o cümlədən Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edəcəyini qeyd etməklə, sülhməramlı 

qüvvələrin regionda yerləşdirilməsinin sülh və əmin-amanlığın bərqərar olunmasında səmərəli rol 

oynayacağına ümidvar olduğunu vurğulayıb. 

Kamran Əliyev və rusiyalı həmkarı İqor Krasnov ölkələrimizin prokurorluqları arasında olan sıx 

əməkdaşlıq və dostluq münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə 

əmin olduqlarını bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Konstantin Kosaçov: Ermənistan üçtərəfli sazişə görə öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyə 

hazır olduğunu göstərməlidir 

 

[17:25] 10.11.2020  

 

Dağlıq Qarabağda münaqişə zonasında Rusiyanın sülhməramlı missiyası o zaman səmərəli olacaq 

ki, Ermənistan da Azərbaycan kimi öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə hazırlığını nümayiş etdirsin. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə RF Federasiya Şurasının beynəlxalq məsələlər üzrə 

komitəsinin sədri Konstantin Kosaçov bəyan edib. 

K.Kosaçov deyib: “Azərbaycan dayanmağa və rusiyalı sülhməramlıların xidmətindən istifadə 

etməyə razılıq verib. Ermənistan, hər halda Ermənistanın birinci şəxsləri, buna razılıq veriblər. Bu günə 

olan vəziyyətə görə, biz hələ əmin olmalıyıq ki, bu razılıq heç olmasa nisbi ictimai razılıqla, ictimai 

konsensusla müşayiət olunur. Ermənistan üçtərəfli sazişə görə öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə 

yetirməyə hazır olduğunu göstərməlidir. Yalnız o zaman rusiyalı sülhməramlıların regionda mövcudluğu 

səmərəli nəticə verər”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan dövlətinin şanlı Qələbəsi 

 

[16:52] 10.11.2020  

 

Qətiyyətli Lider, müzəffər Ordu, yenilməz xalq birliyi Azərbaycanın yeni və möhtəşəm 

tarixini yaradır 

 

Azərbaycan tarixində bir çox şərəfli anlar olmuş, xalqımızın qürur mənbəyinə çevrilmiş hadisələr 

yaşanmışdır. Amma bu gün Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

Ordusunun zəfərləri, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi dövlətçilik tariximizdə xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı çox xoşbəxtdir ki, bu tarixi, şərəfli anlara şahidlik edir, möhtəşəm 

tarixi günləri yaşayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın məqaləsində yer alıb. 

Məqalədə deyilir: “Bəli, bu gün Azərbaycan xalqının 30 illik həsrətinə son qoyulur. Bu 30 ildə 

Azərbaycan xalqı əzmlə, səbrlə, durmadan çalışaraq, öz dövlətini gücləndirərək tarixi anın yetişməsini, bu 

möhtəşəm xəbəri gözlədi. Heç bir beynəlxalq ədalətsizlik, heç bir əziyyət xalqımızın qələbəyə olan inamını 

sarsıtmadı, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanın liderinin iradəsinə təsir göstərmədi. 

Xalqımız "Azərbaycan heç vaxt öz ərazi bütövlüyünün pozulması ilə barışmayacaq, torpaqlarında ikinci 

erməni dövlətinin yaranmasına yol verməyəcəkdir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü tam bərpa edilməli, 

azərbaycanlılar əzəli yurdlarına qayıtmalıdırlar", - deyən Liderinin, Ali Baş Komandanının ətrafında hər 

gün daha sıx birləşdi, birliyimiz hər gün daha da möhkəmləndi. "Qarabağ Azərbaycandır və nida" ifadəsi 

bizim milli mübarizəmizin rəmzinə çevrildi. Bu birlik bizi Qarabağa qaytardı!”. 

Məqalədə qeyd edilir ki, sentyabrın 27-də Ermənistanın cəbhə xəttində törətdiyi hərbi təxribatlardan 

sonra Şanlı Ordumuzun əks-hücum əməliyyatları - Azərbaycan xalqı və dövləti üçün Vətən müharibəsi 

başladı. Bu haqq savaşında bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Füzuli şəhəri, 

Cəbrayıl şəhəri, Zəngilan şəhəri, Qubadlı şəhəri, Hadrud qəsəbəsi, Suqovuşan qəsəbəsi, digər qəsəbələr və 

nəhayət iki gün öncə qədim Şuşa şəhəri Ordumuzun döyüş meydanındakı qəhrəmanlıqları nəticəsində 

işğaldan azad edildi. Azərbaycan Ordusunun şücaəti, yüksək döyüş qabiliyyəti və apardığı əməliyyatlar 

dünya hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Ötən illər ərzində məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirilən, maddi-

texniki bazası gücləndirilən, dünyanın ən güclü orduları sırasında olan Şanlı Azərbaycan Ordusunun 

sarsıdıcı zərbələri nəticəsində ağır itkilər verən Ermənistanın silahlı qüvvələrinin müqaviməti sındırıldı. 

İşğalçı ölkə artıq Azərbaycanın Şanlı Ordusu qarşısında duruş gətirə bilməyəcəyini, iflasa məhkum 

olduğunu dərk etdi və diz çökdü! 

“Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında Zəfər yürüşünü davam etdirdiyi 

günlərdə Prezident İlham Əliyev beynəlxalq mediaya müsahibələrində, bir çox ölkələrin liderləri ilə telefon 

danışıqlarında Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırdı, ölkəmizin ədalətli və beynəlxalq hüququn ali 

prinsip və normalarına söykənən mövqeyini qətiyyətlə müdafiə etdi. Bütün dünya həqiqətləri məhz 

Azərbaycanın dövlət başçısından, ən etibarlı mənbədən əldə etdi. Azərbaycan işğalçı ölkənin və erməni 

diasporunun yalan təbliğatını, çirkin qara piar kampaniyasını dövlət başçısının qətiyyəti sayəsində 

darmadağın etdi. "Mən xalqın dəstəyini hiss edirdim, xalqın inamını görürdüm. Məni heç nə dayandıra 

bilməzdi", - deyən möhtərəm Prezident İlham Əliyevin yüksək diplomatik səriştəsi, sarsılmaz iradəsi və 

möhtəşəm liderliyi ilə diplomatiya sahəsində də parlaq qələbələr təmin olundu. Xalqımızın öz lideri 

ətrafında bir yumruq kimi birləşməsi düşməni bütün cəbhələrdə məğlubiyyətə uğratdı və Azərbaycan hər 

bir platformada gücünü göstərdi. Son illər ərzində ölkəmizdə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə görülən işlər və həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar, möhkəm əsaslara malik xalq-iqtidar 

birliyi, siyasi münasibətlərin müsbət səviyyədə qurulması və həmrəyliyin təmin olunması, Azərbaycanın 

beynəlxalq mövqelərinin gücləndirilməsi və bu kimi əhəmiyyətli nailiyyətlər bu Qələbəni şərtləndirən 

mühüm məsələlər sırasındadır”, – deyə Sahibə Qafarova vurğulayır. 

Məqalədə daha sonra bildirilir ki, nəhayət, noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidenti arasında bəyanat imzalandı. 

Birmənalı şəkildə qeyd etməliyik ki, bu bəyanat Azərbaycan dövlətinin şanlı Qələbəsi, Ermənistan üçün 

isə faktiki olaraq hərbi kapitulyasiya deməkdir. Azərbaycan Ordusunun döyüş meydanında əldə etdiyi 

möhtəşəm qələbələr, Azərbaycan Liderinin, Ordumuzun, xalqımızın dəmir yumruğu Ermənistanı bu 

bəyanata imza atmağa məcbur etdi. 
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Bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti olduqca böyükdür. İlk növbədə, bu bəyanat 30 ilə yaxındır davam 

edən işğala son qoyur. Bu sənəd hələ də işğal altında olan digər rayonlarımızı - Ağdam, Laçın, Kəlbəcər 

rayonlarını qan tökülmədən geri qaytarmağa imkan verir. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi bu sənəddə təsbit edilir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tamamilə bərpa 

olunur və azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarına, yurd-yuvalarına qayıdırlar. Budur, Qələbənin, Zəfərin 

xoşbəxtliyi! Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin təbirincə desək, "Xoşbəxtəm ki, biz öz Vətənimizə, 

doğma Qarabağımıza qayıdırıq, Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu torpaqlarda əbədi 

yaşayacağıq! Bundan sonra heç kim bizi o torpaqlardan tərpədə bilməz!". 

Spiker yazır: “Azərbaycan dövləti bu zəfəri həm döyüş meydanında, həm də siyasi müstəvidə 

qazandı. Öz Liderinin, öz Ordusunun gücü, xalqın sarsılmaz birliyi sayəsində zəfər əldə etdi. Qəhrəman 

əsgərlərimizin şücaəti, fədakarlığı nəticəsində biz torplaqlarımızı işğaldan azad etdik. Vətən müharibəsində 

öz qanı, canı bahasına torpaqlarımızı qoruyan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onlar bizim qəlbimizdə 

əbədi yaşayacaq. Bütün yaralı hərbçilərimizə şəfa diləyirəm. 

Beləliklə, əldə etdiyimiz bu tarixi zəfər, torpaqlarımızın azad edilməsi həm də Azərbaycan xalqının 

özünə inamını qaytardı, xalqın öz liderinə, onun gücünə etibarını daha da möhkəmləndirdi. Dünyanın 

harasında olmasından, harada yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı öz dövləti, onun zəfərləri 

ilə haqlı olaraq qürur duyur, azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edir. Bu xoşbəxtliyi, bu qüruru bizə Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev və rəşadətli Azərbaycan Ordusu yaşatdı. Bu müharibə Azərbaycan xalqının, onun 

Liderinin, Şanlı Ordumuzun gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Qətiyyətli Lider, müzəffər Ordu, 

yenilməz xalq birliyi Azərbaycanın yeni və möhtəşəm tarixini yaradır. 

Eşq olsun Ali Baş Komandan İlham Əliyevə! Eşq olsun qüdrətli Azərbaycan Ordusuna! 

Qarabağ Azərbaycandır! Yaşasın Azərbaycan!”. 

 

AZƏRTAC 
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YAP-ın İcra Katibliyində “Vətən müharibəsi-Böyük qələbə” mövzusunda videokonfrans keçirilib 

 

[16:28] 10.11.2020  

 

Noyabrın 10-da Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyində Vətən müharibəsində qazanılmış 

qələbə münasibətilə videokonfrans keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, videokonfransda çıxış edən Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 

müavini, YAP sədrinin müavini-icra katibi Əli Əhmədov möhtəşəm qələbə münasibətilə təbriklərini 

çatdırıb. Bildirib ki, Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi Böyük Qələbə tariximizdə xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu Qələbə tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaq. 

“Xalqımız 30 il bu Qələbəni gözləyib, amma təkcə gözləməyib, ona hazırlaşıb”, - deyən Əli 

Əhmədovun sözlərinə görə, bunun nəticəsində də Azərbaycan möhtəşəm, əzəmətli Qələbəsini təmin edib. 

Bu Qələbənin tarixdə mühüm yeri təkcə 30 il sonra torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi deyil, həm də 

milli qürurumuzun qaytarılmasıdır. “İndi hər bir vətəndaşımız azərbaycanlı olmasının qürurunu yaşayır. Bu 

tarixi Qələbəni müəyyənləşdirən daha bir cəhət onun döyüş meydanında qan bahasına, can bahasına əldə 

olunmasıdır. Heç şübhəsiz, Azərbaycan bu Qələbəni qazanmaqla öz tarixinin qızıl səhifəsini, şərəf və 

ləyaqət səhifəsini yazıb”, - deyə Əli Əhmədov bildirib. 

Möhtəşəm qələbənin qazanılmasının səbəblərindən danışan YAP sədrinin müavini qeyd edib ki, bu 

amillərdən biri xalqımızın dəyanətidir: “30 il ərzində xalqımız işğal faktı ilə razılaşmadı, güc topladı və öz 

torpaqlarınını işğaldan azad etdi. İkincisi, möhtəşəm Qələbənin əldə olunmasında güclü Azərbaycan dövləti 

rol oynadı. Hər bir dövlətin əsas missiyalarından biri öz torpaqlarının təhlükəsizliyi təmin etməkdir və 

Azərbaycan dövləti də bunu etdi. Digər tərəfdən, Qələbənin təmin olunmasının mühüm səbəblərindən biri 

də müzəffər Azərbaycan Ordusu, cəngavər hərbçilərimizdir. Güclü Ordumuz olmasaydı, torpaqlarımızı 

azad edə bilməzdik. 30 il əvvəl Azərbaycan zəif olduğuna görə torpaqlarımız işğal olunmuşdusa, bu gün 

dövlətimizin qüdrəti, Ordumuzun döyüş qabiliyyəti sayəsində torpaqlarımız azad olundu. Qələbəmizin 

həlledici amili ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dövlət, xalq və ordu o 

zaman güclü olur ki, ona güclü lider rəhbərlik edir. Bu mənada, bu gün Azərbaycan xalqının böyük coşqu 

ilə qeyd etdiyi Qələbəmizin baş qəhrəmanı Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevdir. Biz 

hərb və diplomatiya cəbhəsində Prezident İlham Əliyevin liderliyini, sərkərdəlik nümunəsini gördük. 

Xalqımızın, dövlətimizin birliyi, dövlətimizin başçısına inam bizim Qələbəmizlə nəticələndi. Məhz bunun 

nəticəsidir ki, Ermənistan tərəfindən bir neçə il ərzində zəbt olunmuş və 30 il işğal altında qalan 

torpaqlarımızı 44 gün ərzində işğaldan azad etdik”, - deyən Baş nazirin müavini möhtəşəm Qələbənin 

qazanılmasında qardaş Türkiyənin siyasi və mənəvi dəstəyini də xüsusi vurğulayıb. 

Bu Qələbənin Azərbaycana sülh gətirməklə yanaşı, Cənubi Qafqazda da sülh və firavanlıq üçün də 

etibarlı zəmin yaratdığını qeyd edən Əli Əhmədov söyləyib: “Qürur duyuram ki, təmsil etdiyim Yeni 

Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin möhtəşəm rəhbərliyi, sərkərdəlik missiyası nəticəsində 

xalqımız öz tarixinin ən şərəfli anlarını yaşayır. Tarix öz şərəf səhifəsində Prezident İlham Əliyevin adını 

əbədi həkk edəcək. Müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev vaxtilə bildirmişdi ki, onun başa 

çatdıra bilmədiyi işləri İlham Əliyev sona çatdıracaq. Müdrikcəsinə deyilmiş bu fikirlər hazırda həyata 

keçir. Hesab edirəm ki, bu şanlı Qələbədən sonra Azərbaycan tarixinin yeni mərhələsi başlayacaq, 

Azərbaycan xalqı dünyada özünün dəyanəti, əyilməzliyi və Ordusunun gücü, qüdrəti ilə də tanınacaq”. 

Sonra videokonfransda çıxış edən Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə 

komitəsinin sədri, YAP Siyasi Şurasının üzvü Ziyafət Əsgərov bu gün xalqımızın qürurlu anlar yaşadığını 

bildirib. Vurğulayıb ki, çünki 30 il işğal altında olan torpaqlarımız azad edilib. Onun sözlərinə görə, ötən 

dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin siyasi həlli ilə bağlı heç bir addım 

atmayıb, Ermənistanı işğalçı kimi tanımayıb. Üstəlik, Ermənistan hakimiyyətinin təxribatları vəziyyəti 

daha da gərginləşdirdi. Buna görə də, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli 

Ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə başladı. 

Tədbirdə, həmçinin Milli Məclisin deputatları - Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir 

Rüstəmxanlı, “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, Böyük Quruluş Partiyasının sədri 

Fazil Mustafa və “Azərbaycan respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması” İctimai 

Birliyinin sədri Tural Gəncəliyev çıxış ediblər. 
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Natiqlər bildiriblər ki, Qarabağ probleminin həllində qazanılmış Qələbə Ermənistanın işğalçılıq 

siyasətinə son qoyur, erməni tərəfi artıq məğlubiyyətini etiraf edir. Qeyd olunub ki, bu Qələbə 

Prezidentimizin, xalqımızın və Ordumuzun birliyinin, milli həmrəyliyimizin parlaq təzahürüdür. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş Prokuroru BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarına rəsmi məktub 

ünvanlayıb 

 

[15:03] 10.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev BMT-nin insan hüquqları üzrə ali 

komissarı Mişel Baçeletə rəsmi məktub ünvanlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Baş prokuror bildirib 

ki, Ermənistan tərəfindən insan hüquqları və beynəlxalq humanitar hüququn normalarının, eləcə də BMT-

nin Konvensiyalarının müddəalarının kobud şəkildə pozularaq Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi və 

diasporu tərəfindən xarici ölkələrin vətəndaşları olan erməni əsilli “könüllülər”in Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində döyüş əməliyyatlarında iştirak etmələri üçün dəvət edilməsi və 

maliyyələşdirməsi müəyyən edilib. 

Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, qanunsuz silahlı birləşmələrin və qrupların yaradılması bir çox xarici 

ölkələrin qanunvericiliyində olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində də cinayət 

əməlləri kimi qiymətləndirilir. 

Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasına qarşı döyüş əməliyyatlarında Ermənistan tərəfindən tək 

və ya qrup şəklində iştirak edən bəzi muzdluların ad və soyadları, vətəndaşları olduqları ölkələrin siyahısı 

açıqlanıb. Belə ki, Fransa vətəndaşları - Artur Ohanisyan, ASALA terror təşkilatının üzvü Gilbert Minasyan 

(onunla birlikdə adları istintaqa məlum olmayan 15 nəfər şəxs); “Zouaves Paris” ekstremist qrupunun lideri 

Mark de Kakkerey – Valmenir; Gürcüstan vətəndaşlığından artıq məhrum edilmiş Vaaqn Çaxalyan, İran 

İslam Respublikasının vətəndaşı Harmik Hovsepiyan, Belarus vətəndaşı Serov Sergey Valeriyeviç, ABŞ 

vətəndaşı Aruşan Badasyan və digərlərinin muzdlu kimi döyüş əməliyyatlarında iştirak etmələri məlum 

olub. 

Həmçinin Ermənistan işğalından azad edilmiş ərazilərə baxış keçirilən zaman aşkarlanmış iki meyit 

üzərində muzdluların etnik mənşəyini sübut edən işarələr aşkar edilib ki, bu və qeyd edilən digər faktlar 

muzdluların iştirakını bir daha təsdiq edib. 

Göstərilən faktlarla bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə 

cinayət işləri başlanıb və hazırda həmin işlər üzrə istintaq davam etdirilir. 

Eyni zamanda, Baş prokuror Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qəsdən mülki əhalimizin hədəfə 

alınması və qadağan edilmiş fosfor bombalarından istifadə olunmasını xüsusilə qeyd edib. 

Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, hazırki vaxtadək “Skad” və “Smerç” raket qurğularından yalnız döyüş 

meydanında deyil, eləcə də mülki şəxslərə qarşı istifadə edilib, həmin faktlar “Human Rights Watch” və 

“Amnesty International” kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeydə alınmaqla həmin əməllər 

“qəddar və ağılasığmaz” kimi qiymətləndirilib. 

Noyabrın 7-də 16 yaşlı Şahmalı Rəhimovun Bərdə rayonuna növbəti mərmi atılması nəticəsində 

həlak olması və bununla da, həlak olan mülki şəxslərin sayının 93 nəfərə çatması vurğulanıb. Qeyd edilib 

ki, Ermənistan həm döyüş meydanında, həm də münaqişə zonasından kənarda yerləşən Tərtər, Ağcabədi 

və Goranboy rayonlarını qadağan edilmiş və son dərəcə təhlükəli olan fosfor bombalarından 5 dəfə istifadə 

etməklə müxtəlif vaxtlarda atəşə tutub. 

Baş prokuror həmin halları sübut edən ətraflı foto və videomaterialları təqdim etməklə, BMT-nin 

insan hüquqları üzrə ali komissarından göstərilən faktların gələcək bəyanat və hesabatlarında qeyd 

edilməsini və törədilmiş cinayətlərlə bağlı səlahiyyət çərçivəsində Ermənistan rəhbərliyinə qarşı tədbir 

görülməsini xahiş edib. 
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Rusiya Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün atılan addımların sülhə 

gətirib çıxaracağına ümidvar olduğunu bildirib 

 

[14:55] 10.11.2020  

 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) üzvü olan ölkələrin dövlət 

başçıları şurasının iclasındakı çıxışında hazırda Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələri böyük faciə 

adlandırıb. O, münaqişənin nizamlanması üçün atılan addımların sülhə gətirib çıxaracağına ümidvar 

olduğunu bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya lideri deyib: “Qarabağda baş verənlər həqiqətən böyük faciədir. 

Qırğının dayandırılması barədə əldə olunan razılaşmanı və nəzərdə tutulan kompromisi böyük 

məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm. Ümidvaram ki, bizim son vaxtlar atdığımız bütün addımlar 

Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının rifahı naminə uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasına gətirib 

çıxaracaq”. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Fuat Oktay: Sevinciniz, sevincimiz daimi olsun, can Azərbaycan! 

 

[14:23] 10.11.2020  

 

Bir ağızdan “Qarabağ Azərbaycandır!” deyə qışqırırdıq. Artıq Qarabağ Azərbaycanındır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktayın rəsmi “Twitter” 

hesabında Azərbaycanın tarixi qələbəsi münasibətilə verdiyi açıqlamasında yer alıb. 

Fuat Oktay, həmçinin yazıb: “Eşq olsun, sevinciniz, sevincimiz daimi olsun, can Azərbaycan!”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[14:03] 10.11.2020  

 

Noyabrın 10-da Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiya 

Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun 

Bayramov Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın 

əhəmiyyətini vurğulayıb və bu sənədin uzun illərdir davam edən münaqişənin həllində yeni mərhələni 

başlatdığını qeyd edib. Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə sülhün təmin olunması üçün davamlı səylərinə 

görə Rusiya tərəfinə təşəkkürünü bildirib. 

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov öz növbəsində münaqişənin həlli istiqamətində mühüm 

addım olan bu bəyanatın imzalanması ilə əlaqədar məmnunluğunu ifadə edib. O, tərəflərin bu qərarının 

bölgədə dayanaqlı sülhün təmin olunması baxımından yüksək əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Sahibə Qafarova: Bu gün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir və biz tarixi torpaqlarımıza, 

doğma Qarabağımıza qayıdırıq 

 

[13:03] 10.11.2020  

 

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qazandığı tarixi qələbə 

münasibətilə xalqımızı təbrik edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, təbrikdə deyilir: “Hörmətli həmvətənlər! Əzəli və əbədi Azərbaycan 

torpağı olan Qarabağımızı bizə geri qaytaran bu şanlı qələbəmiz münasibətilə hər birinizi səmimi qəlbdən 

təbrik edirəm! 

Bu möhtəşəm və tarixi günlər hər birimizin həyatında ən xoşbəxt, ən yaddaqalan günlər olacaqdır. 

Bu gün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir və biz tarixi torpaqlarımıza, doğma Qarabağımıza 

qayıdırıq. 

Bu zəfərin memarı, bu möhtəşəm nailiyyətləri qızıl hərflərlə Azərbaycan tarixinə yazan Ali Baş 

Komandanımız İlham Əliyev və Şanlı Ordumuzdur! 

Bu zəfər Azərbaycan xalqının, onun Liderinin və Ordusunun gücünü bütün dünyaya göstərdi. 

Eşq olsun Ali Baş Komandan İlham Əliyevə! 

Eşq olsun qüdrətli Azərbaycan Ordusuna! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

Yaşasın Azərbaycan!”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1058 
 

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[12:39] 10.11.2020  

 

Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyə Respublikasının 

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub. 

Dövlət başçıları Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qazandığı parlaq qələbə münasibətilə bir-

birini təbrik ediblər. Prezident İlham Əliyev müharibə dövründə Türkiyə Prezidenti və Türkiyə xalqının 

Azərbaycana göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyə görə bir daha minnətdarlığını bildirib. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidentinin ölkəsinin dəstəyinə verdiyi yüksək qiymətə görə 

təşəkkür edib. 

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri dost və qardaş ölkələrimiz və xalqlarımızın bundan sonra da 

bir-birinin yanında olacağını bildiriblər. 

Telefon söhbəti zamanı atəşkəsə nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya sülhməramlı mərkəzinin yaradılması 

yüksək qiymətləndirilib, bu mərkəzin regionda uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi işinə töhfə verəcəyinə 

əminlik ifadə olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

 

[12:09] 10.11.2020 

 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov 

arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. 

Telefon söhbəti zamanı nazirlər Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında müzakirələr aparıblar. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Tarixin faciəvi səhifəsi Azərbaycan üçün zəfərlə başa çatdı 

 

[11:55] 10.11.2020  

 

Azərbaycanın qanuni haqqı və qalibiyyəti nəhayət ki, düşmən tərəfindən də qəbul edildi. Ermənistan 

işğal edərək qətliamlar həyata keçirdiyi Qarabağdan çəkilməyə və təslim olmağa məcbur qaldı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop özünün 

“Twitter” hesabında paylaşıb. Türkiyə parlamentinin sədri yazıb: “Tarixin faciəvi səhifəsi Azərbaycan üçün 

zəfərlə başa çatdı. Azərbaycan bayrağı və azan Qarabağda yenidən yüksəldi”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Pis günlər bitdi, bu gün zəfər günüdür, mübarək olsun! 

 

[11:38] 10.11.2020  

 

Otuz il əvvəl yaşanan acılar bu gün başa çatır. Qəhrəman qardaşlarımız döyüş meydanında gücünü 

göstərdi və mərdliklə vuruşaraq qələbə qazandı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözlər Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi “Twitter” səhifəsində 

edilən paylaşımda yer alıb. 

Paylaşımda deyilir: “Azərbaycanlı qardaşlarımız bu atalar sözünü yaxşı bilir: “Pis günün ömrü az 

olar”. Pis günlər bitdi, bu gün zəfər günüdür, mübarək olsun!”, - deyə paylaşımda bildirilir. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1062 
 

Azərbaycanın və Türkiyənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[11:17] 10.11.2020  

 

Noyabrın 10-da Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyənin xarici işlər naziri 

Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Türkiyənin xarici 

işlər naziri qələbə münasibətilə nazir Ceyhun Bayramovu və Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik 

edib. Bir millət, iki dövlət olaraq, Azərbaycanın bu sevincinin Türkiyə tərəfindən paylaşıldığını vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olduğu, ölkəmizin haqlı 

mövqeyinə münasibətdə qəti dəstəyini heç zaman əsirgəmədiyi, sevincimizi və kədərimizi bölüşdüyü üçün 

türkiyəli həmkarına və qardaş Türkiyə xalqına təşəkkürünü bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Can Azərbaycan döyüş meydanında və diplomatiya masasında əhəmiyyətli 

qələbə qazandı 

 

[11:14] 10.11.2020  

 

Can Azərbaycan döyüş meydanında və diplomatiya masasında əhəmiyyətli qələbə qazandı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu özünün “Twitter” 

səhifəsində bildirib. 

“Bu uğuru ürəkdən təbrik edirəm. Can azərbaycanlı qardaşlarımızla tək millət, tək ürək olmağa 

davam edəcəyik”, - deyə nazir qeyd edib. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

 
 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1064 
 

 
Türkiyə mediası: Ermənistan təslim oldu 

 
[09:16] 10.11.2020  
 
Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) Ermənistan silahlı qüvvələrinin müzəffər Azərbaycan 

Ordusu qarşısında davam gətirə bilməməsi, təcavüzkar tərəfin işğalçılıq siyasətindən əl çəkməyə məcbur 
edilməsi, bu vəziyyətin yaratdığı siyasi proses barədə ən yeni xəbərləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda 
davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, telekanallar Prezident İlham Əliyev və Prezident Vladimir Putinin 
videokonfrans formatında görüşü, dövlətimizin başçısının Azərbaycan xalqına müraciəti, qələbə sevincinin 
ölkəmizdə coşqu ilə qarşılanmasına dair vəziyyəti çatdırırlar. O cümlədən Ermənistandakı ictimai-siyasi 
gərginlik barədə məlumatlar ən maraqlı xəbər kimi təqdim olunur. 

Türkiyə mediası yazır ki, Ermənistan təslim olub. İşğalçı qüvvələr razılaşdırılmız qrafik üzrə 
bölgədən çıxarılmalıdır. 

 
Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
 

AZƏRTAC 
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Ukrayna mətbuatı: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin dayandırılması Ermənistanın 
kapitulyasiyasıdır 

 
[08:11] 10.11.2020  
 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması 

barədə razılaşma Ermənistanın kapitulyasiyasıdır. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın “RBK-Ukrayna” informasiya agentliyi dərc etdiyi 

məqaləsində qeyd edib. 
Məqalədə Prezident İlham Əliyevə istinadla vurğulanır ki, bu qərar Azərbaycan üçün tam məqbuldur 

və faktiki olaraq Ermənistanın hərbi kapitulyasiyasıdır. 
“Biz istədiyimizə nail olduq, istədiyimiz hədəfə çatdıq”, - deyə dövlətimizin başçısının fikri qeyd 

olunub. 
 

Emil Hüseynli 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan xalqı şanlı qələbəmizi bayram edir 
 
[07:29] 10.11.2020  
 
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu gecə xalqa müraciət edərək 

şanlı qələbəmizin - Ermənistanın təslim olmasının müjdəsini verdi. 
Beləliklə 30 il davam edən işğala son qoyuldu. Müraciətdən sonra insanlar bu tarixi zəfərin sevincini 

paylaşmaq üçün paytaxtın küçələrinə axışdılar. 
Ümumxalq şənliyi hazırda da böyük coşqu ilə davam etməkdədir. Əllərində ay-ulduzlu bayraqlar 

dalğalandıran, Müzəffər Ali Baş Komandanımızın portretlərini tutan yüz minlərlə Bakı sakini Rəşadətli 
Ordumuza, Qalib Əsgərimizə minnətdarlıqlarını ifadə edirlər. 

AZƏRTAC paytaxtımızın küçə və prospektlərində lentə alınmış fotoları təqdim edir. 
 

AZƏRTAC 
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Ermənistanda iğtişaşlar fonunda baş nazirə ünvanlanan sual: Nə oldu Paşinyan? 
 
[07:28] 10.11.2020  
 
Noyabrın 10-da Ermənistan birgə bəyanatı imzalamaqla özünün kapitulyasiyasını elan etdi. 

Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu, artıq heç bir statusdan söhbət gedə bilməz, həmçinin 
bu bəyanata əsasən, Naxçıvan blokadadan azad olundu. 

Bəyanatın imzalanmasının elan olunmasından, Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətindən dərhal 
sonra Azərbaycan xalqı küçələrə axışaraq Qələbəni bayram edir. Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi 
ilə həyata keçirilən və 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar Azərbaycan Ordusunun tam qələbəsi ilə başa 
çatdı. Xalqımız illərdir gözlədiyi anı bayram edir. 

Təslim olduqlarını elan edən Ermənistanda isə vəziyyət tam fərqlidir. Paşinyan məğlub olduqlarını 
və faktiki olaraq təslim olmaları barədə sənədə imza atdıqlarını etiraf etdi. Hazırda məğlubiyyətin acısını 
dadan Ermənistanda insanlar küçələrə axışıb Paşinyanın istefasını tələb edirlər. Paşinyan isə müraciətində 
“Məni devirməyə çalışanlar Şuşanın müdafiəsi zamanı harada idilər?”, - deyə faktiki olaraq erməniləri 
ittiham edib. Bildirib ki, Yerevandakı iğtişaşların bütün təşkilatçıları ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Erməni 
iğtişaşçılar Paşinyan adminstrasiyasının yerləşdiyi binaya daxil olub, iclas salonlarını dağıdıb. Hazırda 
parlament binasında və onun ətrafında vəziyyət gərgindir, etirazçılar ətrafdakı bütün küçələri bağlayıb. 

Sosial şəbəkələrdə ermənilər sərt şəkildə Paşinyanı təhqir edir və onun ittiham olunmasını, həbs 
edilməsini tələb ediərək yazırlar: “Sən bizi qırğına verdin”, “Bizə heç muxtariyyət də vermədilər, sən bizi 
aldatdın”, “Sən saxtakarsan, teatr quraraq bizi aldatdın”. Əlbəttə sosial şəbəkələrdə minlərlə, yüz minlərlə 
bu cür şərhlər yazılıb. Təbii, biz əmin idik ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarını işğal altında saxlamaq, saxta 
ideologiya uğrunda minlərlə erməni gəncini qırğına vermək Paşinyan üçün ağır nəticələrə səbəb olacaq. O 
isə başa düşmürdü ki, Prezident İlham Əliyevin ətrafında yumruq kimi, birləşən xalqımız ona bu zərbəni 
endirəcək. 

Əlbəttə, Paşinyan da nəhayət, başa düşdü ki, bu cür güclü Azərbaycan Ordusunun qarşısında tab 
gətirəcək orduya malik deyil. Lakin Şuşada yallı gedən, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyən 
Paşinyana indi veriləcək bir sual var: “Nə oldu Paşinyan?” 

 
Əsəd Məmmədov 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 
 

AZƏRTAC 
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Ermənistan qoşunlarının Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasına başlanır 
 
[07:13] 10.11.2020  
 
Moskva vaxtı ilə saat 06:00-dan başlayaraq Ermənistan qoşunlarının Dağlıq Qarabağdan 

çıxarılmasına başlanır. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir 

ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ zonasında sülhməramlı kontingentini yerləşdirir, eyni zamanda, Ermənistan 
qoşunlarının buradan çıxarılmasına başlanır. 

 
Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
 

AZƏRTAC 
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Cəbhəyanı ərazilərdə xeyli sayda partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib 
 
[06:39] 10.11.2020  
 
Noyabrın 9-da Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyinə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Füzuli, İmişli, Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin 
aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən – 18 (on səkkiz) 
və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən – 1 (bir) müraciət daxil 
olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 19 çağırış əsasında Agentliyin xüsusi mobil 
çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Göyük, Hacılar, Yuxarı Qiyaməddinli kəndləri, 
Ağdam rayonunun Şükürağalı, Xındırıstan, Zəngişalı kəndləri, Beyləqan rayonunun Milabad kəndi, Füzuli 
rayonunun Alxanlı, Əhmədalılar, Əhmədbəyli kəndləri, İmişli rayonunun Xəlfəli kəndi, Tərtər rayonunun 
Azad Qaraqoyunlu, Düyərli, Seydimli, Yuxarı Sarıcalı kəndləri, Şıxarx qəsəbəsi, Axundov və Cavanşir 
küçələri ərazisinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 32 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat 
çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 131 ədəd partlamamış hərbi sursat 
(PHS), 65 ədəd bombacıq, 249 ədəd tank əleyhinə mina, 252 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı, 8647 
ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator, 36 
ədəd boş avtomat darağı, 2 ədəd dron və 58 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 130 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 65 ədəd bombacıq 
zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 42 min 777 nəfər 
mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Hər kəs bizim gücümüzü gördü,hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir, 
anladı 

 
[06:20] 10.11.2020  
 
Sentyabrın 27-də nə baş verib, onu tarixçilər deyəcək. Necə başlayıb, onu hesab edirəm ki, bir çoxları 

bilir. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa 

müraciətində bildirib. 
Dövlətimizin başçısı deyib: “Artıq Azərbaycan xalqının səbri tükənmişdi və mən Ermənistan baş 

nazirinə son görüşlərdə demişdim ki, siz odla oynamayın, Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamayın. Siz 
Azərbaycan xalqını tanımırsınız, siz tanıyacaqsınız bizi, amma gec olacaq. Düz yola gəlin, çıxın bu 
torpaqlardan, bu torpaqlar sizə mənsub deyil. Amma nə etdilər? Orada qanunsuz məskunlaşma aparmaq 
üçün beynəlxalq hüququ, beynəlxalq konvensiyaları, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarını kobudcasına 
pozaraq nümayişkaranə şəkildə xaricdən erməniləri gətirib özü də məhz Şuşaya ki, bizi incitsin. Məhz 
Şuşada o dəstə başçısı hansı ki, indi deşik axtarır gizlənməyə, xunta başçısı özünə andiçmə mərasimi 
keçirmişdir və Ermənistan baş naziri gedib orada iştirak edib. Bu, bizə sataşmaq deyildimi? Bunun hesabını 
sizdən soruşan olmayacaqdımı?! Hesabını soruşduq, diz çökdürdük, diz üstə qoyduq! Onun-bunun 
ətəyindən yapışıb bu 40 gündən çox bir müddətdə adam qalmayıb ki, zəhləsini tökməsin, yardım istəməsin, 
özünü alçaltmasın. Biz alçaltmışıq onu, əcəb də etmişik. Bizim üçün müqəddəs olan Şuşa şəhərinin Cıdır 
düzündə sərxoş vəziyyətdə rəqs edəndə fikirləşəydi ki, bu gün gələcək, cəzasını alacaq, siçan kimi gizlənib 
bax bu sənədi götürüb ağlaya-ağlaya imzalayacaq. Yerini göstərdik, dərsini verdik. Qovmuşuq onları 
torpaqlarımızdan, iti qovan kimi qovmuşuq. Demişdim ki, qovacağıq, iti qovan kimi qovacağıq və 
qovmuşuq, iti qovan kimi qovmuşuq. Qorxularından indi bu sənədə imza atır, bilir ki, biz Ağdama da, 
Kəlbəcərə də, Laçına da gələcəyik. Heç kim bizi saxlaya bilməz. Hər kəs bizim gücümüzü gördü, hər kəs 
bizim dəmir yumruğumuz nədir, anladı. Ona görə qovmuşuq onları, əcəb də etmişik”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 
 
[05:58] 10.11.2020  
 
Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 
AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 
 

Prezident İlham Əliyevin 
müraciəti 

 
-Əziz həmvətənlər. 
Bu gün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bu gün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə son qoyulur. Hesab edirəm ki, indicə imzalanmış üçtərəfli bəyanat məsələnin həlli 
istiqamətində son nöqtə olacaqdır. Bu bəyanatı Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan 
baş naziri imzalamışlar. İstərdim ki, bəyanatın mətni ilə sizi tanış edim: 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının 
baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin 
bəyanatı 
Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri 

Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin aşağıdakıları bəyan edirik: 
1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00.00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra 
Tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları 
mövqelərdə qalacaqlar. 

2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 
3. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu 

silahlı hərbi qulluqçusundan, 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət 
sülhməramlı kontingenti yerləşdirilir. 

4. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel 
şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin 
bitməsinə 6 ay qalmış hazırkı müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı Tərəflərdən hər hansı 
biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır. 

5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz yaradılır. 

6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər 
rayonunu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan 
arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi 5 kilometr 
enliyində Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altına verilir. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti üç 
il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət 
marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya 
sülhməramlı kontingentinin gələcək yerdəyişməsi 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 Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin 
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. 

8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. 
9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir, Ermənistan Respublikası 

vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat 
əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verilir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik 
Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat-kommunikasiyalarının inşası 
təmin ediləcək. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri, Rusiya 
Federasiyasının Prezidenti”. 
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Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar. 
Bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti var. Bildirməliyəm ki, bu bəyanat videokonfrans şəklində 

imzalanmışdır və ilk mərhələdə 3 ölkənin başçısı bu videokonfrans vasitəsilə bəyanatı imzalamalı idilər. 
Ancaq son anda Ermənistan baş naziri bundan imtina edib. Bu, müəyyən dərəcədə başadüşüləndir. Çünki 
faktiki olaraq bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir. Ona görə bu bəyanatı videokonfrans 
formatında Rusiya Prezidenti və mən imzalamışıq və bu bəyanat rus dilində tərtib edilibdir. Mənim burada 
imzam var, bu sənəd bu imzalamadan sonra Rusiya səfirinə təqdim edilib və Rusiya və Ermənistan dövlət, 
hökumət başçıları bu sənədi imzalayacaqlar. 

Bir daha demək istəyirəm ki, Ermənistan baş naziri Paşinyanın 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 hörmət saxlamalıdır. Onsuz da Paşinyan bunu imzalayacaq. Biz 
onu məcbur etdik. Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı bir yerdə, kameralardan uzaq bir yerdə 
qorxaqcasına, namərdcəsinə imzalayacaq. Öz xoşu ilə bunu imzalamır. Bunun - dəmir yumruğun hesabına 
imzalayır! 

Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir. Şadam ki, bu gün bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. 
Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəblərindən biri də dünən qeyd etdiyimiz parlaq 
qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir, Şuşanın işğaldan azad edilməsidir, Şuşa Qarabağın tacıdır! Şuşanın azad 
edilməsi həm böyük siyasi, həm böyük strateji, eyni zamanda, çox böyük mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya 
qayıtdıq, biz Şuşanı qaytardıq, biz Şuşada yaşayacağıq və işğaldan azad edilmiş digər bütün torpaqlarda 
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 qələbəmiz olub. Çünki noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsini Azərbaycan Ordusu 
işğalçılardan azad edib. Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi və 
sentyabrın 27-dən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi 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 bəyanat uzun 
illər davam edən işğala 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 sonuna 
qədər bu rayonlar bizə qaytarılır. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Mən fürsətdən istifadə edərək, Ağdam, Laçın, 
Kəlbəcər rayonlarının sakinlərini, bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm. Hər dəfə işğal 
altında olan hansısa rayon, şəhər işğaldan azad ediləndə mən o şəhər və rayonların sakinlərini təbrik 
edirdim, təsəvvür edirəm ki, onların həyatında bu nə deməkdir. Onların bəziləri, bəlkə də bir çoxları 
görəndə ki, uzun illər ərzində məsələ öz həllini tapmır artıq ümidlərini itirmişdilər. Mən son 17 il ərzində 
köçkünlərlə çoxsaylı görüşlərimdə, onlar 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 yaradılırdı, onların problemləri 
həll olunurdu. Bilirsiniz ki, məcburi köçkünlər üçün Azərbaycanda görülən işlər heç bir başqa ölkədə 
görülmür. Dünyanın bir çox ölkələrində köçkünlər var, amma bizim köçkünlərimizin vəziyyəti o biri 
ölkələrdə yaşayan köçkünlərlə müqayisəedilməz dərəcədə müsbətdir. Amma onların əsas arzusu doğma 
torpaqlara qayıtmaqdır və məndən xahiş edirdilər, cənab Prezident, qaytar bizi. Mən də hər dəfə onlarla 
görüşəndə həm onlarda güclü iradə görürdüm, yenilməzlik görürdüm, dövlətə sədaqət görürdüm, eyni 
zamanda, onların gözlərində nisgil, həsrət görürdüm. Buna son qoyulub, əziz soydaşlarım, gözünüz aydın 
olsun, siz qayıdırsınız, biz qayıdırıq, Azərbaycan qayıdır! Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir. 
Bundan da böyük xoşbəxtlik ola bilərmi! 

Məcburi köçkünlər yaxşı bilirlər ki, onların öz dədə-baba torpaqlarına qayıtması üçün biz əlimizdən 
gələni edəcəyik, işğaldan azad edilmiş bu torpaqları yenidən quracağıq. İndi bütün dünya görür ki, mənfur 
düşmən bu torpaqları hansı vəziyyətə salıb. Bizim bütün binalarımız dağıdılıb, tarixi abidələrimiz dağıdılıb, 
muzeylərimiz talan edilib, təbiətimizə 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 İkinci Qarabağ müharibələrinin şəhidləri bizim 
qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı 
nəticəsində biz torplaqlarımıza qayıdırıq. Allah bütün yaralı hərbçilərimizə şəfa versin, onlar tezliklə 
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sağalıb normal həyata dönsünlər, onların sağalması üçün də əlimizdən gələni edirik və edəcəyik. Hətta ən 
ağır vəziyyətdə olan yaralı əsgərimiz, zabitimiz bilməlidir, əlimizdən gələni edəcəyik ki, onu normal həyata 
qaytaraq. Biz bu Qələbəyə görə onlara borcluyuq. Onlar torpağımızı işğalçılardan qarış-qarış azad edib, 
onlar bizim bayrağımızı işğal edilmiş və işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıb, bayrağımızı orada 
dalğalandırıb. Bu, bizim hamımızın qələbəsidir, bütün Azərbaycan xalqının. Azərbaycan xalqı bir daha 
göstərdi ki, nə qədər böyük xalqdır, nə qədər vətənpərvər xalqdır, nə qədər dəmir iradəyə malik olan xalqdır. 
30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümidsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımızı sındırmadı, iradəmizə heç bir mənfi təsir 
göstərmədi. Əksinə, biz daha da bütövləşdik, daha da mətinləşdik, daha da gücləndik, özümüzü toparladıq, 
dedik ki, artıq yetər, biz bu işğala dözməyəcəyik. Dedik ki, düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq! Heç bir 
danışıqlar bizi maraqlandırmır. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, son bir il ərzində mən danışıqlar haqqında, 
ümumiyyətlə, söhbət aparmıram. Xalqımı aldatmaq istəmirdim, heç vaxt aldatmamışam və 
aldatmayacağam. Azərbaycan xalqı bunu bilir. Mən müharibədən əvvəl deyəndə ki, mən bilirəm nəyi nə 
vaxt etmək lazımdır, əminəm ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti başa düşürdü mən nəyi nəzərdə tuturam və 
səbirlə bu günü gözləyirdi, mənə inanırdı, Prezident 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 təbiətimizi nə qədər murdarlayacaq, bizim torpağımızda gəzəcək, yeyəcək, içəcək, rəqs 
edəcək, bizi təhqir edəcək. Dedik ki, düşmənə yerini göstərəcəyik, düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq və 
qovduq da! 

Sentyabrın 27-də nə baş verib, onu tarixçilər deyəcək. Necə başlayıb, onu hesab edirəm ki, bir çoxları 
bilir. Artıq Azərbaycan xalqının səbri tükənmişdi və mən Ermənistan baş nazirinə son görüşlərdə demişdim 
ki, siz odla oynamayın, Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamayın. Siz Azərbaycan xalqını tanımırsınız, siz 
tanıyacaqsınız bizi, amma gec olacaq. Düz yola gəlin, çıxın bu torpaqlardan, bu torpaqlar sizə mənsub deyil. 
Amma nə etdilər? Orada qanunsuz məskunlaşma aparmaq üçün beynəlxalq hüququ, beynəlxalq 
konvensiyaları, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarını kobudcasına pozaraq nümayişkaranə şəkildə 
xaricdən erməniləri gətirib özü də məhz Şuşaya ki, bizi incitsin. Məhz Şuşada o dəstə başçısı hansı ki, indi 
deşik axtarır gizlənməyə, xunta başçısı özünə andiçmə mərasimi keçirmişdir və Ermənistan baş naziri gedib 
orada iştirak edib. Bu, bizə sataşmaq deyildimi? Bunun hesabını sizdən soruşan olmayacaqdımı?! Hesabını 
soruşduq, diz çökdürdük, diz üstə qoyduq! Onun-bunun ətəyindən yapışıb bu 40 gündən çox bir müddətdə 
adam qalmayıb ki, zəhləsini tökməsin, yardım istəməsin, özünü alçaltmasın. Biz alçaltmışıq onu, əcəb də 
etmişik. Bizim üçün müqəddəs olan Şuşa şəhərinin Cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə rəqs edəndə 
fikirləşəydi ki, bu gün gələcək, cəzasını alacaq, siçan kimi gizlənib bax bu sənədi götürüb ağlaya-ağlaya 
imzalayacaq. Yerini göstərdik, dərsini verdik. Qovmuşuq onları torpaqlarımızdan, iti qovan kimi 
qovmuşuq. Demişdim ki, qovacağıq, iti qovan kimi qovacağıq və qovmuşuq, iti qovan kimi qovmuşuq. 
Qorxularından indi bu sənədə imza atır, bilir ki, biz Ağdama da, Kəlbəcərə də, Laçına da gələcəyik. Heç 
kim bizi saxlaya bilməz. Hər kəs bizim gücümüzü gördü, hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir, anladı. 
Ona görə qovmuşuq onları, əcəb də etmişik. 

Onların demək olar ki, bütün texnikasını məhv etmişik, darmadağın 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 
vətəndaşlardan intiqam almamışıq, heç vaxt almayacağıq və məhz buna görə mülki vətəndaşlar arasında 
düşmən tərəfdə itkilər çox azdır. Onlar nə etdilər? Onlar döyüş meydanında duruş gətirə bilmədilər, 
qaçdılar, ondan sonra ballistik raketlərlə mülki vətəndaşlara atəş açdılar. Bu, hərbi cinayətdir. Onlar bu 
hərbi cinayətə görə cavab verəcəklər. Gəncə şəhərini Ermənistandan ballistik raketlərlə vurmaq alçaqlıqdır, 
alçaq hərəkətdir, cinayətdir. Bərdəni kasetli bombalarla atəşə tutmaq hərbi cinayətdir. Mən demişəm Tərtər 
şəhəri, İkinci Dünya müharibəsi dövründə dağılmış Stalinqrad şəhərinə bənzəyir. Gündə, - 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, məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bizdə BİR nəfər fərari oldumu? Olmadı! Bir nəfər də 
olmadı! Budur Azərbaycan 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! 
Dəstəkləyirik səni, get irəli, dayanma və getmişəm, dayanmamışam. 

Bu müharibə dövründə 30-a yaxın müsahibə vermişəm. Ömrümdə bəlkə də bu qədər müsahibə 
verməmişəm və bəziləri deyirlər ki, İlham Əliyev nə üçün müsahibə vermir. Hesab edirdim ki, mən öz 
mövqeyimi ifadə etmək üçün kifayət qədər imkanlara malikəm, tez-tez bütün məsələlərlə bağlı öz 
fikirlərimi bildirirəm. Mənim bütün fəaliyyətim şəffafdır, keçirdiyim 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 
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müdafiə edirik, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edirik. Demişdim ki, bizim bütün 
addımlarımız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, əxlaq əsasında görülüb və bütün 
addımlarımız bu istiqamətdə atılıb. İntiqamımızı düşməndən aldıq, işğalçıdan aldıq. Mülki vətəndaşlarla 
bizim işimiz olmayıb və olmayacaq. Düşmənin məskunlaşdığı, gizləndiyi şəhərlərdə böyük dağıntılar 
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 məşğul olan 
siyasətçilərin hamısı deyirdi ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var! 
Məni tənqid edirdilər ki, İlham Əliyev nə danışır? Yoxdur hərbi həlli. Dedim yaxşı yoxdursa, onda bunu 
sülh yolu ilə həll edin. Sizin əlinizdə bu imkanlar var. Siz böyük dövlətlərsiniz, böyük nüfuzunuz var, böyük 
imkanlarınız var. Nədir ki, sizin qabağınızda Ermənistan, nədir ki, ona təsir edə bilmirsiniz? Bəlkə təsir 
etmək istəmirsiniz? 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, bəyanat ver, öhdəlik götür, qrafik ver, cədvəl 
ver. Müharibənin ilk günündən mən bunu deyirdim. Hər kəs də bunu görə bilər. Müsahibələrimdə, xalqa 
müraciətlərimdə açıq demişəm, qrafik ver, cədvəl ver, rədd ol, çıx get, mən dayanıram. Yoxsa oradan 
deyirlər dayanın, buradan deyirlər dayanın. Yaxşı, bizim torpaqlarımızı işğal edəndə niyə bunlara 
"dayanın!" deyən olmadı? Bizim torpağımızı 30 il əsarət altında saxlayan Ermənistana nə üçün “buradan 
çıx get!" deyən olmadı! Bu, nədir? Yaxşı, biz indi öz gücümüzə güvənərək bu torpaqları şəhid verə-verə, 
qan tökə-tökə azad edirik, bizə “dayanın” deyirsən, ona de ki, çıx. Demir. Bizə deyir dayan. Dedim 
dayanmayacağam 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 əməllərinə görə, o 
donuzları bizim məscidlərimizdə saxladığına görə. Bizim məscidlərimizdə donuz saxlayan özü donuzdur. 
İndi bu sənəddə öhdəlik var. Dekabrın 1-nə qədər rədd olacaq qalan işğal 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. Paşinyan onu imzaladı. Başqa yolu 
yox idi. Əslində, bu, məğlubiyyətin etirafıdır. Bu, hərbi kapitulyasiyadır. Prinsip etibarilə mən tələb edə 
bilərdim ki, gəlsin otursun orada, aşağıda, bax orada imzalasın onu. Amma mən belə adam deyiləm. Mən 
nə üçün kimisə alçaldım. O onsuz da özünü alçaldıb. Bu rəzil duruma özü-özünü 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 Ermənistan atəşkəsə əməl etsə, - mən artıq 
bütün əmrlərimi vermişəm, - komandanlıqlara əmrimi vermişəm, biz dayanırıq. Biz imzamıza hörmətlə 
yanaşırıq. Qarşı tərəf də dayanmalıdır. Çünki dayanmasa, biz də dayanmayacağıq. 

İndi beynəlxalq müşahidəçilər yaxşı bilirlər ki, kim atəşkəsi pozub. Birinci dəfə kim pozub Gəncəni 
ballistik raketlə bombalayanda, ikinci dəfə kim pozub beş dəqiqə atəşkəs vaxtından keçməmiş və üçüncü 
dəfə Bərdəni 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 faktiki olaraq 
onlara ultimatum vermişəm. Demişəm ki, çıxmalısan, çıxmasan sona qədər gedəcəyəm. Sona qədər! Ayın 
8-də Şəhidlər xiyabanında demişəm ki, sona qədər gedəcəyəm və heç bir qüvvə məni dayandıra bilməz. 

Biz bu qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Füzuli 
şəhəri, Cəbrayıl şəhəri, Zəngilan şəhəri, Qubadlı şəhəri, Şuşa şəhəri, Hadrud qəsəbəsi, Suqovuşan qəsəbəsi, 
digər qəsəbələr döyüş meydanında azad edildi. 

Bu qələbələr düşməni məcbur etdi ki, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bizə siyasi yollarla qayıdır. 
Amma burada Ermənistan tərəfinin xoş niyyətini axtarmaq yersizdir. Onlarda xoş niyyət deyilən anlayış 
bütövlükdə yoxdur. Sadəcə olaraq, məcbur olub. Çünki bilirdi ki, bu sənədə imza atmasa, özümüz alacağıq 
bu torpaqları. Hər kəs bunu bilirdi. Mən demişdim 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 yazılıb: "Münaqişə tərəflərinin 
razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə 
sülhməramlı mərkəz yaradılır". Mən deyə bilərəm ki, bu mərkəzdə Rusiya və Türkiyə hərbçiləri fəaliyyət 
göstərəcək. Beləliklə Türkiyə rəsmi qaydada bu münaqişənin gələcək həlli və atəşkəsə nəzarət etmək işində 
rol oynayacaqdır. 
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Mən videokonfrans formatında imzalama mərasimindəki çıxışımda həm Türkiyə Prezidenti, əziz 
qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, həm Rusiya Prezidenti Vladimir Putinın səylərini yüksək 
qiymətləndirdim. Çünki onlar doğrudan da bu 44-45 gün ərzində böyük səylər göstərmişlər ki, məsələ sülh 
yolu ilə həll olunsun. Eyni zamanda, mən çox şadam ki, artıq münaqişənin dayandırılmasında bu iki lider 
öz müsbət rolunu oynayıb. Hesab edirəm ki, bu, eyni zamanda, bölgədə gələcək əməkdaşlıq formatını da 
böyük dərəcədə 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, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi bu sənəddə təsbit edilir. Həm bütün kommunikasiyaların, yolların 
açılması, eyni zamanda, burada göstərilir ki, yeni nəqliyyat kommunikasiya infrastrukturu yaradıla bilər və 
yaradılmalıdır. Biz bunu əlbəttə 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 Naxçıvan Muxtar Respublikasını 
Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru yollarla birləşdirmə istiqamətində tarixi addım atıldı. 
Çünki mənfur düşmən 1990-cı illərin əvvəllərində və ondan da bir qədər əvvəl Naxçıvanı faktiki olaraq 
mühasirəyə almışdı. Bütün kommunikasiya xətləri kəsildi, - çünki o vaxt Azərbaycanın əsas hissəsindən 
oraya enerji resursları ötürülürdü, - faktiki olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası çox ağır vəziyyətdə 
qalmışdı. Eyni zamanda, Ermənistan ərazisindən oraya hücumlar da edilirdi. Dəfələrlə demişəm, məhz ulu 
öndər Heydər Əliyevin cəsarəti və fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan işğal altına düşmədi. Erməni 
vandallarının belə planları da var idi. 

Ona görə bu bəndi xüsusilə qeyd etmək istərdim və əziz naxçıvanlıları da bu hadisə münasibətilə 
təbrik etmək istərdim. Bildirməliyəm ki, naxçıvanlılar da ikinci Qarabağ müharibəsində digər bütün 
bölgələrdən olan vətəndaşlar kimi fəal iştirak ediblər. İndi müharibə başa çatır, bu günə qədər açıqlanmayan 
bəzi məsələlər də üzə çıxacaq və hər kəs biləcək ki, başqa bütün bölgələrdən olan hərbçilərlə bərabər 
naxçıvanlılar da böyük qəhrəmanlıq göstəriblər və torpaqlarımızın azad edilməsi işində fədakarlıq 
göstəriblər, şəhidlər veriblər. 

Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə biz Azərbaycan xalqının birliyini gördük. 
Bütün bölgələrdən ordumuza dəstək gəldi. Bütün bölgələrdə hər bir vətəndaş böyük həyəcan hissi ilə bu 
günləri yaşayıb, hər gün televiziya önündə, radio qarşısında, internetdə cəbhədən gələn xəbərləri izləyib, 
uğurlarımıza sevinib. Bütün bölgələrdə biz bunu gördük. Bir daha gördük ki, ölkəmiz və xalqımız nə qədər 
gözəl ölkədir və gözəl xalqdır. Ölkəmizdə yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri, bütün dini 
konfessiyaların nümayəndələri cəsarət göstərərək, düşmənlə vuruşaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
bərpa etdilər. Bu, bizim böyük sərvətimizdir, böyük dəyərimizdir. Mən bunu dəfələrlə demişəm. 
Ermənistan bu xoşbəxtlikdən məhrumdur. Çünki monodövlətdir, orada ermənilərdən başqa heç kim 
yaşamır. Avrasiyada, bizim bölgədə başqa belə ölkə tapmaq mümkün deyil. Çünki heç kim orada yaşaya 
bilmir. Ya onları qovurlar, azərbaycanlılar kimi etnik təmizləməyə məruz qoyurlar, ya da ki, başqa millətin 
nümayəndəsi orada yaşaya bilmir, sıxışdırırlar, sıxışdırırlar, sıxışdırırlar. Amma bizim üstünlüyümüz bax, 
bundadır, çoxmillətli, çoxkonfessiyalı Azərbaycan bu müharibədə də özünü göstərdi, bütün xalqların 
nümayəndələri birlik göstərdilər, qəhrəmanlıq göstərdilər. Bir daha demək istəyirəm ki, bu müharibə bir 
çox məsələlərə bir daha aydınlıq gətirmişdir. 

Mən bir məsələni də bildirmək, əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Yəqin siz fikir vermisiniz ki, bu 
bəyanatda Dağlıq Qarabağın statusu haqqında bir kəlmə də yoxdur, yoxdur! Bəs hanı Ermənistan tərəfinin 
tələbləri ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməlidir? Mən onlara muxtariyyət təklif edəndə buna razı 
olmadılar, dedilər ki, yox, bu, “müstəqil dövlətdir”. Bunlar uzun illərdir “müstəqil dövlət” kimi yaşayır və 
onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəmlə də yoxdur, Paşinyan. Nə oldu bəs? Bu nə oldu, 
Paşinyan? Deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan, yol çəkirdin Cəbrayıla. Rəqs 
edirdin, nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status, gora getdi status, gorbagor oldu status, yoxdur status 
və olmayacaq. Nə qədər ki, mən Prezidentəm, olmayacaq. Ona görə, bu sənədin çox böyük mənası var. 
Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu sənədə böyük diqqət göstərərək onu dəqiq, böyük diqqətlə oxuyacaq və 
görəcək ki, biz nə qədər böyük siyasi qələbə qazanmışıq. Bu siyasi qələbənin qazanılmasında hərbi 
qələbəmiz müstəsna rol oynayır. Əlbəttə ki, son illər ərzində ölkəmizdə aparılan işlər, mövcud olan gözəl 
ab-hava, xalq-iqtidar birliyi, siyasi münasibətlərin müsbət səviyyəyə qalxması, beynəlxalq nüfuzumuz, 
beynəlxalq arenadakı fəaliyyətimiz - bütün bunlar, ordu quruculuğu təbii ki, bu qələbəmizi şərtləndirdi. 
Mən bu günlərdə bir şeyə də fikir verdim. Hətta fərqli siyasi baxışlara malik olan insanlar, bizim işimizə 
tənqidi yanaşan insanlar, hətta bir çox hallarda əsassız tənqidlər ifadə edən insanlar bu dövrdə hesab edirəm 
ki, yüksək şüur nümunəsi göstərdilər. Mən həmişə deyirdim ki, siyasi müstəvidə fərqli baxışlar var, 
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olmalıdır, bu, normaldır. Müxalifət olmalıdır, bu, normaldır. Hər bir demokratik ölkədə olduğu kimi, bizdə 
də əlbəttə ki, bütün bu azadlıqlar var. Amma bir şey olmamalıdır – dövlətə müxalifətdə olmaq olmaz, 
dövlətçiliyə müxalifətdə olmaq olmaz. “İqtidara, dövlətə nə qədər pisdir, mənim üçün bir o qədər yaxşıdır” 
fikri ilə yaşamaq olmaz. Mən deyə bilərəm, bu günlər ərzində mən gördüm ki, milli məsələlərdə biz 
hamımız birləşə bilirik. Bu da bizim gələcəyimiz üçün çox önəmlidir. Çünki biz hamımız istəyirik ki, 
Azərbaycan inkişaf etsin, hamımız istəyirik ki, daha güclü ölkə olsun. Gücümüzü göstərmişik, döyüş 
meydanında, siyasi müstəvidə, istənilən formatda. Müstəqilliyimizi göstərmişik. İndi gün gələcək müharibə 
dövründə ictimaiyyətə açıqlana bilinməyən bəzi məqamları yəqin ki, açıqlayacaqlar. Ola bilsin ki, mən də 
hansısa məsələnin üstündən o pərdəni götürə bilərəm. Onda hər kəs görəcək ki, biz nə qədər böyük 
sınaqlardan çıxdıq, nə qədər böyük təzyiqlərə məruz qaldıq. Demək olar ki, gündəlik rejimdə deyirdilər, 
dayanın, dayanın, dayanın, dayanın. Amma biz qabağa getdik. Çünki mən xalqın dəstəyini hiss edirdim, 
xalqın inamını görürdüm. Məni heç nə dayandıra bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki, biz haqlıyıq. Biz öz 
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq. Bu müharibə bütün dünyaya Azərbaycan 
xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi - yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq, müzəffər xalq, müzəffər 
ordumuz! Fəxr edirik xalqımızla, 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. Xoşbəxtəm ki, bu tarixi sənədə imza atmışam. Xoşbəxtəm ki, biz 
öz Vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq, Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu torpaqlarda 
əbədi yaşayacağıq! Bundan sonra heç kim bizi o torpaqlardan tərpədə bilməz! 

“Qarabağ Azərbaycandır və nida” ifadəsi artıq bizim qələbəmizin rəmzi idi, rəmzinə çevrildi. 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 bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı 
bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ 
Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Yaşasın Azərbaycan! 

 

AZƏRTAC 
 
 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1077 
 

Prezident İlham Əliyev: Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir 
 
[04:52] 10.11.2020  
 
Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir. Şadam ki, bu gün bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa 

müraciətində söyləyib. 
“Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəblərindən biri də dünən qeyd etdiyimiz parlaq 

qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir, Şuşanın işğaldan azad edilməsidir, Şuşa Qarabağın tacıdır! Şuşanın azad 
edilməsi həm böyük siyasi, həm böyük strateji, eyni zamanda, çox böyük mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya 
qayıtdıq, biz Şuşanı qaytardıq, biz Şuşada yaşayacağıq və işğaldan azad edilmiş digər bütün torpaqlarda 
həyat qaynayacaq. İnsanlar o torpaqlara qayıdacaq, orada yaşayacaq, insanlarımızın 30 illik həsrətinə son 
qoyulur”, - deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
 

  

https://azertag.az/
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Tarixi sənəd imzalandı: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatdı 
 
[04:51] 10.11.2020  
 
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusu Ermənistanın 

ardıcıl təxribatlarının və yeni işğal planlarının qarşısını almaq, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək 
məqsədilə sentyabrın 27-dən etibarən zəfər yürüşünə başladı. Qırx dörd gün davam edən hərbi əməliyyatlar 
nəticəsində Azərbaycan Ordusu Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələrini darmadağın etdi, 
uzun illər ərzində işğal altında qalan Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli rayonlarını, Xocavənd rayonunun 
böyük hissəsini, Laçın rayonunun bir sıra kəndlərini, Qarabağın incisi olan Şuşa şəhərini işğaldan azad etdi. 
Beləliklə, 44 gün ərzində Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Ordumuz bütün dünyaya öz 
qüdrətini, gücünü nümayiş etdirdi. 

Xalq-Ali Baş Komandan birliyi Ordumuzun zəfər yürüşünün əsasını təşkil etdi 
Xalq-Ali Baş Komandan, xalq-ordu birliyi üzərində qurulan zəfər yürüşü ilə Azərbaycan həm də 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinin icrasının bir qismini də uğurla icra etdi. Ümumilikdə, 
hərbi kampaniya dövründə 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 kənd, çoxsaylı strateji yüksəkliklər işğaldan azad olundu. 

Noyabrın 8-də 28 illik həsrətdən sonra Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi 
məna daşıyan Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Hərbi ekspertlərin, elə ermənilərin özlərinin də dediyi kimi, 
“kim Şuşaya nəzarət edirsə, Qarabağa da o nəzarət edir”. 

Şuşa azad edildikdən bir gün sonra, noyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev daha 71 kəndin, bir 
qəsəbənin və 8 strateji yüksəkliyin işğaldan azad olunası barədə ölkə ictimaiyyətini məlumatlandırdı. 
Beləliklə, hərbi əməliyyatlar zamanı darmadağın edilən düşmən Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü 
şərtləri qəbul edərək, məğlubiyyətini etiraf etdi. Bu, Azərbaycan xalqının şanlı qələbəsidir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitdi: İmzalanan bəyanat mahiyyət etibarilə Ermənistanın 
kapitulyasiyasıdır 

Şuşanın alınması Ermənistanı tam tərk-silah etdi, onun bütün manevr imkanları çökdü, ölkə və dünya 
ictimaiyyətini aldatmaq taktikası mənasını itirdi. Düşmənin ağ bayraq qaldırmaq və kapitulyasiya etməkdən 
başqa çıxış yolu qalmadı. Dünya hərb tarixi də göstərir ki, belə itkilərə məruz qalmış tərəf məğlub hesab 
edilir, təslim olur və hərbi əməliyyatlar dayandırılır. 

Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri birgə bəyanat 
imzaladılar. Bu bəyanat mahiyyət etibarilə Ermənistanın kapitulyasiyasıdır. Döyüş meydanında 
darmadağın edilən Ermənistanın Azərbaycan Prezidentinin münaqişənin ilk günlərindən bəyan etdiyi 
şərtləri qəbul etməkdən başqa çıxış yolu qalmadı. Beləliklə Paşinyan kapitulyasiya şərtlərinə razılığını 
verdi. Dövlətimizin başçısı dəfələrlə, o cümlədən BBC-yə son müsahibəsində də bəyan etmişdi ki, 
Ermənistan qoşunlarının çıxarılması barədə öz üzərinə öhdəlik götürdüyü halda hərbi əməliyyatlar 
dayandırılacaq. 

Noyabrın 10-da imzalanan birgə bəyanatda Ermənistan öz üzərinə öhdəlik götürür ki, qarşıdakı 20 
gün ərzində Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından qoşunlarını çıxaracaq. Nəticə etibarilə, dekabradək 
qan tökülmədən, itki verilmədən ərazi baxımdan böyük rayonlarımız azad olunacaq. Həmçinin bölgədə 
sülhyaratma prosesi Rusiya və Türkiyənin birgə iştirakı ilə təmin ediləcək, sülhməramlıların əraziyə 
gəlməsi Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması ilə sinxron qaydada 
aparılacaq. 

Ərazi bütövlüyümüz təmin olundu: Heç bir statusdan söhbət gedə bilməz 
Bəyanatda digər önəmli məqam ondan ibarətdir ki, burada Dağlıq Qarabağa hər hansı statusun 

verilməsindən söhbət getmir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunur. Bu, Azərbaycanın tam və 
qeyd-şərtsiz qələbəsinin əyani sübutudur. 

Artıq qoşunların təmas xətti anlayışı yoxdur. Atəşkəs hazırda Ermənistan və Azərbaycan silahlı 
qüvvələrinin yerləşmə məntəqələri ilə müəyyən olunur. Rusiya və Türkiyə silahlı qüvvələri sülhməramlı 
statusda məhdud kontingentlə əraziyə yerləşdirilir. Sülhməramlıların yerləşmə müddəti üç il 
müəyyənləşdirilir. 

Prezident İlham Əliyev həmişə bəyan edirdi ki, münaqişənin həlli prosesində Türkiyə də iştirak 
etməlidir. Türkiyə həm də atəşkəs rejiminə nəzarət etmək üçün yaradılacaq birgə monitorinq missiyasında 
da fəal yer alacaq. Türkiyə hərbçilərinin prosesdə iştirakı ona dəlalət edir ki, Azərbaycanın maraqlarının 
əleyhinə hər hansı addımın atılmasının qarşısı alınacaq. 

Azərbaycan mülki insanlarla müharibə aparmır və Ermənistandan fərqli olaraq etnik təmizləmə 
həyata keçirmək niyyətində deyil. Hərbi baxımdan Xankəndi və ətraf məntəqələrin götürülməsi Azərbaycan 
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Ordusu üçün heç də çətin deyildi. Erməni propaqandası da bu məqamı gözləyirdi ki, Azərbaycanı etnik 
təmizləmə törətməkdə günahlandırsın. 

Azərbaycan həmişə Dağlıq Qarabağda sülh şəraitində birgəyaşayışın mümkünlüyünü bildirmişdi. 
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdi ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində azərbaycanlılar və 
ermənilər bir yerdə yaşayır və hər hansı xoşagəlməz hallar baş vermir. Buna görə də Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağda hər iki icmanın birgə yaşayışını həmişə dəstəkləmişdi. 

Naxçıvan blokadadan azad olur: Azərbaycan xalqı qələbəni bayram edir 
Sənəddə yer alan digər önəmli məqam isə Naxçıvanın blokadadan azad olunması ilə bağlıdır. Belə 

ki, Rusiya tərəfi Ermənistan ərazisi üzərindən Naxçıvan ilə dəhlizin yaradılmasını öz üzərinə götürür. 
Azərbaycan hərb tarixinə yenilik kimi düşən strategiya tətbiq edərək, ən müasir silahlardan istifadə 

etməklə, habelə minimal itkilərlə qısa müddət ərzində düşmənin bütün hərbi texnikasını məhv etdi, canlı 
qüvvəsinə ciddi zərbə vurdu. Azərbaycan Ordusunun yüksək peşəkarlıqla apardığı işğaldan azadetmə 
əməliyyatı dünya üzrə müharibələrin aparılması doktrinasında ciddi dəyişikliklərə səbəb olacaq. Yüksək 
dağlıq şəraitdə həyata keçirilən Şuşa əməliyyatı Azərbaycanın hərb tarixinin ən parlaq səhifəsidir. 

Ermənistan və onun havadarları tərəfindən hərbi əməliyyatları dayandırmaq üçün Azərbaycana 
diplomatik və siyasi təzyiqlər göstərildi. Öz siyasətini xalqın maraqları əsasında quran Prezident İlham 
Əliyev qəti siyasi iradəsini nümayiş etdirdi, bütün təzyiqlərə mərdanə şəkildə sinə gərərək onları dəf etdi, 
öz prinsipial mövqeyindən dönmədi. 

İnformasiya müharibəsində də Prezident İlham Əliyev ölkəmizə qarşı olan bütün hücumların 
qarşısını məharətlə aldı. Dünyanın aparıcı mediasına verdiyi 30-a yaxın müsahibə beynəlxalq informasiya 
məkanında ölkəmizə qarşı yönəlmiş hücumları dəf etdi. 

Ermənistanın və onun havadarlarının işğala və tədricən Azərbaycan ərazilərinin ilhaqına əsaslanan 
planları alt-üst oldu. Regionda Azərbaycanın maraqlarına cavab verən yeni siyasi reallıq yarandı. Yekun 
nəticədə Azərbaycan xalqının 30 ilə yaxın davam edən torpaq həsrətinə son qoyuldu. Prezident İlham 
Əliyev nəyi necə və nə zaman etməyi yaxşı bildiyini bir daha nümayiş etdirdi. 

Bu qələbə azərbaycanlılar haqqında məğlub xalq sindromunu sındırdı, xalqın inamını özünə qaytardı. 
Bu qələbə xalqımızın əzmini, qəhrəmanlığını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Dünya gördü ki, 
məğlubiyyətlə heç vaxt barışmayan Azərbaycan xalqı öz qələbəsini döyüş meydanında əldə etdi. 

Bu şanlı qələbəmiz Prezident İlham Əliyevin son 17 ildə həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu 
strategiyasının məntiqi yekunudur. 

 
Əsəd Məmmədov 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya 
Federasiyasının Prezidentinin Bəyanatı 

 
[04:46] 10.11.2020  
 
Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri 

N.V.Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putin aşağıdakıları bəyan edirik: 
1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00.00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra 
Tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları 
mövqelərdə qalacaqlar. 

2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 
3. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu 

silahlı hərbi qulluqçusundan, 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət 
sülhməramlı kontingenti yerləşdirilir. 

4. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel 
şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin 
bitməsinə 6 ay qalmış hazırkı müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı Tərəflərdən hər hansı 
biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır. 

5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz yaradılır. 

6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər 
rayonunu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan 
arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi (5 km. enliyində) 
Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. 

Tərəflərin razılığı əsasında növbəti üç il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin 
edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin 
marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcək yerdəyişməsi 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 Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin 
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. 

8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. 
9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan Respublikası 

vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat 
əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik 
Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir. 

Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını 
birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcəkdir. 

  
10 noyabr 2020-ci il. 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Ermənistan Respublikasının baş naziri 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 
 
[03:38] 10.11.2020  
 
Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib.  
Azərbaycan Prezidenti Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopterinin Azərbaycan-Ermənistan 

sərhədinin Naxçıvan sahəsində vurulması ilə bağlı faciə ilə əlaqədar başsağlığı verib. 
Prezident İlham Əliyev bu faciəli təsadüfə görə üzrxahlıq edərək bildirib ki, günün qaranlıq vaxtında 

həmin helikopter Ermənistan hərbi hava qüvvələrinin helikopteri hesab edilib. 
Dövlətimizin başçısı həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı verilməsini xahiş edib, 

xəsarət almış pilotun tezliklə sağalmasını arzu edib. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tərəfinin həlak olmuş və xəsarət almış pilotların ailələrinə 

kompensasiya ödəməyə hazır olduğunu bildirib. 
Prezident İlham Əliyev Prezident Vladimir Putinə bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Baş 

Prokurorluğu tərəfindən bu fakt üzrə cinayət işi qaldırılıb, təhqiqat aparılır. Təqsirkarlar cəzalandırılacaq 
və bu barədə Rusiya tərəfi məlumatlandırılacaq. 

Prezident Vladimir Putin telefon zənginə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib, belə 
insidentlərin yolverilməz olduğunu qeyd edib. 

Tərəflər gələcəkdə belə hallara yol verilməyəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin videokonfrans 
formatında görüşüblər 

 
[03:23] 10.11.2020  
 
Noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Vladimir Putin videokonfrans formatında görüşüblər. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dedi: 
-Axşamınız xeyir, hörmətli İlham Heydər oğlu. 
Prezident İlham Əliyev: Axşamınız xeyir, Vladimir Vladimiroviç. 
Prezident Vladimir Putin: Bu gün biz sizinlə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan 

Respublikası baş nazirinin və Rusiya Federasiyası Prezidentinin üçtərəfli bəyanatını imzalayırıq. 
Mən çox ümid edirəm ki, bizim birgə bəyanatımızda şərh edilmiş bu qərar nəinki Ermənistan ilə 

Azərbaycan arasında çoxillik qarşıdurmaya son qoyacaq, bu torpaqlarda qan tökülməsinə son qoyacaq, həm 
də bizim bugünkü bəyanatda təsbit etdiyimiz razılaşmalara etibarlı nəzarət mexanizmi yaradacaq, ən 
başlıcası, uzunmüddətli tarixi perspektiv üçün, regionda münasibətlərin, ilk növbədə, həm Azərbaycan, 
həm də erməni xalqlarının mənafeyi naminə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında dostluq 
münasibətlərinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradacaq. Təşəkkür edirəm. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, hörmətli Vladimir Vladimiroviç. Mən öz tərəfimdən demək 
istərdim ki, bu gün Ermənistan ilə Azərbaycan arasında çoxillik münaqişənin nizamlanması işinə nöqtə 
qoyulur, Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulur və saatlarla, ümumiyyətlə desək, günlərlə vaxt sərf 
edib mühüm mövqeləri razılaşdırmaq yolu ilə nizamlamaya nail olduq ki, mənim fikrimcə həm 
Azərbaycanın, həm də Ermənistanın və region ölkələrinin xalqlarının mənafelərinə cavab verir. Deməliyəm 
ki, indi bizim gördüyümüz münaqişənin hərbi-siyasi nizamlanması əminəm ki, regionumuzda 
uzunmüddətli sülhə, həmrəyliyə gətirib çıxaracaq, qarşıdurmaya və qan tökülməsinə son qoyacaq. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bizim regionda, Avrasiya məkanında ən 
uzunmüddətli münaqişələrdən biridir və bu gün həmin münaqişənin sona yaxınlaşması tarixi hadisədir, ilk 
növbədə, çoxillik işğaldan azad olan Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir. Bu, həm də beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinin təntənəsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının əfsuslar olsun ki, uzun müddət 
kağız üzərində qalmış qətnamələrinin implementasiyasıdır. 

Vladimir Vladimiroviç, Sizə həm əvvəlki illərdə və xüsusən münaqişənin qaynar fazası dövründə 
fəal iştirakınıza görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu gün üç ölkə rəhbərinin bu sənədi imzalaması bu 
münaqişənin nizamlanmasında Rusiya Federasiyasının xüsusi roluna dəlalət edir. Əminəm ki, regionda 
gələcək fəaliyyətdə, o cümlədən münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılması və Azərbaycan ilə 
Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün Rusiya Federasiyasının rolu sanballı olacaq. 
Bu gün Türkiyə Respublikasının Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana da münaqişənin siyasi yolla 
nizamlanması işində fəal iştirakına görə təşəkkürmü bildirmək istərdim. Bugünkü bəyanatın bəndlərindən 
biri Rusiya ilə Türkiyənin birgə sülhməramlı missiyasıdır. Beləliklə, biz regionda təkcə münaqişənin 
nizamlanması çərçivəsində deyil, həm də gələcək inkişaf üçün qarşılıqlı fəaliyyətin tamamilə yeni formatını 
yaradırıq. Buna görə də bəndlərdən biri də bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasıdır. Bu, bütün 
region ölkələrinin xeyrinə olacaq. Ona görə də bu gün mən bu sənədi sevinc hissi ilə, qürur hissi ilə 
imzalayıram və bu tarixi hadisə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istərdim. Sağ olun. 

Prezident Vladimir Putin: Mənim 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 arasında danışıqların gedişində əldə edilmiş mövqelər, bu gün bizim imzaladığımız bəyanat 
hamısı icra olunsun. Təşəkkür edirəm. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, Vladimir Vladimiroviç. İmzalamaya başlayaq. 
Prezident Vladimir Putin: Bəli. 
Prezident İlham Əliyev və Prezident Vladimir Putin bəyanatı imzaladılar. 
Prezident Vladimir Putin: Sizə təşəkkür edirəm, İlham Heydər oğlu. 
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun, Vladimir Vladimiroviç. 
Prezident Vladimir Putin: Bu ərazilərdə yaşayan bütün insanlara, bütün xalqlara ən xoş arzularımı 

bildirirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizinlə biz xeyirxah iş gördük və bu regiondakı bütün 
ölkələr arasında münasibətlərin durmadan inkişafı, bu ərazilərdə yaşayan insanların, Azərbaycan və erməni 
xalqlarının rifahı üçün yaxşı baza şəraiti yaratdıq. Təşəkkür edirəm. 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1083 
 

Prezident İlham Əliyev: Bir daha sağ olun, Vladimir Vladimiroviç. Sizin şəxsi iştirakınıza görə 
təşəkkür edirəm və əminəm ki, bu gün baş verənlər Rusiya, Azərbaycan 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. 
Prezident Vladimir Putin: Xudahafiz. 
Prezident İlham Əliyev: Xudahafiz. 
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Azərbaycanın müdafiə naziri Rusiya tərəfinə başsağlığı verib 
 
[01:20] 10.11.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Rusiya 

Federasiyasının müdafiə naziri ordu generalı Sergey Şoyquya başsağlığı verib. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, başsağlığında deyilir: “Rusiya Federasiyası Hərbi Hava Qüvvələrinə 

məxsus helikopterlərin əvvəllər müşahidə olunmadığı Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin bilavasitə 
yaxınlığında, sutkanın qaranlıq vaxtı, aşağı hündürlükdə, hava hücumundan müdafiə radarlarının müşahidə 
zonasından kənar, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında aktiv döyüş 
toqquşmasının davam etdiyi bir vaxtda uçuş həyata keçirən Mi-24 helikopteri ilə baş vermiş faciəvi hadisə 
məni dərindən kədərləndirdi. 

Təsadüfi xarakter daşıyan və Rusiya tərəfinə qarşı yönəlməyən bu faciəvi hadisə ilə bağlı Rusiya 
tərəfinə üzrxahlıq bildiririk. 

Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti və şəxsən öz adımdan həlak olan ekipaj üzvlərinin ailələrinə, 
əzizlərinə və yaxınlarına başsağlığı bildirir və xəsarət alanların tezliklə sağalmalarını diləyirəm. Baş vermiş 
faciədən sizinlə birlikdə kədərlənirik”. 
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Baş Prokurorluq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtəri intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə 
tutması ilə bağlı məlumat yayıb 

 
[01:14] 10.11.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə 

pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, noyabrın 10-da 

düşmən tərəfin silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır 
artilleriyadan atəşə tutulub. 

Bu gün saat 00.00 radələrində Tərtər şəhərinin ərazisinə mərmi düşməsi nəticəsində 1965-ci il 
təvəllüdlü Məmmədov Sabir Məhər oğlu xəsarət alıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 
həyata keçirilir. 
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Düşmən Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutub 
 
[01:03] 10.11.2020  
 
Noyabrın 10-da saat 00:20-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini artilleriya 

atəşinə tutub. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bir mülki şəxs xəsarət alıb. 
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Prezidentin köməkçisi: Tərtər şəhəri Ermənistan tərəfindən ağır artilleriya hücumuna məruz qalır 
 
[00:49] 10.11.2020  
 
Tərtər şəhəri Ermənistan tərəfindən ağır artilleriya hücumuna məruz qalır, bir mülki şəxs yaralanıb. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 
hesabında yazıb. 

Prezidentin köməkçisi bildirib: “Tərtər şəhəri Ermənistan tərəfindən ağır artilleriya hücumuna məruz 
qalır. Bir mülki şəxs yaralanıb. Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi dinc əhaliyə qarşı terror siyasətini 
davam etdirir. Tərtər Ermənistanın hədəf aldığı bütün hücumlara qətiyyətlə və qürurla müqavimət göstərir”. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Rusiyaya məxsus hərbi helikopterin vurulması ilə bağlı dərhal araşdırmalara 
başlanılıb 

 
[00:46] 10.11.2020  
 
Noyabrın 9-da saat 18.30-da Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Naxçıvan hissəsində Rusiya 

Federasiyasına məxsus Mi-24 hərbi helikopterinin vurulması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokurorluğunda dərhal araşdırmalara başlanılıb, nəticəsindən asılı olaraq qanuni və obyektiv qərarın qəbul 
edilməsi təmin ediləcək. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
Məlumatda deyilir ki, qeyd olunan məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 

öz dərin təəssüfünü bildirməklə, həlak olan ekipaj üzvlərinin ailələrinə başsağlığı verir, xəsarət alanlara 
Allahdan şəfa diləyir. 

 

AZƏRTAC 
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9 noyabr 

 

Ömər Çelik: Ermənistanın təcavüzkarlığını və onu dəstəkləyən ölkələri bir daha kəskin şəkildə 

qınayırıq 

 

[23:49] 09.11.2020  

 

Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini uzun illər işğalda saxlayıb. Ermənistanın 

təcavüzkarlığını və onu dəstəkləyən ölkələri bir daha kəskin şəkildə qınayırıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) 

sözçüsü Ömər Çelik partiyasının İdarə Heyətinin iclasından sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi 

təxribatlarla bağlı açıqlamasında deyib. 

Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və təhdidləri nəticəsində bölgədə yaranmış gərgin vəziyyət, 

Azərbaycan Ordusunun əks-hücumları nəticəsində torpaqlarımızın bir hissəsinin azad edilməsi barədə 

ümumi məlumat verən AKP-nin sözçüsü deyib: “Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa 

şəhərinin işğaldan azad edilməsi əsl qəhrəmanlıq və tarixi hadisədir. Strateji yüksəklikdə yerləşən Şuşanın 

azad edilməsi Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarının qalan hissəsinin də tezliklə azad olunacağını 

göstərir”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1090 
 

İran parlamentinin üzvü Şuşanın azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını və dövlətini 

təbrik edib 

 

[23:01] 09.11.2020  

 

İran İslam Şurası Məclisinin (parlament) millət vəkili Əhməd Əlirza Beygi Şuşanın işğaldan azad 

olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını və dövlətini təbrik edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Təbriz şəhərindən İran parlamentinə deputat seçilən Əhməd Əlirza Beygi 

sosial şəbəkələrdəki hesablarında yazıb ki, 28 il işğal altında qalan Şuşa şəhəri təcavüzkarlardan azad edilib. 

İranlı deputat qeyd edib ki, Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən əhəmiyyətli məntəqəsidir və İslam 

dünyasının Qafqazdakı mənəvi paytaxtı hesab olunur. Buna görə də Şuşanın işğal edilməsi İslamın 

düşmənlərinin mühüm üstünlüyü sayılırdı, onun azad olunması isə təcavüzkarlar üçün ölümcül zərbədir. 

Xatırladaq ki, İranda sosial şəbəkələrdə Şuşanın erməni işğalından azad edilməsi xəbəri əsas 

müzakirə mövzusuna çevrilib. Bu materialların təhlili onu deməyə əsas verir ki, İran ictimaiyyəti 

Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatlarını və ərazilərini işğaldan azad etməsini haqlı sayır və 

dəstəkləyir. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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Gürcüstandakı soydaşlarımız da Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevi və şanlı Ordumuzu 

dəstəkləyirlər 

 

[22:54] 09.11.2020  

 

Bu gün Azərbaycan xalqı ikiqat bayram sevinci içindədir. Biz bu gün həm zəfər bayramını - Şuşanın 

işğaldan azad olunmasını, həm də Dövlət Bayrağı Gününü qeyd edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev jurnalistlərə 

açıqlamasında söyləyib. 

Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızı bayramlar münasibətilə təbrik edən diplomat deyib: “Yüzlərlə 

soydaşımız səfirliyə zəng vuraraq Azərbaycan dövlətinə dəstəklərini ifadə edib və qələbə sevincini bölüşüb. 

Əminik ki, qələbə günlərimiz çox olacaq, işğal altındakı bütün torpaqlarımız azad ediləcək və biz əzəli 

torpaqlarımıza qayıdacağıq”. 

Səfir bildirib ki, Gürcüstandakı soydaşlarımız Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında 

sıx birləşiblər və şanlı Ordumuzu dəstəkləyirlər. Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində yaşayan soydaşlarımız 

Azərbaycanla həmrəylik nümayiş etdirirlər. 

 

Xətayi Əzizov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi 

 

AZƏRTAC 
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Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Şuşa zəfəri münasibətilə dövlətimizin başçısını və 

Azərbaycan xalqını təbrik edib 

 

[22:42] 09.11.2020  

 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının Prezidenti Darxan Kıdıralı qədim Şuşa şəhərinin işğaldan azad 

olunması və Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə xüsusi məqalə hazırlayıb. Məqalədə Darxan 

Kıdıralı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və xalqımızı təbrik edib. 

AZƏRTAC məqaləni təqdim edir: 

“Qələbəniz mübarək, qalib Prezident! 

Böyük xalqlar dünyaya dahi şəxsiyyətlər bəxş edir, dahilər isə tarixi yaradır. Türk xalqları tarix 

boyunca dünya sivilizasiyasına, onun inkişafına istiqamət verən nəhəng şəxsiyyətlər qazandırmışdır. Bu 

baxımdan, Azərbaycan xüsusi olaraq seçilib, türk dünyasında bir çox ilklərə imza atmışdır. 

Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında körpü rolunu oynayan, tarixi İpək Yolunun önəmli kəsişmə 

nöqtələrindən biri olan Azərbaycanda ədəbiyyat, elm, sənət və sənətkarlıq yüksək səviyyədə inkişaf 

etmişdir. Həm Orta əsrlərin İntibah dövrü, həm də son 200 ildə cədidçilik və maarifçilik hərəkatının 

meydana çıxması və yayılmasında bu türk dövlətinin əvəzsiz rolu olmuşdur. Bu da öz növbəsində milli 

düşüncənin, idarəçilik təfəkkürünün inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Hələ XIX əsrdə əlifba islahatları ideyasının ortaya çıxması, bütün müsəlman Şərqində ilk demokratik 

respublikanın yaradılması, müasir musiqinin, Şərqdə ilk opera və baletin, teatrın əsasının Azərbaycanda 

qoyulması, neft bumu nəticəsində sənayenin sürətli inkişafı qonşu ölkələrin də həyatına ciddi təsir etmişdir. 

Tarixi şərait və coğrafi üstünlüklərdən böyük məharətlə faydalanan Azərbaycan xalqı nəticə etibarilə 

inkişafın davamlılığını və sistemliliyini təmin edə bilmişdir. Bütün bunların nəticəsidir ki, bu gün 

Azərbaycan dövləti yenə də tarix səhnəsindədir və yeni ilklərə, qələbələrə imza atmaqda davam edir. Heç 

şübhəsiz ki, bu uğurların mənbəyi xalq, memarı isə Prezidentdir. 

Bu tarixi günlərdə qardaş Azərbaycanda baş verənlər bütün türk dünyası tərəfindən böyük həyəcan 

və maraqla izlənməkdədir. Azərbaycan dövləti öz sərkərdəsi, Ali Baş Komandanının rəhbərliyi ilə yeni 

tarix yaradır. Amma bu tarix adi bir tarix deyil. Bu, illərdir gözlədiyimiz bir qalibiyyətin tarixi, ədalətin 

təntənəsidir. 

Azərbaycandan aldığımız xoş xəbərlər, 30 ildir işğal altında inləyən müqəddəs torpaqların, şəhər və 

kəndlərin bir-birinin ardınca azad olunması, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı zəfərlərinin Şuşa şəhərinin 

işğaldan qurtarılması ilə taclandırılması böyük Qələbənin müjdəsi oldu. Bütün türk dünyasının musiqi 

beşiyi, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, Qafqazın incisi tarixi Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə 

xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin məhv olmasının qarşısı alındı, millət yenidən mənəvi istiqlalına qovuşdu. 

Təbii ki, bu qələbə asan başa gəlmədi. Minlərlə igid oğul və qızlarımızın həyatını qurban verdiyi bu 

yolda dövlət başçısının nə qədər böyük əzm nümayiş etdirdiyini gördük. Azərbaycanın 30 ilə yaxınlaşan 

müstəqillik dövrünün, xüsusilə İlham Əliyevin prezidentlik müddətinin təhlili dövlət başçısının bu 

qalibiyyət üçün nə qədər böyük səbir, yüksək iradə, böyük müdrikliklə çalışdığını göstərir. Prezident İlham 

Əliyev inanılmaz peşəkarlıq nümunəsi ortaya qoymuş, bütün məqamları incəliklə hesablamış, nəinki 

özünü, bütün xalqı böyük Qələbəyə həm fiziki, həm psixoloji həm də mənəvi cəhətdən hazırlamışdır. 

Bu böyük Qələbə Prezident İlham Əliyevin yorulmaz əməyinin, illər boyu müdrikcəsinə 

formalaşdırdığı xarici siyasət və diplomatiyanın, sarsılmaz daxili harmoniyanın, Azərbaycan xalqının birlik 

və bərabərliyinin məhsuludur. 

Əcdadlarımız təsadüfən deməyiblər ki, “Həqiqət incələr, amma qırılmaz”. Ortaq tariximizdə milli 

kimliyimizi, suverenliyimizi və torpaqlarımızı qoruyan, ədaləti təmin edən Bilgə xaqanlar, atatürklər hər 

zaman olmuşdur və bu gün Prezident İlham Əliyevin timsalında bundan sonra da olacağına şahidlik 

etməkdəyik. Azərbaycan dövləti ortaya qoyduğu qətiyyətlə yalnız müqəddəs torpaqları düşmən 

tapdağından qurtarmadı, haqsızlıqların, ikili standartların hökm sürdüyü dünyada həqiqəti, ədaləti də 

tamamilə ölməkdən, yox olmaqdan xilas etdi! 

Dövlət başçısının yüksək əzmi sayəsində qardaş Azərbaycan xalqı tarixinin ən böyük zəfərlərindən 

birinə şahidlik etmiş oldu. Prezident İlham Əliyev bu addımı ilə atası, Azərbaycanın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirərək xalqın qəlbinin fatehi oldu, tarixə qalib Prezident kimi düşdü! 

Əminəm ki, tarix onun xidmətlərini heç zaman unutmayacaq. 
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Beynəlxalq Türk Akademiyası olaraq bu tarixi günlərdə biz də qardaş Azərbaycan xalqı ilə birlikdə 

olmaqdan fəxarət hissi duyuruq. Çünki Azərbaycanın məsələsi bütün türk dünyasının məsələsidir. Füzuli 

şəhərinin azad olunduğu gün – oktyabrın 17-də və Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günü məhz Türk 

Akademiyasının təşəbbüsü ilə Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanın mərkəzindəki ən böyük ekranda 

Azərbaycan bayrağı nümayiş etdirildi. Gəncə və Bərdə kimi mülki yaşayış yerlərinə xain hücumları 

qınadıq. Qarabağ, onun tarixi, mədəniyyəti, təbiəti ilə bağlı məlumatların, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bağlı qəbul olunan sənədlərin yer aldığı kitab-fotoalbom nəşr edən ilk beynəlxalq təşkilat olduq. Müqəddəs 

Şuşa şəhərinin dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi onlarca böyük şəxsiyyətdən Üzeyir Hacıbəylinin 135, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 150 illik yubileyləri Beynəlxalq Türk Akademiyasının fəaliyyət planına 

daxil olundu. Təbii ki, yuxarıda qeyd edilənlər, sadəcə, Azərbaycan dövlətinin, xalqının böyük Qələbə 

sevincinə şərik olmağa çalışmağımızın göstəricisidir. 

Beləliklə, türklər yalnız tarix yaratmır, həm də tarixi yazırlar. Bu gün qardaş Azərbaycan xalqı bunun 

əyani örnəyini ortaya qoymaqdadır. Qəhrəman Azərbaycan xalqını bu önəmli gün, tarixi zəfər, eyni 

zamanda, Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edir, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda 

edən şəhidlərin ruhunu ehtiramla yad edir, onlara Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm. Qoy, ədalətli 

qələbəmiz daimi olsun, Azərbaycan bayrağı ölkənin hər yerində dalğalansın!”. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Terror çağırışları edən erməni deputat AŞPA mandatından məhrum edilməlidir 

 

[22:36] 09.11.2020  

 

Terror çağırışları edən erməni deputat AŞPA mandatından məhrum edilməlidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Çiçəklənən Ermənistan” Fraksiyasından olan Naira Zohrabyan Ermənistan 

Milli Məclisinin üzvüdür. O, həmçinin AŞPA-da təmsil olunur. Mingəçevir su anbarını vurmaq barədə 

Azərbaycana qarşı terror çağırışları edir. Belə düşüncəyə sahib siyasətçi AŞPA mandatından məhrum 

edilməlidir. Biz bunu qınayırıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan XİN Rusiyaya məxsus hərbi helikopterin vurulması ilə bağlı bəyanat yayıb 

 

[21:58] 09.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyindən 

aldığı məlumata əsasən noyabrın 9-da saat 18.30-da Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Naxçıvan 

hissəsində Rusiya Federasiyasına məxsus Mi-24 hərbi helikopteri vurulub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı yaydığı 

bəyanatda deyilir: 

-helikopter Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında aktiv hərbi döyüşlərin 

davam etdiyi bir vaxtda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin tam yaxınlığında uçuş həyata keçirib. 

-uçuş günün qaranlıq vaxtında, aşağı hündürlükdə, hava müdafiəsi sisteminin radar müşahidəsindən 

kənar zonada həyata keçirilib. 

-bundan öncə həmin ərazidə Rusiya Federasiyası Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopterləri müşahidə 

edilməyib. 

Qeyd olunan amilləri və bölgədəki gərgin vəziyyəti, habelə erməni tərəfinin mümkün təxribatları ilə 

əlaqədar yüksək döyüş hazırlığını nəzərə alaraq, növbətçi hərbi bölüm tərəfindən atəşin açılması qərarı 

verilib. 

Təsadüfi xarakter daşıyan və Rusiya tərəfinə qarşı yönəlməyən bu faciəvi hadisə ilə bağlı Azərbaycan 

tərəfi Rusiya tərəfinə üzrxahlığını bildirir. 

Azərbaycan tərəfi həlak olan ekipaj üzvlərinin ailələrinə dərin başsağlığı bildirir və xəsarət alanların 

tezliklə sağalmalarını diləyir. 

Azərbaycan tərəfi müvafiq kompensasiyanın ödənilməsinə hazır olduğunu bildirir. 
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XİN Tərtər və Bərdə rayonlarında yerləşən 500 ailəyə humanitar yardım göstərib 

 

[21:16] 09.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni 

təcavüzü zamanı zərər çəkmiş Tərtər və Bərdə rayonlarında yerləşən 500 ailəyə humanitar yardım 

göstərilib. 

Nazirliyin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu rayonlardakı şəhid ailələrinə, 

eləcə də Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumu nəticəsində ailə üzvlərini və yaxınlarını itirən 

vətəndaşlarımıza XİN-in rəhbərliyi və kollektivi adından başsağlığı verilib, onlara humanitar yardım 

göstərilib. 

 

AZƏRTAC 
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Şuşa zəfərindən dərhal sonra Müzəffər Ali Baş Komandandan yeni böyük müjdə: 71 kənd, 1 

qəsəbə, 8 strateji yüksəklik azad olundu 

 

[20:56] 09.11.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşa zəfərindən dərhal sonra xalqımıza yeni 

böyük müjdə verdi. Belə ki, noyabrın 9-da 71 kənd, 1 qəsəbə, 8 strateji yüksəklik işğaldan azad olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı rəsmi “Twitter” hesabında Azərbaycan Ordusunun 

Xocavəndin Mets Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zərdanaşen, Şəhər, 

Xocalının Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı, Füzulinin Aşağı Güzdək, Qovşatlı, Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, 

Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlətyarlı, Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq, Zəngilanın Sobu, Qaragöz, İsgəndərbəyli 

kəndlərini, Bartaz qəsəbəsini, Bartaz strateji yüksəkliyini (2300 metr), Sığırt yüksəkliyini (1370 metr), 

Şükürataz yüksəkliyini (2000 metr) və əlavə 5 adsız strateji yüksəkliyi, Cəbrayılın Qalacıq, Mollahəsənli, 

Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq Məlikli, Niftalılar, Qərər, Çələbilər, Qubadlının Qaramanlı, Xəndək, 

Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyunəkər, Qaraqoyunlu, Çərəli, Laçının 

Güləbürd, Səfiyan, Türklər kəndlərini işğaldan azad etdiyini bildirib. 

Bu gün Prezident İlham Əliyev, həmçinin Füzulinin Qobu Dilağarda, Yal Pirəhmədli, Yuxarı 

Yağlıvənd, Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Xocalının Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, 

Xocavəndin Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx, Cəbrayılın Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qubadlının 

Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Zəngilanın Keçikli, Ördəkli kəndlərinin işğaldan azad olunduğunu elan 

edib. 
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Sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın 

qiymtləndirilməsi və aradan qaldırılması üzrə Dövlət Komissiyasının ilk iclası keçirilib 

 

[20:38] 09.11.2020 

 

Noyabrın 9-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq 

Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində 

mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti 

subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 

Sərəncamı ilə yaradılmış Dövlət Komissiyasının ilk iclası keçirilib. 

Nazirlər Kabinetindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə 

keçirilmiş iclasda komissiyanın sədri tərəfindən bildirilib ki, Sərəncamdan irəli gələn tapşırıqlar qısa 

müddətdə yerinə yetirilməlidir. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin canlı qüvvəsi məhv edilib 

 

[20:20] 09.11.2020  

 

Noyabrın 9-da cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin canlı qüvvəsi bölmələrimizin dəqiq atəşi 

ilə məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 48 kəndi, 1 qəsəbəni və 8 strateji 

yüksəkliyi işğaldan azad edib 

 

[20:05] 09.11.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Xocavəndin Mets Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard, 

Böyük Tağavard, Zərdanaşen, Şəhər, Xocalının Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı, Füzulinin Aşağı Güzdək, 

Qovşatlı, Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlətyarlı, Hacılı, Hüseynbəyli, 

Saracıq, Zəngilanın Sobu, Qaragöz, İsgəndərbəyli kəndlərini, Bartaz qəsəbəsini, Bartaz strateji yüksəkliyini 

(2300 metr), Sığırt yüksəkliyini (1370 metr), Şükürataz yüksəkliyini (2000 metr) və əlavə 5 adsız strateji 

yüksəkliyi, Cəbrayılın Qalacıq, Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq Məlikli, Niftalılar, Qərər, 

Çələbilər, Qubadlının Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, 

Boyunəkər, Qaraqoyunlu, Çərəli, Laçının Güləbürd, Səfiyan, Türklər kəndlərini işğaldan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev özünün “Twitter” hesabında bildirib. 
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Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin “Osa” ZRK-sı vurulub 

 

[19:38] 09.11.2020  

 

Noyabrın 9-da cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin atəş mövqeyinə çıxarılan “Osa” zenit-

raket kompleksi (ZRK) bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan əsgəri bir əlində silah, bir əlində bayraq növbəti hədəfə doğru irəliləyir 

 

[19:10] 09.11.2020  

 

Ötən sutka ərzində düşmən qüvvələri Ermənistanın Berd, Çəmbərək rayonları və müxtəlif 

istiqamətlərdən Tovuz, Gədəbəy və digər istiqamətlərdəki mövqelərimizi, o cümlədən Tərtər, Ağdam və 

Bərdə daxil olmaqla, bir sıra yaşayış məntəqələrimizi toplardan və minaatanlardan atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov noyabrın 9-da Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

məlumat verib. 

Anar Eyvazov deyib ki, ordumuz tərəfindən yalnız sərhədlərimiz çərçivəsində legitim hərbi hədəflərə 

qarşı adekvat tədbirlər görülüb. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və 

Qubadlı istiqamətlərində davam edib. “Su-25” həmlə təyyarəsi və pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi ilə 

hərbi hava qüvvələrimizin cəbhənin Xocavənd istiqamətində endirdiyi aviasiya zərbələri nəticəsində 

düşmənin səngər və sığınacaqları darmadağın edilib. Əsas komanda məntəqəsində bir neçə yüksək vəzifəli 

şəxs məhv edilib. Ordumuzun bu istiqamətdə və Qırmızı Bazar məntəqəsi ətrafındakı mövqelərə hücumları 

qarşısında aciz qalan düşmənin 2-ci və 3-cü motoatıcı alaylarının bölmələri ağır itkilər verərək müdafiə 

hədlərini atıb qaçmağa məcbur olub. Ermənistan silahlı birləşmələri xeyli sayda canlı qüvvə itirib. 

Cəbhənin Tərtər istiqamətindən bölmələrimizi atəşə tutan düşmənin 10-cu dağatıcı diviziyasının minaatan 

heyəti də ordumuzun dəqiq atəş zərbəsi ilə zərərsizləşdirilib. 

Mətbuat katibi qeyd edib ki, düşmənin Şuşa istiqamətində mühasirədən çıxmaq məqsədilə 

bölmələrimizə hücum etməyə cəhd edən qüvvələri və Xankəndi istiqamətində hərəkət edən qoşqulu yük 

avtomobili “Zərbə” pilotsuz uçuş aparatları ilə məhv edilib. 

Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 3 tankı, 1 piyada döyüş maşını, 2 topu, minaatan 

heyəti, döyüş sursatı və 2 yük avtomobili sıradan çıxarılıb. Ağır itkilər verən qarşı tərəf bir neçə istiqamətdə 

geri çəkilməyə məcbur edilib. Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanın 23 kəndi işğaldan 

azad olunub. 

“Düşmən ictimai fikri öz uğursuzluqlarından və işğal altındakı ərazilərimizdə törətdiyi hərbi 

cinayətlərdən yayındırmaq məqsədilə müxtəlif dezinformasiyalar yayır. Azərbaycan Ordusu beynəlxalq 

humanitar hüququn norma və prinsiplərini rəhbər tutaraq düşmənin yalnız hərbi təyinatlı obyektlərini 

hədəfə alır. Mənəvi-psixoloji vəziyyəti və maddi-texniki təminatı yüksək səviyyədə olan Azərbaycan əsgəri 

bir əlində silah, bir əlində bayraq növbəti hədəfə doğru irəliləyir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 

Dövlət Bayraq Günü və şanlı bayrağımızın azad olunmuş Şuşa şəhərində dalğalanması münasibətilə 

ordu rəhbərliyi və şəxsi heyət adından təbriklərini çatdıran mətbuat katibi deyib: “Biz bu cəsarəti və döyüş 

ruhunu Müzəffər Ali Baş Komandanımızdan və sarsılmaz xalqımızdan alırıq. Hazırda Xocavənd 

istiqamətində hücumu genişləndirən Azərbaycan Ordusu əməliyyat şəraitini nəzarətdə saxlamaqla 

döyüşləri böyük ruh yüksəkliyi və mətinliklə davam etdirir. Qələbə bizimlədir!”. 
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Bayraqdar hədəfi göstərir, Harop isə zərbə endirir 

 

[18:45] 09.11.2020  

 

Noyabrın 9-da saat 15:50-də cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən tərəfindən fərdi yaşayış 

evlərinin arasında yerləşdirilmiş və aviasiya vasitələrimizə qarşı tətbiq olunan “Tor-M2KM” zenit-raket 

kompleksi (ZRK) bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 
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Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının rəhbəri erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına 

müraciət edib  

 

[18:22] 09.11.2020  

 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev erməni 

əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib. 

İcmadan AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə deyilir: 

“Hörmətli erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları. 

Bilirəm ki, mənim sizlərə etdiyim müraciətləri çox diqqətlə izləyirsiniz. Bu, məni sevindirir. 

Sonuncu müraciətimi böyük sayda erməni vətəndaşlarımız izlədi və sizlərdən çoxlu sayda ruhlandırıcı 

mesajlar, müraciətlər almışam. Çox şadam ki, erməni sakinlərimiz arasında çox sayda sülh, birgə yaşayış 

tərəfdarı olan şəxslər var. Mənə göstərdiyiniz bu diqqətə görə sizlərə təşəkkür edirəm. 

Mənə etdiyiniz müraciətlərdən aydın olur ki, tezliklə sülhün bərqərar olmasını gözləyirsiniz. Sizlər 

kimi, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları ərazi bütövlüyümüzün bərpasını və həm erməni, həm 

də azərbaycanlıların birgə sülh şəraitində yaşamağa başlamasını gözləyirlər. 

Köhnə günlər çox yaxşı xatirimdədir. Şuşada və Xankəndində küçələrdə erməni və azərbaycanlıların 

bir-birinə qarışan gülüş səslərini unutmamışıq. Ağacların altında, çayxanalarda nərd oynayan qocaları 

unutmamışıq. Parklarda, kafe və restoranlarda təmiz dağ havasında zövq alaraq gəzişən insanları 

unutmamışıq. İdman yarışlarında həm erməni, həm azərbaycanlı idmançıların birgə iştirakını unutmamışıq. 

Bir-birimizin sevincinə və kədərinə şərik olduğumuz günləri də unutmamışıq. 

Bilirəm ki, sizlər də unutmamısınız. Biz yenidən mehriban qonşular kimi yaşayacağıq. Erməni və 

azərbaycanlı uşaqlar yenidən birlikdə bağçaya, məktəbə gedəcəklər. Uşaqlar qarışıq komandalara bölünüb, 

məhəllələrdə futbol oynayacaqlar. 

Həmin günləri yenidən bərpa etmək üçün bizim yeganə yolumuz Azərbaycan Respublikasının 

qanunları çərçivəsində birgə yaşamağımızdır. Bir daha sizlərdən xahiş edirəm ki, döyüşlərin getdiyi 

bölgələrdən uzaq durun! Hər bir insan həyatı bizim üçün dəyərlidir. Sizin gələcəyinizin, təhlükəsizliyinizin 

təminatçısı olan Azərbaycan əsgərinə silah qaldırmayın. Azərbaycan əsgərləri humanistdir. Sadəcə onlara 

güvənin. Onlar sizə toxunmayacaqlar. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki insanlara lazımi humanitar, tibbi 

dəstəyi göstərməyə hazırdır. Orduda xidmət edən övladlarınız varsa, onları geri çəkin. 

Çalışaq ki, bu münaqişə tez bir zamanda, minimum itkilərlə başa çatsın və sülh bərqərar olsun. Elə 

olduqda, biz – Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı sakinləri tez bir zamanda 

keçmişdə olduğu kimi, sülh şəraitində birgəyaşayışa nail olacağıq. Sizi əmin edirəm ki, Şuşadakı Qazançı 

kilsəsi və digər mədəniyyət abidələri bərpa ediləcək. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən qeyd edildiyi kimi, bizim 

erməni xalqı ilə heç bir işimiz yoxdur. Bu müharibə sizin də əziyyət çəkdiyiniz Ermənistanın korrupsioner 

hərbi-siyasi rəhbərliyinə və qondarma kriminal xunta rejiminə qarşı aparılır. 
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Baş Prokurorluq: Ermənilərin yaratdığı saxta saytla bağlı araşdırmalara başlanılıb 

 

[18:10] 09.11.2020  

 

Döyüş meydanında Azərbaycan Ordusu qarşısında məğlub olan düşmən sosial media və digər 

rəqəmsal platformalarda müxtəlif saxta səhifələr, o cümlədən saytlar yaradıb cəbhəboyu zonadakı vəziyyət, 

xüsusilə də hərbi-siyasi və əməliyyat şəraiti, hərbi texnika və onun hərəkəti haqqında, eləcə də silah-sursat 

barədə saxta xəbərlər ictimailəşdirməklə vətəndaşlarımızda çaşqınlıq yaratmağa cəhd edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Ordusunun 

uğurlarının Ermənistan əhalisindən gizlədilməsinə, vətəndaşlarımızda təşviş yaratmağa yönələn bu cəhdlər 

ifşa olunmaqdadır. 

Ermənistan tərəfindən həyata keçirilmiş növbəti təxribatlardan biri də “hamimiz.com” adlı saxta 

saytın yaradılmasıdır. 

Həmin “fake” saytda guya şəhid olmuş və itkin düşmüş hərbi qulluqçuların siyahısına mülki 

şəxslərin, o cümlədən qadınların da adları daxil edilib. 

Bununla da, qeyd olunan saytın düşmənin maraqlarına xidmət etməsi, əhalimiz arasında təşviş 

yaratmaq məqsədi daşıması müəyyən edilib. 

Hər kəsi vətəndaş məsuliyyətini dərindən dərk etməyə, ayıq-sayıq olmağa, bu kimi saxta saytlarda 

və digər informasiya daşıyıcılarında olan təxribat xarakterli məlumatlara inanmağa çağırır, şübhəli hər 

hansı saxta platforma ilə qarşılaşan zaman hüquq-mühafizə orqanlarına dərhal məlumat verilməsi xahiş 

olunur. 

Hazırda qeyd edilən saxta saytla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən 

araşdırmalara başlanılıb. 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Şuşanın işğaldan azad edilməsi sevincimizi və ümidimizi artırıb 

 

[17:50] 09.11.2020  

 

Bir millət, iki dövlət olduğumuz Azərbaycan torpaqlarının işğalına səssiz qala bilməzdik və 

qalmadıq. Şuşanın işğaldan azad edilməsi sevincimizi və ümidimizi artırıb. Qarabağdakı işğal bitənə qədər 

mübarizə bayrağı enməyəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada keçirilən 

12-ci səfirlər konfransındakı çıxışında ifadə edib. 

Azərbaycanın apardığı mübarizədə haqlı olduğunu, 28 ildir qaçqın həyatı yaşayan soydaşlarımızın 

öz yurdlarına dönmək hüququna malik olduqlarını bir daha xatırladan Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

əminliklə ifadə edib ki, Azərbaycan Kəlbəcər və Laçın başda olmaqla, qalan bütün ərazilərini işğaldan azad 

edəcək. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yerli strukturları işğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə fəaliyyətə başlayıb 

 

[17:24] 09.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 

müvafiq strukturlarının təşkilinə başlayıb. 

FHN-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, artıq nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 

Füzuli rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsi Füzuli şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Həmçinin 

Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yerli strukturunun 

xidməti təşkil olunub. Hər iki məntəqə xidmətin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün müvafiq texnika 

və avadanlıqlarla təchiz edilib. 
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İşğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinin videogörüntüləri 

 

[17:15] 09.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC görüntüləri təqdim edir. 
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan ekoloji monitorinqlərin nəticələri: minillik qədim 

ağaclar məhv edilib 

 

[16:47] 09.11.2020  

 

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin 

təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli Fərmanı ilə verilmiş 

tapşırıqlara əsasən ətraf mühitin qorunması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və onların ilkin 

qiymətləndirilməsi məqsədilə yaradılmış Əməliyyat qərargahlarında təmsil olunan Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavənd rayonlarının 

ərazilərində monitorinqlərə başlayıb. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən xəbərə görə, Arazboyu ərazilərdə aparılan 

monitorinq və müşahidələr göstərib ki, bütün evlər, binalar, tarixi abidələr, qəbristanlıqlar tamamilə 

dağıdılıb, yolların kənarındakı tut, qovaq, çinar, şam və meyvə ağacları kəsilib, bəzi yerlərdə isə tamamilə 

yandırılıb. 

Meşələrdə və yaşıllıq massivlərində qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində bitki örtüyü, münbit 

torpaq qatı və digər canlı aləm məhv edilib. 

Erməni vandallığını sübut edən faktlardan biri də, keçmiş Sovet dövründən xüsusi qorunma statusu 

olan unikal təbiət abidələri siyahısına daxil edilmiş minillik qədim ağacların qəsdən kəsilməsi və zəngin 

təbiət tarixinin bilərəkdən silinməsinə şərait yaradılmasıdır. Belə ki, bir neçə gün ərzində aparılan 

monitorinqlərin nəticələrinə görə, Qubadlı, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisində yaşı 1600, 900 və 

500 il olan Şərq çinarlarının məhv edildiyi müəyyən olunub. Bu ağacların yerində bitən 2 metrə qədər 

pöhrələr bu qədim çinarların bir neçə il əvvəl kəsildiyini təsdiq edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər 

xiyabanını ziyarət ediblər 

 

[16:42] 09.11.2020  

 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Azərbaycandakı dini 

konfessiyaların rəhbərləri və din xadimləri 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Fəxri xiyabanda 

müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Ulu 

Öndərin ruhuna dualar oxunub, məzarı önünə güllər düzülüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi 

yad edilib, məzarı önünə güllər düzülüb. 

Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış həkim-alim Tamerlan Əliyevin məzarları üzərinə 

də gül dəstələri qoyulub. 

Sonra dini konfessiyaların rəhbərləri Şəhidlər xiyabanına gedərək ölkəmizin suverenliyi və ərazi 

bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının məzarlarını ziyarət edib, ruhlarına dualar 

oxuyub, məzarları önünə gül dəstələri düzüblər. 

QMİ sədri jurnalistlərə bildirib ki, xalqımız bu günlərdə iki əlamətdar tarixi qeyd edir. Belə ki, 9 

noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günüdür. Eyni zamanda, dünən - noyabrın 8-də Müzəffər Ali Baş 

Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz Şuşa şəhərini erməni işğalçılarından azad 

edərək bütün xalqımıza böyük sevinc hissi bəxş etdi, onun arzusunu reallığa çevirdi. 

Dini konfessiyaların rəhbərləri də Azərbaycan xalqını Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi və 

Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin mövqelərinə artilleriya zərbələri endirilir  

 

[16:36] 09.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin mövqelərinə və canlı qüvvəsinə 

atəşlə zərər vurması davam edir. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmənin səngərləri və sığınacaqları artilleriya 

zərbəsi ilə dağıdılır. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Mən hər gün minlərlə məktub alıram, o məktubların heç birində 

“Dayanın” sözünü görməmişəm 

 

[16:33] 09.11.2020  

 

Bizim hərbi itkilərimiz çox deyil. Əgər siz müharibənin miqyasına və bizim Ermənistanın 30 il 

ərzində tikdiyi istehkamları, bütün mövqeləri dağıtmalı olduğumuza baxsanız, bizim itkilərimiz 

minimaldır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə “BBC News”a müsahibəsində 

Azərbaycanın hərbi itkiləri və dronların rolu ilə bağlı suala cavabında bildirib. 

Azərbaycanın itkilərinin Ermənistanla müqayisədə xeyli az olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı 

bunun səbəbini belə izah edib: “Çünki bizim hərbi imkanlarımız daha yaxşıdır və bizim minimum itki 

verməyə imkan yaradan müasir silahlarımız var, xüsusilə həmin dronlar. Çünki həmin dronlar olmasaydı, 

bütün o tanklar və toplar çox sayda adamı öldürərdi”. 

Prezident qeyd edib ki, itkilərin açıqlanmamasının səbəbi ictimaiyyətin dəstəyi məsələsi ilə bağlı 

deyil. Əksinə, yaxın qohumlarını, oğullarını, qardaşlarını itirən insanlar bizdən dayanmamağı xahiş edirlər: 

“Təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz? Hər gün mən minlərlə məktub alıram, minlərlə məktub. O məktubların 

heç birində mən “Dayanın” sözünü görməmişəm. Onlar deyirlər, mən oğlumu itirmişəm, qardaşımı 

itirmişəm, həyat yoldaşımı itirmişəm, xahiş edirik, sona kimi gedin. Xahiş edirik, sona kimi gedin. Çünki 

bizim xalqımız bu vəziyyətdə, demək olar ki, 30 il yaşayıb”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan ərazilərindəki dağıntıların miqyası 

ağlasığmazdır  

 

[16:16] 09.11.2020  

 

Otuz ildir Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan ərazilərindəki dağıntıların miqyası 

ağlasığmazdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Twitter"dəki hesabında qeyd edib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, hətta kərpic və daş da talan edilib. Ermənistanın törətdiyi bu cür 

dağıntılar tezliklə geri qayıdacaq məcburi köçkünlərə daha yaxşı gələcək qurmaq üçün tikinti-quruculuqla 

əvəz olunacaq. 
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Prezident İlham Əliyev: Əgər Azərbaycan Türkiyənin hərbi dəstəyinə ehtiyac duysa, onda bu 

variantı nəzərdən keçirəcəyik 

 

[16:08] 09.11.2020  

 

Mən çox irəliyə baxmaq istəmirəm. Çünki bu, döyüş meydanındakı vəziyyətdən asılı olacaq. Bu, 

Ermənistanın davranışından və digər ölkələrin davranışından asılı olacaq. Çünki mən bir çox hallarda 

demişəm ki, biz münaqişənin beynəlmiləlləşdirilməsinin əleyhinəyik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “BBC News”a müsahibəsində 

Türkiyənin münaqişədə birbaşa hərbi iştirakının mümkünlüyü barədə suala cavabında söyləyib. 

Prezident sözünə davam edərək deyib: “Biz bütün ölkələrdən, qonşu ölkələrdən, qonşu olmayan 

ölkələrdən bu münaqişədən uzaqda durmağı xahiş etmişik. Biz beynəlxalq səviyyədə tanınan torpağımızda 

döyüşürük. Bu, bizim mövqeyimizdir. Mən düşünürəm ki, hazırda baş verənlər davam edəcək, beləliklə, 

Türkiyənin hər hansı hərbi iştirakına ehtiyac olmayacaq”. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, uzun illər bundan əvvəl təcavüz olacağı təqdirdə Türkiyə ilə həm 

də hərbi dəstəyi təmin edən sənəd imzalanıb. “Beləliklə, bizim Türkiyə ilə bu və ya digər dərəcədə 

Ermənistanla Rusiyanın malik olduğu kimi eyni formatımız, qanuni bazamız var. Əgər Azərbaycan 

təcavüzlə üzləşsə və Azərbaycan görsə ki, Türkiyənin hərbi dəstəyinə ehtiyac var, onda biz bu variantı 

nəzərdən keçirəcəyik”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 
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Ukraynalı ekspert: Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının suriyalı erməniləri işğal olunmuş 

ərazilərdə məskunlaşdırması həyasızlıqdır 

 

[15:46] 09.11.2020  

 

Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının suriyalı erməniləri işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşdırması 

həyasızlıqdır. Səmimi desəm, bu fakt məni heyrətləndirməyib. Burada başqa bir aspekt əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan tərəfi Ermənistanın beynəlxalq hüququ pozmasına dair növbəti sübutlar əldə edib. Bu sübutlar 

Azərbaycana vurulmuş ziyanın müqabilində gələcəkdə kompensasiya almaq məqsədilə rəsmi Yerevanı 

beynəlxalq məhkəmələrdə məsuliyyətə cəlb etməyə imkan verə bilər. 

Ukrayna Politoloqlar Assosiasiyasının eksperti Rinat Kovbasyuk bu fikirləri AZƏRTAC-a eksklüziv 

müsahibəsində söyləyib. 

Ekspert qeyd edib ki, suriyalı ermənilərin həm Ermənistana, həm də Qarabağa miqrasiyası barədə 

müxtəlif mənbələrdə dəfələrlə söhbət açılıb. Lakin əksər hallarda suriyalı ermənilər hərbi əməliyyatlarda 

iştirak etmək istəmirlər, çünki onlar başa düşürlər ki, Yerevandakı hakimiyyət orqanları bu insanlardan 

əslində canlı sipər kimi istifadə etmək istəyirlər. 

R.Kovbasyuk deyib: “Dinc dövrdə erməni icması kifayət qədər varlı idi. Suriyalı ermənilər arasında 

orta və iri biznesmenlər çoxdur, bunlar əsasən praqmatik insanlardır və “tarixi Vətən”ə gəlməklə, necə 

deyərlər, yağışdan çıxıb yağmura düşdüklərini anlamırlar. Buna görə də suriyalı ermənilər əksər hallarda 

həm Ermənistandan, həm də Dağlıq Qarabağdan perspektivdə daha çox inkişaf etmiş ölkələrə getmək üçün 

tranzit zona kimi istifadə edirlər. Bu səbəbdən suriyalı ermənilərin “tarixi Vətən”ə gəlmələrinin yeganə 

səbəbi müvafiq sənədlərin pulsuz rəsmiləşdirilməsi və çox qısa müddətdə vətəndaşlıq almaq imkanıdır. 

Lakin suriyalı miqrantlar istər Ermənistanda, istərsə də Azərbaycanın ermənilər tərəfindən talan edilmiş 

Qarabağ bölgəsində çoxsaylı iqtisadi problemlərlə üzləşirlər”. 

Ekspertin sözlərinə görə, qətiyyətlə demək olar ki, Ermənistanın hakimiyyət orqanlarının suriyalı 

erməniləri cəlb etmək siyasəti tamamilə iflasa uğrayıb və praqmatik suriyalı ermənilərin üzləşdikləri 

gerçəklik onların əvvəlcə xəyalında canlandırdıqları perspektivləri alt-üst edib. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Xocalıdan Xankəndi istiqamətində hərəkət edən düşmən texnikası məhv edilib 

 

[15:24] 09.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusu düşmənin canlı qüvvəsi və döyüş texnikasını məhv etməkdə davam edir. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, noyabrın 9-da günorta saatlarında Xocalı-Şuşa 

yolu ilə Xankəndi istiqamətində hərəkət edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvə ilə dolu 

qoşqusunda D-30 topu olan 1 ədəd yük maşını zərbə PUA-sı ilə məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi ekoloji terror 

təsbit edilib 

 

[14:32] 09.11.2020  

 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycanın azad olunmuş torpaqlarında işğal illərində 

Ermənistanın törətdiyi kütləvi ekoloji terroru və fəlakəti təsbit edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Twitter"dəki hesabında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, min illik Çinar ağacı da daxil olmaqla çinar və şam ağacı 

meşələri qırılıb. Vəhşi heyvanlara da mərhəmət göstərməyiblər. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin döyüş texnikaları məhv edilir 

 

[14:09] 09.11.2020  

 

Şuşa istiqamətində düşmənin mühasirəyə alınan qüvvələrinin məhv edilməsi əməliyyatı davam edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, noyabrın 9-da Laçın-Şuşa 

yolu üzərindəki Zarıslı kəndi yaxınlığında mühasirədən çıxmaq məqsədilə bölmələrimizin üzərinə hücum 

etməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1 tankı və 1 piyada döyüş maşının zərbə PUA-ları 

ilə məhv edilib. 

Həmin anları əks etdirən videogörüntülər təqdim edilir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 23 kəndi işğaldan azad edib 

 

[13:48] 09.11.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Füzulinin Qobu Dilağarda, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, 

Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Xocalının Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, Xocavəndin 

Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx, Cəbrayılın Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qubadlının Yuxarı 

Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Zəngilanın Keçikli, Ördəkli kəndlərini işğaldan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev özünün “Twitter” hesabında bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Misirli baş redaktor: Bayraq Günündə Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır 

 

[13:41] 09.11.2020  

 

Azərbaycanın əziz bayramı – Bayraq Günündə Şuşada dalğalanan dövlət bayrağı igid azərbaycanlı 

əsgərlərin Ermənistan silahlı qüvvələri üzərində parlaq qələbəsinin rəmzinə çevrilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Misirin “Aldiplomasy” internet portalının baş redaktoru Əşrəf Əbo 

Urafənin məqaləsi bu sözlərlə başlayır. 

Misirli jurnalist qeyd edib ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun döyüş meydanında ən mühüm 

qələbəsi məhz Bayraq Gününə təsadüf edib. 2009-cu il noyabrın 18-də Prezident İlham Əliyevin fərmanı 

ilə təsis edilən bu əlamətdar bayram bu il işğal altındakı ərazilərin azad olunması və dövlət bayrağının Şuşa 

şəhərində dalğalanması fonunda qeyd edilir. 

Müəllif yazır ki, paytaxt Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində insanlar küçələrə çıxaraq 

Müzəffər Ali Baş Komandanı və Azərbaycan Ordusunun qələbələrini alqışlayıblar. 

 

Oqtay Bayramov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bundan sonra biz azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Dağlıq Qarabağa 

qayıtmaları üzərində işləyəcəyik 

 

[12:41] 09.11.2020  

 

Əfsuslar olsun ki, Ermənistan Minsk qrupunun həmsədrləri və əvvəlki Ermənistan rəhbərliyi 

tərəfindən işlənib hazırlanmış əsas prinsiplərlə razılaşmadı. Bu əsas prinsiplərdə deyilir ki, onlar birinci 

mərhələdə işğal olunmuş 5 rayonu boşaltmalıdırlar, ikinci mərhələdə isə 2 rayonu boşaltmalıdırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev “BBC News”a müsahibəsində qeyd 

edib. 

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, bundan sonra biz azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Dağlıq 

Qarabağa qayıtmaları üzərində işləyəcəyik. Çünki müharibədən əvvəl, 1990-cı illərdə Dağlıq Qarabağda 

40 min azərbaycanlı yaşayırdı və bu da oradakı əhalinin 25 faizi idi. Ermənilər onların hamısını qovdular, 

etnik təmizləmə törətdilər və sonra “müstəqillik” elan etdilər. 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi Şuşanın işğaldan azad olunması barədə xüsusi məqalə yayıb 

 

[12:07] 09.11.2020 

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi növbəti 

uğurlu əməliyyat nəticəsində Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması barədə məqalə yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu tarixi hadisənin elan olunması məqsədilə Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin Şəhidlər xiyabanında xalqımıza etdiyi müraciətinə geniş yer verilən məqalədə 28 ildən bəri işğal 

altında saxlanılan Şuşanın düşmən tapdağından azad edildiyi vurğulanıb. Azərbaycan Prezidentinə 

istinadən bildirilib ki, bu müddət ərzində münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün aparılan danışıqlar prosesi 

heç bir nəticə verməyib. Bir çox əks bəyanatlara baxmayaraq, Azərbaycan Ordusu problemin hərbi yolla 

mümkünlüyünü döyüş meydanında sübuta yetirib. 

Məqalədə qeyd olunub ki, Azərbaycanın əzəli torpaqları 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında qalıb, 

danışıqlar prosesində Ermənistan tərəfi, sadəcə olaraq vaxt qazanmağa, status-kvonu möhkəmləndirməyə 

çalışıb. Həmçinin bu illər ərzində dəfələrlə müxtəlif güc mərkəzlərindən göndərilən siqnallar Azərbaycanı 

vəziyyətlə barışmağa çağırıb. Lakin Azərbaycan xalqının qətiyyət, cəsarət, siyasi iradə göstərərək, öz 

maraqlarına cavab verməyən heç bir razılaşmaya getmədiyi vurğulanıb. 

Yazıda Prezident İlham Əliyevin müraciətindən aşağıdakı sitat yer alıb: “Mən dəfələrlə bütün 

beynəlxalq 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, bizim 

başımızı aldadırdılar, sadəcə olaraq, məsələni dondurmaq istəyi müşahidə olunurdu. Biz bu Qələbəni döyüş 

meydanında qazandıq, şəhidlər verərək bu Qələbəni qazandıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Həm birinci Qarabağ, həm ikinci Qarabağ – Vətən müharibəsi adlandırdığımız müharibədə şəhid olmuş 

bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm. Yaralı soydaşlarımıza 

Allahdan şəfa diləyirəm. Biz xalqımızın, əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edirik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovuruq və qovacağıq!” 

Məqalənin sonunda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi barədə qısa məlumat verilərək, 

işğal altındakı Dağlıq Qarabağ regionunun və ətraf rayonların beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 

Azərbaycan ərazisi kimi tanındığı vurğulanıb. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev “BBC News”a müsahibə verib 

 

[12:05] 09.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 6-da “BBC News”a müsahibə verib.  

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Prezident Əliyev, BBC News-da bizimlə söhbət etmək üçün vaxt ayırdığınıza görə Sizə 

təşəkkür edirəm. Dağlıq Qarabağın və ətraf yeddi rayonun hər bir qarışı uğrunda savaşmaq 

niyyətindəsiniz? 

- Bizim mövqeyimiz lap əvvəldən çox aydın idi. Biz hazırıq və hələ də Ermənistan tərəfi işğal 

olunmuş ərazilərin boşaldılmasına dair üzərinə öhdəlik götürəcəyi təqdirdə istənilən vaxt dayanmağa 

hazırıq. Mən bunu müharibənin əvvəlindən deyirəm, əgər Ermənistanın baş naziri işğal olunmuş əraziləri 

boşaldacağına dair ictimaiyyət qarşısında üzərinə öhdəlik götürərsə, biz dayanarıq. Lakin bu vaxtadək artıq 

40 gün keçib, onun bunu deməsinə dair heç bir əlamət yoxdur. 

- Bu, o deməkdir ki, Siz sona qədər döyüşəcəksiniz? 

- Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması ilə bağlı üzərinə öhdəlik götürməsə 

biz sona qədər vuruşacağıq. Hesab edirəm ki, Ermənistan böyük bir səhv edir, çünki lap əvvəldən bizə 

qulaq assaydılar, müharibə uzun müddət bundan öncə dayanardı və biz artıq danışıqlar masası arxasında 

olardıq. 

- Lakin cənab Prezident, Siz bir ultimatum verirsiniz, Siz deyirsiniz ki, onlar bütün bu əraziləri 

qaytarmağa razılaşmalıdır və yalnız sonra danışıqlar ola bilər. Bu danışıqlar üçün böyük bir ilkin 

şərtdir. 

- Xeyr, heç də belə deyil. Çünki mənim dediyim əsas prinsiplərə əsaslanır və əsas prinsiplərdə Dağlıq 

Qarabağın ətrafındakı ərazilərin boşaldılması çox aydın qeyd olunub. Bu, Ermənistan üçün çox aydın 

mesajdır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan Minsk qrupunun həmsədrləri və əvvəlki Ermənistan rəhbərliyi 

tərəfindən işlənib hazırlanmış əsas prinsiplərlə razılaşmadı. Bu əsas prinsiplərdə deyilir ki, onlar birinci 

mərhələdə işğal olunmuş 5 rayonu boşaltmalıdırlar, ikinci mərhələdə isə 2 rayonu boşaltmalıdırlar. Lakin 

beş rayondan dördü artıq azad edilib. Əgər onlar bunu etsələr, Ağdamın bir hissəsini, Kəlbəcəri və Laçını 

nə vaxt boşaldacaqlarını açıq bəyan etsələr, biz dayanarıq. 

- Bu ərazilər bizim beynəlxalq auditoriya üçün tanış olmadığına görə aydınlaşdırmaq 

istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağdan kənardakı əraziləri 

boşaltmağa razılaşsa, Siz dayanarsınız və döyüşməzsiniz? 

- Elədir ki, var. Bu, mənim dəfələrlə vurğuladığım mövqedir. Eyni zamanda, bu, danışıqlar 

masasında olan bütün məsələlər deyil. Əlbəttə ki, bundan sonra biz azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 

Dağlıq Qarabağa qayıtmaları üzərində işləyəcəyik. Çünki müharibədən əvvəl, 1990-cı illərdə Dağlıq 

Qarabağda 40 min azərbaycanlı yaşayırdı və bu da oradakı əhalinin 25 faizi idi. Ermənilər onların hamısını 

qovdular, etnik təmizləmə törətdilər və sonra “müstəqillik” elan etdilər. 

- Lakin Siz Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarəti güc yolu ilə ələ keçirsəniz, Sizin də eynilə eyni 

şeyi törədəcəyinizlə bağlı qorxular var. Ermənistan öz insanlarının etnik təmizləməyə məruz 

qalacağından çox ciddi qorxduğunu ifadə etmişdir. 

- Bu, əsassız ittihamdır. Birincisi, əgər bu məsələ Ermənistanı həqiqətən də narahat edirsə, nəyə görə 

onlar əsas prinsiplərlə razılaşmırlar? Çünki əsas prinsiplər təsdiqlənsə və Ermənistan mənim onlardan 

dəfələrlə tələb etdiyim öhdəliyi üzərinə götürsə, onda hər şey dayanacaq. 

- Siz onlardan Dağlıq Qarabağı boşaltmalarını tələb etmirsiniz? Siz onlardan yalnız ətraf 

rayonları tələb edirsiniz? 

- Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul olunmuş qətnamələrinin icra olunmasını tələb 

edirik. Bu qətnamələrdə Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarılması tələb olunur. Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə gəlincə, onlar orada yaşamağa davam edəcək, 

onlar bizim vətəndaşlarımızdır və mən dəfələrlə bu mövqeyi ifadə etmişəm. 

- Prezident Əliyev, ermənilərin orada Sizin vətəndaşlarınız kimi yaşayacaqlarını deyirsiniz. Siz 

bu yaxınlarda demisiniz və mən burada Sizdən sitat gətirirəm: “onlar çıxmasalar, biz onları iti qovan 

kimi qovacağıq”. Bu bəyanatla insanlar çətin ki, özlərini təhlükəsiz hiss etsinlər. 

- Xeyr. Xahiş edirəm, mənim bəyanatlarıma dəqiqliklə yanaşın. Mən bunu dedikdə bizim əraziləri 

işğal etməyə davam edənləri nəzərdə tuturdum. Mən Ermənistanın hərbi-siyasi rejimini nəzərdə tuturdum. 
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Mən Dağlıq Qarabağın dırnaqarası “hökumətini”, bu cinayətkar xuntanı nəzərdə tuturdum, hansı ki, yeri 

gəlmişkən, artıq qaçıb gedib. Mənə məlumat verilib ki, Dağlıq Qarabağın dırnaqarası “rəhbəri” artıq 

Yerevandadır. Mən erməni xalqını yox, onları nəzərdə tuturdum. 

- Onda Siz Dağlıq Qarabağda erməni vətəndaşlara qarşı heç bir etnik təmizləmənin 

aparılmayacağına dair mütləq zəmanət verirsiniz? 

- Bəli. Biz ermənilər deyilik. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. Onlar Dağlıq Qarabağdan 

və ətraf yeddi rayondan bütün azərbaycanlıları qovublar. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 

bizim bir milyon qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Lakin biz eyni qaydada davranmayacağıq. Biz qisas 

almayacağıq. Mən dəfələrlə demişəm, hətta onlar Gəncəni bombalayanda, hətta onlar Bərdəni 

bombalayanda, onlar başqa şəhərləri bombalayanda və 92 insanı, mülki şəxsi öldürdükdə mən dedim ki, 

biz qisasımızı döyüş meydanında alacağıq. Buna görə bu rəsmi mövqeyi, Azərbaycanda yaşayan minlərlə 

ermənini və heç kimin onları etnik təmizləmədiyini nəzərə alaraq, biz bunu orada nə üçün etməliyik ki? 

- Burada, Azərbaycanda yaşayan ermənilərlə bağlı. Bizə verilən məlumata görə, onların çoxu 

qorxu içində yaşayır, ermənilər kimi açıq tanınmağı istəmədiklərinə görə soyadlarını dəyişiblər. 

Dağlıq Qarabağdakı ermənilər özlərinin təhlükəsiz olacaqlarına necə əmin ola bilərlər ki? 

- Xeyr, bu yanlış məlumatdır. 

- Bu məlumat burada yaşayan insanlardan daxil olur. 

- Ola bilsin ki, kimsə evlənib soyadını dəyişib. Bu, burada adət olunan təcrübədir. Amma xeyr. 

Burada yaşayan çoxlu ermənilər var və biz onların erməni olduqlarını bilirik. Yeri gəlmişkən, mən sizə 

deyə bilərəm və bir çox insanlar bu barədə bilmirlər. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Arutunyanın bacısı 

Azərbaycanda yaşayır. İstəsəniz onunla görüş təşkil edə bilərik. Bu, əslində, qorxu deyil, bu, erməni 

təbliğatıdır. 

- Prezident Əliyev, əgər təbliğat varsa, aydındır ki, hər iki tərəfdə təbliğat var. Dövlət dialoqu 

çərçivəsində burada ermənilərə qarşı institusional mesajlar səslənir, insanlarda digər tərəfə qarşı 

nifrət aşılanır. Siz onların, həqiqətən də, birgə yaşaya biləcəklərini gözləyirsiniz? 

- Nəyə görə onlar dünyanın digər yerlərində birgə yaşaya bilirlər? Siz qonşu Gürcüstanda ermənilərin 

və azərbaycanlıların bir yerdə, eyni kənddə yaşadığı kəndlərin olduğunu bilirsiniz? Onlar Rusiyada, 

Ukraynada bir yerdə yaşayırlar, onlar Azərbaycanda bir yerdə yaşayırlar, dünyanın bir çox digər yerlərində. 

Dünyadakı vəziyyəti indi müşahidə etsəniz, Qərbdə bəzi ermənipərəst mitinqlərdən başqa ermənilər və 

azərbaycanlılar arasında vəziyyət sakitdir. Nəyə görə onlar orada yaşaya bilərlər, lakin burada yaşaya 

bilməzlər? 

- Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarəti ələ keçirsəniz, həqiqətən də, bir erməninin Dağlıq 

Qarabağda qalacağını və Azərbaycan qanunları ilə yaşayacağını gözləyirsiniz? 

- Hesab edirəm ki, bu, mümkündür. Bir Prezident kimi, mən bu gün deyirəm və dəfələrlə demişəm 

ki, biz yanaşı yaşamaq istəyirik. Əgər biz yanaşı yaşamaq istəməsəydik, nəyə görə mən bunu deməliyəm 

ki? Bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycan Ordusu döyüşdə qalib gəlir. Bu gün biz şəhərləri, kəndləri bir-

birinin ardınca azad edirik. Azərbaycanda istənilən şəxs prinsip etibarilə deyə bilər, baxın, onlar Xocalıda 

soyqırımı törətdilər, onlar azərbaycanlıları doğma torpaqlarından qovdular, onlar bizim bütün şəhərləri və 

kəndləri məhv etdilər. 

- Ermənilər də, əlbəttə, iddia edirlər ki, onlar da qovulublar, onlar da illərlə qətliamların 

qurbanları olublar. 

- Onlar haradan qovulublar? Haradan? Onlar qovulmayıblar. Biz ermənilərə qarşı etnik təmizləmə 

törətməmişik. Xeyr, ermənilər Azərbaycanda yaşayırlar. Onlar bizi nəinki Dağlıq Qarabağdan qovublar, 

erməni əhalisinin heç vaxt yaşamadığı Dağlıq Qarabağla inzibati sərhəddə yerləşən yeddi rayondan 

qovublar. Onlar şəhərlərin, kəndlərin adlarını dəyişiblər. 

- Prezident Əliyev, dinə gəldikdə, Ermənistanda kilsəyə hücum olub. 

- Bu, Ermənistanda olmayıb. 

- Üzr istəyirəm, cənab Prezident, Dağlıq Qarabağda hücum olub. Eyni gündə kilsə iki dəfə 

mərmi atəşinə tutulub. Siz həmin gün dediniz ki, ola bilsin, bu, səhvdir. Siz dediniz ki, araşdırma 

aparacaqsınız. Araşdırmanın nəticəsi nədir? 

- Bu məsələni araşdırmaq üçün biz orada olmalıyıq. Araşdırmaq üçün. Mən dəfələrlə demişəm, bu, 

ya bizim artilleriyanın səhvidir, ya da bu, ermənilərin özləri tərəfindən qəsdən edilmiş bir təxribatdır. 

- Onlar öz kilsəsini atəşə tutublar? 

- Bəli, elədir ki, var. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1125 
 

- Onlar, əlbəttə ki, bunu inkar edirlər. 

- Bəli, əlbəttə ki, onlar bunu inkar edirlər. Onlar hər şeyi inkar edirlər. Onlar Ermənistan ərazisindən 

Gəncəyə ballistik raketlə zərbə endirildiyini inkar edirlər. Ermənistanın baş naziri bunun yanlış məlumat 

olduğunu demişdir. Buna baxmayaraq, sizin ölkəniz, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya, onlar 

ballistik raketin haradan buraxıldığını asanlıqla aşkar edə bilərlər. 

- Kilsəyə gəldikdə... 

- Kilsəyə gəldikdə. Mən bunun ya səhv olduğunu, ya da onların bunu qəsdən etdiklərini demişəm. 

Çünki həmin kilsənin mənim gördüyüm təsvirləri bunun çox kiçik bir zərər olduğunu göstərir. Bu zədəni 

maksimum iki həftə ərzində təmir etmək olar. Bu, birincisi. İkincisi, siz burada, Bakıdasınız. Yəqin ki, siz 

şəhər mərkəzində bizim bərpa etdiyimiz erməni kilsəsini görmüsünüz. Biz orada minlərlə erməni kitabı 

saxlayırıq. Əgər biz ermənilərin dediyi kimi kilsələri dağıdırıqsa, nəyə görə buradakı kilsəni dağıtmamışıq? 

- Siz birmənalı şəkildə öz qüvvələrinizin kilsəyə hücum etmədiyini deyə bilərsiniz? 

- Mən birmənalı şəkildə dəfələrlə demişəm. Bu ya bizim artilleriyanın səhvidir... 

- Beləliklə, Siz bunu edə bilərdiniz? 

- Kim? Siz kimi nəzərdə tutursunuz? 

- Sizin qüvvələriniz bunu edə bilərdi. 

- Bu, yalnız səhv nəticəsində ola bilərdi. Çünki hərbi hədəf yox idi. Kilsə hərbi hədəflər arasında 

deyil. Bizim Xankəndi şəhərində, - ermənilər onu Stepanakert adlandırırlar, - hərbi hədəflərimiz var idi. 

Bizim Şuşada hərbi hədəflərimiz var idi və biz bu hərbi hədəflərə zərbələr endiririk, çünki onlar bizə hücum 

ediblər. Yəqin ki, bu, səhv olub. 

- Eyni gündə iki dəfə səhv edə bilərdiniz? Kilsəyə iki dəfə zərbə endirilib. 

- Nəyə görə yox? İşğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan məscidlərinin şəkillərini görmüsünüz? Onlar 

hamısı dağıdılıb. Onlar bizim məscidlərdə donuz saxlayırlar. Azad edilmiş Zəngilandakı məsciddən bu 

yaxınlarda çəkilmiş videogörüntüdə onların orada donuz saxladıqları göstərilir. 

- Siz öz ordunuzun hərbi üstünlüyü haqqında danışarkən fikir irəli sürmüsünüz, yüz min 

insanınız var, Sizin İsraildən, Türkiyədən alınan ən müasir avadanlığınız var, xüsusilə türk dronları. 

Sizin sərəncamınızda olan bütün bu imkanları nəzərə alaraq, kilsənin atəşə tutulması ilə bağlı iki 

dəfə səhvə yol verilə bilər? 

- Əlbəttə ki, ola bilər. Çünki bu məsələni araşdırmaq üçün bizim orada olmamız lazımdır. Biz orada 

olanda onu təmir edəcəyik. 

- Lakin bu... 

- Biz onu bərpa edəcəyik, siz bunu görəcəksiniz. Biz Şuşaya geri qayıdanda onu bərpa edəcəyik. 

- Bu, o demək deyil ki, bu silahların bu dərəcədə qeyri-dəqiq olması və belə səhvlərə asanlıqla 

yol verməsi ehtimalına görə Siz onları mülki yerlərdə istifadə etməməlisiniz? 

- Biz onlardan mülki yerlərdə istifadə etmirik. Biz onlardan hərbi infrastrukturu məhv etmək üçün 

istifadə edirik. 

- Prezident Əliyev... 

- Xankəndi şəhəri hərbi obyektlərlə dolu idi. Şuşa şəhəri hərbi obyektlərlə doludur. Biz onlardan 

fərqli olaraq mülki şəxslərə hücum etmirik. Onlar qəsdən mülki yaşayış yerlərini dağıdırlar, ballistik 

raketlərlə Gəncəyə hücum etdilər. 

- Prezident Əliyev, icazə verin, bizim BBC həmkarlarımızın nə gördüklərini Sizə deyim. Bu, 

şayiə deyil. Bu, BBC həmkarlarımız tərəfindən çəkilmişdir, onların gördükləridir. Onlar oktyabrın 

biri, ikisi və üçü Stepanakertdə və Dağlıq Qarabağda olublar. Onlar şəhərin, o cümlədən təcili tibbi 

yardım mərkəzinin xaotik mərmi atəşinə tutulmasını, yaşayış binasının dağıdılmasını, insanlar 

qaçmağa cəhd göstərəndə onların başlarının üstündə dronun olmasını, bir az sonra yaxınlıqda əlavə 

mərmi atəşlərinin açılmasını görüblər. Onlar bunu aydın hərbi hədəflər olmadan şəhərin sistemsiz 

mərmi atəşinə tutulması kimi xarakterizə etdilər. Bu, şayiə deyil. Bu, BBC-nin şahid olduğu və lentə 

aldığı hadisədir. 

- Mənim sizin şahid olduqlarınızla bağlı şübhələrim var. Şübhələrim var. 

- Lakin Prezident Əliyev, onlar orada idilər. 

- Nə olsun ki, onlar orada idilər? Bu, heç nə demək deyil. Bu, feyk xəbər ola bilər. Bizim hərbi... 

- Bu nəyə görə feyk xəbər olsun ki? Nəyə görə oraya gedən istənilən jurnalist feyk xəbərləri 

yayımlamağı qərara alsın ki? 
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- Münaqişəyə qərəzli mövqeyinə görə, beynəlxalq mediada Azərbaycana qarşı qarayaxma təbliğatına 

görə. 

- Deməli, Sizi heç bir yanlışlıqda günahlandırmaq olmaz? Hər şey feyk xəbərdir? 

- Əlbəttə, bu, feyk xəbərdir. Biz Qərb mediasını yaxından müşahidə edirik və bu qırx gün ərzində 

mənim bəlkə də, otuz müsahibəm olub. Onların hamısı çox aqressiv idi, sanki bu, müsahibə deyildi, sanki 

bir ittiham idi. Ermənistan tərəfində heç nə baş vermir. Heç kim Paşinyandan nəyə görə Gəncəyə ballistik 

raketlərlə zərbə endirdiyini soruşmur. Nəyə görə o, 92 nəfəri qətlə yetirib? Nəyə görə o, Tərtərdə dəfn 

mərasiminə hücum edib? Nəyə görə onlar 21 insanı qətlə yetirərək və 70 nəfəri yaralayaraq Bərdəyə hücum 

etmək üçün kassetli bombalarla “Smerç”dən istifadə ediblər? Heç kim ondan soruşmur. Heç kim ondan 

silahları haradan əldə etdiyini soruşmur? Yalnız bizə hücum edirlər. Beynəlxalq media yalnız Azərbaycanı 

ləkələyir. Buna görə sizin BBC, sizin həmkarlarınız o hadisələrin orada “şahidi” olub. Mən buna 

inanmıram. 

- Onlar bunu lentə alıblar. Əlbəttə ki, hər iki tərəfdə mülki şəxslərin qətlə yetirildiyini qeyd 

etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər iki tərəf xaotik atəş açmışdır. Biz özümüz burada ballistik 

raketin istifadə edildiyi Gəncə hücumunun fəsadlarının şahidi olmuşuq. Beləliklə, bu tərəfdə də 

itkilərin olması şübhə doğurmur. 

- Təşəkkür edirəm. 

- Lakin eynilə, Siz kassetli silahlardan danışdıqda, sübut var ki, Siz də mülki yerlərdə, 

Stepanakertin küçələrində kassetli silahlardan istifadə etmisiniz və bu, “Human Rights Watch” 

təşkilatı tərəfindən geniş şəkildə sənədləşdirilmişdir, şəkillər çəkilmişdir, videolar çəkilmişdir, 

şahidlər ifadə vermişdir. Onların hadisə yerinə getmək imkanı var idi. Nəyə görə Siz o dərəcədə 

qeyri-dəqiq ola bilən kassetli silahlardan mülki yerlərdə istifadə edirsiniz? 

- Biz onlardan istifadə etmirik. Bu, növbəti bir feyk xəbərdir. Ermənistan kassetli bombalardan 

istifadə edir. 

- Deməli, hər şey feyk xəbərdir? 

- Əlbəttə ki. Niyə də yox? Biz feyk xəbərlərlə on illərdir üzləşirik. 

- Lakin Siz etiraf edirsiniz ki.... 

- Heç bilirsiniz, Britaniya mətbuatında Azərbaycan haqqında nə qədər feyk xəbər dərc edilmişdi? 

Minlərlə. 

- Lakin, Prezident Əliyev, Siz müharibə apardığınızı, irəli getdiyinizi etiraf edirsiniz. Sonra isə 

digər tərəfdən bizə bu silahlardan istifadə etmədiyinizi deyirsiniz. 

- Xeyr, istifadə etmirik. Çünki biz döyüş meydanında döyüşürük. Biz erməni ordusuna qarşı 

döyüşürük. Biz mülki şəxslərə qarşı döyüşmürük. Bunun heç bir mənası yoxdur, çünki bizim vəzifəmiz 

torpaqları azad etməkdi və biz kəndləri, şəhərləri bir-birinin ardınca azad edirik. Biz kassetli bombalardan 

istifadə etmirik, bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Bizim kifayət qədər başqa alətlərimiz var... 

- Beləliklə “Human Rights Watch” təşkilatı tərəfindən aşkar edilmiş sübutlar da feykdir? 

- Əlbəttə ki. Çünki “Human Rights Watch” təşkilatı Azərbaycana qarşı çox qərəzli mövqeyinə, hətta 

jurnalistlərin həbsxanalarda öldüyü zaman, hətta əsas müxalifət partiyasının rəhbəri həbsxanada olduqda 

belə Ermənistanda heç bir yanlışlıq görmədiyinə görə bunlar barədə heç bir məlumat vermir. Onlar yalnız 

bizə qarşı məlumat verirlər. Buna görə də biz “Human Rights Watch” təşkilatı ilə əməkdaşlığı beş-altı il 

bundan əvvəl dayandırdıq. Yalnız indi bu müharibə başlayanda biz onları bura gəlməyə və öz gözləri ilə 

görməyə dəvət etdik. Biz onların bu halları təsdiqləməsini istəyirdik, çünki onlar üçün “yox” demək imkanı 

yox idi. Buna görə biz onları dəvət etdik. Beləliklə, bu təşkilata Azərbaycanda etimad yoxdur. 

- Prezident Əliyev, bu tərəfdə neçə nəfər mülki şəxs öldürülüb? Onların sayı nə qədərdir? 

- Paşinyan rejimi tərəfindən 92 mülki şəxs öldürülmüşdür, 405 nəfər yaralanmışdır, demək olar ki, 3 

min ev ya dağıdılmışdır, ya da ciddi zərər görmüşdür. Beləliklə bunlar faktlardır və siz oraya gedib onları 

yoxlaya bilərsiniz. 

- Biz cəbhə xəttini özümüz gedib görmək istəyirik və sonuncu dəfə buraya səfər etdikdə, bizim 

oraya müstəqil səfər etmək üçün qarşımız alınmışdır. Bizə bu dəfə oraya gedə biləcəyimizə dair 

təminat verə bilərsinizmi? 

- Bəli, hesab edirəm ki, bu, mümkündür. Ancaq sizi qorumaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri 

görülməlidir. Lakin düşünürəm ki, bu, mümkündür. Bu, ümumi durum və hərbi vəziyyət haqqında 

qanunvericiliklə tənzimlənir. Ona görə, bu səfər müvəqqəti qaydalara uyğun olmalıdır. 

- Beləliklə, biz cəbhə xəttində sərbəst hərəkət edə bilmərik? 
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- Cəbhə xətti dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Döyüşlərin baş verdiyi yerə getməyi? 

- Bəli. 

- Orada jurnalistlər olublar. 

- Lakin onlar sərbəst hərəkət etməyiblər. 

- “Sərbəst” dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? 

- Hökumətin müşahidəçiləri olmadan sərbəst hərəkət etmək. Öz istəyinə görə hərəkət etmək. 

Biz başqa münaqişələrdə bunu edirik. Biz haraya getmək istədiyimizi qərarlaşdırırıq, biz öz 

seçimlərimizi edirik, oraya gedirik və hadisələri lentə alırıq. 

- Mən bu barədə əmin deyiləm. Düşünürəm ki, belə bir imkanın olub-olmadığını səlahiyyətli 

orqanlarla dəqiqləşdirmək lazımdır. Əcnəbi jurnalistləri müşahidə edənlərin yalnız bir məqsədi var - onları 

qorumaq və onların hara gedə biləcəyi və hara gedə bilməyəcəyi barədə onlara məlumat vermək. Lakin 

gizlədiləsi bir şey yoxdur. Siz bizim dağıdılmış kəndləri görə bilərsiniz. Siz Gəncədə olmusunuz. Yəqin ki, 

siz Bərdəyə də gedə bilərsiniz. Buna görə bizim gizlədiləsi bir şeyimiz yoxdur. Biz öz torpağımızda 

vuruşuruq. Erməni ordusu bizim torpağımızdadır, onlar təcavüzkardır və biz təcavüzün qurbanı olmuşuq. 

Lakin bu gün biz qisasımızı alırıq. Bu gün biz onlara yerini göstəririk və dediyim kimi, onlar qalan əraziləri 

könüllü olaraq boşaltmasalar, biz onları axıra qədər qovacağıq. 

- Bu, erməni vətəndaşlarına çox dəhşətli bir mesaj kimi səslənir. 

- Xeyr, niyə? Biz erməni vətəndaşları haqqında artıq danışdıq. Bizim onlarla təmaslarda heç bir 

yanlışlığımız yoxdur. Mən dəfələrlə demişəm və dediklərimin üstündə dururam. Biz ərazilərimizi işğal 

etmiş bu cinayətkar dəstələrdən torpaqları azad etdikdən sonra Dağlıq Qarabağdakı ermənilər qat-qat yaxşı 

yaşayacaqlar. Onların daha çox məvacibləri olacaq, çünki Azərbaycandakı məvaciblər daha yüksəkdir. 

Onların daha yüksək təqaüdləri olacaq, çünki Azərbaycanda təqaüdün məbləği Ermənistandan üç dəfə 

çoxdur. Onlar sosial müdafiə ilə təmin olunacaqlar. Biz bu ərazilərə böyük sərmayələr yatıracağıq, onlar 

yoxsulluqdan xilas olacaqlar... 

- Onların Azərbaycanda insanların eşitdiyi, lakin malik olmadığı bütün insan haqları 

olacaqmı? Onların tamamilə azad mediası olacaqmı? Onların səsini qaldırmağa icazəsi olan 

müxalifəti olacaqmı? Onlar burada, Azərbaycanda insanların malik olmadığı şeylərə malik 

olacaqmı? 

- Siz hesab edirsiniz ki, insanların bu haqları yoxdur? Nəyə görə siz Azərbaycanda insanların azad 

mediaya və müxalifətə malik olmadığını düşünürsünüz? 

- Çünki mənə bu barədə müstəqil mənbələrdən məlumat veriblər. 

- Hansı müstəqil mənbələrdən? 

- Bir çox müstəqil mənbələrdən. 

- Deyin mənə, hansılardır? 

- Əlbəttə ki, mən onların adlarını çəkə bilmərəm. 

- Əgər siz onların adlarını deyə bilmirsinizsə, bu, o deməkdir ki, siz bir hekayə uydurursunuz. 

- Siz deyirsiniz ki, media dövlət nəzarəti altında deyil? 

- Xeyr. Əsla yox. 

- Fəal azad müxalif media var? 

- Əlbəttə ki. 

- Mən bunu harada görə bilərəm? 

- Siz bunu internetdə görə bilərsiniz. Siz bunu hər yerdə görə bilərsiniz. 

- Qəzetlərdə yox. 

- Niyə? Siz bunu qəzetlərdə görə bilərsiniz. Sizdən soruşa bilərəmmi, siz burada kimi müxalifət 

adlandırırsınız? 

- Burada müxalifətin olmasına icazə varmı? 

- Bəli, icazə var. 

- QHT-lər təqiblərə məruz qalır, jurnalistlər təqiblərə məruz qalır. 

- Xeyr, əsla. 

- Tənqidçilər həbsxanadadır. 

- Xeyr, əsla. 

- Bunların heç biri həqiqət deyil? 

- Tamamilə feykdir. Tamamilə. Bizim azad mediamız var. Bizim azad internetimiz var. İndi hərbi 

vəziyyətə görə bizim bəzi məhdudiyyətlərimiz var, lakin əvvəllər heç bir məhdudiyyət yox idi. 
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Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 80 faizdən çoxdur. Siz internetin azad olduğu, senzuranın 

olmadığı və 80 faiz internet istifadəçilərinin olduğu bir ölkədə medianın məhdudlaşdırılmasını 

təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz? Bizim “Facebook”da milyonlarla insanımız var. Bizdə azad medianın 

olmadığını necə deyə bilərsiniz? Bu, yenə də qərəzli yanaşmadır. Bu, Qərb auditoriyasında Azərbaycan 

haqqında bir fikir formalaşdırmaq cəhdidir. Bizim müxalifətimiz var, bizim QHT-lərimiz var. Bizdə azad 

siyasi fəaliyyət var. Bizdə azad media var. Bizdə söz azadlığı var. Əgər siz bu sualı qaldırdınızsa, mən də 

sizə bir sual verə bilərəmmi? Siz cənab Assanjla baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu sizin ölkədə 

azad mətbuatın təzahürüdür? 

- Biz burada mənim ölkəmi müzakirə etmək üçün deyilik. 

- Xeyr, gəlin müzakirə edək. Gəlin, müzakirə edək. 

- Yox, Prezident Əliyev. 

- Ermənilərin burada azad mətbuatının olmayacağı ilə bağlı məni ittiham etmək əvəzinə, gəlin, 

Assanj barədə danışaq. Bağışlayın, o, Ekvador səfirliyində neçə il keçirdi və nəyə görə? O, indi haradadır? 

Jurnalist fəaliyyətinə görə siz həmin şəxsi girov saxladınız, əslində, mənəvi və fiziki olaraq onu öldürdünüz. 

Bunu siz etmisiniz, biz yox. İndi o həbsxanadadır. Siz bu işlərlə məşğul olduğunuz halda, sizin azad mətbuat 

haqqında danışmağa mənəvi haqqınız yoxdur. 

- Münaqişəyə qayıdaraq... 

- Bəli, yaxşı olardı ki, münaqişəyə qayıdasınız, çünki bu sizin xoşunuza gəlmir. Sizin xoşunuza 

yalnız ittiham etmək, hücum etmək gəlir. Amma güzgüyə baxın. Mən dəfələrlə demişəm, buraya 

gəlməmişdən və bizə mühazirə oxumaqdan əvvəl baxın. Siz sualınızla məni ittiham edirsiniz. Bu, sual deyil, 

bu, ittihamdır. Siz prokuror kimi danışırsınız. Niyə? Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə 

görə Assanjı həbsxanada saxlayırsınız? Nə üçün? Siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada 

saxlayırsınız. 

- Mən onu həbsxanada saxlamıram, Prezident Əliyev. 

- Bu, sizin xoşunuza gəlmir. 

- Bu, xoşa gəlmək məsələsi deyil. 

- Siz buna öyrəşməmisiniz. 

- Bu, bizim müsahibənin mövzusu deyil. 

- Çünki siz ancaq hücum etməyə adət etmisiniz. 

- Bu, bizim müsahibənin mövzusu deyil. 

- Bu, müsahibənin mövzusu deyil, amma siz bunu qaldırırsınız. 

- Siz bu məsələni qaldırdınız. 

- Xeyr, siz qaldırdınız. 

- Siz Asanj məsələsini qeyd etdiniz. 

- Siz dediniz ki, əgər ölkənizdə azad media yoxdursa, ermənilər müxalifətsiz sizin ölkədə necə yaşaya 

bilərlər? Bu, sizin sözlərinizdir, ittihamdır. 

- Prezident Əliyev, Siz suala cavab verdiniz. Münaqişə mövzusuna qayıdaraq, Sizin dediyiniz 

kimi 40 gündür ki, toqquşma davam edir, Siz münaqişənin nə qədər davam etməsini gözləyirsiniz? 

Qışda da döyüşlər gedəcək? 

- Heç kim bilmir. Yenə də, bizim söhbətimizin əvvəlinə qayıdaraq, əgər Paşinyan bu gün “mən əsas 

prinsipləri qəbul edirəm və mən Ağdamın bir hissəsini, Kəlbəcəri və Laçını bir həftə və ya iki həftə içində 

boşaldacağam” desə, biz dərhal dayanarıq. 

- Lakin onun Sizə Dağlıq Qarabağda yerdə qalan ərazilərin boşaldılması ilə bağlı təminat 

verməyə ehtiyacı yoxdur. Siz kənarda qalan ərazilərdən danışırdınız. Mən Sizin mövqeyinizi başa 

düşmək üçün çox aydın olmalıyam. 

- Bəli, bu, əsas prinsiplərdir. Əsas prinsiplərdə bizdə çox aydın mənzərə yaranır. Yeddi rayonun 

boşaldılması, sonra azərbaycanlı məcburi köçkünlərin qayıtması, sonra Azərbaycan vətəndaşlarının, 

köçkünlərin Dağlıq Qarabağa qayıtması. 

- Beləliklə, o, Dağlıq Qarabağı da Sizə verməlidir? 

- O azərbaycanlıların oraya geri qayıtmasına imkan verməlidir. Geri qayıtmasına. Şuşaya. 

- Beləliklə, Sizin Dağlıq Qarabağı nəzarət altında saxlamağınıza ehtiyac yoxdur? 

- Siz “nəzarət altında” deməklə nəyi nəzərdə tutursunuz? 
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- Sizə Dağlıq Qarabağ üzərində fiziki olaraq nəzarəti ələ keçirmək və Dağlıq Qarabağın 

müdafiə qüvvələrini geri çəkmək, orada olan erməniləri geri çəkmək lazımdır, yoxsa mülki 

şəxslərinizin geri qayıtmasına icazə verilsəydi, bu, Sizi qane edərdi? 

- Ermənistanın qəbul etmədiyi əsas prinsiplərdə, - onlar faktiki olaraq etibarsızdır, çünki Ermənistan 

onları qəbul etməyib, - bir müddəa var ki, azərbaycanlılar oraya qayıdacaqlar, sülh, təhlükəsizlik şəraitində, 

təhlükəsizlik təminatı ilə orada yaşayacaqlar. Biz orada hansı idarəçilik formasının olacağını dəqiq 

müəyyənləşdirmək üçün danışıqlar prosesində o qədər irəliyə getməmişik. Bizim mövqeyimiz ondan 

ibarətdir ki, bələdiyyə idarəçiliyi, yaxud ermənilər üçün mədəni muxtariyyət kimi müəyyən özünüidarə 

səviyyəsi olmalıdır. Lakin biz o qədər irəliyə getməmişik. Əgər Paşinyan mənim əvvəldən, biz Füzulini 

azad edəndə tələb etdiyimi etsəydi, onda müharibə dayanardı və indi biz danışıqlar masasında necə irəli 

getmək barədə danışardıq. Lakin o, bu öhdəliyi götürmür. Ona görə də, bu cür davam etsə, biz davam 

edəcəyik. Başqa yol yoxdur. Biz ölkənin bütün dünya tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünü bərpa edənə 

kimi, sona qədər gedəcəyik. 

– Prezident Əliyev, Siz artıq əhəmiyyətli dərəcə də irəliləmisiniz və Dağlıq Qarabağ 

yaxınlığında əraziləri qaytarmısınız. Mülki şəxsləri nə vaxt geri qaytarmağa başlamağı 

planlaşdırırsınız? 

– İlk növbədə, bizim Ermənistan dövlətinin Azərbaycana və vətəndaşlarımızın əmlakına vurduğu 

ziyanı qiymətləndirməyə ehtiyacımız olacaq. Çünki azad edilmiş ərazilərdə demək olar ki, hər şey dağıdılıb. 

Mən dəfələrlə demişəm ki, on minlərlə insanın yaşadığı böyük şəhər olan Füzulidə biz bayraq sancmaq 

üçün bina tapa bilmədik. Beləliklə, biz onu dirəyə taxdıq. Ona görə də, biz, ilk növbədə, dəymiş ziyanı 

qiymətləndirəcəyik. Biz ekologiyamıza, infrastrukturumuza, evlərini itirmiş mülki şəxslərimizə və 

dövlətimizə, tarixi irsimizə dəymiş ziyanı qiymətləndirmək üçün beynəlxalq ekspertləri dəvət edəcəyik. 

Çünki bütün məscidlər, bütün muzeylər dağıdılıb. Bu, birincisi. Bundan sonra, əlbəttə ki, məhkəmə iddiaları 

olacaq, Ermənistan dövlətinə qarşı məhkəmə iddiaları və biz artıq buna hazırlaşırıq. İkincisi, bizim 

insanların orada yaşaması üçün azı ilkin şərait yaratmağa ehtiyacımız olacaq. Biz tikinti materialları tədarük 

etməli, infrastruktura investisiya yatırmalıyıq. 

– Beləliklə, Siz düşünürsünüz ki, bunun üçün real olaraq illər lazımdır? 

–Bilirsiniz, bütün işğal dövründə biz artıq 300 min qaçqın və məcburi köçkünü yerləşdirmişik. Son 

illər ən güclü təsir bağışlayan illər olub, çünki təkcə bu il biz 7 min köçkün ailəsini yerləşdiririk. Beləliklə, 

düşünürəm ki, biz ildə 7 mindən 10 minədək ailəni köçürə bilərik. Lakin, əlbəttə ki, bunun üçün bizim 

infrastruktura ehtiyacımız var. Biz bunu hər şeyin hazır olduğu Bakıda edirik. Lakin hər şeyin dağıdıldığı 

həmin ərazilərdə bizim elektrik stansiyalarına, yollara, su təchizatına ehtiyacımız var. Beləliklə, bütün 

bunlar vaxt aparacaq. Mən bilmirəm bu, nə qədər vaxt aparacaq. Lakin biz bunu maksimum qısa zamanda 

həyata keçirmək üçün əlimizdən gələni etməyə çalışacağıq. 

– Prezident İlham Əliyev, icazənizlə sonda bir və ya iki qısa sual verim. Azərbaycanın çox güclü 

müttəfiqi olan Türkiyə Sizə böyük dəstək verib. Siz Prezident Ərdoğanla nə dərəcədə tez-tez 

danışırsınız? 

– Çox tez-tez. Xüsusilə indi, həftədə bir neçə dəfə. 

– Bəs gündə? 

- Gündə yox, amma ehtiyac olsa, gündə bir neçə dəfə ola bilər. Biz qardaşıq, dostuq. Dediyiniz kimi, 

böyük dəstək, siz haqlısınız. Lakin mən dəqiqləşdirmək istəyirəm, bu, siyasi dəstək və mənəvi dəstəkdir. 

Başqa heç nə. 

– Burada istifadə olunan dronları idarə edən türk pilotlar varmı? 

– Xeyr. 

– Beləliklə, onlar Sizin qüvvələriniz tərəfindən istifadə olunur? 

– Bəli, hər şey bizim qüvvələrimiz tərəfimizdən istifadə olunur. Təkcə Türkiyə istehsalı olan dronlar 

deyil, İsrail istehsalı olan dronlar, Rusiya istehsalı olan hərbi avadanlıq və bunu pulsuz əldə edən 

Ermənistandan fərqli olaraq bizim aldığımız və pul ödədiyimiz digər ölkələrin istehsalı olan hərbi 

avadanlıqlar. Hər şey bizim tərəfimizdən edilir. 

– Türkiyənin birbaşa hərbi iştirakını istəyə biləcəyiniz günü gözləyirsinizmi? Biz Ermənistanın 

artıq Rusiyaya müraciət etdiyini və onun nə etməyə hazır olduğunu soruşduğunu görmüşük. Sizcə 

Türkiyənin daha çox cəlb olunmağı xahiş edəcəyiniz gün gələcəkmi? 

– Mən çox irəliyə baxmaq istəmirəm. Çünki bu, döyüş meydanındakı vəziyyətdən asılı olacaq. Bu, 

Ermənistanın davranışından və digər ölkələrin davranışından asılı olacaq. Çünki mən bir çox hallarda 
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demişəm ki, biz münaqişənin beynəlmiləlləşdirilməsinin əleyhinəyik. Biz bütün ölkələrdən, qonşu 

ölkələrdən, qonşu olmayan ölkələrdən bu münaqişədən uzaqda durmağı xahiş etmişik. Biz beynəlxalq 

səviyyədə tanınan torpağımızda döyüşürük. Bu, bizim mövqeyimizdir. Mən düşünürəm ki, hazırda baş 

verənlər davam edəcək, beləliklə, Türkiyənin hər hansı hərbi iştirakına ehtiyac olmayacaq. Lakin uzun illər 

bundan əvvəl Türkiyə ilə təcavüz olacağı təqdirdə həm də hərbi dəstəyi təmin edən sənəd imzalamışıq. 

Beləliklə, bizim Türkiyə ilə bu və ya digər dərəcədə Ermənistanla Rusiyanın malik olduğu kimi eyni 

formatımız, qanuni bazamız var. Əgər Azərbaycan təcavüzlə üzləşsə və Azərbaycan görsə ki, Türkiyənin 

hərbi dəstəyinə ehtiyac var, onda biz variantı nəzərdən keçirəcəyik. 

– Prezident Əliyev, icazənizlə mən daha iki sualla bağlı yardımınızı xahiş edəcəyəm. 

Münaqişənin indi yenidən alovlanmasının və Sizin belə güclü irəliləməyinizin səbəblərindən biri kimi 

Türkiyənin çox güclü dəstək verdiyini, bunun həqiqətən də həlledici olduğunu iddia edənlərə nə 

deyərdiniz. Əminəm ki, belə iddiaları eşitmisiniz. 

– Xeyr, qətiyyən. Yeri gəlmişkən, Türkiyənin hərbi iştirakı haradadır? Bunu kim təsdiqləyə bilər? 

Hər hansı türk əsgərini kim görüb? 

– Yerində iştirak deyil, güclü siyasi dəstək, daimi bəyanatlar, çox güclü regional gücdən çox 

güclü dəstək. Bu, burada amil deyil? 

– Bəli, bu, amildir. Lakin bu amil münaqişə başlayandan sonra çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. 

Çünki əgər münaqişənin xronologiyasına nəzər salsanız, bu bəyanatlar Ermənistan bizə hücum edəndən və 

biz cavab verəndən saatlarla sonra başladı. Amma Türkiyənin Azərbaycana siyasi dəstəyi hər zaman olub. 

Bu, qəfildən baş vermədi. Bu, hər zaman belə olub. Niyə münaqişə başladı? Mən sizə deyə bilərəm. Çünki 

Ermənistan danışıqları pozmaq istəyirdi. Onlar iyulun 12-də dövlət sərhədində bizə hücum etdilər və bizim 

ərazimizə daxil oldular. Biz cavab verməli olduq. Həmin toqquşma 4 gün davam etdi və biz onları 

Azərbaycandan sıxışdırıb çıxarandan sonra dayandıq və dövlət sərhədini keçmədik. Sonra avqustun 

ortasında onlar diversiya qrupu göndərdilər, o, təmas xəttini keçdi, həmin qrupun başçısı saxlanıldı və mülki 

şəxslərə qarşı terror hücumları planlaşdırdıqlarını etiraf etdi. Sonra sentyabrın 27-də onlar bizim 

şəhərlərimizi artilleriya atəşinə tutmağa başladılar, bizim mülki şəxslər və hərbçilər arasında ilk 

qurbanlarımız ilk saatlarda, bəlkə də ilk dəqiqələrdə oldu. Onlar bizi ağır artilleriyadan atəşə tutdular. 

Beləliklə, bu, belə başladı. Niyə başladı? 

– Prezident Əliyev, üzr istəyirəm. Bilirəm Siz bizə tarixini danışmaq istəyirsiniz, lakin Sizinlə 

iki məqama aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz hərbçilər arasında itkiləri qeyd etdiniz. Niyə Siz hərbi 

itkilərinizlə bağlı rəqəmləri açıqlamırsınız? Siz narahatsınız ki, insanlar bu müharibədə nə qədər 

gənc insanın həlak olduğunu görsə, dəstək zəifləyə bilər? 

– Xeyr, qətiyyən. Birincisi, bizdə çox deyil. Əgər siz müharibənin miqyasına və bizim Ermənistanın 

30 il ərzində tikdiyi istehkamları, bütün mövqeləri dağıtmalı olduğumuza baxsanız, bizim itkilərimiz 

minimaldır. Əlbəttə ki, biz bu cür danışa bilmərik. Hər bir insanın həyatı qiymətsizdir. Lakin bizim 

itkilərimiz Ermənistanınkından xeyli aşağıdır. Çünki bizim hərbi imkanlarımız daha yaxşıdır və bizim 

minimum itki verməyə imkan yaradan müasir silahlarımız var, xüsusilə həmin dronlar. Çünki həmin dronlar 

olmasaydı, bütün o tanklar və toplar çox sayda adamı öldürərdi. Səbəb o deyil ki, biz düşünürük 

ictimaiyyətin dəstəyini almarıq, əksinə. Yaxın qohumlarını, oğullarını, qardaşlarını itirən insanlar bizdən 

dayanmamağı xahiş edirlər. Təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz? Hər gün mən minlərlə məktub alıram, 

minlərlə məktub. O məktubların heç birində mən “Dayanın” sözünü görməmişəm. Onlar deyirlər, mən 

oğlumu itirmişəm, qardaşımı itirmişəm, həyat yoldaşımı itirmişəm, xahiş edirik, sona kimi gedin. Xahiş 

edirik, sona kimi gedin. Çünki bizim xalqımız bu vəziyyətdə, demək olar ki, 30 il yaşayıb. 

– Prezident Əliyev, amma demək olar belə çıxmır ki, Sizin bu müharibədən başqa yolunuz 

yoxdur, Siz hər sonuncu qarışı geri almaq üçün döyüşməlisiniz? 

– Bəli, mənim dediyim məhz budur. Lakin, eyni zamanda, mən əvvəldən demişəm ki, əgər Paşinyan 

şəxsən özü, xarici işlər naziri deyil, şəxsən özü desə ki, Ermənistan Ağdamdan, Kəlbəcərdən, Laçından, 

boşaltmalı olduqları 3 qalan rayondan qoşunlarını çıxarır və bizə vaxt cədvəli versə, biz dərhal dayanarıq. 

Biz bu müharibəni davam etdirmək istəmirik. İstəmirik. Biz dayanmaq istəyirik. Mənim indi dediyim lap 

əvvəldən dediklərimdir. Məni tanıyan insanlar bilirlər ki, mən sözümə əməl edən insanam. Mən nə 

deyirəmsə, onu edirəm. Əgər Paşinyan bunu bu gün desə, sizə söz verirəm ki, biz dərhal dayanarıq. Amma 

o, bunu etmir. O, bunu etmir. O, geri almaq istəyir. O, öz qüvvələrini yenidən qruplaşdırmaq, daha çox 

insan səfərbər etmək üçün bu atəşkəs imkanından istifadə etmək istəyir. Qeyd etdiyiniz ki, indi o, hərbi 

dəstək üçün Prezident Putinə məktub göndərib, bununla da öz məğlubiyyətini etiraf edib. Əgər o, 
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məğlubiyyətini etiraf edibsə, niyə demir ki, əraziləri boşaldacaq? Bu ərazilər Ermənistana məxsus deyil. 

Bu, bizim torpaqlarımızdır. Onlar bu əraziləri bizə geri qaytarmalıdırlar. Əgər onlar bunu etməsələr, 

dediyim kimi, biz sona qədər gedəcəyik. Dayanmağın yolu yoxdur. 

– Siz bilirsiniz Sizin qüvvələrinizin fəaliyyəti nəticəsində Dağlıq Qarabağda neçə mülki şəxs 

həlak olub? 

- Xeyr, bilmirik. Biz Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatını eşitmişik. Biz bu rəsmi 

məlumata inanmırıq. 

– Onlar 45 mülki şəxs deyir. 

– Bəli, bilirəm 45, ya 47 - biz bilmirik. Mən bilmədiyim bir şeyi deyə bilmərəm. Lakin mən 

düşünürəm ki, bu, çox şişirdilib. Çünki biz onların kəndlərinə hücum etməmişik. Biz onların şəhərlərinə 

hücum etməmişik. 

– Hörmətli Prezident Əliyev, onların kənd və şəhərlərinə hücumlarla bağlı sənədli sübutlar 

var. 

– Mən hələ bitirməmişəm. Biz Xankəndiyə hücum etmişik, çünki Xankəndi hərbi istehkamlarla dolu 

idi, biz onları məhv etməli idik. 

– Mülki şəxslərin evləri dağılıb. 

- Müharibə vaxtı bu, bəzən baş verir. Belə olur. Biz o qədər dəqiq deyilik, əgər onların artilleriyası 

düz evin yanındadırsa. Bu, Gəncədə olduğu kimi deyil ki, onlar bəlkə də 20-30 kilometr radiusunda heç bir 

hərbi obyektin olmadığı mülki obyektə qəsdən ballistik raketlərlə hücum etdilər. 

– Mülki şəxslərin ölümü ilə bağlı məlumatlar Sizi narahat edirmi? 

– Bəli, əlbəttə. Mən təəssüf edirəm. Təəssüf edirəm ki, bu, baş verib. Mən qohumlarını itirən hər 

kəsə başsağlığı verirəm. Mən Dağlıq Qarabağdakı mülki şəxsləri nəzərdə tuturam. Lakin yenə də 

münaqişənin miqyasını nəzərə alaraq, yenə də hər bir insanın həyatı qiymətsizdir deyərək, itkilər yenə də 

çox aşağıdır. Bu, onu göstərir ki, biz mülki şəxslərə qarşı döyüşmürük. Bilirsiniz onlar 1990-cı illərdə 

müharibədə neçə mülki şəxsi qətlə yetiriblər? Minlərlə, minlərlə. Xocalı soyqırımında onlar 63-ü uşaq, 106-

sı qadın olmaqla, 613 günahsız insanı qətlə yetiriblər, onların yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə. Xocalı 

soyqırımı çox yaxşı tanınan sübuta yetirilmiş faktdır. 

– Siz bu qışda Dağlıq Qarabağda humanitar fəlakət təhlükəsinin olmasını qəbul edirsiniz? Siz 

yaxınlaşırsınız və tezliklə ərazini mühasirəyə almaq mövqeyində ola bilərsiniz. İçəridəki mülki 

şəxslərin taleyi necə olacaq? 

– Bu sual mənə yox, Paşinyana verilməlidir ki, dayansın və mən necə dayanmağı deyirəm. 

– Lakin Siz onları təcrid edə bilərsiniz. Əgər Sizin qüvvələriniz onları təcrid etsə, onlar necə 

sağ qalacaq? 

– Biz onların qayğısına qalacağıq. Onların qayğısına qalacağıq. Buna qətiyyən şübhə olmasın. Biz 

onları hər şeylə - ərzaqla, su ilə, hər şeylə təmin edəcəyik. Buna şübhə olmasın. Münaqişənin ilk saatlarında 

bizim bütün hərbi komandirlərimiz məndən birbaşa göstəriş alıblar ki, mülki şəxslərin qayğısına 

qalınmalıdır. Siz bizim Hadrutda tapdığımız yaşlı iki adam haqqında əhvalatı bilirsiniz? Onların qohumları 

və hərbçilər onları, sadəcə olaraq, tərk edərək qaçmışdılar. Bir qadın və bir kişi, təxminən 90 yaşlarında. 

Biz onları buraya, Bakıya gətirdik, xəstəxanaya yerləşdirdik və onları Ermənistana təhvil verdik. Bilirsiniz 

nə baş verdi? Həmin yaşlı kişi artıq sərhəddə, Qazaxda, buradan uzaqda olanda, ermənilər onu qəbul 

etməkdən imtina etdilər. Onlar dedilər ki, o, xəstədir, tezliklə öləcək, biz onu istəmirik. Bilirsiniz? Onlar 

məhz belə etdilər. Həmin şəxs Qırmızı Xaçın himayəsi altında xəstəxanaya yerləşdirildi və qadın onlara 

təhvil verildi. Əfsuslar olsun ki, kişi öldü. Biz mülki şəxslərlə bu cür davranırıq. Ona görə də, hazırda 

Dağlıq Qarabağda yaşayan həmin mülki şəxslər tam əmin ola bilərlər ki, biz onların qayğısına qalacağıq və 

onlar Azərbaycanın himayəsi altında daha yaxşı yaşayacaqlar. 

– Lakin onların təxminən 90 mini artıq qaçıb. Görünür Sizin təminatlarınız onları 

sakitləşdirmir. 

– Bizdə olan məlumata görə, Dağlıq Qarabağda yaşayan real əhali 60-70 min nəfər olub. Bütün bu 

rəqəmlər çox şişirdilib. Ona görə də, mən şübhə edirəm ki, 90 min nəfər qaça bilər, çünki maksimum 70 

min nəfərdir. 

– Prezident Əliyev, Sizə uzunmüddətli perspektivlə bağlı sual verə bilərəm? Cənubi Qafqazın 

gələcəyini necə görürsünüz? Buraya sülhün gəlməyini necə görürsünüz? Demək istəyirəm ki, 

Azərbaycanla Ermənistan arasında nə vaxtsa sülhün olacağı günü görürsünüzmü? 
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– Bəli, əgər mənim mövqeyimi soruşursunuzsa, düşünürəm ki, bu, mümkündür. Lakin bu, təkcə 

məndən asılı deyil. Bu, yalnız Ermənistan tərəfindən asılıdır. Müharibənin bu 40 günü ərzində mən 

dəfələrlə demişəm ki, Cənubi Qafqazın 3 ölkəsinin birlikdə işləyəcəyi günü görmək arzusundayam, necə 

ki, məsələn, biz yaxın strateji tərəfdaşımız və dostumuz olan Gürcüstanla edirik. Baxın, biz onlarla neçə 

layihə həyata keçirmişik, bizim əlaqələrimiz necə yaxındır. Bu əlaqələr tarixi irsə, praqmatizmə, 

maraqlarımızın balansına əsaslanır. Niyə Ermənistan təcrid olunub? İşğal səbəbindən. Əgər siz, məsələn, 

bizim enerji və nəqliyyat layihələrimizin xəritəsinə baxsanız görərsiniz ki, onlar Ermənistandan yan keçir. 

Bizim resurslarımızı beynəlxalq bazarlara nəql etməyimiz üçün ən qısa yol Ermənistandan keçir və biz 

1990-cı illərdə bunu onlara təklif etmişik. Biz dedik - əraziləri boşaldın, gəlin, Ermənistan ərazisindən 

keçməklə Naxçıvan və sonra Türkiyəyə daxil olan kəmər tikək, onda biz bütün ölkələrin maraqlarını 

birləşdirərik, regionun bütün ölkələrini müəyyən mənada bir-birindən asılı edərik və bu, sülhün təminatı 

olar. Onlar dedilər – yox. Mən Minsk qrupu həmsədrləri vasitəsilə, - onlar bunu təsdiqləyə bilərlər, - 

dəfələrlə maliyyə yardımı, Dağlıq Qarabağda sosial proqramlar, büdcəmizdən maliyyələşmə təklif 

etmişəm, əgər onlar əraziləri boşaltsalar. Onlar deyiblər – yox. Mən Dağlıq Qarabağa muxtariyyət, dünyada 

mümkün olan ən yüksək muxtariyyət təklif etmişdim. Ermənistan dedi – yox. Onlar hər şeyə “yox” 

deyiblər. Beləliklə, indi baş verənlər onların günahıdır. Yeri gəlmişkən, onların Qarabağ klanı tərəfindən 

devrilmiş ilk prezidenti məqalə dərc etdirərək deyib ki, - bu, 1990-cı illərin ortalarında olub, - 

azərbaycanlılar indi bizə təklif etdiklərini bir daha təklif etməyəcəklər. 

- Siz indi Dağlıq Qarabağ üçün muxtariyyət statusunu qəbul edərsiniz? 

– İndi mən bu barədə danışmamağa üstünlük verirəm. Çünki indi yerində vəziyyət dəyişib. Lakin 

mən bunu dəfələrlə təklif etmişdim və ermənilər bunu rədd etdilər. 

– Beləliklə, Siz indi Dağlıq Qarabağ üçün nə istəyirsiniz? 

- Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. O, hər hansı başqa rayon kimi Azərbaycanın bir 

hissəsi olaraq qalacaq. Bu, yenə də Ermənistan hökumətinin necə davranacağından asılı olacaq. Onların 

məntiqli olması üçün hələ də çox gec deyil. Onların danışıqlar masasında daha çox şey əldə etmələri üçün 

hələ də çox gec deyil. Çünki biz digər şəhər və kəndlərə nəzarəti ələ keçirəndən sonra danışılacaq bir şey 

qalmayacaq. Beləliklə, onlar vaxt itirirlər. Əgər onlar məntiqli davransalar, biz bəzi özünüidarəetmə 

formaları üzərində işləyə bilərik. Biz bunun əleyhinə deyilik. Lakin onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

pozmamalıdır. Onlar İtaliya, İsveç və Finlandiya kimi Avropa ölkələrinin öz aralarında sahib olduğu ən 

yaxşı təcrübəyə əsaslanmalıdır. Niyə bundan fərqli olmalıdır? Sonra əlbəttə ki, regiona sülh gələcək. 

Zənnimcə, səmimi desək, Ermənistanın bu baş naziri ilə sülh üçün hər hansı imkanın olduğunu 

düşünmürəm. Ermənistanda hökumət dəyişməli, məntiqli insanlar, qan axıdılması və hərbi cinayətlərlə 

əlaqəsi olmayan insanlar gəlməlidirlər və sonra düşünürəm ki, birgə addımlarla biz Cənubi Qafqazda 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında Sovet İttifaqı dövründə mövcud olmuş əməkdaşlığın yeni 

formatını yarada bilərik. Bizim dost münasibətlərimiz var idi. Biz birlikdə yaşayırdıq. 

– Sülh naminə Sizin təklif edə biləcəyiniz hər hansı bir kompromis varmı? Sizin indi verməyə 

hazır olduğunuzu söyləyə biləcəyiniz nəsə varmı? 

– Digər tərəf kompromis arzulamadığı halda, mən kompromis təklif edə bilmərəm. Bilirsiniz, bu 

müddət ərzində Ermənistanın baş naziri də bir neçə dəfə xarici jurnalistlərə müsahibə verib. Rusiya 

televiziyasında bir veriliş var. Onlar eyni sualı mənə də, ona da verdilər. Məndən kompromis barədə 

soruşanda, mən sizə söylədiyimi dedim. Ondan 3 dəfə kompromis barədə soruşanda o dedi – Dağlıq 

Qarabağda yaşayan ermənilər üçün öz müqəddəratını təyinetmə. Amma bu kompromis deyil. Onlar hansı 

kompromisə getməyə hazırdırlar? Yeri gəlmişkən, bu gün onların kompromisə getmək imkanları azalır. 

Çünki biz həmin əraziləri güc yolu ilə geri qaytarırıq. Bizim kompromis hələ də masanın üzərindədir. Lakin 

əgər biz bütün əraziləri geri qaytarsaq, 100 faiz zəmanət yoxdur ki, bu, masada olacaq. Onda biz nə barədə 

danışacağıq? Beləliklə, hazırda Ermənistanın baş naziri üçün, onun özü üçün ən yaxşısı odur ki, mənə qulaq 

assın, açıq şəkildə desin ki, “Biz Ağdamı, Kəlbəcəri və Laçını boşaldırıq”, biz dayanarıq, atəşkəs olar, əgər 

onlar onu yenidən pozmasalar və biz sizin qeyd etdiyiniz məsələlərə - status, muxtariyyət, mədəni 

muxtariyyət, icma və digərlərinə geri qayıdarıq. Biz ədalətli ola bilərik. Mən həmişə xalqımıza düz 

danışıram. Bu gün vəziyyət dəyişib. Ona görə də, mənim bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl onlara 

təklif etdiyim, ola bilsin ki, etibarsızdır. Lakin bu barədə danışmaq tezdir. 

– Sizin sülh yolu ilə həllə ümidiniz varmı? 

– Bəli, ümidim var. Çünki indi mənim ümidim bizim döyüş meydanındakı uğurumuza əsaslanır. 

Mənim ümidim Ermənistanın konstruktiv mövqeyinə əsaslanmır. Çünki bizim döyüş meydanında 
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gördüklərimiz, Füzulidə, Cəbrayılda gördüklərimiz, biz gördük ki, onlar əraziləri boşaltmağı 

planlaşdırmırdılar. Onlar bizə yalan danışırdılar. Onlar Minsk qrupunun həmsədrlərinə yalan danışırdılar. 

Çünki onlar o istehkamlara o qədər vəsait yatırıblar ki, oraları heç vaxt boşaltmazdılar. Buna görə Füzuliyə 

nəzarəti ələ almaq bizim çox vaxtımızı apardı. Sonra biz Araz çayı boyu Ermənistanla dövlət sərhədinə 

doğru hərəkət edəndə bir neçə kənddə çox şiddətli toqquşmalar oldu. Bu müdafiəni yarmaq bir neçə gün 

vaxtımızı aldı. 

-Prezident Əliyev, icazənizlə mən Sizə BBC-nin Azərbaycan xidməti adından sual vermək 

istəyirəm. Əgər öz dilinizdə cavab verməyə şad olsanız, düşünürəm ki, onlar çox şad olarlar. Bu 

münaqişədən sonra burada, Azərbaycan xalqı üçün necə gələcək görürsünüz. Bəziləri deyər ki, 

bilirəm Siz razılaşmazsınız, lakin bəziləri deyər ki, bu, hələ də tam azadlığı, tam insan haqları 

olmayan cəmiyyətdir. Əgər münaqişə bitərsə, Siz sülhün dividend gətirəcəyini görürsünüzmü? 

Düşünürsünüzmü ki, cəmiyyət onları düşündürən Dağlıq Qarabağ məsələsini geridə qoyacaq? 

Burada hansı gələcəyi görürsünüz. 

-Mən hesab edirəm ki, ölkəmizin gələcəyi çox parlaq olacaq. Biz son illər ərzində çox böyük uğurlara 

imza atmışıq. Ölkəmizin həm siyasi, həm iqtisadi sahələrdə uğurları bu gün beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən də qəbul edilir. Beynəlxalq arenada böyük uğurlar əldə edilib. Azərbaycan bu gün çox güclü bir 

ölkəyə çevrilib. Ölkə daxilindəki bütün məsələlər öz həllini tapır. Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həlli ölkəmizə yeni nəfəs verəcək. İnsanlar, ilk növbədə, öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar, öz 

yaxınlarının qəbirlərini ziyarət edə biləcəklər. Azərbaycan dövləti mütləq bu işlərdə onlara maksimum 

kömək göstərəcək. Biz işğaldan azad edilmiş torpaqları yenidən quracağıq, evlər, inzibati binalar, məktəblər 

tikiləcək. Beləliklə, ölkəmiz üçün yeni bir dövr başlanacaq. Bu yeni dövr böyük imkanlar açacaq, təkcə 

iqtisadi sahədə yox, eyni zamanda, siyasi münasibətlər sahəsində hesab edirəm ki, müsbət meyillər daha da 

güclənəcək. Azərbaycan beynəlxalq arenada öz rolunu daha da artıracaq. Azərbaycana olan hörmət daha 

da artacaq ki, biz güclü dövlət kimi öz ərazi bütövlüyümüzü, ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa edirik. 

Beləliklə, ölkəmizin gələcək inkişafı əminəm ki, çox uğurlu olacaq. Biz bu günə qədər qarşımızda duran 

bütün vəzifələrə uğurla çatmışıq. Bəyan etdiyim bütün hədəflərə çatmışıq. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası, 

torpaqlarımızın qaytarılması mənim Prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Mən şadam ki, bu vəzifənin 

öhdəsindən də şərəflə gəlirəm və Azərbaycan xalqının dəstəyi, zəhməti və cəsarəti hesabına biz 

torpaqlarımızı qaytarırıq. Azərbaycan xalqının fədakarlığı bir daha onu göstərir ki, biz böyük xalqıq, biz 

birlik nümayiş etdirmişik və bu birlik bizi daha da gücləndirəcək, ölkəmizi daha da qüdrətli ölkəyə 

çevirəcəkdir. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində mülki şəxslərdən 93 nəfər həlak olub, 

407 nəfər xəsarət alıb 
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Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən noyabrın 9-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 93 nəfər həlak olub, 407 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistan ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 3326 ev, 120 çoxmənzilli yaşayış binası və 504 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu yaşayış məntəqələrini və mülki infrastrukturu atəşə tutmur 

 

[10:30] 09.11.2020  

 

Erməni tərəfinin Xankəndinin Azərbaycan Ordusu tərəfindən yenidən atəşə tutulması ilə bağlı xəbəri 

tamamilə həqiqətə uyğun deyil. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusu yaşayış 

məntəqələrini və mülki infrastrukturu atəşə tutmur. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

 

[08:40] 09.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini minaatan və atıcı silahlardan yenə atəşə tutub. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, noyabrın 8-i axşam 

saatlarından 9-u gecə 00:50-dək Ermənistanın Berd və Çəmbərək rayonları istiqamətindən Azərbaycanın 

Tovuz və Gədəbəy rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqeləri düşmən tərəfindən fasilələrlə 

atəşə tutulub. 

 

AZƏRTAC 
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Almaniyanın Ştutqart şəhərində yaşayan azərbaycanlılar xalqımıza dəstək aksiyası keçiriblər 

 

[08:16] 09.11.2020  

 

Almaniyanın Ştutqart şəhərində yaşayan azərbaycanlılar xalqımıza dəstək aksiyası keçiriblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Baden Vüttenberqdəki fəxri konsulluğunun təşəbbüsü ilə 

keçirilən dinc aksiyada həmvətənlilərimizlə yanaşı, qardaş Türkiyə və digər Azərbaycana dost xalqların 

nümayəndələri də iştirak ediblər. 

Dinc aksiya Ştutqart şəhərinin mərkəzi meydanında Azərbaycanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində 

öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi səylərinə dəstək məqsədilə keçirilir. Bununla yanaşı, məqsəd həm də 

yerli KİV-lərin bu hadisələri obyektiv işıqlandırmağa çağırmaqdır. 

Aksiya iştirakçıları Ermənistanı Azərbaycan ərazilərinin qanunsuz hərbi işğalına son qoymağa 

çağırdılar. Aksiyada Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən terror aktı nəticəsində həyatını 

itirmiş mülkü insanların yaxınları da iştirak edirdilər. 

Aksiya çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi qanlı faciələri haqqında müxtəlif 

dillərdə çap olunmuş məlumat kitabçaları paylanılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhədə noyabrın 9-na olan son vəziyyət 

 

[07:44] 09.11.2020  

 

Noyabrın 8-si gün ərzində və 9-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi 

müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, cəbhənin Ağdərə, Ağdam, 

Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə davam edib. Sutka 

ərzində cəbhənin əsas istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vurulub. Cəbhənin bəzi sahələrində düşmən 

şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 1 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd D-30 topu, 1 minaatan 

heyəti, döyüş sursatı ilə dolu bir hərbi yük avtomobili məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda döyüş əməliyyatları davam edir. Əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA tərəfindən ermənilərin atdıqları partlamamış hərbi sursatlar zərərsizləşdirilib 

 

[07:37] 09.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə (ANAMA) 

Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy, Tərtər, Xocavənd rayonları ərazisində 

mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 19 

və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 2 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş çağırışlar əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Avşar, Mirəşelli, Taxtakörpü, Yuxarı 

Qiyaməddinli kəndləri, Ağdam rayonunun Əfətli, Üçoğlan kəndləri, Beyləqan rayonunun Milabad kəndi, 

Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndi, Füzuli rayonunun Alxanlı, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, 

Kərimbəyli kəndləri və Horadiz şəhəri, Goranboy rayonunun Meşəli kəndi, Tərtər rayonunun Yenikənd, 

Çaylı, Seyidimli kəndləri və Şıxarx qəsəbəsi, Xocavənd rayonunun Ağoğlan qəsəbəsi ərazisinə Daxili İşlər 

Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 29 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. 

Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 19 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 2 ədəd piyada 

əleyhinə mina, 296 ədəd tank əleyhinə mina, 21 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı, 168 qram qara 

barıt, 903 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji 

radiopelenqator və 21 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 2 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 1 ədəd 9N235 

bombacığı, mexaniki minatəmizləmə qrupu tərəfindən 1 ədəd piyada əleyhinə mina (PMN) 

zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəsisslər tərəfindən 42 777 nəfər mülkü 

şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Böyük Britaniyadakı azərbaycanlı icması Şuşanın işğaldan azad olunmasını böyük sevinc hissi ilə 

qeyd edib 

 

[07:14] 09.11.2020  

 

Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad edilməsi dünyanın hər yerində olduğu kimi, Böyük 

Britaniyada yaşayan azərbaycanlıların da böyük sevinc və fərəh hissləri keçirməsinə səbəb olub. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu barədə 

xəbəri Azərbaycan xalqına çatdırdıqdan bir qədər sonra Böyük Britaniyada yaşayan azərbaycanlı icmasının 

üzvləri bayraqlarımızla bəzədilmiş avtomobillərlə London küçələrində yürüş edib, sonda Azərbaycanın 

Britaniyadakı səfirliyi ətrafına toplaşaraq “Qarabağ Azərbaycandır”, “Şuşa Azərbaycandır” şüarları 

səsləndiriblər. 

Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Tahir Tağızadə, səfirliyin işçiləri və hazırda Londonda olan Milli 

Məclisin deputatı, Azərbaycan-Böyük Britaniya Parlament Dostluq qrupunun sədri Cavanşir Feyziyev 

yürüşü səfirliyin inzibati binasından izləyib. Azərbaycan səfirliyinin qarşısına toplaşan icma üzvləri 

səfirliyə dəvət olunub. 

Səfir Tahir Tağızadə çıxış edərək Müzəffər Ali Baş Komandanımızın və şanlı Azərbaycan 

Ordusunun xalqımıza bəxş etdiyi bu qələbə münasibətilə icma nümayəndələrini təbrik edib. Dövlət 

başçısına istinad edən səfir bildirib: “Şuşa Azərbaycanın döyünən ürəyidir və bu gündən bu ürək yenidən 

döyünməyə başlayıb. Hazırda bütün Azərbaycan xalqının, o cümlədən Britaniyadakı azərbaycanlıların 

ürəyi də həmin ürəklə birlikdə döyünür”. 

Səfir qeyd edib ki, son aylar ərzində Azərbaycanın haqq səsinin Britaniya ictimai-siyasi dairələrinə 

çatdırılmasında Britaniyada yaşayan Azərbaycanlı icmasının üzvlərinin əvəzolunmaz rolu olub. O, 

göstərdikləri vətənpərvərlik və təəssübkeşliyə görə icma nümayəndələrinə təşəkkür edib. 

Deputat Cavanşir Feyziyev də öz növbəsində icma nümayəndələrini Şuşanın işğaldan azad edilməsi 

münasibətilə təbrik edib və bugünkü qələbəni Azərbaycan xalqına bəxş edən, Vətən uğrunda canından 

keçən şəhidlərin ruhunun bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsini təklif edib. Şəhidlərimizin xatirəsi yad 

edildikdən sonra icma nümayəndələri Azərbaycan himnini oxuyub və milli vətənpərvərlik ruhunda olan 

mahnıların fonunda bir-birini təbrik edib. Daha sonra burada yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri 

öz avtomobilləri ilə London küçələrində qələbə yürüşünü davam etdirib. 

 

Aynurə Tağıyeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, London 

 

AZƏRTAC 
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Misirli tədqiqatçı: Şuşanın azad edilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında 

həlledici məqamdır 

 

[00:43] 09.11.2020  

 

Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında 

həlledici məqamdır. Çünki bu qədim Azərbaycan şəhəri Qarabağın qapısıdır. 

Bu fikri AZƏRTAC-ın müxbirinə müsahibəsində misirli yazıçı və tədqiqatçı, “Qarabağ: Qafqazda 

sülhə aparan yol” kitabının müəllifi Əhməd Abdo Tərabik söyləyib. O əlavə edib ki, bu gün Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad edilməsini bəyan etməsi bütün Qarabağın 

taleyi üçün həlledici məqam oldu. “İstər tarixi və mədəni, istərsə də strateji əhəmiyyəti ilə digər bölgələrdən 

tamamilə fərqlənən Şuşanın azad edilməsi 30 ildir davam edən işğala son qoyulması və yaxın vaxtlarda 

regionda sülhün bərqərar olmasının mühüm amilidir. Bu, demək olar ki, həlledici məqamdır”, - deyə 

Tərabik vurğulayıb. 

Misirli tədqiqatçı bildirib ki, öz kitabında da Qarabağ xanlığının ən önəmli şəhəri olmuş, XVIII-

XIX əsrlərdə iri mədəniyyət və siyasi mərkəz rolunu oynamış, dahi şairlərin, müğənni və bəstəkarların 

vətəninə çevrilmiş bu qədim şəhər 1992-ci ildə erməni qəsbkarları ilə müharibə zamanı da ciddi dağıntılara 

məruz qalıb. Ermənilər buradakı Azərbaycan xalqına məxsus mədəni irs abidələrini dağıdıb, bütün Qarabağ 

ərazisində məscidləri xaraba qoyub, yaxud təhqir ediblər. Şuşada əhalinin böyük əksəriyyəti də yerli 

azərbaycanlılar olub, çox az sayda erməni sonradan bu şəhərə köçürülüb. 1989-cu ildə Şuşada əhalinin 

siyahıya alınması nəticələrinə görə, 20 579 nəfər şəhər sakininin 19036 nəfəri azərbaycanlı, cəmi 1377 

nəfəri erməni olub. Bu qədim şəhərin yerli sakinləri olan azərbaycanlılar Ermənistanın işğalı nəticəsində 

doğma yurd-yuvalarından didərgin düşüblər. 

Ə.Tərabik deyib ki, məscidləri viran qoyan və təhqir edən ermənilər guya İslam dəyərlərinə 

hörmətlə yanaşdıqlarını nümayiş etdirmək məqsədilə Şuşada bir məscidi nümunə kimi saxlayıblar. “Bunun 

riyakarlıq olduğunu hamımız başa düşürdük. Nəhayət ki, haqq-ədalət öz yerini tapdı. Şuşanın yerli sakinləri 

uzun sürən həsrətdən sonra doğma şəhərin qayıdacaqlar. Azərbaycanın dostları olaraq, biz hamımız buna 

sevinirik”, - deyə misirli tədqiqatçı sonda vurğulayıb. 

 

Oqtay Bayramov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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8 noyabr 
 

Şuşa zəfəri Ankarada coşqu ilə qarşılanıb 

 

[23:43] 08.11.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun şücaəti nəticəsində qədim Şuşa şəhərinin erməni faşistlərinin 

işğalından azad olunması Türkiyə paytaxtı Ankara şəhərində böyük coşqu ilə qarşılanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimiz və xalqımızla sevincini bölüşmək istəyən insanlar 

Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyinin qarşısına toplaşıblar. Azərbaycan və Türkiyənin dövlət bayrağını 

dalğalandıran aksiya iştirakçıları birlik, həmrəylik, qələbə və zəfər şüarları səsləndiriblər. 

Sonra Azərbaycan və Türkiyənin dövlət bayraqları ilə bəzədilən maşın karvanı Ankaradakı Heydər 

Əliyev Parkına yola düşüb. 

Aksiya “Azaflı” Sosial Yardım və Kültür Dərnəyi tərəfindən təşkil olunub. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən bəzi mövqeləri ataraq qaçır 

 

[23:32] 08.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun cəbhənin Xocavənd istiqamətində keçirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində 

düşmənə ağır zərbələr endirilib. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, cəbhənin bu istiqamətində 

düşmənin mövqelərinə atəşlə zərər vurulub. Ağır itkilər verən düşmən bəzi hədləri ataraq qaçıb. 

Həmin anları əks etdirən videogörüntüləri təqdim edirik. 

 

AZƏRTAC 
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Ağdamın atəşə tutulması nəticəsində daha bir nəfər xəsarət alıb 

 

[22:11] 08.11.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, noyabrın 8-də düşmən tərəfin silahlı birləşmələri tərəfindən Ağdam rayonu 

müxtəlif istiqamətlərdən ağır artilleriyadan atəşə tutulub. 

Baş Prokurorluqdan AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu gün saat 20 radələrində Ağdam rayonu, Orta 

Qərvənd kəndinin ərazisinə mərmi düşməsi nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Bədəlov Muxtar Əli oğlu 

xəsarət alıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1145 
 

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərinə tam nəzarət edir 

 

[20:51] 08.11.2020  

 

Ermənistan tərəfi Şuşa döyüşlərindəki uğursuzluğunu ört-basdır etmək və öz cəmiyyətini 

sakitləşdirmək məqsədilə guya Şuşaya yenidən nəzarəti ələ keçirmək barədə dezinformasiya yayır. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Ordusu Şuşa 

şəhərinə tam nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonu ərazisindəki sərhəd zastavalarında Azərbaycan bayrağı 

ucaldılıb 

 

[21:50] 08.11.2020  

 

İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonu ərazisindəki Məmmədbəyli, Şərifan, Muğanlı, Tiri və 

Mincivan sərhəd zastavaları üzərində bu gün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ucaldılıb. 

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bu münasibətlə keçirilən tədbirdə 

Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib, şəhidlərin xatirəsi yad olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan-İran 

dövlət sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinin işğaldan azad edilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət 

sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təminatı üçün son dərəcə vacib hadisə olub və hər bir Azərbaycan sərhədçisi 

tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanıb. 

Qeyd olunub ki, sentyabrın 27-dən bu günədək 218 kənd və qəsəbənin, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, 

Füzuli şəhərlərinin, bu gün isə Şuşa şəhərinin düşmən tapdağından azad etməsi Müzəffər Ali Baş 

Komandanı olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, qüdrətli Prezidenti olan Azərbaycan dövlətinin, müdrik 

və qətiyyətli lideri olan Azərbaycan xalqının böyük qələbəsidir. 

 

AZƏRTAC 
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Mehriban Əliyeva: Biz Şuşamızı qaytardıq! Bu əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə hamınızı 

təbrik edirəm 

 

[21:05] 08.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərinin işğaldan azad 

edilməsi münasibətilə xalqımızı təbrik edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində 

tarixi qələbə ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: 

“Bu anlarda bütün xalqımız təsvirəgəlməz qürur və sevinc hissləri keçirir! Şuşa işğaldan azad edilib! 

Bu münasibətlə bütün həmvətənlərimizə səmimi təbriklərimi çatdırıram! 

İllər boyu davam etmiş kədər, həsrət, faciəli hadisələrdən sonra tarixi ədalət bərpa olunur! Vətənimizi 

müdafiə edən və əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edən qəhrəmanlar nəslinin bugünkü igidlikləri 

Azərbaycan tarixinə əbədi daxil olacaq və hər birimizin yaddaşında həmişəlik qalacaq! 

Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi bizim rəşadətli əsgərlərimizin qəhrəmanlığı və 

igidliyi, dözümlülüyü və qələbə əzmi sayəsində mümkün olur! Vətən naminə canlarından keçmiş 

şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin! 

Əziz qardaşlar və bacılar! 

Biz Şuşamızı qaytardıq! Bu əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə hamınızı bir daha təbrik edirəm. 

Qoy bizim bütün uğurlarımızın və nailiyyətlərimizin, bütün qələbələrimizin qarantı olan xalq-

Prezident birliyi günbəgün möhkəmlənsin! Bu gün məhz bu birlik Azərbaycanın öz gücünü nümayiş 

etdirməsinə imkan yaradır! Milli həmrəylik, xalqın etimadı, inamı və dəstəyi sayəsində bizim Prezidentimiz 

bütün mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən uğurla gəlməyi bacarır! Qoy Uca Tanrı ordumuzu, xalqımızı, 

Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərinə tam nəzarət edir 

 

[20:51] 08.11.2020  

 

Ermənistan tərəfi Şuşa döyüşlərindəki uğursuzluğunu ört-basdır etmək və öz cəmiyyətini 

sakitləşdirmək məqsədilə guya Şuşaya yenidən nəzarəti ələ keçirmək barədə dezinformasiya yayır. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Ordusu Şuşa 

şəhərinə tam nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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Dünya azərbaycanlıları Şuşa şəhərinin azad olunmasını qeyd edirlər 

 

[20:12] 08.11.2020  

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi dünya azərbaycanlılarının iştirakı ilə Qarabağın incisi, qədim 

mədəniyyət mərkəzimiz Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması ilə bağlı virtual görüş keçirib. 

Komitədən AZƏRTAC-a bildirilib ki, xaricdəki Azərbaycan evlərinin, Koordinasiya Şuralarının, 

Qarabağ məktəblərinin təmsilçiləri, diaspor üzvləri əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı bugünkü tarixi 

çıxışını yenidən birlikdə dinləyiblər. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov xaricdə yaşayan soydaşlarımızı bu şanlı 

qələbə münasibətilə təbrik edib və qeyd edib ki, “Bu, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qələbəsi, 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi qələbəsidir. Mən Müzəffər Ali Baş Komandana sizin hər 

birinizin təşəkkürünü çatdırıram”. 

Komitə sədri daha sonra bildirib: “Son illər dünya azərbaycanlılarının birliyi daha da möhkəmlənib, 

biz bunu Koordinasiya Şuralarının, Azərbaycan evlərinin yaranması ilə daha sıx müşahidə etdik. Bu gün 

dünyanın hər yerində Qarabağa dəstək aksiyaları keçirilir, soydaşlarımız haqq səslərini daha ucadan 

qaldırırlar”. 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun qardaşı Rantik Aqarunov Azərbaycan xalqını 

böyük qələbə münasibətilə ailələri adından təbrik edib və bu əvəzsiz sevinci bizə yaşadan şanlı Ordumuza 

daha böyük uğurlar arzulayıb. 

Çıxış edənlər bildiriblər ki, Dövlət Bayrağı Günü ərəfəsində qədim şəhərimizin işğaldan azad 

edilməsi, müqəddəs bayrağımızın burada dalğalanması Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsidir: “Biz 

tariximizin ən şərəfli gününü yaşayırıq. Bu şərəfli tarixi yaradan Ordumuza və Müzəffər Ali Baş 

Komandana minnətdarıq. Hörmətli Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin adınız bu qələbə tarixinin ən gözəl 

səhifəsində qızıl hərflərlə yazılıb”. 

Serbiya, Polşa, Macarıstan, Slovakiya, İsveçrə, İsveç, Norveç, Finlandiya, Niderland, İngiltərə, 

İsrail, Kanada, Estoniya, Latviya, Litva, Yunanıstan, Danimarka, Çex Respublikası, İtaliya, Malta, İspaniya 

Krallığı, ABŞ, Almaniya, Fransa, Avstriya, Avstraliya, Türkiyə və Rusiyadan 54 soydaşımızın iştirak etdiyi 

görüşdə Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında Azərbaycan diasporunun əvəzsiz 

xidmətləri, keçirilən etiraz aksiyalarının əhəmiyyəti barədə də danışılıb, diasporun təşkilatlanmasının 

mühüm nəticələri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda qazanılan zəfərlərlə adınız 

Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq 

 

08.11.2020 [19:29] 

 

Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevə məktublar göndərməkdə davam edirlər. Onlar rəşadətli ordumuzun uğurlu əməliyyatları, 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı sevinc hisslərini bölüşür, dövlətimizin başçısına 

minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərindən Afiq Ağayev yazır: “Möhtərəm cənab Prezident, mən Füzuli 

rayonunda anadan olmuşam. Hazırda Rusiya Federasiyasında, Krasnoyarsk şəhərində yaşayıram. Azad 

olunan torpaqlara görə Sizə ürəkdən minnətdarlığımı bildirmək istəyir, uzun ömür, cansağlığı, əsgər və 

zabitlərimizə isə cəsarət və qələbə arzulayıram. Vətəndən uzaqda olsaq da qəlbimiz xalqımızın və Sizin 

yanınızdadır. Qarabağ Azərbaycandır!” 

Özbəkistanın Daşkənd şəhərindən Akif Ağatalıbov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Siz Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti olaraq Ermənistanı dəfələrlə təxribatçı hərəkətlərə son qoymağa çağırdınız və 

hər zaman münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışdınız. Pandemiyaya baxmayaraq, 2020-ci ilin 27 

sentyabrından Ermənistan BMT-nin atəşkəsə qarşı qlobal çağırışını pozaraq müstəqil Azərbaycan dövlətinə 

hücum edib və cəbhə boyu yenidən təxribatlar törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin məqsədi sülh 

prosesini pozmaq və Azərbaycanı müharibəyə cəlb etmək idi. Özbəkistanda yaşayan soydaşlarımız da 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı bu təcavüzkar siyasətini həmişə pisləyib. Ali Baş Komandan olaraq Sizin 

qətiyyətli çıxışlarınızdan və qələbəyə doğru atdığınız addımlardan mənəvi güc alırıq. Dağlıq Qarabağın 

işğaldan azad olunması uğrunda zəfər qələbənizlə adınız Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə düşəcək. Bu 

gün dünya azərbaycanlılarına qələbə daddıran lider olaraq bizə böyük sevinc yaşadırsınız. Dünyanın 

harasında yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı Sizi özünə lider bilir. Möhtərəm Prezident, 30 

ildən artıq Özbəkistanda yaşayan diaspor rəhbəri olaraq əminliklə bildirirəm ki, soydaşlarımız Sizin daxili 

və xarici siyasətinizi dəstəkləyirlər. Biz istər Özbəkistan, istərsə də digər Orta Asiya respublikalarında 

Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirib ölkəmizin həqiqətlərini Orta Asiya respublikalarına 

çatdırmışıq. Özbəkistanda Azərbaycan həqiqətlərinin yerli ictimaiyyətə çatdırılması, azərbaycançılıq 

ideyasının, milli-mədəni irsimizin təbliği, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı çox 

mühüm işlər görmüşük. Bu gün də Vətənim Azərbaycan üçün əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Şəxsən 

mənim 62 yaşım olmasına baxmayaraq, Sizin Ali Baş Komandan olaraq əmrinizlə Qarabağ uğurunda 

savaşa gedib Vətənimi qorumağa hazıram”. 

Bakı şəhərindən Səfa Ağamaliyev: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin rəhbərliyiniz altında 

Ordumuzun Füzulini, Cəbrayılı, Zəngilanı, Qubadlını və digər torpaqlarımızı erməni faşistlərindən azad 

etməsi bizə qürur verir. Bu sevincli günləri bizə bəxş etdiyiniz üçün Sizə sonsuz minnətdarlığımı və 

təşəkkürümü bildirirəm. Bu haqq yolunda uğurlarınız bol olsun. Qarabağ Azərbaycandır!” 

Ağdam sakini Şakir Məhərrəmov: “Hörmətli cənab Prezident, həmişə namərdcəsinə hücum edən 

ermənilər bu dəfə layiqli cavab aldılar. Sizin dünya səviyyəli siyasətçi kimi illərdən bəri 

möhkəmləndirdiyiniz ordu, iqtisadiyyat və xalq birliyi bu əks-hücumu Vətən müharibəsinə çevirdi. Xalqını, 

ölkəsini çox sevən Prezidentimiz, Siz hamımızın sevimlisisiniz. Layiqli sərkərdəliyiniz sayəsində şanlı 

Ordumuz işğal altında olan torpaqların xeyli hissəsini azad edib və bu müqəddəs işi davam etdirir. Əminik 

ki, qətiyyətiniz və əzminiz sayəsində bütün torpaqlarımız azad olunacaq. Ağdamın da cəbhə xəttində 

yerləşən kəndlərinin sakinləri bu günləri gözləyir. Allah Sizi və əsgərlərimizi qorusun!”. 

Naftalan şəhərindən Kubra Məmmədova: “Əziz Prezidentim, Müzəffər Ali Baş Komandanım, mən 

hər zaman Azərbaycan vətəndaşı olmağımla fəxr etmişəm. İndi bizləri zəfərlərə aparmağınız isə daha çox 

qürurvericidir. Sizin kimi qəhrəman bir sərkərdənin Prezidentimiz olması ilə fəxr edirik. Sizin 

rəhbərliyinizlə müzəffər Ordumuzun son günlər bizlərə yaşatdığı sevinc anlarını sözlə ifadə etmək mümkün 

deyil. Sizin sayənizdə tarixi torpaqlarımıza qovuşuruq. Tezliklə bütün Qarabağı düşmən tapdağından azad 

edəcəyinizə əminik. İnşallah, Azərbaycanın müqəddəs üçrəngli bayrağı o torpaqlarda əzəmətlə 

dalğalanacaq. Allah Sizi və Ordumuzu qorusun!”. 

Göygöl rayonundan Səidə Əlizadə: “Cənab Prezidentimiz, hörmətli İlham Əliyev, xalqımızın bu 

çətin günlərində bizə verdiyiniz mənəvi gücə görə Sizə təşəkkür edirəm. Ailəmizlə birlikdə səbirsizliklə 
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torpaqlarımızın azad olunma xəbərini Sizdən eşitməyi gözləyirik. Torpaqlarımızın azad olunduğu bu 

günlərdə keçirdiyimiz fərəh hissi və sevinc göz yaşları əvəzolunmazdır, müqəddəsdir. Bu hissləri bizə 

yaşatdığınız üçün Sizə çox minnətdarıq. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq demək istəyirəm ki, 

Sizin siyasətinizi dəstəkləyirik və hər zaman yanınızdayıq. Allah qüdrətli Ordumuzu və Sizləri qorusun. 

Allaha əmanət olun cənab Prezident!”. 

Beyləqan sakini Ramiz Ağayev: “Hörmətli Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan, mən öz 

Prezidenti ilə fəxr edən 63 yaşlı dəmiryolçuyam. Qürur duyuram ki, Azərbaycanımızın Sizin kimi Ali Baş 

Komandanı var. Uzun illərdir, xalqımızın gecə-gündüz xəyal etdiyi Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad 

edilməsi arzusunu öz cəsarətiniz sayəsində məhz Siz həyata keçirirsiniz. Bu müqəddəs işinizə görə bütün 

Azərbaycan Sizinlə fəxr edir. Erməni faşistlərindən xalqımızın intiqamını almaqla və tarixi ərazilərimizi 

qaytarmaqla adınızı tarixə qızıl hərflərlə yazırsınız. Siz Qələbə gününü xalqımıza elan edən günə Allah 

yolunda qurban demişəm. Allah Sizə ömür versin və müzəffər Ordumuzu qorusun!”. 

Gəncə şəhərindən Məhbubə Tahirova: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin yürütdüyünüz müdrik 

siyasət öz bəhrəsini verir. Heç vaxt münaqişənin sülh və danışıqlar yolu ilə həllində maraqlı olmayan 

ermənilər hazırda cəbhədə apardığımız müharibədə dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun gücünə bələd 

olurlar. Özlərinin bizim qarşımızda nə qədər aciz və zəif olduqlarını yaxşı başa düşürlər. Sizin uzaqgörən 

siyasətiniz nəticəsində dövlətimizin siyasi və iqtisadi baxımdan inkişafı ordumuzun da güclənməsinə səbəb 

oldu. Vətən müharibəmizdə müzəffər Ali Baş Komandanımızın və güclü ordumuzun sayəsində biz qalib 

gəlirik. İnşallah, işğal altındakı bütün torpaqlarımızı, Qarabağımızı tezliklə düşməndən geri alacağıq. 

Hörmətli Prezidentimiz, Siz Azərbaycanımızın baş tacısınız. Azərbaycan xalqı Sizinlə fəxr edir, hər zaman 

Sizin arxanızdadır. Bu haqlı savaşımızda bizə mənəvi dəstək olduğu üçün Türkiyə Respublikasının 

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana da təşəkkür edir, qarşısında baş əyirəm. Cənab Prezident, bir vətəndaş 

kimi Sizdən xahişim var, istərdim ki, erməni vandalları tərəfindən Gəncədə, Bərdədə və digər 

bölgələrimizdə raket hücumu nəticəsində dağıdılmış yaşayış yerlərində erməni terrorunun qurbanlarının 

xatirəsini əbədiləşdirmək üçün park salınsın və abidə ucaldılsın. Bizdən sonra gələn gənc nəsil də erməni 

terrorunu daim xatırlasın. Əziz Prezidentim, mən Sizinlə qürur duyuram. Siz Azərbaycanın fəxrisiniz. 

Vətənimiz, xalqımız üçün yorulmaz fəaliyyətinizə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, qarşınızda baş 

əyirəm. Qələbə bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Yaşasın Azərbaycan!”. 

Şəkidən Rafiq Əskərov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, mən yeritdiyiniz məqsədyönlü siyasət, 

xalqımıza yaşatdığınız bu gözəl günlər üçün qarşınızda baş əyirəm. Cənab Prezident, mən 1992-ci ildə 15 

yaşım olarkən evdən qaçıb Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərə qatılmışam. Günü bu gün də hərbiyə 

gedərək son damla qanımadək vuruşub, şəhidlik zirvəsinə çatmağı özümə borc bilirəm. Vətən tarixinin 

şanlı səhifələrini mən də qanımla yazmaq və bu şərəfli Vətən müharibəsində iştirak etmək istəyirəm. 

Qaydasız döyüşlə məşğul oluram. Düşmənin genində mərdlik nişanəsi heç zaman olmayıb. Erməni 

vandallarını torpağımızdan qovmaq mənim ən böyük arzumdur. Sizinlə fəxr edirik!”. 

Gəncə şəhərindən Nəvai Kərimov: “Hörmətli Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandan, bizə uzun 

illərdən sonra qalib ölkə vətəndaşı hissini yaşatdığınız üçün Sizə şəhid ailələri adından dərin 

minnətdarlığımı bildirirəm. Bu haqq-ədalət mübarizəsində Sizə və Ordumuzun qəhrəman zabit və 

əsgərlərinə cansağlığı və böyük uğurlar arzu edirik. Çox yaxında Sizdən böyük qələbə xəbərini 

eşidəcəyimizə əminik. İnanırıq ki, bütün şəhidlərimizin intiqamını alacaq, onların qanını yerdə 

qoymayacaqsınız. Tanrı Azərbaycanın müdrik Ali Baş Komandanını və rəşadətli Ordusunu qorusun!”. 

Ağstafa rayonundan Aygün Dilbozova: “Çox hörmətli cənab Prezident, mən və işlədiyim Qazax 

Suvarma Sistemləri İdarəsinin kollektivi bir vətəndaş olaraq bu çətin və şərəfli günlərdə Sizə təşəkkür 

etməyi özümüzə borc bilirik. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən müharibədə 

apardığınız müdrik və qətiyyətli siyasətiniz nəticəsində Ali Baş Komandanı olduğunuz rəşadətli Ordumuz 

düşmənə layiqincə cavab verir. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz Prezidentimiz, Allah Sizi 

xalqımızın üstündən əskik etməsin, var olasınız. Uca Tanrı Sizi Azərbaycan xalqına çox görməsin. Sizin 

yürütdüyünüz daxili və xarici siyasəti ürəkdən bəyənirik, Sizi hər zaman dəstəkləyirik. Azərbaycan xalqı 

xoşbəxtdir ki, Sizin kimi Prezidenti var. Əminik ki, tezliklə cəbhədən gələn sevindirici qələbə xəbərlərini 

bizə çatdıracaqsınız. Torpaqlarımız tez bir zamanda işğaldan azad olunacaq və üçrəngli bayrağımız 

Qarabağda dalğalanacaq. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Tovuzdan Çingiz Səfərov: “Möhtərəm cənab Prezident, Ulu Öndərin layiqli davamçısı, müzəffər Ali 

Baş Komandan, Azərbaycan xalqının əbədi xilaskarı, məğlubedilməz liderimiz, biz həmişə Sizinlə fəxr 

etmişik. Azərbaycan dövlətinin Sizin kimi qürurlu, yenilməz bir sərkərdəsi var. Azad edilmiş torpaqlarda 
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Azərbaycan bayrağının dalğalanması barədə kadrları izlədikcə ürəyimiz qürurla dolur. Zəfər xəbərləri 

xalqımızı yeni qələbələrə ruhlandırır. Mən hər gün Sizin üçün dua edirəm. Allahdan Sizi qorumasını 

diləyirəm. Bugünkü qələbələr Sizin illərdən bəri yürütdüyünüz müdrik siyasətinizin nəticəsidir. Mən 

Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm, Qarabağ müharibəsi veteranıyam. 1992-ci ildən 2007-

ci ilədək Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində xidmət etmişəm. Kəlbəcərdə, Ağdərədə, 

Ağdamda, Füzulidə gedən döyüşlərdə torpaqlarımız uğrunda mübarizə aparmışam. Bu gün ehtiyatda olan 

hərbçi (gizir) kimi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək 

üçün Tovuz Rayon Hərbi Komissarlığına və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə müraciət 

etmişəm. Vətənim üçün vuruşmağa hər an hazıram. Düşmən tapdağındakı torpaqlarımız azad edildikcə biz 

qürurlanırıq. İnşallah, tezliklə xalqımız böyük qələbə sevincini yaşayacaq. Biz Sizə inanırıq və sona qədər 

düşmənlə mübarizə aparmağa hazırıq. Bütün xalqımız bu qələbələrin davamlı olacağına, üçrəngli 

bayrağımızın Şuşa qalası üzərində dalğalanacağına əmindir. Gün o gün olsun ki, Azərbaycan Ordusunun 

təntənəli hərbi keçidini Laçında, Şuşada, Xankəndidə izləyək. Xalqımızın rifahı naminə Sizə və ailənizə 

cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan!”. 

Qobustan sakini Gülrux Qabulova: “Çox hörmətli Prezident, 70 yaşlı xəstə, əlil qadın olsam da 

Sizdən işğaldan azad olunmuş yerlərin adlarını eşidən zaman ürəyim dağa dönür, hətta fərəhdən bütün ağrı-

acımı unuduram. Siz 30 ildir torpaq həsrəti ilə solmuş kədərli gözlərə nur, sevinc verdiniz. Sizin 

rəhbərliyiniz altında Ordumuz düşmənin başına od yağdırır. Bu tarixi günlərdə silsilə çıxışlarınızı 

heyranlıqla dinləyir və fəxarət hissi keçirirəm. Nə yaxşı ki, bizim Sizin kimi qüdrətli Prezidentimiz, Ali 

Baş Komandanımız var. Möhtərəm Prezidentimiz, hər bir azərbaycanlı Sizinlə fəxr edir, çünki Siz şanlı 

tarix yazırsınız. Bu haqq işinizi sona çatdırmaqda Tanrı yardımçınız olsun, var olun! Allah Sizi və Vətənin 

müdafiəsində şücaət göstərən Ordumuzu qorusun!”. 

Füzuli sakini: Ənvər Əliyev: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən Füzuli 

rayonunun düşmənlə təmas xəttində yerləşən Alıxanlı kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyirəm. 

Sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq təmas xətti yoxdur. Artıq biz məcburi köçkün deyilik. Biz füzulililər Sizə 

və Milli Ordumuza güvənib illərlə burada yaşadıq. Bu gün Siz yeni tarix yazırsınız. Həm də ən şərəfli, ən 

gözəl yeni tarix. Biz də şagirdlərimizdə vətənpərvərlik hissi oyadaraq, onları Vətənə layiqli bir övlad kimi 

yetişdirməyə çalışırıq. Lazım gələrsə qələmi silaha dəyişməyə, Sizin rəhbərliyiniz altında döyüşməyə 

həmişə hazırıq. Uca Yaradan Sizi, qüdrətli Ordumuzu qorusun! Qarabağ bizimdir, Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Ağdaş rayon sakini İlham Beydullayevin məktubunda deyilir: “Çox hörmətli cənab Prezident, Dağlıq 

Qarabağda işğal altında olan torpaqlarımızın qəddar düşməndən azad edilməsi uğrunda Sizin rəhbərliyiniz 

altında Azərbaycan Ordusunun ard-arda qazandığı qələbələr hər birimizi sevindirir, bizdə böyük ruh 

yüksəkliyi yaradır. Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi Ağdaş rayon şöbəsinin 

veteranları hər an Sizin yanınızdadır. Ana Vətənimiz üçün hər cür fədakarlığa hazırıq və bundan şərəf 

duyuruq. Təki doğma Vətənimizin işğal altında olan torpaqları erməni vandallarından azad olunsun. 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olaraq Siz ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, işləri sizin 

köməyinizlə və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıracaq. Mən Ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə 

böyük ümidlər bəsləyirəm” sözlərinə sadiq qalaraq, ərazi bütövlüyümüzün bərpası yolunda, xalqımızın bu 

günü, gələcəyi üçün yorulmadan çalışırsınız. İnanırıq ki, Sizin və güclü Ordumuzun sayəsində 

Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri tezliklə azad olunacaq, həsrətlə gözlədiyimiz Böyük Qələbəni 

alqışlarla qeyd edəcəyik. Sizə və qəhrəman əsgərlərimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah Sizlərə bu 

çətin və şərəfli işinizdə yardımçı olsun. Qələbə bizimlədir! Qarabağ Azərbaycandır! Yaşasın Azərbaycan 

xalqı və onun Prezidenti!”. 

Qəbələ sakini Əlibala Məmmədov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, şanlı ordumuzun cəbhədə əldə 

etdiyi qələbələr münasibətilə Sizi və əsgərlərimizi təbrik edirəm. Allah Sizi və döyüşçülərimizi qorusun. 

Sizin gördüyünüz işlər sayəsində Azərbaycan sürətlə inkişaf edərək hazırkı qüdrətli səviyyəsinə gəlib 

çatmışdır. Belə Ordunun formalaşdırılması sözsüz ki, böyük müdriklik, zəhmət və vəsait tələb edir. 

Ölkəmizin bu günü və parlaq gələcəyi Sizin adınızla bağlıdır. Sizə hər zaman uğurlar arzulayıram”. 

Samuxdan İxtiyar Ağazadə: “Möhtərəm Prezident, Siz hər dəfə xalqımızın qarşısında çıxış etdikdə 

insanlarda gələcəyə inam yaradırsınız. Biz bütün dünyaya haqlı və güclü olduğumuzu sübut edirik. Sizin 

rəhbərliyinizlə ordumuz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etməkdədir. Buna görə Sizə və qəhrəman 
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əsgərlərimizə təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı və gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Eşq olsun 

Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Tərtərdən Yeganə Sultanova: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizi Tərtər 

şəhərindən salamlayır, Ordumuzun ardıcıl qələbə nailiyyətləri münasibətilə təbrik edir, haqq savaşında Sizə 

davamlı uğurlar arzulayırıq. İnanırıq ki, çox yaxında Sizin iştirakınız ilə doğma Qarabağımızın hər bir 

guşəsində qələbəmizi təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik. İnşallah! Sizə, əsgər və zabitlərimizin hər birinə 

cansağlığı, yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Biz Sizinləyik, Sizin daima yanınızdayıq. Eşq olsun 

Ali Baş Komandana, Eşq olsun müzəffər və rəşadətli Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən ciddi itkilər verir 

 

[19:20] 08.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun cəbhənin Xocavənd istiqamətində keçirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində 

düşmənə ağır zərbələr endirilib. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 2-ci motoatıcı alayının 2-ci və 4-cü taborları şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilərə məruz 

qalıb. Alayın döyüş təminatında, silah-sursat təchizatında çatışmazlıqlar var. 

Bölmələrimizin 120 mm-lik minaatan batareyalarının atəş zərbələri nəticəsində cəbhənin Xocavənd 

istiqamətində olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3-cü motoatıcı alayın bölmələrinin şəxsi heyəti arasında 

da xeyli sayda ölən və yaralananlar var. Məlum olub ki, alayın bölmələrdən birinin komandiri şəxsi heyətlə 

birlikdə döyüş mövqelərini ataraq qaçıb. 

Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar məntəqəsinin ətrafındakı düşmən bölmələrinin mövqelərinə də 

artilleriya zərbələri endirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Sergey Markov: Azərbaycan yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağın bütün ərazisində öz suverenliyini 

tam bərpa edəcək 

 

[18:45] 08.11.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəyan etdi ki, Azərbaycan Ordusu Şuşanı işğaldan azad edib. 

Bu, müharibənin əsas məqamıdır. Demək olar ki, ikinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə 

başa çatdı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə özünün “Facebook” səhifəsində Rusiyanın ictimai xadimi, 

politoloq, Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun baş direktoru Sergey Markov yazıb. 

O bildirib: “Şuşa Dağlıq Qarabağın paytaxtı Xankəndi ilə Ermənistan ərazisi arasında yerləşir. İndi 

şimal yolu Xankəndidən olan qaçqınlarla doludur. Azərbaycan Ordusu qaçqınlara heç bir təcavüz 

göstərmir. İndi Ermənistanın müharibəni dayandırmaq şansı var. Əgər Paşinyan Ermənistanın bütün 

ordusunun, - bu ordu yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağda mühasirəyə alınacaq, - Dağlıq Qarabağdan 

çıxarılması barədə əmr verərsə, o halda hərbi əməliyyatlar dayanar və sülh danışıqları başlanar. Əks halda, 

müharibə özlərinin baş nazirlərinə qorxaraq sadiq olan mühasirəyə düşmüş erməni qoşunlarının sonadək 

qırılmasına gətirib çıxara bilər. Qırğın heç kimə lazım deyil”. 

Politoloqun vurğuladığı kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, ermənilər 

Azərbaycan ərazilərində sakit yaşaya bilərlər, orada onlara təhlükə yoxdur. “Azərbaycan müasir çoxmillətli 

və çoxkonfessiyalı ölkədir ki, onun ideologiyası multikulturalizmdir və orada hazırda təqribən 30 min 

erməni yaşayır. Bütün xalqlar güclü dövlətin müdafiəsi altındadır. Dağlıq Qarabağ ermənilərinə, məsələn, 

İtaliyada Cənubi Tirolda və digər ölkələrdə olduğu kimi mədəni muxtariyyət təmin olunacaq. Onlar öz 

kilsələrində sakitcə dua edə biləcəklər”, - deyə politoloq qeyd edib. 

Politoloq əmindir ki, Dağlıq Qarabağda müharibə hər halda tezliklə başa çatacaq. “Hamıya aydındır 

ki, Azərbaycan yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağın bütün ərazisində öz suverenliyini tam bərpa edəcək. 

Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağın xilaskarı kimi Azərbaycan üçün milli qəhrəmana çevrilir. 

Azərbaycan tam qələbənin bir addımlığındadır”, - deyə sonda S.Markov bildirib. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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İƏT-in Milli Xəbər Agentlikləri Birliyinin saytı və Misir portalları Şuşanın işğaldan azad 

olunmasından bəhs edirlər 

 

[18:18] 08.11.2020  

 

Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Milli Xəbər Agentlikləri Birliyi 

(UNA) və Misirin informasiya portallarında geniş işıqlandırılıb. 

UNA-nın AZƏRTAC-a istinadla yaydığı xəbərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin noyabrın 8-də Şəhidlər xiyabanından xalqa etdiyi müraciətdən əsas 

məqamlar yer alıb. 

Misirin “Alkhabralmasry” və “Almasryalyoum” informasiya portalları isə Prezident İlham Əliyevin 

xalqa müraciətinin tam mətnini yayıblar. 

 

Oqtay Bayramov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Anadolu agentliyi Şuşanın azad olunması ilə bağlı infoqrafika hazırlayıb 

 

[18:05] 08.11.2020  

 

Türkiyənin Anadolu agentliyi Şuşa şəhərinin erməni tapdağından azad edilməsi ilə bağlı infoqrafika 

hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, oxucuda aydın təsəvvür yaratmaq məqsədilə bölgənin xəritəsi rənglər 

üstündə işlənib. Müzəffər Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı torpaqlarımızı düşməndən azad etmək 

üçün başladığı zəfər yolunun trayektoriyası yaşıl rəngə boyanıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına bugünkü müraciətində 28 il sonra 

Şuşanın Ermənistanın işğalından qurtarılması barədə müjdəli xəbər verib. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Tsakuri kəndinin videogörüntüsü 

 

[17:50] 08.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Tsakuri kəndinin videogörüntüsünü 

paylaşıb. 

AZƏRTAC videogörüntünü təqdim edir: 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1159 
 

Milli Məclisin sədri Şuşa şəhərinin azad edilməsi münasibətilə xalqımıza təbriklərini çatdırıb 

 

[17:38] 08.11.2020  

 

Bu gün Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev elan etdi ki, Şanlı Ordumuz 

tarixi mədəniyyət mərkəzimiz olan Şuşa şəhərini 28 illik Ermənistan işğalından azad etmişdir. Bu 

münasibətlə əziz xalqıma ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova özünün “Twitter” hesabında 

bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı qüvvələri dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam 

etdirir 

 

[17:36] 08.11.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə 

pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, noyabrın 8-də düşmən tərəfin 

silahlı birləşmələri tərəfindən Ağdam rayonu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan 

atəşə tutulub. 

Bu gün saat 16 radələrində Ağdam rayonu, Üçoğlan kəndinin ərazisinə mərmi düşməsi nəticəsində 

1994-cü il təvəllüdlü Əhmədli Məhəmməd Xanlar oğlu xəsarət alıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər və milli müdafiə nazirlərini qəbul edib 

 

[17:30] 08.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 8-də Türkiyə Respublikasının xarici 

işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunu və milli müdafiə naziri Hulusi Akarı qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Xoş gəlmisiniz, əziz qonaqlar. 

Bildiyiniz kimi, bu gün xalqımız üçün çox əziz bir gündür, tarixi bir gündür. Bu gün Şuşa şəhərinin 

azad edilməsi günüdür. Belə bir gündə bizimlə bərabər olmağınız xüsusi önəm daşıyır. Bu, növbəti 

qardaşlıq nümunəsidir, növbəti qardaşlıq təzahürüdür. Hər zaman olduğu kimi, yaxşı günlərdə də, ağır 

günlərdə də biz bir yerdəyik. Bu hadisə bir daha onu göstərir ki, bizim xalqlarımız bir-birinə nə qədər 

yaxındır, Türkiyə və Azərbaycan bir-birinə nə qədər doğmadır. 

Türkiyənin Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan son bir ay ərzində, ondan da çox bir 

müddət ərzində Azərbaycana dəfələrlə öz dəstəyini göstərmişdir, öz açıq ifadələri ilə siyasi, mənəvi dəstək 

verməklə bizə əlavə güc vermişdir. Eyni zamanda, siz – hörmətli müdafiə naziri, bizim digər qardaşlarımız 

dəfələrlə Azərbaycanın yanında olduğunuzu qeyd edirdiniz. Qeyd edirdiniz ki, Türkiyə Azərbaycanın 

yanındadır. Əlbəttə ki, bu açıqlamalar, bu siyasi və mənəvi dəstək bu münaqişənin həlli üçün də önəmli rol 

oynamışdır. 

Şəhərlərimizin, kəndlərimizin işğaldan azad edilməsi və bu gün Şuşa şəhərinin, qədim Azərbaycan 

şəhərinin azad edilməsi, əlbəttə ki, böyük tarixi hadisədir. Bu hadisəni bizimlə birlikdə belə canlı şəkildə 

qeyd etmək üçün Azərbaycana gəlməyiniz bizi çox məmnun edir. 

Bir daha sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu müddət ərzində bir daha bütün dünya, bizi 

istəyənlər və istəməyənlər gördülər ki, birliyimiz sarsılmazdır və əbədidir. Bu, belə də davam edəcək. Bir 

daha sizə təşəkkürümü bildirirəm, sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu dedi: 

-Bizi qəbul etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirik, cənab Prezident. Biz hər zaman Bakıda və Sizin 

qəbulunuzda olmaqdan böyük məmnunluq hissi keçiririk. Amma bu gün xüsusilə çox məmnunuq. Çünki 

qəhrəman Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan, Zati-alinizin rəhbərliyi ilə qədim Şuşa şəhərini işğalçı 

Ermənistandan geri alıb. Beləliklə, qəhrəman Azərbaycan Ordusunu, Ali Baş Komandan olaraq Sizi və bu 

çətin günlərdə, xüsusilə də Ermənistanın atdığı raketlərə baxmayaraq, ayaqda dayanan, Ali Baş 

Komandanının və onun qəhrəman ordusunun arxasında dayanan qardaş Azərbaycan xalqını cani-qəlbdən 

təbrik edirik. 

Hörmətli Prezidentimizin də salamlarını xüsusilə çatdırmaq istəyirəm. Belə bir əlamətdar gündə - 

Bayraq Günündə burada, Bakıda olmaqdan xüsusilə məmnunuq. 

Bizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bir daha təbrik edirik, cənab Prezident. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun. Əziz qardaşıma, hörmətli Prezidentə mənim də salamlarımı 

çatdırın. Bildiyiniz kimi, biz daim təmasdayıq, dünən də telefonla söhbət etdik. Yəni, daim əlaqədəyik və 

bu şəxsi əlaqələr, bizim aramızdakı bu dostluq, qardaşlıq əlaqələri ölkələrimiz arasındakı əlaqələrə də 

müsbət təsir göstərir. Bir daha təşəkkür edirəm. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Tərtər və Ağdam rayonlarının yaşayış məntəqələrini atəşə tutur 

 

[17:07] 08.11.2020  

 

Noyabrın 8-i saat 16:30-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər və Ağdam 

rayonlarının kəndlərini atəşə tutur. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinin susdurulması üzrə cavab tədbirləri görülür. 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman: Ordumuzun uğurları hər bir azərbaycanlıya sevinc və sonsuz qürur hissi yaşadır 

 

[16:53] 08.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu gün 

Müzəffər, Sarsılmaz, Şanlı Ordumuz 28 ildir həsrətində olduğumuz, Azərbaycanın ürəyi, mirvarisi, o 

cümlədən bütün Qafqazın mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərini düşmən işğalından azad edib. Bu, bizim 

şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür! Bu gün Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bütün 

Azərbaycan xalqını bu əlamətdar, şanlı gün münasibətilə təbrik edirəm. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 

(Ombudsman) Səbinə Əliyeva Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə fikirlərini bölüşərkən 

bildirib. 

Daha sonra Səbinə Əliyeva deyib: “Qürur və sevinc hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, bu gün müstəqil 

Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə tarix yazır, qüdrətli Azərbaycan Ordusunun işğal altında olan 

torpaqlarımızı azad etməsi nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü və tarixi ədalət bərpa olunur. Üçrəngli 

bayrağımız respublikamızın bütün guşələrində olduğu kimi, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda da 

əzəmətlə dalğalanmaqdadır. 

Ordumuzun uğurları hər bir azərbaycanlıya sevinc və sonsuz qürur hissi yaşadır. Azərbaycan 

vətəndaşları bir nəfər kimi Müzəffər Ali Baş Komandanın, dövlətimizin, Ordumuzun yanındadır! 

Torpaqlarımızı erməni tapdağından azad edən bütün əsgərlərimizə bu şərəfli yolda möhkəm 

cansağlığı, güc-qüvvət arzu edirəm. Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş əsgərlərimizə 

Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm. 

Yaşasın müstəqil Azərbaycan, yaşasın cənab Ali Baş Komandan, yaşasın Azərbaycan əsgəri!”. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin yüksək vəzifəli şəxsləri məhv edilib 

 

[16:41] 08.11.2020  

 

Noyabrın 8-i saat 14:00 radələrində cəbhənin Xocavənd istiqamətində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin ön idarəetmə məntəqəsinə hava zərbələri endirilib. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Hərbi Hava 

Qüvvələrinin Su-25 həmlə təyyarəsi və PUA-nın tətbiqi ilə endirilən aviasiya zərbələri nəticəsində 

düşmənin səngər və sığınacaqları dağıdılıb, yüksək vəzifəli şəxsləri məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Binəli Yıldırım: 28 il sonra Şuşa Ermənistanın işğalından azad edildi. Şükürlər olsun! 

 

[16:37] 08.11.2020  

 

İyirmi səkkiz il sonra Şuşa Ermənistanın işğalından azad edildi. Şükürlər olsun! Eşq olsun 

Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyənin sabiq Baş naziri Binəli Yıldırım Azərbaycan xalqını Şuşa 

zəfəri münasibətilə bu sözlərlə təbrik edib. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu cəbhənin Xocavənd istiqamətində üstünlüyünü 

artırır 

 

[16:03] 08.11.2020  

 

Ermənistan tərəfinin cəbhənin Xocavənd (keçmiş Martuni) istiqamətində guya irəlilədikləri və 

Azərbaycana məxsus döyüş təyyarəsini vurduqları barədə yayılan məlumat tamamilə yalandır və daxili 

auditoriyaya hesablanmış dezinformasiyadır. 

Bu barədə AZƏRAC-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib. 

“Tam əksinə, Azərbaycan Ordusunun bölmələri qazandıqları taktiki üstünlüyü saxlamaqla bu 

istiqamətdə hücumu daha da genişləndirir”, - deyə məlumatda qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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İstanbulda Azərbaycana dəstək mitinqi təşkil olunub 

 

[15:59] 08.11.2020  

 

Noyabrın 8-də İstanbulun mərkəzi bölgələrindən olan “Beyazit meydanı”nda Azərbaycan 

Ordusunun əldə etdiyi zəfər, Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşa 

şəhərinin işğaldan azad olunduğunu elan etməsi və qardaş dəstəyini nümayiş etmək məqsədilə möhtəşəm 

aksiyası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir Türkiyədə, eləcə də İstanbulda fəaliyyət göstərən QHT-lər və bir 

çox Azərbaycan-Türkiyə dostluq cəmiyyətlərinin təşəbbüsü ilə baş tutub. 

Aksiyada hər iki ölkənin Dövlət Himnləri səsləndirilib, şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 

edilib. 

Tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycanın şanlı Ordusunun zəfər xəbərləri münasibətilə hər iki qardaş 

ölkəni təbrik ediblər. Ermənistanın Azərbaycana qarşı illərdən bəri davam edən işğalçılıq siyasətindən bəhs 

olunub, iyulun 12-dən başlayaraq Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində ölkəmizə qarşı törədilən hərbi 

təxribatlarından danışıblar. 

Qardaş Türkiyənin Azərbaycana dəstəyinin qürurverici olduğunu bildirən çıxışçılar, Azərbaycanın 

və Türkiyənin dövlət başçıları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hər şəraitdə ölkələrimizin, eləcə 

də xalqlarımızın maraq və mənafelərini qarşılıqlı şəkildə müdafiə etdiklərini vurğulayıblar. 

Mitinqdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, erməni işğalına son qoyulması ilə bağlı 

şüarlar səsləndirilib. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin dərhal dayandırılması, işğalçı tərəfin hərbi 

qüvvələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in qərar və qətnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycan 

ərazisini tərk etməsi tələb olunub. 

Bildirilib ki, son günlər düşmənin davamlı hərbi təxribatlarının qarşısını qətiyyətlə alan Azərbaycan 

Ordusu işğal altındakı torpaqları düşməndən azad etmək iqtidarındadır. 

Tədbirdə iştirak edən Türkiyə vətəndaşları lazım olduğu təqdirdə azərbaycanlı qardaşları ilə yanaşı, 

düşmənə qarşı savaşa hazır olduqlarını bildiriblər. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşanın azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib  

 

[15:47] 08.11.2020  

 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağın qəlbi Şuşanın azad olunması münasibətilə 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını təbrik edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının Kocaeli təşkilatının 

konqresindəki çıxışında Şuşanın işğaldan azad edildiyini bildirərək deyib: “Şuşa zəfərini təbrik edirəm. 

Azərbaycanlı qardaşlarımızın sevinci bizim də sevincimizdir. Şuşanın qurtuluşu işğal altında qalan digər 

torpaqların da azad ediləcəyinin yaxın olduğunu göstərir”. 

Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, işğal altındakı torpaqlarını və Qarabağı addım-addım azad edən 

azərbaycanlı qardaşlarımızın sevinci bütün türk xalqının sevincidir. 

 

AZƏRTAC 
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ABŞ Dövlət Departamentinin antisemitizmə qarşı mübarizə və monitorinq üzrə xüsusi 

nümayəndəsi Azərbaycanda tolerantlıq ab-havası barədə danışıb 

 

[15:46] 08.11.2020  

 

ABŞ Dövlət Departamentinin antisemitizmə qarşı mübarizə və monitorinq üzrə xüsusi nümayəndəsi 

İlan Karr antisemitizmə qarşı mübarizənin inkişafına həsr olunan telekonfransda tolerantlıq və 

konfessiyalararası tərəqqidə Azərbaycanın rolunu qeyd edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İlan Karr deyib: “Azərbaycan millətlərarası və konfessiyalararası bir çox 

münasibətlərdə təkcə dözümlülüyün deyil, həm də müsəlman çoxluğu ilə xristian və yəhudi icmaları 

arasında həqiqi bağlılığın nümunəsidir”. 

O bildirib ki, yəhudi sinaqoqu təmir edildiyi vaxt onların vəsaiti çatmadıqda, müsəlman icmasının 

liderinin hərəkətləri onu xüsusilə mütəəssir edib. Karr deyib ki, imam şəxsən bu işə qarışıb və sinaqoqun 

təmiri üçün əlavə maliyyələşdirilmə təqdim edib. Dövlət Departamentinin xüsusi nümayəndəsi vurğulayıb 

ki, cəmiyyət “bizim görmək istədiyimiz gələcəyin təminatı üçün – təkcə dini dözümlülüyün deyil, həm də 

müxtəlif etnik və dini icmalar arasında həqiqi bağlılığın gələcəyinin rifahı naminə belə hadisələr barədə 

məlumatlandırılmalıdır”. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, qədim Şuşa şəhərinin azadlığı mübarək və 

uğurlu olsun 

 

[15:33] 08.11.2020  

 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, qədim Şuşa şəhərinin azadlığı mübarək və uğurlu olsun. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun müzəffər 

Milli Ordumuzun tarixi zəfəri münasibətilə “Twitter” sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında yer alıb. 

Nazir yazıb: “Dövlət Bayrağı Günündə şanlı Azərbaycan bayrağı bir daha enməməklə Şuşada da 

dalğalanacaq. Üçrəngli bayraqla məsud yaşa AZƏRBAYCAN!” 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1171 
 

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Şuşanın işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı təbrik 

edib 

 

[15:27] 08.11.2020  

 

Qəhrəman Azərbaycan Ordusu, strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Təbrik edirik! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi sosial şəbəkə 

hesabındakı paylaşımında yer alıb. 

“Azərbaycan türkü qardaşımız 28 il sonra Şuşadakı məşhur Xarı Bülbül çiçəyinin açmasını 

izləyəcək, ətrindən doyacaqlar. Necə xoşbəxtdir onlar!”, – deyə paylaşımda bildirilir. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Balasoltanlı kəndinin videogörüntüsü 

 

[15:21] 08.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Balasoltanlı kəndinin videogörüntüsünü 

paylaşıb. 

AZƏRTAC videogörüntünü təqdim edir: 

 

AZƏRTAC 
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Gürcüstan mətbuatı: İlham Əliyev: 8 noyabr Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Şuşa şəhəri 

işğaldan azad olunub 

 

[15:07] 08.11.2020  

 

Gürcüstanın nüfuzlu report.ge, 24news.ge, interpressnews.ge, aktual.ge kimi informasiya portalları, 

eləcə də bir sıra televiziya və radio kanalları və digər kütləvi informasiya vasitələri 8 noyabrın istirahət 

günü olmasına baxmayaraq, dost və qardaş Azərbaycanın uğurlarına laqeyd qalmayıb, Prezident, Ali Baş 

Komandanın xalqa bugünkü müraciətini işıqlandırıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan, gürcü, rus və ingilis dillərində oxuculara müxtəlif 

sərlövhələrlə təqdim olunan əsas xəbər Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi, gözü, qürur mənbəyi olan qədim 

Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasıdır. 

“İlham Əliyev: 8 noyabr Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq”, “İlham Əliyev: Şuşa şəhəri işğaldan 

azad olunub”, “İlham Əliyev: Elə bir qüvvə yoxdur ki, bizi dayandıra bilsin”, “İlham Əliyev Şuşanın azad 

olunduğunu açıqladı”, “İlham Əliyev Şuşanın azad olunduğunu elan etdi” və s. kimi materiallarda 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Fəxri xiyabanda Ulu 

Öndərin abidəsi və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməsi, xalqa müraciəti və Şuşanın azad olunması barədə 

müjdə verməsi xüsusi qeyd olunur. 

Materiallarda, həmçinin Azərbaycan Ordusunun işğal altında olan bütün torpaqları azad edəcəyi 

barədə Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli fikirləri də yer alıb. 

 

Xətayi Əzizov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi 

 

AZƏRTAC 
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Ərəb telekanalları Şuşanın işğaldan azad edilməsini flaş xəbər kimi verib 

 

[14:54] 08.11.2020  

 

Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xalqa müraciəti ərəb telekanallarında flaş xəbər kimi verilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Al-Hadath”, “Aljazeera” və “Əl-Ərəbiyyə” televiziya kanallarının canlı 

yayımında ABŞ-da seçkilərin nəticələrinə dair reportajlar kəsilərək Şuşanın işğaldan azad edilməsi barədə 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müraciəti yayımlanıb. 

“Arabnews”, “Saudigazette”, “Gulf Times” və digər qəzetlər də Şuşa şəhərinin işğaldan azad 

edilməsi xəbərlərini yayıblar. 

 

Oqtay Bayramov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Xalqımız Şuşanın azad olunmasını böyük coşqu ilə qeyd edir 

 

[14:42] 08.11.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin işğaldan azad 

olunduğunu elan etməsi 28 il yarımdır həsrətlə bu günü gözləyən xalqımıza sonsuz sevinc və qürur hissi 

yaşadır. 

Yüz minlərlə insan əllərində Azərbaycan bayrağı paytaxtın küçə və prospektlərinə axışaraq Şuşa 

zəfərinin sevincini paylaşır. 

AZƏRTAC Bakının küçə və prospektlərindən görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyevin Şuşanın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı xalqa müraciəti Türkiyənin 

aparıcı televiziya kanalları vasitəsilə canlı yayımlanıb 

 

[14:30] 08.11.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qədim mədəniyyət simvolumuz 

olan Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad olunması barədə xalqımıza müraciəti Türkiyənin aparıcı 

telekanalları tərəfindən canlı yayımla təqdim olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısının tarixi müraciətində yer alan mühüm məqamlar 

sürətlə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin manşet materialına çevrilib. Aparıcı telekanallar tanınmış 

ekspertlərlə Ali Baş Komandanın müraciətindəki mühüm mesajlar ətrafında şərhlər veriblər. 

Azərbaycandakı zəfər coşqusu Türkiyə KİV-lərində bayram ovqatlı xəbər olaraq təqdim olunur. 

Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, Xalq-Prezident birliyi, müzəffər Ordumuzun döyüş şücaəti bütün 

Türkiyədə dillər əzbəri olan ifadələr kimi hamımızı qürurlandırır. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[14:27] 08.11.2020  

 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev birlik komandiri general-leytenant Hikmət 

Mirzəyevə zəng edib.  

Ali Baş Komandan Şuşa şəhərinin işğalçılardan azad edilməsi münasibətilə Hikmət Mirzəyevi təbrik 

edib. Dövlətimizin başçısı Şuşanın azad edilməsində qəhrəmancasına və rəşadətlə iştirak etmiş hərbi 

qulluqçulara, Silahlı Qüvvələrimizin bütün şəxsi heyətinə təbriklərini çatdırıb. 

General-leytenant Hikmət Mirzəyev şəxsi heyət adından Ali Baş Komandana dərin təşəkkürünü ifadə 

edib. O, Ali Baş Komandanın əmrlərini yerinə yetirmək və etimadını doğrultmaq üçün şəxsi heyətin hər 

zaman hazır olduğunu məruzə edib.  

 

AZƏRTAC 
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Siyasi partiyaların Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibətilə Ali Baş Komandan, Prezident 

İlham Əliyevə təbrik məktubu 

 

[14:18] 08.11.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiya Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibətilə Ali 

Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. 

AZƏRTAC təbrik məktubunu təqdim edir. 

“Cənab Ali Baş Komandan! 

Zati-alinizin hakimiyyətdə olduğu illərdə uğurla həyata keçirdiyiniz siyasət nəticəsində 

Azərbaycanın ən yeni tarixi qızıl hərflərlə yazılır. Heç şübhəsiz, bu, Sizin geniş dünyagörüşünüzün, siyasi 

uzaqgörənliyinizin, diplomatik bacarıqlarınızın, hərbi-strateji dühanızın, iqtisadi islahatlarınızın, 

xalqımızın Sizə göstərdiyi yüksək etimadın, xalq-dövlət-vətəndaş cəmiyyəti arasında qarşılıqlı anlayış və 

hörmətin ən ali təcəssümüdür. 

Sizin ölkə rəhbəri kimi, sadəcə, iqtisadi, sosial və siyasi sahələrdə deyil, müasir ordu quruculuğu 

sahəsində də gördüyünüz böyük işlər danılmazdır. Ali Baş Komandan olaraq ordumuzun həm maddi-

texniki təminatının və döyüş qabiliyyətinin, həm də şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi 

istiqamətində gördüyünüz işlər bugünkü Qələbəmizi təmin edən əsas amillərdir. 

Cari il sentyabrın 27-də Ermənistanın atəşkəs razılaşmasını pozaraq, genişmiqyaslı hərbi 

əməliyyatlara başlamasından dərhal sonra Sizin əks-hücum əmrinizlə şanlı Azərbaycan Ordusu 30 ilə 

yaxındır Ermənistanın işğalında olan Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl şəhərlərini və 200-dən çox 

kəndimizi qısa müddətdə işğaldan azad etdi. Digər rayon və şəhərlərimizin azad edilməsi uğrunda 

Azərbaycanın şanlı ordusunun hərbi əməliyyatları uğurla davam edir. 

Azərbaycan işğal atındakı torpaqlarını azad etmək üçün uğurlu hərbi əməliyyatlara davam etdiyi 

zaman Ermənistan və onun havadarlarının ölkəmizə təzyiq cəhdləri Sizin diplomatik bacarığınız, 

beynəlxalq münasibətləri doğru dəyərləndirməyiniz, məntiqli arqumentləriniz sayəsində qısa zamanda 

iflasa uğradı. 

Torpaqlarımızın düşmən işğalından azad edilməsi, əlbəttə, bizim və Azərbaycan xalqının illərdir arzu 

etdiyi xəyalların gerçəkləşməsi deməkdir. 

Əks-hücum əməliyyatları başladığı gündən bütün Azərbaycan xalqı kimi, ölkədə fəaliyyət göstərən 

siyasi partiyalar da ətrafınızda yumruq kimi birləşərək, Sizi qeyd-şərtsiz dəstəklədi. Qələbəyə təşnə olan 

xalqımız Sizin apardığınız böyük qalibiyyət yolu ilə inamla addımladı. 

Vətən torpağının hər bir qarışı bizim üçün müqəddəsdir. Ermənistanın işğalından azad olunan bütün 

torpaqlarımıza qısa zamanda sülh və əmin-amanlıq gələcək. 

Sizin dediyiniz “Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar” ifadəsi artıq vətənpərvərlik harayına 

çevrilib. Şuşa Azərbaycanın incisidir, mədəniyyət və musiqi beşiyidir. Şuşa, heç şübhəsiz, işğaldan azad 

edilməli idi. Bu böyük işi Sizin komandanlığınız ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu bacardı. Şuşanın 

Azərbaycana, Azərbaycanın Şuşaya olan 28 illik həsrətinə Siz son verdiniz. Xalqımızın 30 ilə yaxındır 

həsrətində olduğu Şuşa şəhəri artıq düşməndən geri alınıb. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı! 

Şəhidlərimizin ruhu şaddır! 

Əlbəttə, hərbi əməliyyatlar hələ də davam edir. Amma Şuşa qələbəsi Böyük Zəfərin ilk müjdəçisidir 

və Ermənistanın işğalı altında olan bütün torpaqlarımız azad edilənə qədər Azərbaycan mübarizəyə davam 

edəcək. 

Bu mübarizədə hər zaman olduğu kimi, Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Sizin yanınızdayıq və hər bir 

əmrinizə tabeyik. 

İşğal altında olan hər qarış Vətən torpağının, xüsusilə də Şuşanın düşmən tapdağından azad edilməsi 

üçün göstərdiyiniz dəyanət, qətiyyət və səbrə görə Sizi və Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirik. 

Şuşa qələbəsindən sonra Böyük Zəfər müjdənizi səbirsizliklə gözləyirik! 

Yaşasın Azərbaycan! 

Yaşasın Ali Baş Komandan! 

Yaşasın müzəffər Azərbaycan Ordusu! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

8 noyabr 2020-ci il 

1. Yeni Azərbaycan Partiyası – Əli Əhmədov 
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2. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası – Sabir Rüstəmxanlı 

3. Ana Vətən Partiyası – Fəzail Ağamalı 

4. Böyük Quruluş Partiyası – Fazil Mustafa 

5. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası – Qüdrət Həsənquliyev 

6. Demokratik İslahatlar Partiyası – Asim Mollazadə 

7. Vəhdət Partiyası – Tahir Kərimli 

8. Vətəndaş Birliyi Partiyası – Sabir Hacıyev 

9. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası – Elşən Musayev 

10. Milli Cəbhə Partiyası – Razi Nurullayev 

11. ReAL Partiyası – İlqar Məmmədov 

12. Azərbaycan Ümid Partiyası – İqbal Ağa-zadə 

13. Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası – Fərəc Quliyev 

14. Azərbaycan Demokrat Partiyası – Sərdar Cəlaloğlu 

15. Azərbaycan Xalq Partiyası – Pənah Hüseyn 

16. Ədalət Partiyası – İlyas İsmayılov 

17. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası – Mirmahmud Fəttayev 

18. Azad Demokratlar Partiyası – Sülhəddin Əkbər 

19. Azərbaycan Liberal Partiyası – Əvəz Temirxan 

20. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası – Arzuxan Əlizadə 

21. Aydınlar Partiyası – Qulamhüseyn Əlibəyli 

22. Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası – Sübut Əsədov 

23. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası – Araz Əlizadə 

24. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası – Əsli Kazımova 

25. Böyük Azərbaycan Partiyası – Elşad Musayev 

26. Milli Vəhdət Partiyası – Yunus Oğuz 

27. AĞ Partiya – Tural Abbaslı 

28. Müasir Müsavat Partiyası – Hafiz Hacıyev 

29. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası – Fuad Əliyev 

30. Azərbaycan Yurddaş Partiyası – Mais Səfərli 

31. Azadlıq Partiyası – Əhməd Orucov 

32. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası – Abutalıb Səmədov 

33. Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası – Kamil Seyidov 

34. Cümhuriyyət Xalq Partiyası – Bədrəddin Quliyev 

35. Milli Həmrəylik Partiyası – Əlisahib Hüseynov 

36. Yeni Zaman Partiyası – Musa Ağayev 

37. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası – Əli Əliyev 

38. Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası – Rafiq Turabxan 

39. Azərbaycan Kommunist Partiyası – Hacı Hacıyev və Rauf Qurbanov 

40. Milli Konqres Partiyası – İxtiyar Şirinov 

41. Müstəqil Xalq Partiyası – Əflan İbrahimov 

42. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası – Hacıbaba Əzimov 

43. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası – Tufan Kərimov 

44. Azərbaycan Təkamül Partiyası – Teyyub Əliyev 

45. Birlik Partiyası – Xudadat Xudiyev 

46. Gələcək Azərbaycan Partiyası – Ağasif Şakiroğlu 

47. Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası – Samir Cəfərov 

48. Azərbaycan Mübarizləri Partiyası – Ağadur Müslümov 

49. Qorqud Partiyası – Firudin Kərimov 

50. Milli Demokrat İdrak Partiyası – Osman Əfəndiyev”. 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşib! Bu birlik əbədi olacaq! 

 

[14:05] 08.11.2020  

 

Bu günlərdə dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək düşmənə yumruq göstərmişdim. 

Demişdim ki, bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu, dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını 

əzirik və əzəcəyik! Eyni zamanda, bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Bax, bu gün Azərbaycan xalqı bu 

yumruq kimi birləşib! Həmişə belə olacaq! Bu birlik əbədi olacaq! Bu birlik bizə gələcəkdə də bütün 

vəzifələri icra etmək üçün imkan yaradacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev xalqa müraciətində səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Mən bütün bu illər ərzində - 17 il ərzində Azərbaycan xalqının dəstəyini 

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”. 
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Prezident İlham Əliyev: Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim 

 

[13:41] 08.11.2020  

 

Mən bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. 

Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük 

Qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz 

aydın olsun dünya azərbaycanlıları! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində 

Şuşanın işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyətindən danışarkən deyib. 

“Mən bu günlərdə dünya azərbaycanlılarından və Azərbaycanda yaşayan insanlardan minlərlə 

məktub alıram. Hər gün minlərlə məktub. Sadəcə olaraq, heyfsilənirəm ki, bütün bu məktubları oxuya 

bilmirəm. Sadəcə olaraq, vaxt çatmır. Nə qədər gözəl sözlər, nə qədər böyük dəstək göstərilir. Bu gün biz 

bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq, biz məğrur xalqıq! Biz yenilməz xalqıq! Biz 

döyüş meydanında düşmənə yerini göstəririk!”, - deyə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1182 
 

Prezident İlham Əliyev: Torpaqlarımızı Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti azad edir. Eşq olsun 

bizim əsgərlərimizə!  

 

[13:35] 08.11.2020  

 

Bu 17 il ərzində mənim işimin əsas hissəsi ordu quruculuğuna həsr edilmişdir ki, biz ordumuzu necə 

gücləndirək, ordumuzu ən müasir silahlarla təchiz edək. O da asan məsələ deyildi. O silahları almaq üçün 

təkcə maddi vəsait kifayət etmir. Eyni zamanda, diplomatik, siyasi səylər göstərilməlidir və biz buna da 

nail olduq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində ordu 

quruculuğundan danışarkən söyləyib. 

“Bu gün Azərbaycan öz hərbi təchizatını bir çox ölkələrdən təmin edir. Eyni zamanda, mənim 

təşəbbüsümlə Azərbaycanda müdafiə sənayesi yaradıldı. Biz ordumuzun tələbatını böyük dərəcədə daxili 

istehsal hesabına təmin edirik. Azərbaycanda 1000-dən çox adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal edilir, o 

cümlədən ən müasir məhsullar. Budur bizim fəaliyyətimiz. Ordu quruculuğu, hərbçilərin maddi-məişət 

problemlərinin həlli, təqaüdə çıxmış hərbçilərin məişət problemlərinin dövlət tərəfindən həll olunması, 

onlara mənzillərin verilməsi, hərbçilərimizin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması. Biz demək olar ki, bütün hərbi 

şəhərciklərimizi, hərbi bazalarımızı 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”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Döyüş qabiliyyətinin artırılmasının ordu quruculuğunda əsas amil olduğunu bildirən Müzəffər Ali 

Baş Komandan deyib: “Biz müasir silahlardan istifadə edirik, texnikadan istifadə edirik, düşmənin 

texnikasını məhv edirik. Torpaqlarımızı ancaq Azərbaycan əsgəri azad edir, Azərbaycan zabiti azad edir, 

sinəsini qabağa verərək, heç nədən qorxmayaraq, əlində bayraq, əlində silah düşməni qovan da əsgərdir, 

düşməni məhv edən də əsgərdir. Eşq olsun bizim əsgərlərimizə!”. 
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Azərbaycan Prezidenti: 28 ildən sonra Şuşada yenə də azan səsi eşidiləcək 

 

[13:15] 08.11.2020  

 

Şuşa 28 il yarım işğal altında idi. Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Bu, bizim qədim, 

tarixi şəhərimizdir. Əsrlərboyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, 

bütün Qafqazın incisidir. Ancaq mənfur düşmən Şuşanı işğal altında saxlamaqla bizim mədəni irsimizə 

böyük zərbə vurdu, bizim tarixi abidələrimizi dağıtdı, bizim məscidlərimizi dağıtdı, təhqir etdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şəhidlər 

xiyabanından xalqa etdiyi müraciətdə qeyd edib. 

“Biz indi Şuşaya qayıtmışıq. Bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik, 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 eynidir. Demişdim ki, gün gələcək biz Şuşa şəhərində erməni vandalları tərəfindən 

dağıdılmış məscidlərimizi bərpa edəcəyik və bu gün gəlir. Bu gün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır. 

Bu gün bütün Azərbaycan xalqı qürur hissi ilə bu xoş xəbəri qarşılayır”, - deyə dövlətimizin başçısı bildirib. 
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Prezident İlham Əliyev: 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır 

 

[13:07] 08.11.2020 

 

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. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şəhidlər 

xiyabanından xalqa etdiyi müraciətdə bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür! Bu qələbəni biz 

döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox. Mən dəfələrlə demişəm, bütün bəyanatlara 

rəğmən ki, bu münaqişənin - Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həll yolları da 

vardır və bu gün biz bunu döyüş meydanında sübut edirik. 30 ilə yaxın mənasız danışıqlar bizi heç bir 

nəticəyə yaxınlaşdırmadı. Əzəli tarixi torpaqlarımız 30 ilə yaxın işğal altında qaldı. Danışıqlar prosesində 

Ermənistan tərəfi, sadəcə olaraq, vaxt udmaq istəyirdi, sadəcə olaraq, status-kvonu möhkəmləndirmək, 

əbədi etmək istəyirdi. Bu illər ərzində dəfələrlə Azərbaycana müxtəlif güc mərkəzlərindən göndərilən 

siqnallar bizi vəziyyətlə barışmağa sövq edib. Ancaq biz qətiyyət, cəsarət, siyasi iradə göstərərək 

Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verməyən heç bir razılaşmaya getmədik. Mən dəfələrlə bütün 

beynəlxalq 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, bizim 

başımızı aldadırdılar, sadəcə olaraq, məsələni dondurmaq istəyi müşahidə olunurdu. Biz bu Qələbəni döyüş 

meydanında qazandıq, şəhidlər verərək bu Qələbəni qazandıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Həm birinci Qarabağ, həm ikinci Qarabağ – Vətən müharibəsi adlandırdığımız müharibədə şəhid olmuş 

bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm. Yaralı soydaşlarımıza 

Allahdan şəfa diləyirəm. Biz xalqımızın, əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edirik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovuruq və qovacağıq!”. 
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Şuşa işğaldan azad edildi 

 

[12:57] 08.11.2020  

 

Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşa düşmən işğalından azad edildi! 

Gözün aydın Azərbaycan! 

Yaşa, yaşa Müzəffər Ali Baş Komandan! 

Eşq olsun şanlı Azərbaycan Ordusuna! 

Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 
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Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev: Əziz Şuşa, sən azadsan! 

 

[12:55] 08.11.2020  

 

Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar. 

Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! 

Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm! Bütün şuşalıları 

ürəkdən təbrik edirəm! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu tarixi müjdəni Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali 

Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 8-də Şəhidlər xiyabanından xalqa etdiyi müraciətdə verib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “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! Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri xiyabanda və 

Şəhidlər xiyabanında olublar 

Dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqına 

müraciət edib 

 

[13:24] 08.11.2020  

 

Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri xiyabanda və Şəhidlər xiyabanında olublar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqına müraciət 

edib. 

Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri xiyabanda ulu öndər 

Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiramlarını bildirdilər. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə əklil qoydu. 

Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirildi. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsini də 

yad etdilər. 

Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış həkim-alim Tamerlan Əliyevin məzarları üzərinə 

gül dəstələri düzüldü. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şəhidlər xiyabanına gəldilər. 

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından 

keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini yad etdilər, məzarları önünə gül dəstələri düzdülər. 

Prezident İlham Əliyev “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil qoydu. 

Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirildi. 

Dövlətimizin başçısı Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqına müraciət etdi. 

 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

xalqa müraciəti 

 

-Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar! 

Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! 

Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları 

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 günüdür! Bu qələbəni biz 

döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox. Mən dəfələrlə demişəm, bütün bəyanatlara 

rəğmən ki, bu münaqişənin - Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həll yolları da 

vardır və bu gün biz bunu döyüş meydanında sübut edirik. 30 ilə yaxın mənasız danışıqlar bizi heç bir 

nəticəyə yaxınlaşdırmadı. Əzəli tarixi torpaqlarımız 30 ilə yaxın işğal altında qaldı. Danışıqlar prosesində 

Ermənistan tərəfi, sadəcə olaraq, vaxt udmaq istəyirdi, sadəcə olaraq, status-kvonu möhkəmləndirmək, 

əbədi etmək istəyirdi. Bu illər ərzində dəfələrlə Azərbaycana müxtəlif güc mərkəzlərindən göndərilən 

siqnallar bizi vəziyyətlə barışmağa sövq edib. Ancaq biz qətiyyət, cəsarət, siyasi iradə göstərərək 

Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verməyən heç bir razılaşmaya getmədik. Mən dəfələrlə bütün 

beynəlxalq 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, bizim 

başımızı aldadırdılar, sadəcə olaraq, məsələni dondurmaq istəyi müşahidə olunurdu. Biz bu Qələbəni döyüş 

meydanında qazandıq, şəhidlər verərək bu Qələbəni qazandıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Həm birinci Qarabağ, həm ikinci Qarabağ – Vətən müharibəsi adlandırdığımız müharibədə şəhid olmuş 

bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm. Yaralı soydaşlarımıza 

Allahdan şəfa diləyirəm. Biz xalqımızın, əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edirik. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovuruq və qovacağıq! 

Şuşa 28 il yarım işğal altında idi. Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Bu, bizim qədim, 

tarixi şəhərimizdir. Əsrlərboyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, 
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bütün Qafqazın incisidir. Ancaq 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 edəcəyik, 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 eynidir. 

Demişdim ki, gün gələcək biz Şuşa şəhərində erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış məscidlərimizi bərpa 

edəcəyik və bu gün gəlir. Bu gün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır. Bu gün bütün Azərbaycan xalqı 

qürur hissi ilə bu xoş xəbəri qarşılayır. 

Biz güc toplayırıq, məqsədyönlü şəkildə, yorulmadan, bütün təzyiqlərə baxmayaraq, güc toplayırıq 

və toplamışıq. İqtisadi güc. Əgər iqtisadi gücümüz olmasaydı, bu Qələbəni əldə etmək mümkün olmazdı. 

İlk növbədə, iqtisadi müstəqillik 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 gücləndirək. Biz 

Ordumuz üçün lazım olan bütün hərbi texnikanı, silahları xarici bazarlardan alırıq. Əgər bizim iqtisadi 

imkanlarımız 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 birləşməyimiz bizə əlavə güc verdi, imkan vermədi ki, bəzi mənfur xarici 

dairələr öz çirkin planlarını Azərbaycanda həyata keçirsinlər. Halbuki belə planlar var idi, belə cəhdlər var 

idi. Biz siyasi iradə göstərərək, birlik göstərərək bu cəhdləri 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, 

qarayaxma, şər-böhtan kampaniyasının da əsas məqsədi o idi ki, bizi əsas vəzifəmizdən uzaqlaşdırsınlar, 

biz uzaqlaşaq, daxili problemlər içində boğulaq və işğal edilmiş torpaqlar işğalçıların əlində əbədi qalsın. 

Güclü siyasi iradə, xalq-iqtidar birliyi bu planları da alt-üst etdi. 

Qələbəmizin üçüncü əsas amili beynəlxalq səviyyədəki uğurlarımızdır. Biz bütün dünyaya sübut 

etdik ki, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Sübut etdik ki, əsrlərboyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda 

yaşayıb. Sübut etdik ki, erməni əhalisi bu torpaqlara 200 il bundan əvvəl köçürülübdür, necə köçürülübdür, 

hansı məqsədlərlə köçürülübdür, hamısını biz dünya ictimaiyyətinə təqdim etdik, sübutlarla, faktlarla. Biz 

sübut etdik ki, Dağlıq Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır və bu məsələ beynəlxalq hüququn norma 

və prinsipləri əsasında öz həllini tapmalıdır. Dünyanın bütün aparıcı təşkilatları, bütün beynəlxalq 

təşkilatlar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli qətnamələr, qərarlar qəbul 

edibdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, BMT Baş Assambleyasının qətnamələri, Qoşulmama 

Hərəkatının qətnamələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələri, Avropa Parlamentinin qətnamələri 

və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri birmənalı şəkildə Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsi kimi tanıdı. Bu, bizə əlavə güc verdi. Əgər biz bunu etməsəydik, bu gün münaqişənin 

ətrafında cərəyan edən proseslər bizə böyük problemlər yarada bilərdi. Biz bu illər ərzində bir çox ölkələrlə 

səmimi, 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 ölkələrlə səmimi 

dostluq əsasında münasibətlər qura bildik, qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı inam əsasında. Əgər biz bunu 

etməsəydik, 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 yerinə yetirə bilmirdi. Beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan demək olar ki, bütün ölkələrlə 

münasibətləri gərginləşdirmişdi. Biz demək olar ki, təcrid edilmiş vəziyyətdə idik. Ancaq bu gün biz 

Ermənistanı təcrid edilmiş vəziyyətə saldıq. Bizim transmilli layihələrimiz regionda tamamilə yeni mənzərə 

yaratdı. Biz regionun enerji xəritəsini, nəqliyyat xəritəsini yenidən tərtib etdik. Bizim təşəbbüsümüzlə 

reallaşan layihələr təkcə bizim xalqımızın maraqlarını təmin etmir, bir çox ölkələrin maraqlarını təmin edir, 

o cümlədən region ölkələrinin. Qonşu ölkələrlə bizim həm ikitərəfli, həm üçtərəfli 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 quruculuğu. Bu 17 il ərzində mənim işimin əsas hissəsi ordu 

quruculuğuna həsr edilmişdir ki, biz ordumuzu necə gücləndirək, ordumuzu ən müasir silahlarla təchiz 

edək. O da asan məsələ deyildi. O silahları almaq üçün təkcə maddi vəsait kifayət etmir. Eyni zamanda, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1189 
 

diplomatik, siyasi səylər göstərilməlidir və biz buna da nail olduq. Bu gün Azərbaycan öz hərbi təchizatını 

bir çox ölkələrdən təmin edir. Eyni zamanda, mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda müdafiə sənayesi 

yaradıldı. Biz ordumuzun tələbatını böyük dərəcədə daxili istehsal hesabına təmin edirik. Azərbaycanda 

1000-dən çox adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal edilir, o cümlədən ən müasir məhsullar. Budur bizim 

fəaliyyətimiz. Ordu quruculuğu, hərbçilərin maddi-məişət problemlərinin həlli, təqaüdə çıxmış hərbçilərin 

məişət problemlərinin dövlət tərəfindən həll olunması, onlara mənzillərin verilməsi, hərbçilərimizin iş 

şəraitinin yaxşılaşdırılması. Biz demək olar ki, bütün hərbi şəhərciklərimizi, hərbi bazalarımızı 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. Torpaqlarımızı ancaq 

Azərbaycan əsgəri azad edir, Azərbaycan zabiti azad edir, sinəsini qabağa verərək, heç nədən qorxmayaraq, 

əlində bayraq, əlində silah düşməni qovan da əsgərdir, düşməni məhv edən də əsgərdir. Eşq olsun bizim 

əsgərlərimizə! 

Bax, belə ordu yaratmışıq biz! Deyirdik işğalçılara, deyirdik, düz yola gəlin, işğala son qoyun, hələ 

ki, gec deyil. Ona görə bizim bütün dövrlərdəki siyasətimiz birmənalı olub. Demişik ki, əgər məsələ sülh 

yolu ilə öz həllini tapmasa, 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 torpaqlarımızı 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 düşmən. Cəbrayıl 

tamamilə dağıdılmış. Qubadlı, Zəngilan tamamilə dağıdılmış. Kəndlər, şəhərlər. Hadrut qəsəbəsi, 

Suqovuşan qəsəbəsi və bu gün Şuşa şəhəri. 

Bizim zəfər yürüşümüz davam edir. Hələ də işğal altında torpaqlar var, hələ də döyüşlər gedir. Əgər 

Ermənistan rəhbərliyi mənim tələblərimə cavab verməsə, sona qədər gedəcəyik. Heç kim bizi dayandıra 

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 ölkələrindən yardım 

istəyir, hərbi yardım istəyir, silah, texnika istəyir. Bəs, hanı sənin yenilməz ordun? Məhv etmişik onu. 

Onların bütün sözləri, onların bütün bəyanatları mif idi, yalan idi. Yenilməz ordu Azərbaycan Ordusudur! 

Bunu döyüş meydanında göstərir, düşməni torpaqlardan təkbaşına qovur. Otuz il ərzində milyardlarla dollar 

xərclənib oraya, istehkamlar qurulub, mühəndislik qurğuları 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, beynəlxalq 

təşkilatların qərar, qətnamələri bunu tələb edir. 

Əziz bacılar və qardaşlar, bu gün bu müjdəni mən burada - Şəhidlər xiyabanında doğma xalqıma 

verirəm. Bu, təsadüfi deyil. Bu, təbiidir. Bu gün şəhidlərimizin 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 meydanında 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. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, 

böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! 

Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları! 

Mən bu günlərdə dünya azərbaycanlılarından və Azərbaycanda yaşayan insanlardan minlərlə məktub 

alıram. Hər gün minlərlə məktub. Sadəcə olaraq, heyfsilənirəm ki, bütün bu məktubları oxuya bilmirəm. 
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Sadəcə olaraq, vaxt çatmır. Nə qədər gözəl sözlər, nə qədər böyük dəstək göstərilir. Bu gün biz bir daha 

bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq, biz məğrur xalqıq! Biz yenilməz xalqıq! Biz döyüş 

meydanında düşmənə yerini göstəririk! 

Bu günlərdə dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək düşmənə yumruq göstərmişdim, yumruq 

göstərmişdim. Demişdim ki, bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu, dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla 

düşmənin başını əzirik və əzəcəyik! Eyni zamanda, bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Bax, bu gün 

Azərbaycan xalqı bu yumruq kimi birləşib! Həmişə belə olacaq! Bu birlik əbədi olacaq! Bu birlik bizə 

gələcəkdə də bütün vəzifələri icra etmək üçün imkan yaradacaq. Mən bütün bu illər ərzində - 17 il ərzində 

Azərbaycan xalqının dəstəyini 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! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1191 
 

 

Helsinkidə erməni terroruna etiraz edilib 

 

[11:27] 08.11.2020  

 

Finlandiyada təhsil alan tələbələrin təşəbbüsü və Skandinaviya Azərbaycanlılarının Koordinasiya 

Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi, Azər-Türk Gənclər təşkilatının rəhbəri Ülviyyə Cabbarovanın 

dəstəyi ilə Helsinki şəhərinin Mərkəzi dəmir yolu vağzalının önündə işğalçı Ermənistan ordusunun hərbi 

təxribatlarını qınayan icazəli aksiya keçirilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Dövlət Himninin 

səsləndirilməsi ilə başlayan aksiyada soydaşlarımız təcavüzkar Ermənistan ordusunun mülki şəxslərə qarşı 

törətdiyi vandalizm aktlarını, münaqişə bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə və Bərdə şəhərlərinin və digər 

yaşayış məntəqələrinin dinc əhalisinin qadağan olunmuş ağır artilleriya silahlarından istifadə etməklə qətlə 

yetirilməsini, mülki obyektlərin dağıdılmasını pisləyiblər. Terror qurbanlarının şəkilləri önündə şamlar 

yandırılıb, onların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Əllərində erməni təcavüzünü pisləyən 

məlumatverici plakatlar və Azərbaycan bayrağı tutan gənclər fin və ingilis dillərində “Gəncə üçün dua et!”, 

“Erməni təcavüzünə son!”, “Bərdə üçün dua et!” “Erməni terrorçuluğuna son!” kimi şüarlar səsləndiriblər. 

Həzin Azərbaycan musiqilərinin canlı səsləndirildiyi dinc aksiya şəhər sakinlərinin və turistlərin də 

diqqətini çəkib. Finlandiyada təhsil alan fəal gənclər Ofeliya Verdiyeva, Fərhad Savoji, Şəfiqə Qasımzadə, 

Sevda Hüseynova, Aylin Cabbarlı, Üzeyir Abbas, Ömər Mirzəyev, Fərid Əhmədov, Aysu Saedi, Əsmər 

İbrahimzadə və Mona Savojifar yerli sakinlərə Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı terror aktı törətməsi və 

günahsız insanların, o cümlədən azyaşlı uşaqların qətlə yetirilməsi barədə məlumat veriblər. 
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərdən olan daha bir qrup özünüməşğulluq proqramı iştirakçısı üçün 

kiçik müəssisələr yaradılıb 

 

[11:18] 08.11.2020  

 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi müzəffər 

Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdən olan vətəndaşların kiçik bizneslərinin qurulması 

üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərlə təminatını davam etdirir. 

Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu gün Bakının bir neçə rayonunda həmin kateqoriyadan olan 

daha bir qrup proqram iştirakçısına biznes planlarına uyğun aktivlər verilərək, istehsal və xidmət sahələri 

üzrə kiçik müəssisələri yaradılıb. 

Onlar doğma torpaqlarının işğaldan azad edildiyinə, 30 ilə yaxın davam edən yurd-yuva həsrətlərinə 

son qoyulduğuna görə, Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını 

bildiriblər, qüdrətli Ordumuzun rəşadətindən qürur hissi keçirdiklərini vurğulayıblar. Artıq kiçik müəssisə 

sahibi olan vətəndaşlar onların sahibkarlığa çıxışı üçün yaradılan bu imkana görə də dövlətimizin başçısına 

təşəkkürlərini ifadə ediblər. Onların yolunu gözləyən yurdlarına kiçik sahibkar kimi qayıdacaqlarını fərəhlə 

bildiriblər. 

Zəngilan şəhərindən olan Şirin Cəfərov proqram çərçivəsində dülgər avadanlığı ilə təmin edilib. O, 

biznesini doğma şəhərində - Zəngilanda davam etdirəcəyini, bacardığı dülgərlik işi sahəsində öz bölgəsində 

əhaliyə xidmət göstərəcəyini deyib. 

“Artıq məcburi köçkün deyiləm, öz yurduma qayıtmağa hazırlaşan kiçik biznes sahibiyəm, bundan 

gözəl nə ola bilər!”, - deyən Ş.Cəfərov kimi düşünənlərdən biri də özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 

musiqi avadanlıqları ilə təmin edilən, Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Sirik kənd sakini Əhməd 

Şükürovdur. O, Cəbrayıl rayonunun azad edilməsi xəbərini aldıqdan sonra özünün və doğmalarının sonsuz 

sevinc içində olduğunu vurğuladı. Yurduna qayıdaraq doğma torpağını sevə-sevə yaşayacağını, verilmiş 

aktivlər hesabına qurduğu biznesini də elə Cəbrayılda inkişaf etdirmək üçün çalışacağını bildirib. 

Laçın rayonundan olan Maisə Səmədovaya broyler inkubatoru sahəsi üzrə aktivlər təqdim edilib. 

Laçının da qələbə xəbərini səbirsizliklə gözlədiyini deyən Maisə Səmədova təsərrüfatını doğma yurdunda 

– Laçında genişləndirmək arzusunu da ifadə edib. 

2020-ci il ərzində proqram çərçivəsində 12 min ailənin kiçik biznesə çıxışının təmin edilməsi işləri 

aparılır. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən bu il artıq 8300-ə yaxın işsiz və aztəminatlı şəxs 

özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub, onlardan 4500-ə yaxını mal və materiallarla təmin edilib və bu 

proses davam edir. 

Proqramın icrası zamanı əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailələri, ünvanlı sosial yardım alan ailələrin 

üzvləri və digər həssas qruplarla yanaşı, məcburi köçkünlərə də üstünlük verilir. 
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Üçrəngli bayrağımız işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda qürurla, vüqarla dalğalanır 

 

[09:59] 08.11.2020  

 

Suverenliyimizin rəmzi, qürur və güvənc yerimiz üçrəngli bayrağımız bu gün qürurla illərdən bəri 

düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımızda dalğalanır, xalqımızın azadlıq məfkurəsinə, milli-mənəvi 

dəyərlərə və ümumbəşəri ideyalara sadiqliyini nümayiş etdirir. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev deyib. 

Millət vəkili qeyd edib ki, 30 ilə yaxındır, üçrəngli bayrağımızın təcavüzkar qonşularımızın işğal 

etdiyi torpaqlarda dalğalanacağı günü gözləyirdik. İllərlə arzuladığımız, həsrətlə gözlədiyimiz bu gün artıq 

reallığa çevrilib. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuz işğal 

olunmuş ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda müzəffər yürüşünü inamla davam etdirir, özünütəsdiqin 

simvolu kimi bayrağımızı tarixi torpaqlarımıza sancır. 

Deputat əlavə edib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız 

İlham Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi uzaqgörən və müdrik siyasət nəticəsində dövlət bayrağımız 

dünyanın ən mötəbər təşkilatlarının qarşısında, ən mühüm beynəlxalq tədbirlərdə dalğalanır. Bu bayraq indi 

işğaldan azad edilmiş, Zəngilanda, Qubadlıda, Füzulidə, Cəbrayılda qürurla, vüqarla dalğalanır. Üçrəngli 

bayrağımızının Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada, Xocalıda, Xacavənddə, Xankəndində dalğalanacığı günə isə 

az qalıb. 
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Malayziyanın “New Straits Times” qəzeti Ermənistanın Azərbaycan diplomatlarını hədəfə alması 

barədə məqalə yayıb 

 

[08:55] 08.11.2020  

 

Malayziyanın ingilis dilində nəşr olunan nüfuzlu “New Straits Times” qəzeti Ermənistanın 

Azərbaycan diplomatlarını hədəfə alması barədə məqalə yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Azərbaycanlı diplomatlar Ermənsitanın hədəfinə çevrilir” adlı məqalədə 

ölkəmizin Ukraynanın Xarkov şəhərində yerləşən Fəxri konsulluğunun odlu silahdan atəşə tutulması barədə 

ətraflı məlumat və bununla əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatı öz əksini tapıb. 

Məlumatda bildirilir ki, noyabrın 6-dan 7-nə keçən gecə saat 2:30 radələrində Azərbaycan 

Respublikasının Ukraynanın Xarkov şəhərindəki Fəxri konsulluğunun binası odlu silahdan atəşə tutulub. 

Konsulluğun binasının qapısına və pəncərələrinə 6 atəş açılıb. Gecə saatlarında binada heç kəs olmadığı 

üçün konsulluğun əməkdaşları arasında zərər çəkən olmayıb. Fəxri konsulluğun kameraları hücum edən 

şəxsin 2 nəfər olduğunu qeydə alıb. 

Qeyd olunub ki, son zamanlar Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinə qarşı 

radikal erməni qüvvələri tərəfindən davamlı təhdidlərin edildiyini nəzərə alaraq, Azərbaycanın Xarkovdakı 

Fəxri konsulluğuna edilən bu hücum məhz bu təhdidlər kontekstində nəzərdən keçirilməlidir. 

Məlumatda Azərbaycan XİN-nin məsələ ilə bağlı bəyanatından sitat da gətirilib: “Radikal erməni 

qüvvələrinin Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatlarına, eləcə də yerli azərbaycanlı icmasının 

üzvlərinə qarşı təhdid xarakterli və həyati təhlükə doğuran hücumlarını qətiyyətlə pisləyirik. 

Xarici ölkələrdəki Azərbaycan vətəndaşlarına və yerli azərbaycanlı icmasının üzvlərinə qarşı edilən 

cinayət xarakterli bu kimi əməllərə görə cavabdeh şəxslərin qanun qarşısında cavab verməsi üçün ölkəmizin 

müvafiq qurumları əcnəbi ölkələrdəki yerli hüquq- mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq 

həyata keçirəcək”. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
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Cəbhədə noyabrın 8-nə olan son vəziyyət 

 

[08:27] 08.11.2020  

 

Noyabrın 7-si gün ərzində və 8-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi 

müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, döyüş əməliyyatları müxtəlif 

intensivlikdə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Sutka 

ərzində cəbhənin əsas istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vurulub. Cəbhənin bəzi sahələrində düşmən 

şəxsi heyət və hərbi texnika sarıdan itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Cəbhədə müqavimət göstərə bilməyən düşmən çıxış yolunu dinc əhalini və mülki infrastrukturu atəşə 

tutmaqda görür. Keçən gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin Tərtər, Bərdə, Ağdam, 

Ağcabədi və Qubadlı rayonlarının kəndlərini artilleriya atəşinə tutması nəticəsində dinc sakinlər arasında 

ölən və xəsarət alanlar var, mülki infrastruktura ziyan dəyib. Azərbaycan Ordusunun gördüyü cavab 

tədbirləri yalnız düşmənin legitim hərbi hədəflərinə qarşı olub. 

Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd D-20 topu və döyüş 

sursatı ilə dolu bir neçə hərbi yük avtomobili məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda döyüş əməliyyatları davam edir. Əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. 
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Ermənilərin atdıqları partlamamış hərbi sursatlar, minalar zərərsizləşdirilib 

 

[07:37] 08.11.2020  

 

Noyabrın 5-dən 7-dək Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyinə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Füzuli, Şəmkir, Tərtər rayonları, Gəncə, 

Naftalan və Yevlax şəhərləri ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ 

Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 94 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə 

Mərkəzindən 2 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 96 çağırış əsasında Agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Hacılar, Qaraxanlı, Şənlik, Avşar, Aşağı Avşar, 

Minəxorlu, Hüsülü kəndləri, Tofiq İsmayılov küçəsi, Ağdam rayonunun Orta Qışlaq, Əfətli, Kolqışlaq, 

Mirəşelli, Çəmənli, Baharlı, Böyüklü, Sarıcalı, Zəngişalı kəndləri, Baharlı-2 qəsəbəsi, Bərdə rayonunun 

Yeni Əyricə, Zümürxan, Otuzikilər, İmamqulubəyli, Ərəblər, Nazırlı, Quşçuluq, Əyricə kəndləri, Nüşabə 

küçəsi, Naftalan şəhərinin Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndi, Füzuli rayonunun Şükürbəyli, Yuxarı Veysəlli 

kəndləri, 3-cü və 5-ci Zobcuq qəsəbələri, Şəmkir rayonunun Aşağı Seyfəlli kəndi, Tərtər rayonunun Azad 

Qaraqoyunlu, Düyərli, Ələsgərli, Qaynaq, Sarıcalı, Yuxarı Sarıcalı, Yenikənd, Köçərli, Keçəlli, Səhləbad, 

Güyərli, Əskipara kəndləri, Naxır qəsəbəsi, E.Səfərov, H.Aslanov, Vaqif küçələri, Gəncə şəhəri Kəpəz 

rayonu və Yevlax şəhərinin Aran qəsəbəsində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 77 operativ 

və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 8 ədəd 

partlamamış hərbi sursat (PHS), 3 ədəd 9N235 bombacığı, 3 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan 

meteoroloji radiopelenqator və 45 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkarlanıb. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 3 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 3 ədəd 9N235 

bombacığı, mexaniki minatəmizləmə qrupu tərəfindən 25 ədəd piyada əleyhinə mina (24 ədəd PMN və 1 

ədəd PMD-6) zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 42 

777 nəfər mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 
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Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər nazirləri arasında Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı telefon danışığı 

olub 

 

[00:02] 08.11.2020  

 

Türkiyənin Xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Rusiyanın Xarici işlər naziri Sergey Lavrov 

arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bildirilir ki, nazirlər Dağlıq 

Qarabağ problemi ətrafında müzakirə aparıblar. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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7 noyabr 

 
Türkiyə və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

 

[23:45] 07.11.2020  

 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon 

danışığı olub. 

AZƏRTAC Anadolu Agentliyinə istinadla xəbər verir ki, telefon danışığında Türkiyə-Rusiya 

əlaqələri və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları başda olmaqla, bölgədəki vəziyyət müzakirə edilib. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan telefon söhbətində Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarından çıxmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Diplomatik nümayəndəliklər hücum hədəfi olmamalıdır 

 

[23:02] 07.11.2020  

 

Diplomatik nümayəndəliklər hücum hədəfi olmamalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Hikmət Hacıyev bildirib: “Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri Konsulluğu silahlı hücuma məruz qalıb. 

Diplomatik nümayəndəliklər hücum hədəfi olmamalıdır. Ermənistan asimmetrik müharibəyə keçdiyi 

dövrdə bununla bağlı şübhə erməni terror təşkilatlarına aiddir. Ukrayna səlahiyyətlilərinin hadisəyə dərhal 

reaksiyasını yüksək qiymətləndiririk”. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı ekspert: Paşinyan rejimi Qarabağda daha çox immiqrant yerləşdirəcəyini ümid 

edirdi 

 

[22:38] 07.11.2020  

 

Suriyadakı ermənilərin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə kütləvi şəkildə köçürülməsindən 

bəhs edən Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin aşkar olunan sənədləri, İrəvanın Rusiyanın səyləri 

ilə əvvəllər əldə olunmuş razılaşmalara əsasən, işğal altındakı torpaqları təhvil verməyi planlaşdırmadığını 

göstərir. 

Bunu AZƏRTAC-a beynəlxalq münaqişələr üzrə tanınmış rusiyalı ekspert, jurnalist Yevgeni 

Mixaylov Azərbaycan Ordusu tərəfindən azad edilən Zəngilan rayonunda Suriya vətəndaşlarının 

siyahılarının və pasportlarının surətlərinin aşkar edilməsinə münasibət bildirərkən deyib. 

“Yəni Paşinyan rejimi daha çox miqrantı Qarabağda yerləşdirəcəyinə və daha sonra Qarabağda 

ermənilərin böyük varlığının olduğu və onların öz müqəddəratını təyin etməsinin lazım olduğunu əsas 

götürərək danışıqlara davam etməyə ümid bəsləyirdi. Planlar alınmadı, Azərbaycan bu təxribat xarakterli 

hərəkətlərə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər gördü”, - deyə o qeyd edib. 

Ekspertin fikrincə, Ermənistan bununla yalnız dünya birliyini deyil, yaxın müttəfiqi olan Rusiyanı 

da aldatmağa çalışdı: “İrəvan, əslində, oyun oynamağa çalışdı, amma hər şey ona qarşı çevrildi. Düşünürəm 

ki, dünya ictimaiyyəti bu siyahıları oxumaqda və dünya ermənilərinin işğal altındakı torpaqları qorumaq 

üçün şovinist məqsədlərinə çatmağı planlaşdırdıqlarını anlamaqda maraqlı olacaq”. 

Xatırladaq ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Zəngilan rayonunda istifadə etdiyi binaya 

baxış zamanı Suriya vətəndaşlarının siyahılarının və pasportlarının surətləri aşkar edilib. Siyahıda adları 

göstərilən 60 suriyalı erməninin (ümumilikdə 19 ailə) Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə 

həyata keçirdiyi qanunsuz məskunlaşma prosesində Zəngilana köçürüldüyü məlum oldu. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin növbəti hərbi kolonu məhv edilib 

 

[22:06] 07.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 37-ci atıcı diviziyasının 

4-cü motoatıcı alayının növbəti hərbi kolonu məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 

Bildirilib ki, Ağdamdan Xankəndi istiqamətində hərəkət edən 3 “KamAZ”, 2 “Ural” və 2 PDM-dən 

ibarət hərbi kolonun atəşə tutulması nəticəsində düşmənin çoxlu sayda hərbi qulluqçusu məhv edilib. 

Bundan əlavə, düşmənin 30 nəfərədək hərbi qulluqçusu yaralanıb və kolonda olan hərbi texnika yanıb. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Qanunsuz məskunlaşma müharibə cinayətidir 

 

[21:27] 07.11.2020  

 

Qanunsuz məskunlaşma müharibə cinayətidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Hikmət Hacıyev bildirib: “Qanunsuz məskunlaşma müharibə cinayətidir. Ermənistanın 

təhlükəsizlik agentliyinin yerli ofisindən müsadirə olunan sənədlər Ermənistanın qanunsuz məskunlaşma 

siyasətini davam etdirdiyini və Suriya ermənilərindən muzdlu kimi istifadə etdiyini göstərir. Qanunsuz 

məskunlaşma ilə bağlı müraciətlərimiz həmsədrlər tərəfindən illərdir nəzərə alınmır”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarındakı bütün kilsə və 

məscidlər bərpa ediləcək 

 

[20:47] 07.11.2020  

 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarındakı bütün kilsə və məscidlər bərpa ediləcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Hikmət Hacıyev bildirib: “Qəbələ rayonunda XII əsrə aid Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsi tam təmir 

olunub və Azərbaycanın xristian icmasının istifadəsinə verilib. Onun təmirini bir müddət əvvəl Heydər 

Əliyev Fondu başlamışdır. İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarındakı bütün kilsələr və məscidlər 

bərpa ediləcək”. 

 
AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev ermənilərin Bərdəyə hücumları ilə bağlı UNICEF-ə və BMT-yə çağırış edib 

 

[20:15] 07.11.2020  

 

 “Erməni terrorunun daha bir günahsız qurbanı. 16 yaşlı gənc Şahmalı bu gün Ermənistanın 

Azərbaycanın dinc sakinlərinə məqsədyönlü şəkildə hücumu nəticəsində Bərdədə öldürülüb. Bərdə döyüş 

əməliyyatları zonasından uzaqdır. Hərbi hücuma zərurət yox idi". 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Hikmət Hacıyev UNICEF-ə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasına bununla bağlı 

müraciət edib. 

 

AZƏRTAC 
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ukraynadakı Azərbaycan diasporuna müraciət edib 

 

[19:39] 07.11.2020  

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ukraynadakı Azərbaycan diasporuna müraciət edib. 

Komitədən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə deyilir: 

“Noyabrın 6-da ermənilərin Ukraynanın Xarkov şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Fəxri 

konsulluğunun binasını atəşə tutması bir daha onu göstərir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş 

meydanında uğursuzluğu, dünya miqyasında ölkəmizin mövqeyinin dəstəklənməsi Azərbaycan 

diasporunun aktiv fəaliyyəti ilə əlaqəli şəkildə baş verir və bu, yalanları həqiqət kimi təqdim etməyə adət 

edən dünya erməni lobbisini, xəyanətkar erməni diasporunu təşvişə salır. Buna görə də bütün mövqelərdəki 

məğlubiyyətlər fonunda xaricdəki maraqlı erməni dairələrinin azərbaycanlılara qarşı müxtəlif təxribat 

fəndləri həyata keçirməsi təəccüblü deyil. 

Həmin qanunazidd hərəkətlərin başlıca məqsədi Azərbaycan tərəfini müəyyən təxribat xarakterli 

hərəkətlərə təhrik etmək, sonradan isə cinayət əməllərində ittiham etməkdir. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ukraynadakı Azərbaycan diasporunu ayıq-sayıq olmağa, 

ermənilərin təxribatlarına uymamağa, yalnız Ukrayna qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə və 

hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməyə çağırır. 

Bir daha bəyan edirik ki, erməni təxribatları barədə məlumatları, eləcə də bunları əks etdirən foto və 

videofaktları Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 7/24 saat fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt”i ilə çatdıra 

və rəsmi email ünvanına göndərə bilərsiniz: 

Qaynar xətt və WhatsApp: +994 50 607 98 36” 

 

AZƏRTAC 
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İsraildə erməni terrorunun qurbanlarının xatirəsi yad edilib 

 

[19:34] 07.11.2020  

 

İsraildə yaşayan azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə Qüds (Yerusəlim) şəhəri yaxınlığında “Xocalı-613” 

bağında işğalçı Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Gəncə və Bərdə şəhərlərində, eləcə də digər yaşayış 

məntəqələrində törətdiyi terror aktlarının qurbanları yad edilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, tədbirdə azərbaycanlılarla yanaşı, 

İsraildəki digər icmaların nümayəndələri və yerli sakinlər də iştirak ediblər. 

“Azİz” İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti Lev Spivak Qarabağda hərbi 

əməliyyatların başlamasından artıq 40 gün keçdiyini diqqətə çatdırıb. 

Sonra həlak olan dinc sakinlərin və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Terror 

qurbanlarını anmaq üçün Xocalı abidəsinin önünə gül dəstələri və çələnglər düzülüb. 

Tədbirdə iştirak edən Kiryat Bialik şəhər merinin müavini Nyuma Raçevskiy yəhudi xalqının haqlı 

mübarizədə daim Azərbaycanı dəstəkləyəcəyini bildirib. 

Dağ yəhudiləri sinaqoqunun baş ravvini Şmuel Simantov Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün 

dualar edib. 

Əllərində Azərbaycanın və İsrailin dövlət bayraqlarını tutan tədbir iştirakçıları şəhər sakinlərinə 

erməni vandalizmini əks etdirən bukletlər paylayıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarkovdakı Mədəniyyət və İnformasiya Mərkəzinə silahlı hücum edilib 

 

[19:30] 07.11.2020  

 

Azərbaycanın Xarkovdakı Mədəniyyət və İnformasiya Mərkəzinə silahlı hücum edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Ukraynanın Xalq rəssamı, heykəltaraş, soydaşımız Seyfəddin Qurbanov 

məlumat verib. 

Onun sözlərinə görə, ilkin ehtimala əsasən, mərkəzə iki güllə atəşi açılıb. Güllələr pəncərələrə dəyib. 

S.Qurbanov bildirib ki, baş verən insidentlə bağlı Xarkov şəhər polisinə müraciət edib. 

Xatırladaq ki, noyabrın 6-dan 7-nə keçən gecə Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri Konsulluğunun 

binasına silahlı hücum edilib. Gecə saat 02:30 radələrində Fəxri Konsulluğun Yaroslav Mudrı küçəsi, 7 

ünvanında yerləşən ofisinə 6 güllə atılıb. Güllələr binanın pəncərəsinə və qapısına dəyib. Videokameraya 

düşmüş kadrlardan görünür ki, hadisə iki gənc tərəfindən törədilib. Fakt üzrə cinayət işi qaldırılıb, polis 

təhqiqat aparır. 

Qeyd edək ki, Xarkov şəhəri ermənilərin daha çox sıx yaşadığı yerdir. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Hüsnü Kaya: Ermənilərin Azərbaycandakı məscidlərə qarşı vəhşiliyi bəşəri cinayətdir 

 

[19:29] 07.11.2020  

 

Erməni vandalların Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarında məscidləri dağıtması, Allah evindən 

tövlə kimi istifadə etməsi ağlasığmaz bəşəri cinayətdir. Bu, o qədər ağır hadisə və bağışlanmaz cinayətdir 

ki, onu sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Xristian dininə görə, başqa millətə və dinə qarşı bu cür amansız 

cinayət yolverilməzdir. Sülhsevər dünya ictimaiyyəti, ilk növbədə, xristian din xadimləri bu məsələyə 

münasibət bildirməlidirlər. Nifrət və kin dinlər və millətlər arasında düşmənçiliyin təməlidir. Ermənilərin 

Azərbaycandakı məscidlərə qarşı bu cür qatı düşmənçiliyinə heç kəs haqq qazandıra bilməz. 

Bu fikirləri türkiyəli Hüsnü Kaya AZƏRTAC-a müsahibəsində bildirib. 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusunun 

düşmən tapdağındakı torpaqlarımızı azad etməsini beynəlxalq hüququn tərkib hissəsi və Allah qarşısında 

ən savablı işlərdən biri kimi dəyərləndirən Hüsnü Kaya deyib: “Azərbaycan Ordusu beynəlxalq hüquqla 

ona verilən haqq işini həyata keçirir. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında insanlara, tarixi abidələrə və 

təbiətə qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı aktları bəşəri cinayətlərdir. Bu cinayətlər bir daha göstərdi ki, 

Azərbaycanın torpaqlarını bu yolla geri almaqdan başqa yolu qalmayıb. Ermənilərin məscidlərə qarşı 

hörmətsizliyi isə əsrlərdir davam edən türk və müsəlmana qarşı düşmənçiliyinin davamıdır. Qəlbimdə dərin 

ağrılar yaradan bu faktlar məni bir daha əmin etdi ki, Ermənistan dövləti onilliklər boyu dövlətimizə və 

xalqımıza qarşı düşmənçilik edən erməni lobbisinin əlində oyuncaqdır. Ermənilərin Azərbaycandakı 

məscidlərə qarşı vəhşiliyi bəşəri cinayətdir, bu faşist əməllərə qarşı susqunluq nümayiş etdirmək isə onlara 

şərik olmaq deməkdir”. 

İslamın sülh, dostluq və qardaşlıq dini olduğunu diqqətə çatdıran Hüsnü Kaya deyib ki, müsəlman 

ümməti olaraq dinlərə, o cümlədən səmavi dinlərə qarşı heç bir hörmətsizlik göstərməmişik. Türkiyədə 

onlarca erməni kilsəsini Allahın evi kimi qoruyuruq. Ermənilərin bu qədər faşist münasibətinə baxmayaraq, 

Bakının mərkəzində erməni kilsəsinin qorunması bir daha dünyaya kimin kim olduğunu aydın şəkildə 

göstərir. 

  

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Prezidentə yazırlar: Uzun müddətdən bəri gözlədiyimiz bu günləri bizə yaşatdığınız üçün Sizə 

minnətdarıq 

 

[19:19] 07.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşlarından, xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan, eləcə də qardaş Türkiyənin 

vətəndaşlarından Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə məktublar gəlməkdə davam edir. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Türkiyənin İstanbul şəhərindən Erdal Aksoy yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Sizi Türkiyədən 

salamlamaqdan qürur duyuram. Biz bir millət, iki dövlətik. Sizin dərin zəkanız, mükəmməl diplomatik 

fəaliyyətiniz və xalqınıza olan sevginiz hamını qarşıdakı parlaq qələbəyə ümidləndirir. Cənab Prezident, 

hər gün televiziyadakı çıxışlarınızı, yeni qələbə xəbərlərini böyük qürur hissi ilə izləyirik. Sizin türk 

kanallarına, eləcə də dünyanın bir çox məşhur KİV-lərinə verdiyiniz müsahibələri diqqətlə dinləyirik. 

Sizinlə fəxr edir, qürur duyuruq. Siz haqlı tərəfsiniz, Sizin zəfər çalacağınıza əminik. Sizə çox çətin və 

məsuliyyətli işinizdə böyük uğurlar arzu edirəm. İnşallah, tezliklə bütün Azərbaycan xalqına böyük qələbə 

sevinci yaşadacağınıza ürəkdən inanırıq. Biz Sizinləyik və Sizə duaçıyıq. Sizi və qardaş Azərbaycan xalqını 

ürəkdən dəstəkləyirik. Allah Sizi və bütün əsgərləri qorusun! Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusuna 

Qələbə arzulayırıq! Qarabağ Azərbaycandır! Zəfər Azərbaycanındır!” 

Almaniyanın Köln şəhərindən Etibar Həşimov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

Qarabağın azadlığı uğrunda yürütdüyünüz siyasətə, qələbəmizə və şanlı tarix yazdığınıza görə Sizə dərin 

təşəkkürümü bildirirəm. Siz “XXI əsr türk dünyası əsri olacaq” ifadənizi sübut edərək bu qələbələrlə 

dünyaya Türkün gücünü göstərdiniz. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq Sizi dəstəkləyir, Sizinlə fəxr edirəm. 

Allah yar və yardımçınız olsun, inşallah! Qarabağ Azərbaycandır!” 

Qubadlı sakini Mahmud Əsədov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 27 ildən sonra 

bizə yaşatdığınız sevinc hissinə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan xalqı Sizi sevir və 

yürütdüyünüz siyasətin daim arxasındadır. Allah Sizi Azərbaycan xalqına çox görməsin. Biz əminik ki, 

Qarabağın azad ediləcəyi gün elə də uzaq deyil. Allah Sizi və Ordumuzu qorusun! Qarabağ Azərbaycandır! 

Yaşasın Ali Baş Komandan!”. 

Sabirabad rayonundan Aqşin Rəhimov yazır: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

Sizin müdrik rəhbərliyiniz və şanlı Ordumuzun rəşadəti ilə torpaqlarımız mənfur erməni qəsbkarlarından 

azad olunur. Biz əmin idik ki, Siz bu haqq davasını başa çatdıracaq və müzəffər bir sərkərdə kimi tariximizə 

şanlı səhifələr yazacaqsınız. Biz inanırıq ki, çox yaxın zamanda Azərbaycanın üçrəngli şanlı bayrağı 

Qarabağın ən uca zirvəsində dalğalanacaq. Qarabağ Azərbaycandır!” 

Samux rayonunun sakini Xatay Vəliyev dövlətimizin başçısına yazır: “Müzəffər Ali Baş Komandan, 

işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda apardığınız mübarizənizi dəstəkləyir və qazanılan 

qələbələr münasibətilə Sizi, Azərbaycanın mübariz ordusunu və xalqımızı təbrik edirəm. Bu haqq 

savaşımızda bizə mənəvi dəstək olan Türkiyə Respublikasının Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana 

və türk qardaşlarımıza da şəxsən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yaşasın bir millət, iki dövlət – Azərbaycan 

və Türkiyə! Bizə mübarizəmizdə mənəvi dəstək olan Pakistan xalqına və onun Prezidentinə də öz 

minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də Samux rayonunun gəncləri olaraq, Vətənimiz, ordumuz üçün əlimizdən 

gələni etməyə hazırıq və döyüşən əsgərlərimizə hayanıq. Rayonumuzun yetirməsi olan hərbçilərimiz ön 

cəbhədə düşmənə qarşı vuruşur. Cənab Ali Baş Komandan, Allah Sizi, Azərbaycan xalqını, qəhrəman 

hərbçilərimizi və bütün türk dünyasını qorusun!” 

Ağdam sakini Təşəkkül Məmmədov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, ərazi bütövlüyümüzün bərpası 

yolunda atdığınız qətiyyətli addımlardan hər bir azərbaycanlı kimi mən də qürur hissi keçirirəm. Biz Sizinlə 

fəxr edirik. Sizin müdrik siyasətiniz və şanlı ordumuzun igid oğulları sayəsində qazandığımız qələbələr bizi 

çox sevindirir. Eyni zamanda, sevinirik ki, Vətənin cəsur övladları torpaqlarımızla bərabər, erməni 

vandallarının qurbanı olmuş neçə-neçə körpə balaların, qız-gəlinlərin, şəhidlərimizin qisasını alırlar. Uca 

Tanrı bu yolda Sizlərə yardımçı olsun. Yaşasın Ali Baş Komandanımız! Yaşasın müzəffər Ordumuz!” 

Bakı şəhər sakini Bəhruz Hüseynov: “Möhtərəm cənab Prezident, humanist rəhbər, Müzəffər Ali Baş 

Komandan, Azərbaycan dövlətinin və xalqının 2003-cü ildə növbəti dəfə bəxti gətirdi ki, ulu öndər Heydər 

Əliyevdən sonra bizə uzaqgörən siyasəti, müdrik qərarları, xalqına yaxın olmağı ilə dünya liderlərindən 

fərqlənən bir lider rəhbərlik etdi. Hər addımında qələbə duyulan, “Mən hər bir azərbaycanlının 

Prezidentiyəm” söyləyən rəhbərin xalqını növbəti qələbələrə doğru aparacağına ürəkdən inanırıq və Sizi 
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hər zaman dəstəkləyirik. Azərbaycan heç zaman bu qədər güclü olmamışdır və qüdrətli ölkəmizin son illər 

əldə etdiyi bu nailiyyətlər, qazandığı uğurlar Ulu Öndərin və Sizin adınızla bağlıdır. Bizə məhz Sizin kimi 

Vətəninə ürəkdən bağlı olan, praqmatik, enerjili, qətiyyətli, müdrik və humanist bir lider lazımdır. Doğma 

Vətənimizi işıqlı gələcəyə doğru inamla aparan, cənab Ali Baş Komandan, Allah bu yolda Sizə kömək 

olsun! Allah Sizi, xalqımızı və millətimizi qorusun!”. 

Bərdədən Elxan Hacıyev: “Hörmətli cənab Prezident, müqəddəs torpaqlarımızın işğaldan azad 

edilməsi uğrunda apardığımız bu müqəddəs müharibədə Sizə və müzəffər ordumuza yeni qələbələr arzu 

edirik. Əminəm ki, işğal edilmiş bütün torpaqlarımızı azad edəcəyik və üçrəngli bayrağımızı Şuşa şəhərində 

dalğalandıracağıq. Allah Sizə və Şanlı Ordumuza qüvvət versin! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Ağdam sakini Zahir Kazımov: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda 

apardığınız mübarizəni ailəliklə dəstəkləyir və alqışlayırıq. Azərbaycan xalqına yaşatdığınız fərəh və qürur 

hisslərinə görə Sizə minnətdarıq. Allah Sizi və qüdrətli Azərbaycan Ordusunu qorusun! Zəfərlərlə dolu 

tarixi günlərin şahidi olduğumuz üçün çox xoşbəxtik. İnanırıq ki, 30 ilə yaxın çəkdiyimiz ağrı-acılı torpaq 

həsrətinə tezliklə böyük Qələbənizlə son qoyacaqsınız. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!” 

Beyləqandan Zamiq Cahangirli: “Salam, cənab Prezident, son beş yüz ilin Azərbaycan tarixinə bir 

dövlət başçısı, bir sərkərdə kimi misli görünməmiş bir imza atırsınız. Sizin bütün fəaliyyətiniz siyasi, hərbi, 

tarixi və başqa dissertasiyaların yazılmasına rəvac verir, yeni elmi araşdırmaların predmetinə çevrilir. 

Hazırda yazılan yeni tariximizə görə Siz bir dəfə deyil, bir neçə dəfə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına 

layiq görülməlisiniz. Azərbaycanın inkişafı və xalqımızın rifahı naminə etdikləriniz üçün Sizə çox 

minnətdaram. Allah yar və yardımçınız olsun. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Yaşasın 

Ali Baş Komandan! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

Sumqayıt şəhərindən Nəhmət Bayramov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, otuz ildə birinci dəfədir ki, 

öz ad günümü alnıaçıq, üzüağ qarşıladım. Bu, Sizin iradənizin real nəticəsidir. Mən Birinci Qarabağ 

müharibəsi veteranıyam. Hazırda bir az yaşım çox olsa da, mən də cavanlarımız kimi döyüşə hazıram. 

Bizim gücümüz bizim birliyimizdədir. Bu birliyi yaradan Sizsiniz. Allah Sizi qorusun!” 

Bakı şəhər sakini Mayıl Məmmədov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, uzaqgörən 

siyasətiniz, gərgin əməyiniz nəticəsində Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını, igidliyini, cəsarətini sübut 

etdiniz. Vətənpərvərlik ruhunda atdığınız bütün addımlarla, verdiyiniz qürurverici qərarlarla uzun 

müddətdən bəri gözlədiyimiz günləri bizə yaşatdığınız üçün Sizə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin 

komandanlığınız altında son günlərdə cəbhədə tarix yazan, Azərbaycan bayrağını Qarabağımıza qaytaran 

şanlı, müzəffər Azərbaycan Ordusuna eşq olsun! Siz Azərbaycan dövlətinin bütövlüyünü və əbədiliyini 

təmin edir və gələcək nəsillər üçün daha da qüdrətli və təhlükəsiz bir Azərbaycan inşa edirsiniz. Mən I qrup 

Qarabağ müharibəsi əliliyəm. Qarabağın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə əsir götürülmüşdüm. Ağır 

dözülməz işgəncələrə məruz qalmışam. Vəhşi ermənilər qollarımı, ayaqlarımı sındırıblar, sinəmə hələ də 

izi qalan qaynar xaç damğası vurublar. Bunların nəticəsində sağalmaz xəstəliklərə düçar olmuşam. 

Ailəliyəm, iki övladım var. Dövlətimdən, Sizdən çox razıyam, bütün qərarlarınızı dəstəkləyirəm. 

Respublikamızda əmin-amanlığın, sabitliyin bərqərar olmasında Sizin böyük rolunuz var. Buna görə bütün 

Azərbaycan xalqı Sizə minnətdardır. Siz bu Vətənin mərd, igid, qəhrəman oğlusunuz. Bütün Qarabağ 

qazilərinin isə böyük hörməti və ehtiramı var. Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin ərazi bütövlüyümüz 

uğrunda apardığınız haqq mübarizənizə mən də qoşulub döyüşlərdə iştirak etmək istəyirəm. Mənim buna 

tam haqqım var. Çünki işğalçı erməni alçaqların mənə verdiyi ağır işgəncələr mənim heç vaxt yadımdan 

çaxmayacaq, bu işgəncələr mənim həyatımda iz qoyub. Qisas almaq günüdür”. 

Şəkidən Sumayə Muxtarova: “Müzəffər Ali Baş Komandan, mən Sizinlə qürur duyuram. Sizin xarici 

ölkələrin jurnalistlərinə verdiyiniz müsahibələr zamanı göstərdiyiniz qətiyyətli mövqeyiniz, tarixə 

söykənən savadlı və məntiqi cavablarınız göstərir ki, biz haqlı olaraq Sizinlə fəxr edirik. Bütün çıxışlarınızı 

və müsahibələrinizi izləyirəm. Elə səbir, elə təmkinlə verilən sualları cavablandırırsınız ki, Sizə heyran 

qalmamaq mümkün deyil. Siz xalqımıza kəndlərin və şəhərlərin azad olunması xəbərini çatdırır, bununla 

da hər bir azərbaycanlı ailəsinə sevinc və fərəh anları yaşadırsınız. Deməli, Siz və igid əsgərlərimiz sevinc 

və qürur paylayıcılarısınız. Mən Ali Baş Komandanımız başda olmaqla, qüdrətli Azərbaycan Ordusuna, 

xalqımıza və Azərbaycanı sevən bütün yaxşı insanlara cansağlığı və böyük uğurlar arzulayıram. Tezliklə 

torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək və ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Buna ürəkdən inanırıq. 

Bu inamı bizə Siz və cəsur zabit və əsgərlərimiz verir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların 

valideynlərinə və ailələrinə səbir, təmkin versin. Amin! Yaralı əsgərlərimizə isə Allahdan şəfa diləyirəm. 

Güc birlikdədir. Qarabağ Azərbaycandır!” 
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Anar Eyvazov: Ordumuzun əməliyyatları nəticəsində xeyli itki verən düşmən geri çəkilməyə 

məcbur olub 

 

[19:10] 07.11.2020  

 

Ötən sutka ərzində düşmən bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində və Ermənistan ərazisindən 

Qubadlıda yerləşən bölmələrimizin mövqelərini, o cümlədən Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonları daxil 

olmaqla, bir sıra yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlardan, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

Düşmənin atəş nöqtələrinin susdurulması üçün ordumuz tərəfindən yalnız sərhədlərimiz çərçivəsində 

adekvat tədbirlər görülür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov noyabrın 7-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

məlumat verib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, düşmənin Ağdərə istiqamətində müdafiə olunan 5-ci dağatıcı alayının xeyli 

sayda şəxsi heyəti, avtomobil texnikası və minaatanları ordumuzun atəş zərbələri ilə məhv edilib. Bu 

istiqamətdə atış mövqelərinə çıxarılan D-30 haubitsasının şəxsi heyəti bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə 

zərərsizləşdirilib. 

Ordumuzun həyata keçirdiyi digər əməliyyat nəticəsində düşmənin 6-cı dağatıcı alayının bir 

taborunun şəxsi heyəti arasında itkin düşənlər var, artilleriya divizionunda isə bir batareyanın topları sıradan 

çıxarılıb. 

Döyüşlər başlayandan indiyədək canlı qüvvə baxımından ağır itkilərə məruz qalan, buna görə də bir 

müddət əvvəl yerli sakinlər və Ermənistandan cəlb edilən könüllülərlə gücləndirilmiş düşmənin 022-ci 

xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin şəxsi heyəti bölmələrimiz tərəfindən mühasirəyə alınaraq darmadağın 

olunub. Qalan xüsusi təyinatlılar tutduqları mövqeləri tərk edərək geri çəkilməyə məcbur ediliblər. 

Döyüşlərə cəlb olunan Ermənistan silahlı qüvvələrinin 178-ci əlahiddə kəşfiyyat taborunda şəxsi heyətin 

bir hissəsi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Mətbuat katibi qeyd edib ki, əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətlərində davam 

edən döyüşlərdə xeyli sayda şəxsi heyət və hərbi texnika itkisi verən düşmən bir qədər də geriyə çəkilməyə 

məcbur edilib. 

Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Xocalı və Xocavəndin ümumilikdə 16 kəndi ordumuz tərəfindən 

işğaldan azad olunub. 

“Zəngilanda və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə baxış zamanı əldə olunan sənədlər və digər 

kəşfiyyat materialları təsdiqləyir ki, Azərbaycan Ordusu təkcə Ermənistan silahlı qüvvələri ilə deyil, 

həmçinin muzdlu əcnəbilərdən ibarət hərbi qruplaşmalarla da mübarizə aparır. Düşmən bilməlidir ki, nə 

əcnəbi döyüşçülər, nə də ki hansısa könüllü dəstələr Azərbaycan əsgərini dayandıra bilməz. Sağ qalmaq 

üçün onların bir yolu var: vaxt itirmədən silahı yerə qoyaraq döyüş meydanını tərk etmək. 

Hazırda əməliyyat şəraiti ordumuzun nəzarətindədir. Cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüşlər 

davam edir. Qələbə bizimlədir”, - deyə mətbuat katibi vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Səfir Hulusi Kılıç: Ermənistan qanunsuz məskunlaşdırma ilə Azərbaycana qarşı daha bir 

beynəlxalq cinayət törədib 

 

07.11.2020 [19:05] 

 

Ermənistan tərəfi dünya birliyinin birmənalı şəkildə terrorçu olaraq tanıdığı PKK kimi təhlükəli bir 

təşkilatın üzvlərini işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirməklə beynəlxalq hüquq 

normalarını kobud şəkildə pozaraq cinayət törədib. Ümumiyyətlə, başqa ölkənin ərazisində icazəsiz 

məskunlaşdırma həyata keçirmək bütün parametrlərinə görə cinayətdir. Belə bir qanunsuzluq terror təşkilatı 

ilə əməkdaşlığa yönəlirsə, ortaya iki beynəlxalq cinayət çıxır. 

Bu sözləri Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç AZƏRTAC-a müsahibəsində 

bildirib. 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun uğurla həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatlarının yaxın 

zamanda Qafqaz və Anadolu da daxil olmaqla, böyük bir coğrafiyaya sülh, əmin-amanlıq və inkişaf 

gətirəcəyinə əminliyini ifadə edən səfir Hulusi Kılıç deyib: “İndi söz bir daha insan haqqlarından, milli 

müqəddəratla bağlı geninə-boluna danışan beynəlxalq təşkilatlarındır: İşğaldan azad edilmiş Zəngilan 

rayonunun ərazisində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin istifadəsində olduğu aşkarlanan Suriya 

ermənilərinin Azərbaycan torpağında qanunsuz məskunlaşdırılmasına nə deyəcəksiniz? BMT, Avropa 

İttifaqı, ATƏT kimi təşkilatlar məsələnin əsl mahiyyətini bilmək istəyirsə, bu faktla bağlı dərhal araşdırıcı 

missiya yaratmalıdırlar. Ermənistan bu qanunsuz məskunlaşdırma ilə Azərbaycana qarşı işğala bərabər 

ikinci beynəlxalq cinayət törədib”. 

Fikirlərini “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı ilə tamamlayan səfir əminliklə bildirib ki, Müzəffər Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şərəfli hərb tarixi yaradan Azərbaycan Ordusu ən qısa 

zamanda torpaqlarımızın işğalına son qoyacaq və bununla da bölgəyə yeni nəfəs gələcək. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ukrayna Milli Polisi Azərbaycanın bu ölkədəki rəsmi nümayəndəliklərini öz mühafizəsinə 

götürəcək 

 

[18:54] 07.11.2020  

 

Ukrayna Milli Polisi Azərbaycanın bu ölkədəki bütün rəsmi nümayəndəliklərini öz mühafizəsinə 

götürəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Milli Polisinin başçısı İqor Klimenko bəyan edib. 

Dövlət qurumunun mətbuat xidməti özünün “Facebook” səhifəsində xəbər verir ki, Ukrayna Milli 

Polisinin rəhbəri deyib: “Yaxın vaxtlarda Ukrayna Milli Polisi Azərbaycanın bütün rəsmi nümayəndəlikləri 

öz mühafizəsinə götürəcək”. Bu qərar Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri Konsulluğunun binasının atəşə 

tutulması ilə bağlı qəbul edilib. 

“Polis bu həyasız cinayəti törədən şəxslərin tutulması üçün əlindən gələni edir və dövlətimizin 

ərazisində millətlərarası münaqişələrə yol verməməyə səy göstərəcək”, - deyə İqor Klimenko vurğulayıb. 

  

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycan 30 ildir işğal altında qalan torpaqlarına qovuşur 

 

[18:50] 07.11.2020  

 

Bir əsr bundan əvvəl bizi yox etmək istədikləri kimi, Anadolu torpaqlarından dünyaya və bölgəmizə 

sülh və rahatlıq gətirə biləcək mübarizə aparırıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ədalət və İnkişaf 

Partiyasının (AKP) Kahramanmaraş təşkilatının konfransında söyləyib. 

Türkiyənin xarici siyasətinin istiqamətləri, hökumətin həyata keçirdiyi layihələr, AKP-nin müəyyən 

etdiyi vəzifələr barədə siyasi həmfikirlərini məlumatlandıran dövlət başçısı çıxışında Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə də yer ayırıb. Bildirib ki, Azərbaycan 30 ildir işğal altında qalan torpaqlarına qovuşur. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı qüvvələri dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam 

etdirir 

 

[18:41] 07.11.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə 

pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, noyabrın 7-də düşmən tərəfin 

silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan 

atəşə tutulub. 

Bu gün saat 17 radələrində Tərtər rayonu, Əski Para kəndində fərdi yaşayış evinin yaxınlığına mərmi 

düşməsi nəticəsində 1962-ci il təvəllüdlü Osmanov Nüsrət Qurban oğlu xəsarət alıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Ukrayna XİN: Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri Konsulluğunun binasının atəşə tutulmasını 

qətiyyətlə pisləyirik 

 

[18:35] 07.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarkovdakı Fəxri Konsulluğunun binasının naməlum şəxslər tərəfindən 

atəşə tutulmasını qətiyyətlə pisləyirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. 

Hüquq-mühafizə orqanları artıq zəruri istintaq hərəkətlərinə başlayıblar. Təqsirkarlar tapılmalı və 

məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. 

Xatırladaq ki, noyabrın 6-dan 7-sinə keçən gecə Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri Konsulluğunun 

binasına silahlı hücum edilib. Gecə saat 02.30 radələrində Fəxri Konsulluğun Yaroslav Mudrı küçəsi, 7 

ünvanında yerləşən ofisinə 6 güllə atılıb. Güllələr binanın pəncərəsinə və qapısına dəyib. Videokameraya 

düşmüş kadrlardan görünür ki, hadisə iki gənc tərəfindən törədilib. Fakt üzrə cinayət işi qaldırılıb, polis 

təhqiqat aparır. 

  

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Cəbhənin Ağdam istiqamətində düşmən itki verib 

 

[18:27] 07.11.2020  

 

Cəbhənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə ciddi 

ziyan vurulub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, bu istiqamətdəki 

37-ci atıcı diviziyanın 4-cü motoatıcı alayının müdafiə sahəsindəki minaatan batareyasına endirilən 

artilleriya zərbələri nəticəsində düşmən itki verərək mövqelərini tərk edib. 

Alayın gücləndirilməsi məqsədilə buraya gətirilən və içərisində könüllülər olan avtobus qəzaya 

uğrayıb. Nəticədə 30 nəfərədək ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilərin xəsarət aldığı məlum olub. 

62-ci artilleriya briqadasının 4-cü reaktiv divizionunun atəşə tutulması nəticəsində bir BM-21 “Qrad” 

yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb, şəxsi heyət arasında ölən və yaralanan var. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Bərdə rayonunun ərazisini atəşə tutub 

 

[18:25] 07.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Bərdə rayonunun Əyricə kəndini atəşə tutub. Nəticədə bir 

nəfər kənd sakini həlak olub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarkovdakı fəxri konsulu: Bu insidentin siyasi kökləri var 

 

[18:23] 07.11.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, noyabrın 6-dan 7-sinə keçən gecə Azərbaycan Respublikasının Xarkov 

şəhərindəki Fəxri konsulluğunun binası atəşə tutulub. Güllələr pəncərəyə, giriş qapısına dəyib. Bu hadisə 

artıq şəhər polisi tərəfindən təhqiq edilir. Bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti xəbərdar edilib. 

Aşkar görünür ki, bu insidentin siyasi kökləri var. Çünki son vaxtlar, Qarabağda müharibənin qızğın 

fazası başlayandan bəri Azərbaycanın Fəxri konsulluğuna qarşı xuliqanlıq hərəkətləri müşahidə olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarkovdakı fəxri konsulu Əfqan Salmanov 

bildirib. 

Onun sözlərinə görə, əvvəllər də müxtəlif tədbirlərin keçirildiyi vaxtlarda təhqiramiz hərəkətlər 

müşahidə olunurdu. Fəxri konsulluğun binasının divarında Gəncədə həlak olanların xatirə lövhəsi 

yaradılandan sonra belə hərəkətlər xüsusilə artıb. 

Fəxri konsul deyib: “Lakin biz təsəvvür edə bilməzdik ki, ermənilər Ukraynada silaha əl atarlar. Axı 

bir var Yerevanda Ukrayna səfirliyinin qarşısına borş tökəsən, - hərçənd, bu da vandalizmdir, - Azərbaycan 

Respublikasının Xarkovdakı Fəxri konsulluğunu atəşə tutmaq isə tamamilə ayrı hərəkətdir. Ukraynanı 

Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərinə cəlb etmək – alçaqlıq, rəzalət və cinayətdir. 

Bu hərəkətlər xuliqanlıq çərçivəsindən kənara çıxır, çünki tam başqa motivlərə malikdir. Lakin mən 

açıq şəkildə bəyan edirəm: bizi qorxutmaq asan deyil! Azərbaycanlılar haqq işi uğrunda vuruşur – öz 

torpaqlarını azad edir və özgəninkinə əl uzatmır”. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Xarkov 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Ermənistanın vasitəçilərin səylərinə hörmətsizlik nümayiş etdirərək dinc insanları atəşə 

tutmasını şiddətlə qınayırıq 

 

[18:15] 07.11.2020  

 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsi noyabrın 7-də Azərbaycanın cəbhə zonasından 

kənarda yerləşən Bərdə rayonunun kəndlərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv şəkildə 

raket və ağır artilleriya atəşinə tutulması ilə bağlı məlumat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatda deyilir: “Noyabrın 7-də Azərbaycanın cəbhə zonasından 

kənarda yerləşən Bərdə rayonunun kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv şəkildə raket 

və ağır artilleriya atəşinə tutulub. 

Mövcud humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozan Ermənistan dinc azərbaycanlı əhalini hədəfə 

almaqla beynəlxalq humanitar hüququ və öz öhdəliklərini heçə sayaraq cinayət əməllərini davam etdirir. 

Bu gün Bərdə rayonunun Yeni Əyricə kəndində fərdi yaşayış̧ evinə mərmi düşməsi nəticəsində 1 

mülki şəxs - 16 yaşlı yeniyetmə həlak olub. Beləliklə, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı başlatdığı yeni hərbi təxribatları nəticəsində həlak olan azərbaycanlı mülki şəxslərin sayı 

93-ə çatıb. 

Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olaraq və beynəlxalq vasitəçilərin 

davamlı səylərinə hörmətsizlik nümayiş etdirərək təcavüz siyasətini davam etdirməsini və dinc insanları 

atəşə tutmasını şiddətlə qınayırıq. Ermənistandan beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinin tələblərinə uyğun olaraq, silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın hələ də işğal altında 

olan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarmasını tələb edirik. Bölgədə dayanıqlı sülh təmin olunması 

üçün vacib şərt işğal faktının aradan qaldırılması və məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri qayıtmasından 

ibarətdir”. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin videogörüntülərini yayıb  

 

[17:04] 07.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan 

kəndlərinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı birləşmələrinin Bərdəni atəşə tutması nəticəsində bir nəfər 

həlak olub 

 

[17:02] 07.11.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri elan edilmiş̧ humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə 

pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, noyabrın 7-də düşmən tərəfin 

silahlı birləşmələri tərəfindən Bərdə rayonu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan 

atəşə tutulub. 

Bu gün saat 16 radələrində Bərdə rayonunun Yeni Əyricə kəndində fərdi yaşayış ̧ evinə mərmi 

düşməsi nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü Rəhimov Şahmalı Ətraf oğlu həlak olub, yaşayış̧ evinə isə ciddi 

ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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İsrailli ekspert: Ermənistanın indiki rəhbərliyinin qatı antisemitizmində hədsiz qisas, isteriya, 

nifrət və faşizm əlamətləri hiss olunur 

 

[16:57] 07.11.2020  

 

Vladimir Poqosyan ad-soyadlı yüksək vəzifəli erməni məmur sosial şəbəkədəki postunda Dağlıq 

Qarabağda Ermənistanın təhrikçiliyinə cavab olaraq əks-hücum əməliyyatları aparan Azərbaycan Ordusuna 

İsraildən silah göndərilməsinin əleyhinə olduğunu bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər İsrailin populyar “YNET” informasiya-analitik saytında öz 

əksini tapıb. 

Vladimir Poqosyan yazır: “Biz Azərbaycan Ordusunu quranları bağışlamayacağıq”. 

Beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış israilli ekspert Arye Qut bu bəyanatı şərh edərək bildirib 

ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında səmimi münasibətlər Ermənistanı qıcıqlandırmaya, onda kin-küdurət, 

hətta nifrət hissi oyatmaya bilməz. 

Arye Qut deyib: “Ən dəhşətlisi odur ki, bu nifrət hissini bildirən erməni cəmiyyətindəki marginal 

qüvvələrin təmsilçisi deyil, cəmi bir neçə ay bundan əvvəl İsrail ilə yaxşı münasibətlər qurmağı “arzu edən” 

erməni elitasının nümayəndəsidir. Azərbaycan ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərində olan yəhudi 

dövlətinə məhz bu cür münasibətə görə belə nifrət bəsləyən ölkə İsrail ilə dostluq münasibətləri qura 

bilərmi? Ermənistanın tənqidi çıxışları barədə onu deyərdim ki, Azərbaycan və İsrail öz dostlarını və 

tərəfdaşlarını özləri seçir, siyasi-diplomatik və hərbi-texniki sahələrdə strateji əməkdaşlığın səviyyəsini 

özləri müəyyən edir və heç kəsin bu münasibətlərə müdaxilə etməyə haqqı yoxdur”. 

Ekspert onu da qeyd edib ki, antisemitizm və faşizmin dövlət ideologiyası olduğu, postsovet 

məkanında antisemitizm faktlarına görə birinci yeri tutan ölkədə İsrail Dövlətinin ünvanına təhqiramiz 

çağırışlar həmin ölkənin milli siyasətinin tərkib hissəsi sayıla bilər. 

Arye Qutun sözlərinə görə, tarix və yəhudi xalqı İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşist Qaregin 

Njdenin də fəal iştirakı ilə yaradılmış 20 minlik erməni legionunun qəddarlığını heç vaxt unutmayacaq. 

Arye Qut yazır: “Arxiv sənədləri ilə təsdiqlənmiş tarixi faktlar var. General Njdenin başçılıq etdiyi erməni 

legionunun məqsədi yəhudiləri və alman ordusu üçün “yararsız olan” başqa xalqları məhv etmək idi. Məhz 

erməni legionunun “sayəsində” Simferopol, Yevpatoriya, Aluşta, Kerç, Feodosiya, həmçinin Qərbi Krımın 

digər rayonları yəhudilərdən tamamilə “təmizlənmişdi”. Məgər bütün bunlardan sonra biz müasir 

Ermənistanda erməni faşist və antisemitin milli qəhrəman dərəcəsinə qaldırılmasına laqeyd baxa bilərikmi? 

Bütün bunlardan sonra ermənilər bizə – israillilərə vicdanlı, mənəviyyatlı və ədalətli olmağı öyrətmək 

istəyirlər”. 

Arye Qut vurğulayır: “Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərliyi güman edirdi ki, budəfəki müharibə 

də əvvəlki münaqişələr kimi davam edəcək. Lakin rəsmi Bakı bu dəfə yeni taktikadan, yeni strategiyadan, 

innovasiyalı silahlardan və texnologiyalardan - İsrail istehsalı olan müasir raketlərdən, radarlardan və 

radioelektron mübarizə avadanlığından, kompüter və rabitə sistemlərindən, informasiya sistemləri, 

kibernetik texnologiya və dronlardan istifadə edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda budəfəki 

müharibə əyani şəkildə göstərir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri kifayət qədər güclü və müasirdir, yaxşı 

təchiz olunub, hərbi intizam, döyüş hazırlığı yüksək səviyyədədir. Bir məqamı da unutmayaq ki, müasir 

müharibədə uğurlu hərbi əməliyyatları təmin edən daha mükəmməl texnoloji vasitələrə malik olan tərəf 

qalib gəlir”. 

Qutun fikrincə, Xocalı soyqırımını inkar edən Ermənistanın baş nazirinin “soyqırımı” sözünü 

işlətməyə mənəvi haqqı yoxdur. Qut vurğulayır: “Ermənistanın baş nazirinə xatırlatmaq istəyirəm ki, 1992-

ci ilin fevralında məhz onun ölkəsi Xocalı şəhərində dəhşətli soyqırımı aktı törədib, bu şəhərin dinc 

azərbaycanlı əhalisini məhv edib. Həmin müharibə dövründə ən qəddar və qanlı etnik təmizləmə 

aktlarından birində Ermənistan silahlı qüvvələri 613 nəfər azərbaycanlını, o cümlədən 106 qadını, 83 uşağı 

və 70 ahıl şəxsi vəhşicəsinə qətlə yetirib, aralarında qocalar, uşaqlar və qadınlar olan 1275 dinc sakin 

oğurlanıb, əsir götürülüb, misli görünməmiş işgəncələrə, təhqirlərə və alçaldılmağa məruz qalıb. Xocalının 

bu dinc sakinlərinin yeganə “təqsiri” onların azərbaycanlı olması idi. 

Bütün bunlardan sonra Ermənistan kimi kriminal bir ölkənin siyasi elitası İsrail Dövlətinə və yəhudi 

xalqına əxlaq, mənəviyyat dərsi keçmək istəyir. Bu uğursuz dövlət İsrailə və Azərbaycana, Benyamin 

Netanyahuya və İlham Əliyevə geosiyasət dərsi keçmək, bu liderlərin kiminlə əməkdaşlıq etməli və kiminlə 
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etməməli olduqlarını öyrətmək istəyir. Geosiyasətdən başı çıxmayan bədbəxt və tamamilə bisavad 

“siyasətçi” Paşinyan nə vaxtdan İsrailin xarici siyasətində iştirak edir?” 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ərazisinin atəşə tutulması xəbəri düşmənin növbəti təxribatıdır 

 

[16:32] 07.11.2020  

 

Azərbaycanın Qubadlı rayonu ərazisindən guya Ermənistanın Qafan şəhəri yaxınlığındakı David Bek 

kəndinin atəşə tutulması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbər təxribat xarakterli dezinformasiyadır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əksinə, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin bölmələri Ermənistan ərazisindən Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunmuş kəndlərini və 

Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini gün ərzində intensiv atəşə tutub. 

Ordumuz yalnız sərhədlərimiz çərçivəsində düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı adekvat tədbirlər görür. 

Nazirlik bir daha bildirir ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisində heç bir hərbi məqsədi yoxdur. 

 

AZƏRTAC 
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Kanadalı jurnalist: Azərbaycan müharibədə tezliklə tam qələbə qazanacaq 

 

[15:44] 07.11.2020  

 

Ermənistanda və Gürcüstanda fəaliyyət göstərən kanadalı jurnalist Neil Hauerin Səudiyyə 

Ərəbistanının ingilisdilli “Arabnews” qəzetində dərc edilmiş “Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tezliklə 

həlledici məqam ola bilər” sərlövhəli məqaləsində Azərbaycan Ordusunun cəbhədə böyük qələbələr 

qazandığı bildirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, cəbhə bölgəsində - Xankəndi və Şuşada olmuş kanadalı jurnalist 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin artıq tamamilə məğlub olması və bütün Dağlıq Qarabağın Azərbaycan 

Ordusunun nəzarətinə keçəcəyi barədə fikirlərini bölüşüb. Qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda müharibə 

Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatacaq. 

Prezident İlham Əliyevin “Şuşa bizim tarixi şəhərimizdir. Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq 

olar” sözlərini sitat gətirən kanadalı jurnalist qeyd edib ki, sıldırım qayaların əhatəsində yerləşən bu şəhərin 

Azərbaycan Ordusunun nəzarətinə keçməsi Ermənistanın bütün Dağlıq Qarabağı itirməsi demək olacaq. 

 

Oqtay Bayramov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Misir portalı Ermənistanın Qubadlı məscidini təhqir etməsindən yazıb 

 

[15:02] 07.11.2020  

 

Misirin “Aldiplomasy” informasiya portalı Qubadlı məscidinin Ermənistan tərəfindən təhqir əlaməti 

olaraq donuzxanaya çevrilməsi haqqında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin özünün “Twitter” 

hesabında açıqlamasını və videomaterialı yayıb. 

AZƏRTAC-a istinadla yayılan xəbərdə qeyd olunub ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Məmər 

kəndindəki XVIII əsrə aid məscid tamamilə dağıdılıb. Vandalizmlə yanaşı, XVIII əsrin dini-mədəni abidəsi 

işğal zamanı Ermənistan tərəfindən təhqir əlaməti olaraq donuzxanaya çevrilib. 

 

Oqtay Bayramov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi artilleriya atəşinə tutur 

 

[14:00] 07.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərini 

artilleriya atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ordumuzun bölmələri 

tərəfindən düşmənə qarşı cavab tədbirləri görülür. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 16 kəndi işğaldan azad edib 

 

[12:31] 07.11.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Füzulinin Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan, Üçüncü 

Mahmudlu, Qacar, Divanalılar, Cəbrayılın Yuxarı Məzrə, Yanarhac, Qubadlının Qəzyan, Balasoltanlı, 

Mərdanlı, Zəngilanın Beşdəli, Xocalının Qarabulaq, Moşxmaat, Xocavəndin Ataqut, Tsakuri kəndlərini 

işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” hesabında bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri konsulluğunun binasına hücumla bağlı cinayət işi başlanılıb 

 

[12:15] 07.11.2020  

 

Noyabrın 6-dan 7-nə keçən gecə saat 2:30 radələrində Azərbaycan Respublikasının Ukraynanın 

Xarkov şəhərindəki Fəxri konsulluğunun binası odlu silahdan atəşə tutulub. Konsulluğun binasının qapısına 

və pəncərələrinə 6 atəş açılıb. Gecə saatlarında binada heç kəs olmadığı üçün konsulluğun əməkdaşları 

arasında zərər çəkən olmayıb. Fəxri konsulluğun kameraları hücum edən şəxsin 2 nəfər olduğunu qeydə 

alıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, konsulluğun 

binasına hücumla bağlı Xarkov şəhər polisi tərəfindən cinayət işi başlanılıb. 

Qeyd olunub ki, son zamanlar Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinə qarşı 

radikal erməni qüvvələri tərəfindən davamlı təhdidlərin edildiyini nəzərə alaraq, Xarkovdakı Fəxri 

konsulluğumuza edilən bu hücum məhz bu təhdidlər kontekstində nəzərdən keçirilməlidir. 

Radikal erməni qüvvələrinin Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatlarına, eləcə də yerli 

azərbaycanlı icmasının üzvlərinə qarşı təhdid xarakterli və həyati təhlükə doğuran hücumlarını qətiyyətlə 

pisləyirik. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan vətəndaşlarına və yerli azərbaycanlı icmasının üzvlərinə qarşı 

edilən cinayət xarakterli bu kimi əməllərə görə cavabdeh şəxslərin qanun qarşısında cavab verməsi üçün 

ölkəmizin müvafiq qurumları əcnəbi ölkələrdəki yerli hüquq- mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət və 

əməkdaşlıq həyata keçirəcək. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənilər Azərbaycanın Tallindəki səfirliyinə qarşı təxribat törədiblər 

 

[12:03] 07.11.2020  

 

Estoniya KİV-lərinin verdiyi məlumata görə, ermənilər Azərbaycanın Tallindəki səfirliyinə qarşı 

təxribat törədiblər. Maskalı naməlum kişi Tallindəki islam mərkəzinin, habelə bu ölkədəki Azərbaycan və 

Türkiyə səfirliklərinin qarşısına donuz başları qoyub. Hər üç hadisə barədə polisə məlumat verilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu şəxs islam mərkəzindəki müşahidə kameralarına düşüb. Hadisə 

şahidlərinin sözlərinə görə, ləhcəsinə əsasən eston olması güman edilən bu adam rus dilində deyib: “Bu, 

Məhəmmədə hədiyyədir”. 

Bütün müsəlmanlar üçün təhqiramiz olan bu hərəkətin törədildiyi vaxtı nəzərə alsaq, belə qənaətə 

gəlmək olar ki, bu, ayrıca bir dini radikalın xuliqanlıq hərəkəti deyil, dini və milli ayrı-seçkiliyi qızışdırmaq 

məqsədilə əvvəlcədən planlaşdırılmış provokasiyadır. 

Qeyri-rəsmi məlumata görə, həmin estoniyalı bu biabırçı hərəkəti “müsəlmanların xristianlara pis 

münasibət bəsləməsinə” və “Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın Ermənistana qarşı hərəkətlərinə” cavab 

olaraq törədib. 

Azərbaycanın Baltikyanı ölkələrlə yaxşı münasibətlərinə zərər vurmağa çalışan Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı açıq-aşkar provokasiya cəhdləri göz qabağındadır. Ermənistanın Litva, Latviya və 

Estoniyadakı səfiri Tiqran Mkrtçyanın bu istiqamətdə “coşğun” fəaliyyətini nəzərə alsaq, bu biabırçı 

hərəkətdə erməni xüsusi xidmətlərinin dəst-xətti aşkar hiss olunur. Əminliklə demək olar ki, bu 

provokasiyanı törətmiş estoniyalı erməni xüsusi xidmətləri tərəfindən cəlb edilib və onların agentidir. Buna 

görə yaxşı olardı ki, Estoniyanın səlahiyyətli orqanları səfir Mkrtçyanın pozucu fəaliyyətinə diqqəti 

artırsınlar. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənilər Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri konsulluğunu atəşə tutublar 

 

[12:00] 07.11.2020  

 

Noyabrın 6-dan 7-nə keçən gecə Azərbaycanın Xarkovdakı Fəxri konsulluğunun binasına silahlı 

hücum olub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a fəxri konsul Əfqan Salmanov məlumat verib. 

Onun sözlərinə görə, gecə 02:30 radələrində Fəxri konsulluğumuzun Yaroslav Mudrov 7 ünvanında 

yerləşən ofisinə 6 güllə atılıb. Güllələr pəncərə və qapıya dəyib. 

Ə.Salmanov bildirib ki, həmin vaxt ofisdə heç kim olmadığından xəsarət alan olmayıb. Onun 

sözlərinə görə, atəşin kimlər tərəfindən açılması araşdırılır. 

Hadisənin iki gənc şəxs tərəfindən törədildiyi videokameranın müşahidəsinə düşüb. Faktla bağlı 

cinayət işi açılıb, polis araşdırma aparır. 

Qeyd edək ki, Xarkov şəhəri ermənilərin daha çox sıx yaşadığı şəhər kimi tanınır. İlkin ehtimala 

görə, hadisəni törədənlər erməni əsilli şəxslərdir. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Xarkov 

 

AZƏRTAC 
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Ermənilər Azərbaycanın Tallindəki səfirliyinə qarşı təxribat törədiblər 

 

[12:03] 07.11.2020  

 

Estoniya KİV-lərinin verdiyi məlumata görə, ermənilər Azərbaycanın Tallindəki səfirliyinə qarşı 

təxribat törədiblər. Maskalı naməlum kişi Tallindəki islam mərkəzinin, habelə bu ölkədəki Azərbaycan və 

Türkiyə səfirliklərinin qarşısına donuz başları qoyub. Hər üç hadisə barədə polisə məlumat verilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu şəxs islam mərkəzindəki müşahidə kameralarına düşüb. Hadisə 

şahidlərinin sözlərinə görə, ləhcəsinə əsasən eston olması güman edilən bu adam rus dilində deyib: “Bu, 

Məhəmmədə hədiyyədir”. 

Bütün müsəlmanlar üçün təhqiramiz olan bu hərəkətin törədildiyi vaxtı nəzərə alsaq, belə qənaətə 

gəlmək olar ki, bu, ayrıca bir dini radikalın xuliqanlıq hərəkəti deyil, dini və milli ayrı-seçkiliyi qızışdırmaq 

məqsədilə əvvəlcədən planlaşdırılmış provokasiyadır. 

Qeyri-rəsmi məlumata görə, həmin estoniyalı bu biabırçı hərəkəti “müsəlmanların xristianlara pis 

münasibət bəsləməsinə” və “Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın Ermənistana qarşı hərəkətlərinə” cavab 

olaraq törədib. 

Azərbaycanın Baltikyanı ölkələrlə yaxşı münasibətlərinə zərər vurmağa çalışan Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı açıq-aşkar provokasiya cəhdləri göz qabağındadır. Ermənistanın Litva, Latviya və 

Estoniyadakı səfiri Tiqran Mkrtçyanın bu istiqamətdə “coşğun” fəaliyyətini nəzərə alsaq, bu biabırçı 

hərəkətdə erməni xüsusi xidmətlərinin dəst-xətti aşkar hiss olunur. Əminliklə demək olar ki, bu 

provokasiyanı törətmiş estoniyalı erməni xüsusi xidmətləri tərəfindən cəlb edilib və onların agentidir. Buna 

görə yaxşı olardı ki, Estoniyanın səlahiyyətli orqanları səfir Mkrtçyanın pozucu fəaliyyətinə diqqəti 

artırsınlar. 
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“Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar” İctimai Birliyi Ermənistanın cinayətləri ilə bağlı hesabat 

hazırlayıb 

 

[11:46] 07.11.2020  

 

“Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Münasibətlərin 

Təhlili Mərkəzində işğalçı Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törətdiyi müharibə 

cinayətlərinin beynəlxalq humanitar hüquq kontekstində qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatın təqdimatı 

keçirilib. Hesabat ingilis dilində hazırlanıb və beynəlxalq qurumlara təqdim olunması nəzərdə tutulub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə “Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar” İctimai Birliyinin sədri Ramil 

İskəndərli bildirib ki, təqdim olunan hesabat ümumilikdə Ermənistan ordusunun Azərbaycan mülki 

əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlər beynəlxalq hüquq normalarına nəzərən qiymətləndirilməsi və beynəlxalq 

təşkilatlardan münasibət bildirilməsi tələbi məqsədilə hazırlanıb. 

Hesabat aşağıdakı məsələləri əhatə edir: 

• Beynəlxalq hüquqda mülki şəxslərin qorunması; 

• Qarabağ münaqişəsi haqqında bilməli olduğumuz bəzi faktlar; 

• Ermənistan tərəfindən mülki şəxslərə edilən hücumlar və mülki itkilərin sayı; 

• Atəşkəsin Ermənistan tərəfindən 3 dəfə pozulması; 

• Bərdədə mülki şəxslərin kütləvi qətlləri; 

• Gəncəyə raket zərbələri; 

• Mülki insanlara humanitar dəstək; 

• Ermənistandan neft kəmərinə raket zərbəsi; 

• Azərbaycan yalnız hərbi obyektlərə zərbə vurmaqla müharibə qanunlarına riayət etməsi; 

• Beynəlxalq hüquqda silahlı qarşıdurmalarda qadın və uşaqların qorunması; 

• Ermənistan ordusunda azyaşlı əsgərlərdən istifadə və beynəlxalq hüquqi aspektlər; 

• Təhsil müəssisələrinin Ermənistan tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadəsi; 

• Uşaqların xüsusi qorunmasının beynəlxalq hüquq aspektləri; 

• Mülki insanları qorumaq üçün Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən Ermənistanı sülhə 

məcburetmə siyasəti və beynəlxalq hüquq və doktrinalara uyğunluğu; 

• Nəticə və beynəlxalq birliyə müraciət. 

Hesabatın sonunda beynəlxalq təşkilatlara edilən müraciətdə Ermənistanın insanlığa qarşı törətdiyi 

bu müharibə cinayətlərinin qətiyyətlə pislənilməsi və təcavüzkara qarşı müvafiq tədbirlərin görülməsi tələb 

olunur. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1236 
 

 
Düşmən Ağdamın kəndlərini atəşə tutur 

 

[11:08] 07.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Ağdam rayonunun Çullu və Çıraqlı kəndləri 

artilleriya atəşinə tutulur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ordumuzun bölmələri 

tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinin susdurulması üzrə tədbirlər görülür. 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərini atəşə tutmayıb 

 

[11:02] 07.11.2020  

 

Şuşa şəhərinin Azərbaycan Ordusu tərəfindən fasilələrlə atəşə tutulması ilə bağlı Ermənistan 

tərəfinin yaydığı xəbər tamamilə həqiqətə uyğun deyil. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumatda bildirilir ki, 

Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərini atəşə tutmayıb. 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi yenidən atəşə tutub 

 

[10:46] 07.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsini, Qazyan və Hüsənli 

kəndlərini, Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyaməddinli kəndini artilleriya atəşinə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ordumuz tərəfindən 

düşmənin atəş nöqtələrinin susdurulması üzrə tədbirlər görülür. 
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Suriyalı ermənilərin Ermənistan tərəfindən Zəngilana köçürülməsinə dair sənədlər aşkar olunub 

 

[10:23] 07.11.2020  

 

İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonu ərazisində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin 

istifadəsində olmuş binaya baxış zamanı bəzi sənədli materiallar aşkarlanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, həmin materiallar təhlil olunarkən onların arasında Suriya vətəndaşlarına 

aid siyahı və pasportların surətlərinin olduğu müəyyən edilib. 

Məlum olub ki, siyahıda adları qeyd olunmuş 60 suriyalı erməni (cəmi 19 ailə) işğal olunmuş 

ərazilərdə Ermənistan tərəfindən aparılmış qanunsuz məskunlaşma prosesində Zəngilan rayonu ərazisinə 

köçürülüb. 

Həmçinin 02.05.1964-cü il təvəllüdlü, Suriya vətəndaşı, Suriyanın Haseke bölgəsinin sakini Baazo 

Hraj Sepob (pasport: 015-11-L021693), 12.11.1969-cu il təvəllüdlü, Suriya vətəndaşı, Suriyanın Hələb 

şəhərinin sakini İskandarian Hartion Avadis (Pasport: 004-11-L128622) və 01.01.1962-ci ildə Suriyada 

anadan olmuş Ermənistan vətəndaşı Kirakos Babkin (pasport: AM 0709227) adına verilmiş pasportların 

kserosurətləri də aşkarlanıb. 

Qeyd olunan istiqamətdə əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir. 
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Düşmənin xüsusi təyinatlı və kəşfiyyat bölmələrinə ciddi zərər vurulub 

 

[09:21] 07.11.2020  

 

Cəbhədə gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 022-ci xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin 

şəxsi heyəti bölmələrimiz tərəfindən mühasirəyə alınaraq məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, döyüşlər başlayandan 

indiyədək canlı qüvvə sarıdan xeyli itkiyə məruz qalan düşmən xüsusi təyinatlılarını gücləndirmək 

məqsədilə bir müddət əvvəl onlara könüllülər və yerli sakinlər də qoşulub. Buna baxmayaraq, son döyüşdə 

ağır itkilər verən xüsusi təyinatlılar mövqelərindən çəkilmək məcburiyyətində qalıblar. 

Daxil olan məlumata görə, Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən 178-ci əlahiddə 

kəşfiyyat taboru da döyüşlərdə ölü və yaralı olaraq şəxsi heyətinin yarısını itirib. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində geri çəkilməyə məcbur edilib 

 

[08:00] 07.11.2020  

 

Noyabrın 6-sı gün ərzində və 7-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi 

müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, döyüş əməliyyatları müxtəlif 

intensivlikdə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətlərində davam edib. Düşmən 

cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Cəbhənin Ağdərə istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı alayının müdafiə 

sahəsində döyüş mövqelərinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində şəxsi heyət arasında ölən və 

yaralananlar var. Düşmənin bir neçə avtomobil texnikası və minaatan qurğusu sıradan çıxarılıb. 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində düşmənin 6-cı 

dağatıcı alayın 1-ci taboru bölmələrinin şəxsi heyət arasında itkilər var. Düşmənin D-30 artilleriya 

divizionunun 3-cü batareyasının topları da sıradan çıxarılıb. 

Hazırda cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edir. 
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Xocalı qatili Seyran Ohanyan ağır yaralandı 

 

[00:04] 07.11.2020  

 

Məlum olub ki, Şuşa uğrunda şiddətli döyüşlərin gedişində Ermənistanın sabiq müdafiə naziri 

general-polkovnik Seyran Ohanyan ağır yaralanıb. Bundan əvvəl isə Ohanyanın Şuşanın hərbi komendantı 

“təyin edilməsi” məlum olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın rəsmi mənbələri Seyran Ohanyanın yaralanması barədə 

məlumatı təsdiqləyiblər. 
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6 noyabr 

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terroru barədə dəyirmi masa keçirilib 

 

[20:46] 06.11.2020  

 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə noyabrın 6-da “Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terroru” adlı onlayn 

dəyirmi masa keçirilib. 

IDEA İctimai Birliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə 

təbii sərvətlərin məhvi, ölkəmizin müxtəlif rayonlarında yerləşən mülki obyektlərin atəşə tutulması 

nəticəsində baş verən meşə yanğınları fonunda keçirilən tədbir, həmçinin 6 noyabr - Beynəlxalq Ətraf 

Mühitin Müharibə və Hərbi Münaqişələr Zamanı İstismar Edilməsinin Qarşısının Alınması Gününə təsadüf 

edib. 

IDEA İctimai Birliyi, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin 

“Yaşıl şəbəkə” ekoloji hərəkatının gənc ekoliderləri və EkoSfera Sosial-Ekoloji Mərkəzinin birgə 

əməkdaşlığı ilə təşkil edilən dəyirmi masanın əsas məqsədi müzəffər Azərbaycanın Ordusunun işğaldan 

azad etdiyi Qarabağ ərazisində və cəbhəboyu digər bölgələrdə erməni terrorçularının törətdiyi ekoloji 

cinayətlər, düşmənin torpağımızın təbii resurslarının vəhşicəsinə istismarı barədə beynəlxalq ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması və məsələyə diqqətin cəlb edilməsi olub. 

“Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terroru” adlı onlayn dəyirmi masada ekologiya və təbii 

sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov, təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov, IDEA İctimai 

Birliyinin icraçı direktoru Surxay Şükürov, Azərbaycan Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov, 

EkoSfera Sosial-Ekoloji Mərkəzinin rəhbəri, Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Firuzə 

Sultan-zadə tərəfindən təqdimatlar və çıxışlar edilib. 

Dəyirmi masada iştirak edən KİV nümayəndələrinin, ekokönüllülərin və gənc ekoliderlərin diqqətinə 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terror həyata keçirməsi, işğal edilmiş ərazilərimiz də daxil olmaqla, 

təbii resursları kortəbii şəkildə istismar etməsi, ətraf mühitin ekoloji tarazlığını pozması və istehsal 

tullantıları ilə içməli su hövzələrini çirkləndirilməsi barədə məlumatlar çatdırılıb. Bununla yanaşı, tədbir 

zamanı Azərbaycanın təcavüzə məruz qalmış təbii resurslarının bərpa edilməsi, habelə gənclərin bu prosesə 

cəlb edilməsi və potensial rolu məsələləri müzakirə olunub. 

Tədbir iştirakçıları BMT-nin 6 noyabr - Müharibə və Hərbi Münaqişələr Zamanı Ətraf Mühitin 

İstismarının Qarşısının Alınması Beynəlxalq Günü ilə əlaqədar hər kəsi dünyanın bütün ekoloji 

təşkilatlarını və geniş ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını həyata keçirməyə, Ermənistanın ekoloji 

aqressiv-terrorçu niyyətlərinə qarşı etirazınızı bildirməyə səsləyib. 
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Hikmət Hacıyev: Füzuli rayonundakı qəbiristanlıqlar ermənilər tərəfindən vandalizm və 

barbarlığa məruz qalıb 

 

[20:47] 06.11.2020  

 

Füzuli rayonundakı qəbiristanlıq ermənilər tərəfindən yerlə bir edilib. Qəbiristanlıqlar vandalizm və 

barbarlığa məruz qalıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında bildirib. 

“Ermənistanın törətdikləri barədə daha çox faktlar və hərbi cinayətlər işğal altındakı torpaqlara baxış 

zamanı ortaya çıxacaq. Ermənistan Azərbaycanın bütün izlərini silməyə çalışıb”, - deyə Prezidentin 

köməkçisi qeyd edib. 
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Prezidentə yazırlar: Sizin uzaqgörənliyiniz və uğurlu siyasətiniz sayəsində Azərbaycan hər zaman 

zəfər çalacaq 

 

[19:45] 06.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşları, eləcə də xaricdə yaşayan soydaşlarımız Prezident, Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevə məktublar göndərməkdə davam edirlər. Onlar rəşadətli ordumuzun uğurlu 

əməliyyatları, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı sevinc hisslərini bölüşür, dövlətimizin 

başçısına minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların daha bir neçəsini təqdim edir. 

Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən Müşfiq Əmiraslanov yazır: “Hörmətli cənab Prezident, biz 

xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Sizinlə fəxr edirik. Sizin bütün çıxışlarınızı və müsahibələrinizi çox 

maraqla dinləyirik. Allah Sizdən və Azərbaycanın mərd əsgərlərindən razı olsun, onlara kömək etsin. Biz 

həmişə dua edirik ki, tezliklə qələbə xəbəri ilə hamımızı sevindirəsiniz, ölkəmizi bu dərd-bəladan xilas 

edəsiniz. Mənim qardaşım oğlu Kamran da ön cəbhədədir. Onunla fəxr edirəm. Biz hamımız Sizin bütün 

qərarlarınızı dəstəkləyirik. Heç kim bizim birliyimizi poza bilməz. Arzu edirəm ki, Allahın köməyi, xalqın 

inamı ilə tezliklə Azərbaycanı bütün düşmənlərdən təmizləyəsiniz”. 

Ulyanovsk şəhərindən İslam Hüseynovun məktubunda deyilir: “Çox hörmətli cənab Prezident, bu 

gün dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq bütün dünya azərbaycanlılarının diqqəti Sizə yönəlib. 

Müzəffər Ali Baş Komandan kimi xalqımızın torpaqlarımızın bütövlüyü, haqq və ədalət uğrunda 

mübarizəsinə rəhbərlik edirsiniz. Bu gün ölkəmizə qarşı şər və böhtan kampaniyalarına külli miqdarda 

vəsait xərclənir. Azərbaycanın dünyaya açıq və aydın mesajları təhrif olunur. İndi ən mühüm işlərdən biri 

Azərbaycanın həqiqətlərini və hədəflərini dünyaya çatdırmaq üçün informasiya hücumlarını dəf etməkdir. 

Bu hər bir vətənpərvər insanın ümumi vəzifəsidir. Cənab Prezident, icazə verin, Ulyanovsk vilayətində 

yaşayan bütün azərbaycanlılar adından Sizə və Qarabağın qaytarılması, Azərbaycan torpaqlarında sülhün 

bərqərar edilməsi uğrunda əməliyyatlarda iştirak edən hərbçilərimizə alovlu dəstəyimizi çatdırım. Biz 

həmişə Sizinləyik. Sizin müdrikliyinizə, xoşməramlılığınıza, qətiyyətinizə əminik. Daim xalqımızın, 

dövlətimizin mənafelərini qorumaq üçün davamlı səy göstərdiyinizə inanırıq. Uca Allah qətiyyətinizi, 

gücünüzü yüz qat artırsın və Sizin vasitənizlə xalqımızı gücləndirsin”. 

İmişli rayon sakini Yeganə Nəsirli: “Hörmətli cənab Prezident İlham Əliyev, mən bu məktubla Sizə 

və bütün Azərbaycan xalqına böyük qələbə sevinci arzu etməklə, qəlbimdəki səmimi hisslərimi çatdırmaq 

istədim. Xalqımızın igid oğlu, dəyanətli dövlət başçımız, Siz 30 illik bir həsrətə son qoyursunuz, Sizinlə 

fəxr edirik. Vətən müharibəsi başlayan gündən Sizin televiziyada etdiyiniz çıxışlarını səbirsizliklə 

gözləyirəm, şad xəbər verəcəyinizə inanaraq hər kəlmənizi diqqətlə dinləyirəm. Bu gün mən də əlimə silah 

götürüb, çəkinmədən mənfur düşmənə qarşı vuruşmaq istərdim. Lakin iki qız övladı böyüdən bir ana 

olduğum üçün bunu edə bilmirəm. Amma var olsun Azərbaycanımın mərd oğulları ki, onlar bizi qoruyur 

və işğalçıların dərsini layiqincə verirlər. Nə yaxşı ki, mən azərbaycanlıyam və bizim Sizin kimi dövlət 

başçımız var. Tanrı Sizi qorusun! Qələbə bizimlədir! Yaşasın Azərbaycan əsgəri! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Yevlaxdan Ömər Əsədli: “Cənab Prezident, mənim 7 yaşım var. Bu məktubu da Sizə nənəmin 

köməyi ilə yazıram. Yevlax şəhərində yaşayıram. Evimizi çox sevirəm. Harasa qonaq gedəndə evə 

qayıtmağa tələsirəm. Belə başa düşürəm ki, evimiz mənim Vətənimdir. 30 il - nənəmin dediyinə görə bu 

çox böyük bir müddətdir. Bilirəm ki, 30 il bundan əvvəl mən yaşda olan uşaqlar da öz evlərindən qaçqın 

düşüblər. Onu da bilirəm ki, qaçqın düşmək - ürəyin istəsə də öz evinə qayıda bilməmək deməkdir. Mən 

onların nə çəkdiyini çox qəşəng bilirəm. 30 il sonra bu insanlar evlərinin, torpaqlarının bir 

addımlığındadırlar. Bu gün torpaqlarımız Sizin sayənizdə işğaldan azad edilir. Çox sevinirəm. Bilirəm ki, 

mən evimizi istədiyim kimi, hamı öz evini istəyir. Tezliklə hamı öz doğulduğu torpağa qayıdacaq və kim 

hansı yaşda evlərindən qaçqın düşübsə özünü elə o yaşda da hiss edəcək. Mən buna əminəm. Onları 

uşaqlığına qaytaracaqsınız. Onlara yeni həyat bəxş edəcəksiniz”. 

Qubadlı sakini Heyvagül Vəliyeva: “Hörmətli cənab Prezident, Sizə bir şəhid anası kimi müraciət 

edirəm. Sizin rəhbərliyinizlə ordumuz böyük qələbələr qazanır. Qələbə xəbərləri bizi çox sevindirir. Mən 

inanıram ki, tezliklə bütün torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək. Sizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. 

Dualarımız həmişə Sizinlədir. Allah Sizi və Ordumuzu qorusun!”. 

https://azertag.az/
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Neftçaladan Sahib Güllərov yazır: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, bir vətəndaş 

olaraq Sizin son zamanlar Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı atdığınız hər bir addımı 

bəyənir və dəstəkləyirəm. Bu haqq yolunda apardığınız şanlı mübarizəyə görə Allahdan Sizə yar və 

yardımçı olmağını arzu edirəm. Sizin sayənizdə Ordumuzla və igid əsgərlərimizlə qürur duyuruq. Biz 

həmişə Sizinləyik. Sizə inanır və güvənirik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhərindən Rəsul Hacızadə yazır: “Möhtərəm Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin 

rəhbərlik etdiyiniz ölkənin vətəndaşı olduğum üçün fəxr edirəm. Dünyada dahi çoxdur. Amma Siz 

Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda apardığınız bu müharibə ilə dahi sərkərdə olduğunuzu sübut etdiniz. 

Sizin rəhbərliyinizlə şanlı ordumuzun ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün apardığı müqəddəs 

Vətən müharibəsini hər bir azərbaycanlı kimi ürəkdən dəstəklədiyimizi bildirmək istəyirəm. Biz ailəliklə 

Sizi çox sevirik, hər zaman Sizin çıxışlarınızı sevə-sevə gözləyirik. Biz fəxr edirik ki, azərbaycanlıyıq! 

Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Arzu Həbibova: “Hörmətli cənab Prezident, bir hərbiçi anası olaraq Sizə öz dərin 

minnətdarlığımı bildirirəm. Siz öz işinizi layiqincə yerinə yetirir və bizləri bu qələbə xəbərləri ilə 

sevindirirsiniz. Mənim oğlum hazırda ön cəbhədə öz vəzifəsini yerinə yetirir. Mən bununla fəxr edirəm ki, 

oğlum belə şücaətli bir Orduda öz torpaqlarımızı mənfur düşməndən azad etmək üçün vuruşur. Səngərdə 

olan bütün əsgər və zabitlərimizə bu çətin yolda uğur arzu edirəm. Rəbbimiz hər birini qorusun. Allahın 

nəzəri üzərlərində olsun. Biz Sizinlə fəxr edirik Azərbaycan əsgəri. Qarabağ bizimdir, Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Gəncə şəhərindən Turanə Allahverdiyeva: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən 

əslən Füzuli rayonundanam. Dədə-baba torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən bəri sevincimizin həddi-

hüdudu yoxdur. İnşallah, tez bir zamanda tam qələbə çalarıq və işğal altında olan bütün ərazilərimiz yenidən 

bizim olar. Ümid yalnız Sizədir, Ali Baş Komandan və müzəffər Azərbaycan Ordusu! Allah Sizi və bütün 

hərbçilərimizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Şəkidən Tərlan Abdullayev yazır: “Cənab Prezident, Vətənini, millətini canı, qanı bahasına qoruyan 

əsgərlərimizə Ulu Tanrı yar olsun. Torpaqlarımızın mənfur düşmənlərdən azad edilməsi uğrunda canından 

keçən şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Mən də bir Azərbaycan gənci kimi hər zaman Vətən uğrunda 

döyüşə hazıram. Tanrı Sizi qorusun”. 

Neftçaladan Şəhla Abdullayeva: “Müzəffər Ali Baş Komandan, artıq hər gün Sizin cəbhədəki 

uğurlarla bağlı xəbərlərinizi eşitməyə alışmışıq. Xalq olaraq Sizin arxanızdayıq və Sizə güvənirik. İnanırıq 

ki, tezliklə bütün torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək, düşmən tapdağı altında bir qarış belə torpağımız 

qalmayacaq. Müzəffər Ali Baş Komandanımız, bu gün mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam və Sizin kimi 

dövlət başçımız vardır. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Şamaxıdan Famil Umudov: “Hörmətli Prezident, mən Umudov Famil Təvəkkül oğlu Şamaxı 

rayonunun Çarhan kəndində yaşayıram. Allah Sizi qorusun. Sizin sayənizdə Azərbaycan günü-gündən 

inkişaf edir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan müharibə dövrünü mətinliklə yaşayır, əsgərlərimiz hər gün 

irəliləyir. Bunlara görə əsgərlərimizə borclu olduğumuz qədər Sizə də borcluyuq. Sizin uzaqgörənliyiniz 

və uğurlu siyasətiniz sayəsində Azərbaycan dövləti hər zaman zəfər çalacaq. İnşallah, bayrağımız tezliklə 

Qarabağda, Şuşada dalğalanacaq və bir daha enməyəcək. Şamaxı şəhəri də bu müharibə dövründə Sizin və 

Azərbaycan Ordusunun yanındadır. Şamaxıdan hərbi xidmətə gedən çağırışçılarla yanaşı, xeyli sayda 

könüllü ordu sıralarına qatılıb. Cənab Prezident, bu Sizin düzgün siyasətinizin, çıxışlarınızın, güclü 

təşkilatçılığınızın nəticəsidir. Çünki biz Sizə güvənirik və Sizinlə fəxr edirik. Allah tezliklə bizə qələbə 

sevincini yaşatsın. Mən və həmkəndlilərim Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ötən il baş vermiş zəlzələ 

zamanı Sizin göstərdiyiniz qayğı və diqqəti heç vaxt unutmarıq. Şamaxıda ziyan dəymiş evlər bərpa edilib 

və ya yenidən tikilərək insanlara verilib. Hörmətli Prezident, son illərdə ölkəmizin əldə etdiyi uğurlar, sabit 

inkişaf Sizin adınızla bağlıdır. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin işlərinin davamıdır. İnanıram ki, Ordumuz 

qələbə çalacaq. Var olsun Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız ki, Azərbaycan tarixini zəfərlə yazır. Eşq 

olsun Prezidentimizə!”. 

Lənkərandan Mədinə Kəlbiyeva yazır: “Hörmətli sərkərdəmiz, mən 5-ci sinifdə oxuyuram. Həmişə 

Sizin çıxışlarınızı televiziyadan izləyirəm və Sizi alqışlayıram. İşğal altında olan 4 rayonumuzu və 200-dən 

çox kəndimizi azad edərək özümüzə qaytardığınız üçün Sizə təşəkkür edirəm. Bu müharibə bizim haqq 

səsimizdir. Mənim atam da hazırda ön cəbhədə həkim-cərrah kimi çalışır. Mən hər gün Siz, atam və 

əsgərlərimiz üçün dualar edirəm. Allah Sizi də, atamı da, bütün əsgər və zabitlərimizi də qorusun! Tezliklə 

bütün Qarabağımız qaytarmaq ümidi ilə... Sizi çox sevirəm. Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş mövqelərinə zərbələr endirilib 

 

[19:34] 06.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə yaxınlığındakı atış nöqtələrinə çıxarılan D-30 haubitsasının 

heyəti bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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COJEP beynəlxalq təşkilatının Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisini qətlə yetirməsi ilə bağlı 

hesabatı eyniadlı jurnalda dərc olunub 

 

[19:30] 06.11.2020  

 

Fransada fəaliyyət göstərən COJEP beynəlxalq təşkilatının Ermənistanın Azərbaycanın mülki 

vətəndaşlarını qətlə yetirməsi ilə bağlı hesabatı “COJEP” jurnalında tam şəkildə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, hesabatın əvvəlində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə ətraflı 

məlumat verilir. Qeyd edilir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi regionda ən uzun sürən (təxminən 30 

il) münaqişədir. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf 7 rayonu – Laçın, 

Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan Ermənistan tərəfindən işğal edilib. Münaqişə 

Dağlıq Qarabağ regionunda və ətraf 7 rayonda yaşayan bir milyondan çox azərbaycanlının həyatına mənfi 

təsir göstərib, sosial, iqtisadi və humanitar problemlər yaradıb. Qeyd edilən 7 rayon Dağlıq Qarabağ 

regionuna daxil deyil. Dağlıq Qarabağ regionunun ümumi ərazisi 4400 kvadratkilometrdir. Ətraf 7 rayonun 

ümumi ərazisi isə bundan demək olar ki, 3 dəfə böyükdür – 11000 kvadratkilometrdir. Məcburi köçkünlərin 

90 faizdən çoxu həmin 7 rayondandır. Dağlıq Qarabağ regionundan qovulan azərbaycanlıların sayı isə 86 

mindir. 

Qeyd edilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq 

hüququn norma və prinsipləri əsasında həll edilməsinə dair dörd qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrdə 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən dərhal 

çıxarılması tələb olunur. 

Hesabatda bildirilir ki, bu il sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə xətti boyunca 

genişmiqyaslı təxribata başlayıb. Ermənistan silahlı qüvvələri intensiv şəkildə yaşayış məskənlərini, tarixi 

və mədəni tikililəri, strateji əhəmiyyət daşıyan obyektləri, cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən və əhalinin 

sıx məskunlaşdığı əraziləri qəsdən ağır artilleriyadan, raket sistemlərindən və beynəlxalq konvensiyalarla 

qadağan olunmuş silahlardan atəşə tutur. 

BMT Baş Məclisinin 14 dekabr 1974-cü il tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Qadın və uşaqların 

fövqəladə hallarda, silahlı münaqişələr dövründə müdafiəsi haqqında bəyannamə”də qeyd edilir ki, mülki 

əhalinin, xüsusilə qadınların və uşaqların hücumlara məruz qalması qadağandır. Bütün ölkələr 1925-ci il 

tarixli Cenevrə Protokoluna və 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarına, hərbi münaqişələr zamanı 

insan hüquqlarına hörmət edilməsi, xüsusilə qadınların və uşaqların qorunmasının təmin olunması ilə bağlı 

digər sənədlərə əməl etməlidirlər. 

Hesabatda sentyabrın 27-dən oktyabrın 28-dək Azərbaycanın mülki əhalisinin sıx məskunlaşdığı 

şəhər və rayonların Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket hücumlarına məruz qalması ilə bağlı 

faktlar və rəqəmlər, fotolar əks olunub. Ermənistanın Azərbaycan şəhərlərinə atdığı mərmilərin, dağılan 

evlərin sayı, həlak olan və yaralanan insanların adları verilib. Vurğulanıb ki, Ermənistan qadın, uşaq, yaşlı 

demədən mülki əhalini, dinc sakinlərlə yanaşı, mülki, eləcə də strateji əhəmiyyətə malik obyektləri hədəfə 

alır. 

Qeyd edilir ki, bu hesabat Ermənistanın cari il sentyabrın 27-dən etibarən beynəlxalq humanitar 

hüququ pozaraq Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi müharibə cinayətlərini sistemləşdirmək məqsədilə 

hazırlanıb. 
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Müdafiə Nazirliyi Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin videogörüntülərini yayıb 

 

[19:09] 06.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin 

videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla videogörüntüləri təqdim edib. 
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Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və 

aradan qaldırılması məqsədilə Dövlət Komissiyası yaradılıb 

 

[19:07] 06.11.2020  

 

Prezident İlham Əliyev noyabrın 6-da “2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan 

Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki 

əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə 

dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sərəncamda 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan Respublikası silahlı 

qüvvələrinin ölkəmizə qarşı törətdiyi növbəti hərbi təxribata cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələrinin qətiyyətli əks-hücum əməliyyatlarına başladığı və bir neçə rayonu, eləcə də strateji 

əhəmiyyətli digər əraziləri işğaldan azad etdiyi qeyd olunur. Vurğulanır ki, Vətən torpaqlarını işğaldan azad 

edən rəşadətli və müzəffər Ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan 

silahlı qüvvələri darmadağın edilərək, canlı qüvvə və texnika sarıdan böyük itkilər verərək geri çəkilməyə 

məcbur olub. Döyüş meydanındakı acınacaqlı məğlubiyyətlərinin əvəzini çıxmaq üçün Azərbaycanın 

münaqişə zonasından və cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən şəhər və rayonlarındakı mülki əhalini, eləcə də 

infrastruktur obyektlərini hədəf seçib, müxtəlif növ silahlarla, o cümlədən artilleriya və ballistik raketlərlə 

atəşə tutaraq insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri törədib, mülki şəxsləri vəhşicəsinə qətlə 

yetirib, insanların əmlakına, infrastruktur obyektlərinə irimiqyaslı zərər vurublar. 

Sərəncama əsasən, sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən 

infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini 

və aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri Əli Əsədov Dövlət Komissiyasının sədri, Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev sədrin müavini 

təyin olunub. Komissiyanın tərkibinə 11 üzv daxildir. 

Dövlət Komissiyasına Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazisinə təcavüzü nəticəsində 

mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti 

subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini iki ay müddətində təmin edib Azərbaycan Prezidentinə 

məlumat vermək tapşırılıb. Həmçinin Komissiya qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən dəymiş ziyanın 

aradan qaldırılması, zərər vurulmuş obyektlərin tam bərpası və təmir-tikinti işlərinin həyata keçirilməsi 

üçün tələb olunan maliyyə vəsaiti barədə təkliflər təqdim etməlidir. Komissiya aidiyyəti dövlət orqanları 

ilə birlikdə dəymiş ziyana və onun aradan qaldırılmasına, o cümlədən zərər vurulmuş obyektlərin tam 

bərpası və təmir-tikinti işlərinin aparılmasına çəkilmiş xərclərə dair vahid məlumat bazasını yaratmalı, 

görülmüş işlər barədə ictimaiyyəti mütəmadi məlumatlandırmalıdır. 

 

AZƏRTAC 
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2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən 

infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın 

qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

[18:40] 06.11.2020  

 

2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin ölkəmizə qarşı törətdiyi 

növbəti hərbi təxribata cavab olaraq, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri qətiyyətli əks-hücum 

əməliyyatlarına başlamış və Azərbaycan Respublikasının bir neçə rayonunu, eləcə də strateji əhəmiyyətli 

digər ərazilərini işğaldan azad etmişdir. Vətən torpaqlarını işğaldan azad edən rəşadətli və müzəffər 

Ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan Respublikasının silahlı 

qüvvələri darmadağın edilərək, canlı qüvvə və texnika sarıdan böyük itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur 

olmuş və döyüş meydanındakı acınacaqlı məğlubiyyətlərinin əvəzini çıxmaq üçün Azərbaycanın münaqişə 

zonasından və cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən şəhər və rayonlarındakı mülki əhalini, eləcə də infrastruktur 

obyektlərini hədəf seçmiş, müxtəlif növ silahlarla, o cümlədən artilleriya və ballistik raketlərlə atəşə tutaraq 

insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri törətmiş, mülki şəxsləri vəhşicəsinə qətlə yetirmiş, 

insanların əmlakına, infrastruktur obyektlərinə irimiqyaslı zərər vurmuşlar.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur 

obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini və aradan 

qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə aşağıdakı tərkibdə Dövlət Komissiyası (bundan sonra – Dövlət 

Komissiyası) yaradılsın: 

Dövlət Komissiyasının sədri 

Əli Əsədov – Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Dövlət Komissiyasının sədr müavini 

Şahin Mustafayev – Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini 

Dövlət Komissiyasının üzvləri 

Anar Ələkbərov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi  

Zeynal Nağdəliyev – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri 

Şahmar Mövsümov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri 

Gündüz Kərimov – Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Qanunvericilik və 

hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi 

Xalid Əhədov – Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi 

Kəmaləddin Heydərov – Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri 

Mikayıl Cabbarov – Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri 

Samir Şərifov – Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri 

Ceyhun Bayramov – Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri 

Anar Quliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri 

Kamran Əliyev – Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru. 

2. Dövlət Komissiyası: 

2.1. 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən 

infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini 

iki ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.2. bu Sərəncamın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulan qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən dəymiş 

ziyanın aradan qaldırılması, zərər vurulmuş obyektlərin tam bərpası və təmir-tikinti işlərinin həyata 
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keçirilməsi üçün tələb olunan maliyyə vəsaiti barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

2.3. aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə birlikdə bu Sərəncamın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulan 

ziyana və onun aradan qaldırılmasına, o cümlədən zərər vurulmuş obyektlərin tam bərpası və təmir-tikinti 

işlərinin aparılmasına çəkilmiş xərclərə dair vahid məlumat bazasının yaradılmasını, habelə həmin 

məlumatların daim yenilənməsini təmin etsin; 

2.4. görülmüş işlər barədə ictimaiyyətin mütəmadi məlumatlandırılmasını təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 2.3-cü bəndində nəzərdə 

tutulmuş məlumatların beynəlxalq ictimaiyyətə, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması üçün 

tədbirlər görsün. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 6 noyabr 2020-ci il. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1254 
 

Anar Eyvazov: Azərbaycan əsgəri düşmənin 30 il müddətində qurduğu istehkamları yarır, 

pusquları dağıdır və hədəfə yaxınlaşır 

 

[19:03] 06.11.2020  

 

Ötən sutka ərzində düşmən bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun 

mövqelərini, Tərtər, Goranboy daxil olmaqla, bir sıra yaşayış məntəqələrimizi, o cümlədən Ermənistanın 

Berd, Çəmbərək və Vardenis rayonları istiqamətindən Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsəndə yerləşən 

mövqelərimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov noyabrın 6-da Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

bildirib. 

Anar Eyvazov deyib ki, əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində 

gedən döyüş əməliyyatlarında düşmən bölmələri şəxsi heyət və texnika sarıdan itkilər verərək geriyə 

çəkilməyə məcbur edilib. Ordumuz Ağdam və Ağdərə istiqamətlərində pusquya salmaqla və atəş zərbələri 

ilə düşmənin hərbi kolonunu, artilleriya batareyasını və silah-sursat anbarını darmadağın edib. Düşmənin 

komandir heyəti daxil olmaqla xeyli sayda canlı qüvvəsi, bir rabitə avtomobili, sursatla dolu iki “KamAz” 

maşını və qoşqusunda top olan üç “Ural” maşını, xeyli sayda digər sursat və artilleriya qurğuları məhv 

edilib. 

Mətbuat katibi qeyd edib ki, düşmənin Tərtərin işğal olunmuş Göyarx kəndinin ərazisindəki 

minaatan heyəti ordumuzun dəqiq atəşi ilə məhv edilib. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə 

canlı qüvvə və döyüş texnikası sarıdan xeyli itki verən düşmən bu itkilərin yerini doldura bilmir, bölmələrdə 

ərzaq, hərbi əmlak, döyüş sursatı və yanacaq çatışmır. Bölmələrinin idarə olunmasında problemlər var. 

Qubadlı-Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə ordumuzun zərbələrinə tab gətirə bilməyən düşmən 

mövqeləri ataraq qaçıb. 

Anar Eyvazov deyib ki, Müzəffər Ali Baş Komandanın əmri ilə Azərbaycan əsgəri düşmənin işğal 

edilmiş ərazilərdə 30 il müddətində tikdiyi istehkam maneələrini yarır, qurduğu pusquları dağıdır və hədəfə 

yaxınlaşır. Əks-hücum əməliyyatında ordumuzun qarşısında duran əsas tapşırıq çətin relyef və iqlim 

şəraitində mütəşəkkil qaydada irəliləmək və işğal altında olan torpaqlarımızı cinayətkar ordu 

qruplaşmasından xilas etməkdir. 

Mətbuat katibi qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan Ordusunun qarşısında təkcə Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin bölmələri deyil, həm də xaricdən cəlb edilmiş xeyli sayda muzdlu və əcnəbi terrorçu 

döyüşçülər var. Əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına görə, bu döyüşçülər erməni əsilli müxtəlif ölkə 

vətəndaşlarıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi hiyləgərcəsinə onları qabağa, faktiki olaraq ölümə 

verməklə bu əcnəbilərin Azərbaycan tərəfindən döyüşlərə cəlb edildiyinə dair iftiralar atır, onların 

cəsədlərinə də sahib çıxmır. Əcnəbilərin belə ərazilərdə kifayət qədər döyüş təcrübəsi olmadığına və dil 

probleminə görə onların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkilində ciddi problemlər yaranır. Pərakəndə şəkildə 

fəaliyyət göstərən bu qruplaşmaların Azərbaycan Ordusu ilə döyüşə girməkdən imtina etmələrinə dair 

məlumatlar var. Əcnəbi döyüşçülər də Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin tələsinə düşdüklərini dərk 

etməli, dərhal silahı yerə qoymalıdır. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə uzun müddətdir bu günə 

hazırlaşan Azərbaycan əsgəri hazırda döyüşdə zəfər qazanır. Qələbə bizimlədir. 

 

AZƏRTAC 
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Avropa Şurası jurnalistika və jurnalistlərin müdafiəsi platforması Fransaya xəbərdarlıq edib 

 

[18:58] 06.11.2020  

 

Avropa Şurasının jurnalistika və jurnalistlərin müdafiəsinin təşviqi internet platforması Fransanın 

TF1 televiziya kanalını və onun jurnalisti Lizron Budulu hədəfə alan nifrət kampaniyası ilə bağlı Fransaya 

xəbərdarlıq edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, internet platformasının tərəfdaşları olan “Avropa Jurnalistlər 

Federasiyası” (EFJ) və “Sərhədsiz reportyorlar” (RFS) təşkilatları tərəfindən təqdim edilmiş xəbərdarlıqda 

təhlükənin mənbəyinin qeyri-müəyyən olduğu, jurnalistlərin hələ də sıxışdırıldığı bildirilir. Qeyd edilir ki, 

L.Budul oktyabrın 22-də Dağlıq Qarabağda vəziyyəti əks etdirən reportajından sonra onun və TF1 kanalının 

sosial şəbəkələrindəki hesablarında çoxsaylı təhqiramiz mesajlar yazılıb. L.Budul bir neçə gün davamlı 

olaraq nifrət zəminli çıxışların və hədələrin hədəfinə çevrilib. TF1 televiziya kanalının elektron poçtuna 

təhqir və hədə dolu mesajlar göndərilib, zənglər edilib. 

Erməni icmasının TF1 kanalının qarşısında nümayiş keçirdiyi və nəticədə reportajın kanalın internet 

səhifəsindən silindiyi vurğulanıb. 

Xatırladaq ki, L.Budulun Dağlıq Qarabağdan hazırladığı reportaj erməni lobbisinin təzyiqi ilə TF1 

kanalının internet səhifəsindən silinsə də, sonradan Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin və icmasının 

fəaliyyəti nəticəsində bərpa olunub. 

  

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Strasburq 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi Azərbaycanın Tərtər və Ağdam rayonlarının Ermənistan tərəfindən 

artilleriya atəşinə tutulmasından yazıb 

 

[18:44] 06.11.2020  

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi AZƏRTAC-a istinadla Azərbaycanın Tərtər 

və Ağdam rayonlarının noyabrın 5-də Ermənistan ordusu tərəfindən artilleriya atəşinə tutulması barədə 

məqalə yayıb. 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə istinadla deyilir: “Noyabrın 5-də saat 

14:40-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhərini, Tərtər rayonunun Səhləbad kəndini, 

həmçinin Ağdam rayonunun Hacıturallı və Əfətli kəndlərini atəşə tutub. Azərbaycan Ordusunun bölmələri 

tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı cavab tədbirləri görülür”. 

Məlumatda, həmçinin Anadolu agentliyinə istinadla bildirilir ki, noyabrın 5-də Azərbaycan 

Ermənistan hərbçilərinin atdığı “Smerç” raketini zərərsizləşdirib. Nəticədə Tərtər şəhərinə düşən raket 

partlamayıb. 

Agentlik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinə istinadla cəbhənin Tərtər istiqamətində 

aparılan uğurlu əməliyyat barədə də məlumat verib. Həmin məlumatda isə qeyd edilib ki, düşmənə endirilən 

artilleriya zərbələri ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10-cu dağatıcı diviziyasının Tonaşen kəndində 

yerləşən 7-ci dağatıcı alayının qərargahı, əsgər kazarmaları, sursatla dolu avtomobil texnikaları və digər 

hərbi infrastrukturu dağıdılıb. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna istinadla Ermənistanın hücumu nəticəsində bu 

günədək 92 dinc sakinin, o cümlədən 11 uşağın və körpənin həyatını itirdiyi, 36-sı uşaq olmaqla 400-dən 

çox insanın yaralandığı bildirilib. 

Bununla yanaşı, 2971 evin və 100 çoxmənzilli binanın dağıdıldığı, 502 mülki obyektə zərər dəydiyi 

qeyd edilib. 

  

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
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Düşmən Tərtərin kəndlərini artilleriya atəşinə tutur 

 

[18:14] 06.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayonunun Qazyan, Qaynaq, Qapanlı və Hüsənli 

kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ordumuz düşmənin atəş 

nöqtələrinin susdurulması üzrə cavab tədbirləri görür. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin minaatanlarının Göyarxdakı atış nöqtələrinə zərbələr endirilib 

 

[17:47] 06.11.2020 

 

Tərtər rayonunun işğal olunmuş Göyarx (keçmiş Levonarx) kəndinin ərazisindəki düşmənin atış 

nöqtələrinə çıxarılan minaatanların heyəti bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin Ağdərədə yerləşən hərbi hissələri iflic vəziyyətindədir 

 

[17:10] 06.11.2020  

 

Ağdərədə yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələri 1-ci ümumqoşun ordusunun 10-cu dağatıcı diviziyası 

və 5-ci dağatıcı alayının bölmələrinin təminatında ciddi çatışmazlıqlar yaranıb. Belə ki, bölmələrdə ərzaq, 

hərbi əmlak, döyüş sursatları, yanacaq sürtkü materialları çatışmır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, cəbhənin Ağdərə 

istiqamətində gedən döyüşlərdə canlı qüvvə və döyüş texnikası sarıdan xeyli itki verən düşmən bu itkilərin 

yerini doldurmaq imkanına malik deyil. 

Bundan əlavə, qeyd olunan hərbi hissələrlə komandanlıq arasında rabitə əlaqəsi kəsilib və bölmələrin 

idarə olunmasında da problemlər yaranıb. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1260 
 

Rusiya Prezidenti RF Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 

vəziyyəti müzakirə edib 

 

[17:01] 06.11.2020  

 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin RF Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə Dağlıq Qarabağ 

ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə RF Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov 

bildirib. 

D.Peskov deyib: “Qarabağ ətrafında vəziyyət, həmçinin nizamlama üzrə səylər barədə fikir 

mübadiləsi davam edib”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Türkiyə mediası: Ermənistan qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə cinayətlər 

törədir 

 

[16:24] 06.11.2020  

 

Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri (KİV) Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və ölkəmizə qarşı 

davam etdirdiyi hərbi təxribatlarına dair məlumatları gündəmdə saxlamaqdadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədində, eləcə də münaqişə 

bölgəsindən xeyli aralıda yerləşən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəş altında saxlamasına dair 

xəbərlər, düşmən ordusunun qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə ağır müharibə cinayətləri 

törətməsi, müzəffər Azərbaycan Ordusunun göstərdiyi şücaətə dair ən yeni xəbərlər davamlı şəkildə dünya 

və Türkiyə ictimaiyyətinə çatdırılır. 

Düşmənin qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməsi, muzdlu əsgərlərin və terrorçuların münaqişə 

bölgəsində Azərbaycana qarşı döyüşməsinə dair faktlara istinad edən Türkiyə mediası bildirir ki, bütün 

bunlar Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətinin təzahürüdür. Köşə yazarları və ekspertlər Azərbaycan 

ilə Ermənistan arasındakı fərqi müqayisəli şəkildə təhlil edərək əsaslandırırlar ki, təcavüzkar dövlət heç bir 

halda Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini təkbaşına həyata keçirə bilməzdi. İşğalçı dövlət hazırkı 

döyüşlərdə də Azərbaycanın qarşısında davam gətirmək iqtidarında deyil. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Prezidentin köməkçisi: Qubadlının məscidi Ermənistan tərəfindən təhqir əlaməti olaraq 

donuzxanaya çevrilib 

 

[16:17] 06.11.2020  

 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Məmər kəndindəki XVIII əsrə aid məscid. Məscid tamamilə 

dağıdılıb. Vandalizmlə yanaşı, XVIII əsrin dini-mədəni abidəsi işğal zamanı Ermənistan tərəfindən təhqir 

əlaməti olaraq donuzxanaya çevrilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında bildirib. 
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Yaponiya universitetində erməni faşizmi pislənilib 

 

[16:12] 06.11.2020  

 

Yaponiyanın ən nüfuzlu beş ali təhsil müəssisəsindən biri olan Hokkaydo Universitetində 

“Azərbaycanda multikulturalizm modeli” ilə bağlı müntəzəm keçirilən növbəti dərsin mövzusu Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə, Azərbaycanın Bərdə, Gəncə, Tərtər rayonlarında ermənilərin dinc əhaliyə qarşı 

törətdiyi vəhşiliklərə həsr olunub. 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Yaponiyanın dövlət 

təqaüdçüsü Əlibəy Məmmədov tərəfindən aparılan dərslər Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ilə 

Hokkaydo Avrasiya Araşdırmalar Mərkəzinin razılığı əsasında keçirilir. 

Ə.Məmmədov yaponiyalı tələbələrə Azərbaycan xalqının qanuni və tarixi ərazilərinin erməni 

işğalçılarından azad edilməsi uğrunda Vətən müharibəsinə başlaması haqqında ətraflı məlumat verib. Qeyd 

edilib ki, 30 ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycan xalqı sülh tərəfdarı olsa da, Ermənistan rəhbərliyi həmişə sülh 

danışıqlarını pozmuş və dəfələrlə Azərbaycanın qanuni sərhədlərində təxribat törədib. Azərbaycan 

torpaqlarından işğalçı ordunun çıxarılması ilə bağlı BMT-nin 4 qətnaməsi bu günədək yerinə yetirilməyib. 

Sentyabrın 27-də ərazilərimiz yenidən atəşə tutulmasına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu işğalçılara qarşı 

əks-hücuma keçib və düşmənə ağır zərbə vuraraq, işğal altındakı torpaqlarımızın böyük hissəsini azad edib. 

Cəbhədə məğlub olan düşmən ağır silahlardan istifadə edərək Azərbaycanın döyüş bölgəsindən uzaqda 

yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər rayonlarında dinc əhaliyə qarşı qadağan olunmuş raketlərdən istifadə edib. 

Nəticədə Gəncədə 26, Bərdədə 27, Tərtərdə 17 dinc sakin qətlə yetirilib. 

Dərs zamanı tələbələrin mövzu ilə bağlı sualları cavablandırılıb, erməni faşizmi pislənilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun məğlubiyyətindən hiddətlənən erməni lobbisi obyektiv informasiyalar 

yayan KİV-ləri hədəf alıb 

 

[14:48] 06.11.2020  

 

Artıq 40 gündən çoxdur ki, bütün dünya ictimaiyyətinin diqqəti Azərbaycan Ordusunun həyata 

keçirdiyi uğurlu əks-hücum əməliyyatına yönəlib. Bu günlər ərzində bəzi ermənipərəst KİV-lərin qərəzli 

münasibətinin şahidi olduq. Lakin əsl peşəkar və obyektiv yanaşma ortaya qoyan media orqanları da kifayət 

qədər çoxdur. 

Təəssüflər olsun ki, erməni millətçilərinin və erməni terror təşkilatlarının üzvləri belə hallarda yenə 

də öz ənənələrinə sadiq qalaraq ədalətin tərəfində olan həmin KİV-ləri təhdid edir, bəzən informasiyanı 

hazırlayan müxbirləri hətta ölümlə hədələyirlər. 

Bir müddət əvvəl Fransadakı erməni lobbisinin “TF1” telekanalına qarşı təhdidlərinin və nifrət dolu 

təhqirlərinin şahidi olmuşduq və bu günlərdə də bu cür hərəkətlər davam etdirilir. 

Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevdən müsahibə almış İtaliyanın “La Repubblica” qəzeti də 

bu günlərdə erməni lobbisinin və millətçilərin əsassız ittihamları, təhqir və təhdidləri ilə üzləşib. Sosial 

şəbəkələrdə edilən paylaşımlarında açıq şəkildə nüfuzlu nəşri təhqir edən bu şəxslər saxta iddialarını 

yenidən gündəmə gətirməyə, Azərbaycanın ədalətli mübarizəsinə kölgə salmağa cəhdlər edirlər. 

Ermənistan ordusunun uğursuzluqlarından, bu ölkə hakimiyyətinin yarıtmaz siyasətindən 

hiddətlənən erməni lobbisi və millətçilər sosial şəbəkələrdə həqiqəti söyləyən xarici KİV-ləri, beynəlxalq 

təşkilatları təhqir və təhdid etməklə məşğuldurlar. Lakin anlamaq lazımdır ki, artıq hazırkı dünyamızda 

həqiqəti gizlətmək, kimlərisə uydurma iddialara inandırmaq mümkünsüzdür. 

Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyev də özünün “Twitter” hesabında “La Repubblica” qəzetinin jurnalisti Peitro Del Renin 

erməni lobbisinin təhqiramiz hücumuna məruz qaldığını bildirərək yazıb: “Erməni lobbisi tərəfindən 

jurnalistlərin təhdid edilməsini, azad mediaya, ifadə azadlığına qarşı bu cür hücumları şiddətlə qınayırıq. 

Biz “Sərhədsiz Reportyorlar”a, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinə çağırış edirik ki, Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsinin obyektiv reallıqlarını işıqlandıran peşəkar jurnalistlərə və mediaya qarşı fiziki, 

mənəvi təhdidləri, təhqiramiz şəxsi hücumları qınasınlar. İfadə azadlığına hörmət edilməlidir”. 

Azərbaycan güclü dövlətdir və qüdrətli ordumuz var. Bu ordu bu gün döyüş meydanında illərdir işğal 

altından saxlanılan torpaqlarını azad edir. Bunu isə bu gün bütün dünya bilir və qəbul edir. 

 

AZƏRTAC 
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Əsir düşmüş erməni pastor: Erməni əsgərlərini silahı yerə qoymağa çağırıram, çünki onlar 

başqasının torpağında vuruşurlar 

 

[13:39] 06.11.2020  

 

Ermənistanın Gümrü şəhərinin Adventist kilsəsinin Azərbaycana əsir düşmüş pastoru Hovsep 

Saakyan Araratoviçlə noyabrın 6-da Yeddinci Günün Adventistlərinin Dua Evində görüş keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə əvvəlcə Hovsep Saakyan, Bakıdakı və Gəncədəki Yeddinci 

Günün Adventistləri icmalarının pastorları Elşən Cabbarov və Elşən Səmədov dua ediblər. 

Sonra çıxış edən Elşən Cabbarov bildirib ki, Allah hər zaman sülhün tərəfindədir, insanların həmişə 

sülh içində yaşamasını istəyir. Biz insanları sülhə çağırırıq. Allah müqəddəs kitabda bu barədə deyib. Biz 

yalnız sülh sayəsində xoşbəxt yaşaya bilərik. 

Daha sonra Hovsep Saakyan çıxış edərək deyib ki, o, həmişə erməni və Azərbaycan xalqlarının sülh 

içində yaşamasını istəyib: “Bu gün biz Allahın çağırışını eşitdik. Allah istəyir ki, biz sülh şəraitində 

yaşayaq. Allah müharibə istəmir. Allah insanlığı, eləcə də Azərbaycan və erməni xalqlarını ona görə yaratdı 

ki, hamımız sülh və əmin-amanlıq içində yaşayaq. Mən çox şadam ki, Allah möcüzə nəticəsində həyatımı 

qoruyub saxladı və mən indi buradayam”. 

Hovsep Saakyan bildirib ki, ona hərbi komissarlıqdan zəng edib müharibədə iştirak etməli olduğunu 

deyiblər. O isə vuruşmaq istəmədiyini bildirib: “Mən dini inancıma görə müharibənin tərəfdarı olmadığımı, 

əlimə silah götürüb heç kəsi öldürə bilməyəcəyimi dedim, lakin mənə bunun heç bir əhəmiyyətinin 

olmadığını dedilər. Mən cəbhəyə getdim və heç kəsi öldürməyəcəyimi dedim. Mənə imkan yaratsaydılar, 

vuruşmaq əvəzinə arxa cəbhədə hospitalda xəstələrə yardım edərdim. Lakin bizimkilər buna imkan 

vermədilər. Mən cəbhəyə yollansam da, əlimə silah götürüb vuruşmadım. Mən qərara gəlmişdim ki, 

insanları xilas edəcəyəm. Bu, baş verdi və mən bir nəfər yaralanmış şəxsə kömək etdim. Biz Qubadlıda 

olanda heç bir saat keçmədi ki, mərmilər partlamağa başladı. Mən sağ ayağımdan qəlpə yarası aldım. Məni 

hospitala köçürmək istəyirdilər. Lakin biz yolda olanda yenidən mərmi partladı və maşınımız qəzaya düşdü. 

Yanımdakıların hamısı öldü, bircə mən sağ qaldım. Allah məni qorudu və mənə yeni bir imkan verdi. Mən 

Azərbaycan və erməni xalqlarını sülhə çağırıram. Allah istəyir ki, biz əmin-amanlıq içində yaşayaq”. 

Pastor erməni əsgərlərinə çağırış edərək deyib ki, silahı yerə qoysunlar, vuruşmasınlar. Çünki onlar 

başqasının torpağında vuruşurlar. “Mənimlə 60 nəfər var idi. Əminliklə deyə bilərəm ki, onlar da döyüşmək 

istəmirdilər. Onlar da sülh tərəfdarı idilər. Çünki onlar da cavan idilər, onların ailəsi, uşaqları vardı, 

müharibəni dayandırıb evlərinə qayıtmaq istəyirdilər. Necə ki, mən ailəli insanam, doqquz aylıq qızım var 

və tezliklə ailəmə qovuşmaq istəyirəm, onlar da mənim kimi ailələrinə qovuşmaq istəyirdilər”. 

Erməni pastor hazırda Azərbaycanda saxlanma şəraiti ilə bağlı danışaraq burada hər şeyin 

qaydasında olduğunu, paltar və yeməklə təmin edildiyini bildirib, buna görə təşəkkür edib. O, həmçinin 

erməni patriarxı II Qareginin müharibə çağırışlarını qəbul etmədiyini vurğulayaraq deyib ki, müqəddəs 

kitab insanları sülhə çağırır. Öldürmək böyük günahdır. “Buna görə də erməni din xadimlərinin müharibə 

çağırışlarını qınayıram. Təəssüf ki, vətənimdə erməni kilsəsinin digər icmalara münasibəti pisdir, onları 

sekta hesab edir. Mən orada olan zaman Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir kilsənin bombalanmasının və 

ya atəşə tutulmasının şahidi olmamışam”, - deyə o əlavə edib. 

Azərbaycana əsir düşdükdən sonra Hovsep Saakyanın əsir hüquqlarına və dini inancına hörmətlə 

yanaşılıb. Onun kilsəyə gətirilməsi də, bu humanist münasibətin bariz nümunəsidir. 

Azərbaycanda bütün dövrlərdə olduğu kimi, hətta müharibə şəraitində belə multikultural dəyərlərə, 

insan hüquqlarının təmin olunmasına sadiqliyini nümayiş etdirib. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda adventizm XIX əsrin sonlarından yayılmağa başlayıb. Çar Rusiyası 

dövründə Azərbaycanda adventizm əsasən molokanlar arasında yayılıb. Lakin çar müstəbid rejimi 

adventistləri təqib etməyə başladıqdan sonra onların rəhbərləri həbsxanaya atıldı və ya sürgünə göndərildi, 

digərləri isə ölkədən çıxarıldı. Buna baxmayaraq, Rusiya imperiyası dövründə Azərbaycanın ayrı-ayrı 

yerlərində kiçik adventist dini icmalar mövcud olub. 

Sovet hakimiyyəti illərində də Azərbaycanda adventistlər fəaliyyət göstərib. Keçən əsrin 80-ci 

illərində Bakıda adventistlərin sayı 100 nəfərə yaxın olub. 

1991-ci ildə Azərbaycan xalqı dövlətçilik ənənəsini yenidən bərpa etdikdən sonra respublikamızda 

yaşayan adventistlər öz inanclarını qorxmadan, çəkinmədən yaşamaq və yaymaq imkanı əldə etdilər. 1980-
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ci illərin sonunda ölkəmizdə adventistlərin sayı 125 nəfər olduğu halda, günümüzdə onların sayı təqribən 

400 nəfərə yaxındır. 

Ermənistanda Qriqoryan kilsəsinin şəksiz hökmranlığı şəraitində digər dinlərin və dini icmaların 

nümayəndələri daim təzyiq altında saxlanılır, onların hüquqları kobud şəkildə pozulur, dini hissləri 

tapdanır. Bu günlərdə Yeddinci Günün Adventistləri icmasının nümayəndələrinin silahlandırılaraq cəbhəyə 

göndərilməsi bunun bariz nümunəsidir. 

Adventistlər müharibəni və silahlı qarşıdurmada iştirakı qəbul etmirlər. İcma üzvləri əllərinə silah 

götürmür, silahdan istifadə etmirlər. Buna baxmayaraq, ciddi insan resursu çatışmazlığı ilə üzləşən 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi hətta adventistləri belə zorla silahlandırıb cəbhəyə göndərir. 

Ermənistanın Gümrü şəhərinin Adventist kilsəsinin pastoru Hovsep Saakyanın dini inanclarının əleyhinə 

olaraq zorla silahlandırılıb cəbhəyə göndərilməsi bunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmən cəbhənin Qubadlı istiqamətində mövqeləri ataraq qaçıb 

 

[13:33] 06.11.2020  

 

Cəbhənin Qubadlı-Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun atəş zərbələrinə 

tab gətirə bilməyən düşmən mövqeləri ataraq qaçıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, məlum olub ki, 

Ermənistandan gətirilərək müdafiə zolağına yerləşdirilən 556-cı və 522-ci motoatıcı alayların bölmələri 

onlara tapşırılan hədlərə çıxmayıb. 

Eyni zamanda, şəxsi heyət hazırlıqsız, təcrübəsiz və intizamsız olmaqla yanaşı, verilən əmr və 

tapşırıqlara da səhlənkar yanaşıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin silah-sursat anbarı partlayıb 

 

[13:24] 06.11.2020  

 

Xankəndi yaxınlığında yerləşən silah-sursat anbarından yük avtomobillərinə yüklənən döyüş 

sursatlarının partlaması güclü yanğına səbəb olub. Alov tez bir zamanda anbara keçib və nəticədə güclü 

partlayış baş verib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sursat anbarı Ağdərədə 

yerləşən düşmənin 10-cu dağatıcı diviziyası və 5-ci dağatıcı alayının artilleriya və digər bölmələrini silah 

və döyüş sursatları ilə təmin edirdi. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti 

yayındırmağa çalışır 

 

[13:01] 06.11.2020  

 

Ermənistan mətbuatının Azərbaycan Ordusu tərəfindən Xankəndinin guya atəşə tutulması barədə 

xəbər məqsədyönlü şəkildə yayılan dezinformasiyadır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu cür məlumatlar yaymaqla 

Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti yayındırmağa çalışır. 

 

AZƏRTAC 
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Çikaqo yollarında “Karabakh is Azerbaijan” şüarı yazılan lövhələr quraşdırılıb 

 

[12:14] 06.11.2020  

 

Amerikanın Orta-Qərb ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin təşəbbüsü və Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin dəstəyi ilə ABŞ-ın Çikaqo ştatının mərkəzi yollarında Azərbaycan bayrağının təsviri ilə 

“Karabakh is Azerbaijan” şüarı yazılan lövhələr quraşdırılıb. Lövhələrdə ermənilərin mülki 

azərbaycanlıları hədəfə aldığı da qeyd edilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, mərkəzin rəhbəri Fərid 

Məmmədov bildirib ki, daha çox insanın görməsi üçün elektron lövhələr “Ohare” beynəlxalq hava 

limanından şəhərə gələn yolda, eləcə də “James Addams Memorial Tollway”, “River Road” yollarının 

üzərində quraşdırılıb. Bu ənənə ABŞ-ın digər şəhərlərində də davam etdiriləcək. 

Həmvətənimiz diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın işğalçılıq və terror siyasətini dünya ictimaiyyətinin 

diqqətinə çatdırmaq üçün ABŞ-da yaşayan azərbaycanlılar əllərindən gələni əsirgəmirlər. 

 

AZƏRTAC 
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Özbəkistan portalları Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi uğrunda apardığı haqq işindən 

yazır 

 

[12:07] 06.11.2020  

 

Özbəkistanın “orol24.uz” və “azon.uz” xəbər portalları Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi 

uğrunda apardığı haqq işindən yazır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “orol24.uz” saytı ABŞ-ın Azərbaycanda - müharibə zonasında olan 

“VICE News” kanalının jurnalisti Hind Hassanın “Instagram” səhifəsindəki paylaşımına yer ayırıb. 

Jurnalist yazır: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hadisələri Azərbaycandan işıqlandırarkən məni ən 

çox təəccübləndirən insanların qətlə yetirilməsinə və dağıntılara baxmayaraq, əhali arasında müharibəyə 

davamlı dəstəyin olması idi”. 

Müxbir insanların hətta şəhid olmuş övladlarını dəfn etdikləri zaman belə hərbi əməliyyatların 

dayandırılmasını istəmədiklərinin şahidi olduğunu yazır. O qeyd edir ki, insanlar 27 ildir aparılan 

diplomatik danışıqların nəticəsiz qaldığını, Ermənistanın işğalı altında olan Dağlıq Qarabağdan və onu 

əhatə edən rayonlardan didərgin düşmüş 1 milyondan çox azərbaycanlının öz ata-baba yurdlarına geri 

qayıtmalı olduqlarını bildirirlər. 

“azon.uz” portalı isə bildirir ki, İran İslam İnqilabının Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi 

Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu günü münasibətilə dövlət televiziyası vasitəsilə dünya müsəlmanlarına 

müraciətində bildirib ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları qaytarılmalı, regionda sülh və təhlükəsizlik 

təmin olunmalıdır. 

 

Qulu Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Daşkənd 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 3064 ev, 100 yaşayış binası və 504 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb 

 

[11:53] 06.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən noyabrın 6-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 92 nəfər həlak olub, 404 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistan ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 3064 ev, 100 çoxmənzilli yaşayış binası və 504 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələri işğaldan azad olunmuş ərazidə ilk yanğınsöndürmə əməliyyatı 

həyata keçirib 

 

[11:50] 06.11.2020  

 

Noyabrın 5-də düşməndən azad edilmiş Füzuli şəhərində inzibati binanın yaxınlığında açıq sahədə 

məişət tullantıları yanıb. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, yanğın əraziyə dərhal cəlb 

olunmuş nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə 

söndürülərək alovun inzibati binaya keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın nəticəsində 50 kvadratmetr sahədə 

məişət tullantıları yanıb. 

Qeyd edək ki, bu, FHN qüvvələrinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda həyata keçirdiyi ilk 

yanğınsöndürmə əməliyyatıdır. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən tərəfindən törədilən bütün hərbi cinayətlər gücsüzlüyün, aşkar məğlubiyyətin təzahürü və 

sübutudur 

 

[11:35] 06.11.2020  

 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əzmi, düzgün siyasəti, qətiyyət və strateji idarəetməsi 

ilə Azərbaycan Ordusu dünya tarixinə zəfər və qalibiyyət salnaməsini həkk etdirir. Artıq bütün dünya 

ordumuzun yenilməzliyinə, qazandığı nailiyyətlərinə və gücünə bələd olmaqla bərabər, Azərbaycan 

dövlətinin müharibə şəraitində belə, beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə sadiq qalmaqla 

apardığı uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində öz tarixi, əzəli-əbədi torpaqlarını işğaldan azad edərək 

regionda sülhün və ədalətin bərpası üçün əməli işlər gördüyünün şahidi olur. Azərbaycanın bütün sahələrdə 

dayanıqlı və davamlı inkişafa nail olması aparılan uğurlu hərbi əməliyyatların və qələbəmizin rəhnidir. 

Cəsarətlə deyə bilərik ki, qalib Azərbaycan Ordusu regionda sülhün və ədalətin təminatçısı olmaq əzmində 

və gücündədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri Məhərrəm 

Əliyevin “Düşmən tərəfindən törədilən bütün hərbi cinayətlər gücsüzlüyün, aşkar məğlubiyyətin təzahürü 

və sübutudur” sərlövhəli məqaləsində yer alıb. Məqaləni təqdim edirik. 

Mülki vətəndaşlarımızın beynəlxalq miqyasda qadağan olunmuş raketlərlə hədəfə alınması və dinc 

əhalinin daim atəş altında saxlanılması Ermənistan rəhbərliyinin riyakar planlarının bir hissəsi idi. Bütün 

bunlara baxmayaraq, xain hücumlar qarşısında məğrur dayanan, öz Ali Baş Komandanına və ordusuna 

güvənən Azərbaycan xalqı düşmənin bu planlarını da alt-üst etməkdədir. Müzəffər Ali Baş Komandanın 

rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu düşmənin layiqli cavabını verir. 

Müdafiə Nazirliyi tərəfindən əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına əsasən aydın olub ki, Ermənistanın 

Xocavənd istiqamətinə xeyli miqdarda qadağan olunmuş ağ fosfor tərkibli hərbi sursat gətirərək Şuşa 

meşələrində yanğınlar törətməsi onların növbəti hərbi cinayət törətmək niyyətinin açıq-aşkar sübutudur. 

Düşmən döyüş və hərbi əməliyyatlar zamanı ordumuzun uğurlu irəliləyişinin qarşısını almaq məqsədilə 

ekoloji terror törədərək zəhərli və söndürülməsi mümkün olmayan maddələrdən istifadə edərək meşələri 

yandırmaqla ətraf mühitin qorunması üzrə beynəlxalq konvensiyaları kobud şəkildə pozur. Ağ fosfor tipli 

bombalardan istifadə etməklə törədilən yanğınların uzun müddət davam etməsində maraqlı olan riyakar 

düşmən döyüş meydanında məğlubiyyətini etiraf edir və hərbi cinayətlər törədərək dünyaya öz işğalçı və 

terrorçu imicini bir daha tanıdır. 

Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən hərbi 

cinayətlər və dinc əhalinin atəşə tutulması davam edir. Azərbaycan Ordusunun nümayiş etdirdiyi təmkin 

və mərkəzləşmiş vahid komandanlıq altında idarəetmə sistemi ilə Ermənistan ərazisindən bölmələrimizin 

mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi hədəfə alan atəş nöqtələri və döyüş vasitələri adekvat tədbirlər 

çərçivəsində legitim hərbi hədəflərə çevrilir və çevriləcək. 

Biz döyüş meydanında öz gücümüzü göstərməklə yanaşı, humanist və bəşəri dəyərlərə hörmətimizi 

də nümayiş etdiririk. Azərbaycan Ordusu tərəfindən əsir götürülən hərbi və mülki vətəndaşlara diqqət və 

həssaslıqla yanaşılır, onların qarşı tərəfə sağlam təhvil verilməsinə səy göstərilir. Ancaq təəssüflər olsun ki, 

Ermənistan hərbi və siyasi rəhbərliyi ölkədaxili təzyiq və gərginlikdən qorxaraq öz vətəndaşlarına sahib 

çıxmır və ölkə ictimaiyyətini yanlış məlumatlarla aldadır. Başda Ali Baş Komandanımız olmaqla 

müharibənin taleyini müəyyən edən, döyüş meydanında əsl şücaət göstərən şanlı Azərbaycan Ordusunun 

səyləri nəticəsində iflic vəziyyətə düşən Ermənistan ordusunun arsenalında yer alan köhnə və istismar 

müddəti bitmiş silah və hərbi sursatların məhv edilməsi illərlə özlərini və dünyanı aldadaraq yaratmış 

olduqları “məğlubedilməz erməni ordusu” mifinin real durumunu təsbit edir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibəsində qeyd etdiyi kimi: “Müzəffər 

erməni ordusu” haqqında mif puç oldu, əslində isə belə ordu yox idi. Münaqişənin tarixinə dərindən bələd 

olanlar çox gözəl bilirlər ki, bizim torpaqlarımız, o cümlədən sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı 

tərəfindən işğal edilib. Xankəndidə yerləşən bu alaydakı hərbi qulluqçuların məncə 70 faizi erməni mənşəli 

idi. Yəni bu, şəxsi heyəti ermənilərdən ibarət olan sovet silahları, sovet komandanlığı idi. Onlar həm etnik 

təmizləmələrdə, həm də soyqırımında fəal rol oynayırdılar”. 
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Xalqımız şanlı Azərbaycan Ordusunun tam qələbəsini böyük ümid və inamla gözləyir. Hər gün 

cəbhədən gələn müjdələr Qələbə gününün yaxında olduğuna inam yaradır. Müzəffər Ali Baş 

Komandanımızın ətrafında sıx birləşən xalqımızın həmrəyliyi və Azərbaycan Ordusunun gücü sayəsində 

qələbə bizimdir! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Sahibə Qafarova: Bu gün hər kəs Azərbaycan dövlətinin və Ordusunun gücünü görür 

 

[11:31] 06.11.2020  

 

Azərbaycan mümkün olmayanı reallaşdırıb. Uzun müddət işğal altında rayonlarımız, şəhərlərimiz, 

eləcə də 200-dən çox yaşayış məntəqəmiz azad edilib. Bu gün hamı qədim Qarabağ torpağında xeyirlə şərin 

mübarizəsinin şahididir. Bu gün hər kəs Azərbaycan dövlətinin və Ordusunun gücünü görür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova noyabrın 6-da keçirilən 

plenar iclasda deyib. 

Sahibə Qafarova bildirib ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusu özünü məğlubedilməz hesab edən 

Ermənistan silahlı qüvvələrini məğlubiyyətə uğradıb, düşmənə canlı qüvvə və hərbi texnika baxımından 

xeyli ziyan vurulub. 

Milli Məclisin sədri bildirib ki, eyni zamanda, Ermənistanın dünyada uzun müddət yaydığı 

dezinformasiyalarına da beynəlxalq səviyyədə ciddi zərbələr vurulur. Dünya ictimaiyyəti mülki əhalini, 

yaşayış obyektlərini hədəfə alan və insan tələfatı törədən erməni faşizminin bəşəriyyətə təhlükə olduğunu 

gördü. 

Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın haqq işi uğrunda mübarizə apardığı indi bütün 

dünyaya məlumdur. Böyük qələbəyə yaxınlaşırıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dediyi kimi, biz öz 

ərazi bütövlümüzü bərpa edəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır!. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanlı doktorantdan bəzi qərəzli alman jurnalistlərə tutarlı cavab 

 

[11:07] 06.11.2020  

 

Almaniyanın “nex24.news” portalında Berlin Humboldt Universitetinin doktorantı Asif Məsimovun 

müəllifliyi ilə “Dağlıq Qarabağ: İosif Stalin tərəfindən ixtiyari demarkasiya” sərlövhəli məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə bəzi alman jurnalistlərin Dağlıq Qarabağın tarixi ilə bağlı 

yoxlanılmamış məlumatları dərc etməsinə cavab olaraq Qafqaz Bürosunun 05.07.1921-ci il tarixli iclasında 

həmin bölgənin Azərbaycan SSR hüdudlarında saxlanmasına dair qərara istinad verilir və həmin arxiv 

sənədi təqdim olunur. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan xaricdə QHT və xeyriyyə təşkilatları adı altında fəaliyyət göstərən 

erməni diasporunu səfərbər edərək öz ordusuna maliyyə vəsaitləri cəlb edir 

 

[11:05] 06.11.2020  

 

Döyüş meydanındakı böyük itkiləri kompensasiya etmək məqsədilə Ermənistan xarici ölkələrdə 

qeyri-hökumət təşkilatları və xeyriyyə təşkilatları adı altında fəaliyyət göstərən erməni diasporunu səfərbər 

edərək öz ordusuna maliyyə vəsaitləri cəlb edir (“We are our borders – All for Artsakh” donation campaign, 

Armenia Fund, Armenian General Benevolent Union, Armenian Canadian Medical Association of Ontario, 

Fund for Armenian Relief, Tufenkian Foundation, Armenian Relief Society və s.). 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə KİV-ə açıqlamasında Prezidentin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Erməni diasporunun idarə etdiyi qeyri-hökumət təşkilatları və 

xeyriyyə təşkilatlarının xətti ilə əldə edilən maliyyə vəsaitləri Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 

fəaliyyət göstərən Ermənistan ordusunun maliyyələşdirilməsinə yönəlir və bununla da Ermənistan 

tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı növbəti hücumlara töhfə vermiş olur. Xaricdə yaşayan 

ermənilər arasında bu barədə sosial media və şəbəkələrdəki yazışmalar bunu sübut edir. 

Bu, ilk dəfə deyil ki, xaricdəki erməni diasporu qeyri-hökumət təşkilatları və xeyriyyə 

təşkilatlarından sui-istifadə edərək əldə edilən vəsaitləri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-

qanuni fəaliyyət və işğalın möhkəmləndirilməsi, eləcə də işğalçı ordu üçün silah-sursatın alınması 

istiqamətində istifadə edir. Son 30 ildə erməni diasporu bu istiqamətdə fəal iş aparmış və müvafiq xarici 

dövlətlərin vergiödəyicilərini aldatmışlar. Bu zaman Azərbaycanın işğal altındakı qondarma rejimə heç bir 

nəzarət mexanizmi olmadan qanunsuz vəsaitlər köçürülmüşdür ki, bu da terrorizmin maliyyələşdirilməsi 

deməkdir. 

Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə 1999-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın, 

eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1373 (2001), 2178 (2014), 2195 (2014) və 2347 (2017) saylı 

qətnamələrinin müddəalarına görə, qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən yuxarıda göstərilən sahələr 

üzrə fəaliyyət terrorizmin maliyyələşməsi kimi qiymətləndirilir və dövlətlər bu kimi halların qarşısını almaq 

üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməlidir. Bu xüsusda, Azərbaycan BMT-nin üzv dövlətlərini öz ərazilərindən 

ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş erməni terrorizminin maliyyələşməsi məqsədilə 

istifadənin qarşısını almağa çağırır”. 

 

AZƏRTAC 
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İndoneziyanın Azərbaycandakı sabiq səfirindən “YouTube” kanalında ölkəmizə orijinal dəstək 

 

[10:30] 06.11.2020  

 

İndoneziyanın Azərbaycanda 2016-2020-ci illərdə səfiri olmuş Hüsnan Bəy Fanani Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, işğal altındakı torpaqlarımızın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən azad edilməsi ilə bağlı “YouTube” kanalında orijinal paylaşım edib. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 27-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

növbəti təxribatından sonra ordumuzun mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün başladığı əks-

hücumu dəstəklədiyini yerli KİV-lərdə daim qeyd edən indoneziyalı diplomat bu dəfə ifa etdiyi musiqi 

nömrələri ilə Azərbaycanın bu haqq işində İndoneziyanın onun yanında olduğunu bildirib. 

“YouTube” kanalında yayımlanan “Salam from Indonesia” adlı video İndoneziyada populyarlığı ilə 

seçilən “İndonesia Pusaka” (“İndoneziya irsi”) mahnısından parça ilə başlayır. Ana Vətənə həsr olunan 

mahnıdan parçanı ifa etdikdən sonra sabiq səfir İndoneziyanın Azərbaycanı salamladığını deyir. Bildirir ki, 

bütün İndoneziya xalqı Azərbaycan xalqının Dağlıq Qarabağı Ermənistanın işğalından azad etməsini 

alqışlayır: “Yaşasın Azərbaycan! Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan çox yaxşı!”. 

Bu sözlərdən sonra Hüsnan Bəy Fanani görkəmli bəstəkar və müğənni Müslüm Maqomayevin 

məşhur “Azərbaycan” mahnısını ifa edir. 

İndoneziyalı sabiq səfir Azərbaycana dəstəyini “Əssalamü əleykim və rəhmətullahi bərəkət” sözləri 

ilə tamamlayır. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində Ermənistanın törətdiyi ekoloji terrorla 

bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib 

 

[10:21] 06.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva işğal 

altında olan Azərbaycan ərazilərində Ermənistanın törətdiyi ekoloji terror və Şuşa meşələrinin qəsdən 

yandırılaraq məhv edilməsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib. AZƏRTAC müraciəti təqdim 

edir. 

BMT Baş Assambleyasının 2001-ci il 5 noyabr tarixli qətnaməsinə əsasən, hər il 6 noyabr tarixi 

Müharibə və Silahlı Münaqişələr Zamanı Ətraf Mühitin İstismarının Qarşısının Alınması Beynəlxalq Günü 

kimi qeyd olunur. 

Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, ekoloji terror Azərbaycandan da yan keçməmiş, 30 ilə yaxın davam 

edən Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının təbiətinə, bioloji müxtəlifliyinə, 

su hövzələrinə, ümumilikdə işğal altında olan ərazilərin ekologiyasına ciddi ziyan dəymiş, ətraf mühitin 

məhvi və ciddi zərər görməsi ilə nəticələnən fəsadlara gətirib çıxarmışdır. 

Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin hərbi fəaliyyəti və qadağan olunmuş silahlardan 

istifadəsi nəticəsində ətraf mühit fiziki və kimyəvi çirklənməyə məruz qalmaqla yanaşı, burada mövcud 

olan müxtəlif nadir bitki və heyvan növləri məhv edilmiş, flora və faunaya külli miqdarda ziyan 

vurulmuşdur. Təmiz su mənbələrinin kimyəvi çirklənməsi nəticəsində çay və göllərdə özü-özünü 

tənzimləmə prosesi dayanmış, nəticədə su hövzələri bütün canlılar üçün zərərli, ölü bir zonaya 

çevrilməkdədir. 

Təsadüfi deyil ki, BMT Baş Assambleyası tərəfindən hələ 2006-cı ildə qəbul edilmiş “Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamədə işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında törədilmiş 

yanğınların regionun ekoloji təhlükəsizliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi məsələsi qaldırılmışdı. 

Bununla yanaşı, 2016-cı ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul olunan 

Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarının sakinlərinin qəsdən sudan məhrum edilməsi ilə bağlı 2085 nömrəli 

qətnamədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin sözügedən regiondan dərhal çıxarılması, müstəqil mühəndis və 

hidroloqlar tərəfindən yerində təhqiqat aparılmasının təmin edilməsi tələb olunub. 

Bu müddət ərzində Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının işğal altında saxlanılan 

ərazilərində təbii sərvətlər talan edilmiş, 163 faydalı qazıntı yatağı, o cümlədən qızıl, civə, mis, qurğuşun, 

sink, daş kömür, meşə örtüyü, nadir ağaclar və digər sərvətlər qanunsuz istismara məruz qalmışdır. 

2020-ci il 27 sentyabr tarixindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın mülki 

əhalisinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrini, sosial, mədəni və strateji əhəmiyyətli obyektləri ağır 

artilleriya qurğularından, xüsusi raket sistemlərindən və qadağan olunmuş silahlardan istifadə edilməklə 

intensiv şəkildə atəşə tutmaqla sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərini davam etdirirlər. 

Cəbhə bölgəsindən uzaq məsafədə yerləşən yaşayış məntəqələrini və hərbi əməliyyatların iştirakçısı 

olmayan mülki əhalini hədəf almaq, çoxsaylı dinc sakinləri, o cümlədən uşaq və qadınları qətlə yetirmək, 

tarixi, mədəni və dini abidələri, qəbiristanlıqları belə ballistik raket və ağır artilleriyadan atəşə tutmaq 

Ermənistan hərbi birləşmələrinin törətdiyi cinayətlərin yalnız bir hissəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının rəhbər tutduğu mövqe isə BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə, 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 4 qətnaməyə və beynəlxalq humanitar hüquq 

normalarına əsaslanır. 

Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində 30 ilə yaxın həyata keçirdiyi ekoloji terrorun davamı 

olaraq hazırda Şuşa meşələrində zəhərli və çətin söndürülən maddələrdən istifadə etməklə qəsdən yanğınlar 

törədərək nadir meşə örtüyünü məhv etməkdə davam edir. 

Hazırda ümumi sahəsi 8000 hektardan çox olan, qiymətli və çoxillik palıd, ardıc, fıstıq, vələs, şam, 

göyrüc, qoz ağaclarından ibarət sıx meşəliklərdən ibarət unikal bir ekosistemin məhv edilməsi, əsasən 

endem xarakterli bioloji müxtəlifliyə ciddi zərbə vurmaqdadır. Bu isə Ermənistanın qoşulduğu ekologiya 

və ətraf mühitlə bağlı beynəlxalq konvensiyaların, o cümlədən “Ətraf mühitin dəyişdirilməsi üsullarının 

hərbi və ya hər hansı başqa düşmənsayağı istifadəsinin qadağan edilməsi” haqqında BMT Konvensiyasının 

pozulması deməkdir. Ekspertlərin bildirdiklərinə görə, ağ fosfor tipli bombalardan istifadə edilməklə 
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törədilən yanğınların söndürülməsi, eləcə də təbii yollarla sönməsi mümkün deyil və belə yanğınlar uzun 

müddət davam edir. Bu, ekoloji terrordur. 

Qeyd olunan faktlara əsaslanaraq, 6 noyabr - Müharibə və Silahlı Münaqişələr Zamanı Ətraf Mühitin 

İstismarının Qarşısının Alınması Beynəlxalq Günü ərəfəsində beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən ekoloji 

təhlükəsizliyin təmini və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlara 

müraciət edərək, Ermənistan tərəfindən törədilmiş və hal-hazırda davam etdirilən ekoloji terrorun 

dayandırılması, qarşısının alınması və gələcəkdə baş verməməsi üçün təcavüzkar ölkəyə münasibətdə 

beynəlxalq hüquqi məsuliyyət müəyyən edən tədbirlər görməyə çağırırıq. 

Müraciət BMT-nin Baş katibinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-nin insan hüquqları üzrə 

ali komissarına, BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarına, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına, UNICEF-ə, 

UNESCO-ya, BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına, BMT-nin İnkişaf Fonduna, Avropa İttifaqının, Avropa 

Şurasının, ATƏT-in rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya 

Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu quruma üzv dövlətlərin 

Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları 

Komissiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif 

ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan hüquqları institutlarına, Azərbaycan Respublikasının xarici 

ölkələrdəki və xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinə, Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına, 

həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara göndərilib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Tərtərin kəndlərini atəşə tutur 

 

[08:57] 06.11.2020  

 

Noyabrın 6-sı saat 08:00-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini, 

rayonunun Qazyan və Hüsənli kəndlərini atəşə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinin susdurulması üzrə cavab tədbirləri görülür. 

Gecə ərzində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi də düşmən tərəfindən artilleriya atəşinə 

tutulub. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

 

[08:00] 06.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini minaatan və atıcı silahlardan yenə atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, noyabrın 5-dən 6-

na keçən gecədən başlayaraq səhər saat 05:00-dək Ermənistanın Berd, Çəmbərək və Vardenis rayonları 

istiqamətindən Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin 

mövqeləri düşmən tərəfindən fasilələrlə atəşə tutulub. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhədə noyabrın 6-na olan son vəziyyət 

 

[07:45] 06.11.2020  

 

Noyabrın 5-i gün ərzində və 6-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi 

müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, döyüş 

əməliyyatları müxtəlif intensivliklə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı 

istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər 

verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Hazırda döyüş əməliyyatları davam edir. Əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. 

 

AZƏRTAC 
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Gürcüstan KİV-ləri: Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan dövlət sərhədində atəşkəsi pozur 

 

[06:22] 06.11.2020  

 

Gürcüstanın “report.ge”, “interpressnews.ge”, “24news.ge” və “newsday.ge” informasiya portalları 

Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın dövlət sərhədində, eləcə də döyüş bölgəsindən xeyli aralıda olan 

rayonlarını atəşə tutmasından yazır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatlarda deyilir: “Ermənilər noyabrın 4-də və 5-də gecə saatlarında 

Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədini atəşə tutub. Eyni zamanda, ermənilər Ermənistanın Berd, 

Çambaraq, Vardenis rayonlarındakı mövqelərdən Azərbaycan Ordusunun Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən və 

digər rayonların ərazilərində yerləşən mövqelərini atəşə tutub”. 

Azərbaycan, gürcü, rus və ingilis dillərində yayılan məlumatlarda Ermənistan tərəfindən atəşkəs 

rejimini pozulması və Azərbaycan rayonlarının atəşə tutulması barədə xəbər verilir. 

KİV-lər müzəffər Azərbaycan Ordusunun düşmənə layiqli cavab verdiyi, düşmənin xeyli sayda canlı 

qüvvə və hərbi texnika itkisi verərək geri çəkilməsi barədə də oxuculara materiallar təqdim edirlər. 

 

Xətayi Əzizov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi 

 

AZƏRTAC 
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Ziya Zakir Acar: Ermənistanın Azərbaycana qarşı muzdlu döyüşçülərdən istifadəsini kəskin 

şəkildə qınayırıq 

 

[01:49] 06.11.2020  

 

Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində PKK-nın mövcudluğu Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

dövlət səviyyəsində terrorçu fəaliyyətini təsdiq edən növbəti sübutdur. 

Bu fikri AZƏRTAC-a açıqlamasında İğdır-Azərbaycan Dil, Tarix və Mədəniyyət Həmrəyliyini 

Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyinin sədri, saxta “erməni məsələsi” üzrə tədqiqatçı Ziya Zakir Acar bildirib. 

Azərbaycan tərəfinin bu mövzuda əldə etdiyi dəlillərin və digər sübutların terrorçuların və muzdlu 

əsgərlərin münaqişəyə cəlb edilmə məsələsində Ermənistanı beynəlxalq hüquq qarşısında fakt qarşısında 

qoyduğunu diqqətə çatdıran tədqiqatçı deyib: “Ermənistan terror gücünə yaranan bir dövlət olduğu üçün bu 

istiqamətdə fəaliyyət təcavüzkar ölkənin rəhbərliyi üçün normaya çevrilib. Beynəlxalq təşkilatlar, terror 

əleyhinə olan dünya birlikləri, eləcə də insan haqları məhkəmələri Ermənistanın terrorçu siyasətinə ən qısa 

zamanda reaksiya verməlidir. Əks halda, digər ölkələrin də terrorçulardan istifadəsi geniş yayıla bilər. 

Türkiyə ictimaiyyəti olaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı muzdlu döyüşçülərdən və terrorçulardan 

istifadə etməsini kəskin şəkildə qınayırıq. Muzdlu döyüşçüləri və terrorçuları Ermənistana ixrac edən, 

onların keçidinə tranzit imkanı yaradan ölkələrə də çağırış edirik - bu prosesi dayandırın! Terrorçudan fayda 

götürmək əbədi ola bilməz. Əbədi olan ədalət, sülh və əmin-amanlıq, haqqı müdafiə etmək istiqamətlərində 

səy göstərməkdir.” 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Riqa şəhərinin reklam lövhələrində Azərbaycan həqiqətlərinə dair məlumatlar yerləşdirilib 

 

[01:23] 06.11.2020  

 

Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyi tərəfindən Riqa şəhərinin mərkəzi küçələrindəki reklam 

lövhələrində Azərbaycan həqiqətlərinə dair məlumatlar yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, həmin təqdimatlarda Azərbaycan Respublikasının xəritəsi üzərində 

“Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı ilə yanaşı, “StopArmenianTerrorism” və “StopArmenianAggression” və 

“PrayForAzerbaijan” həştəqləri, həmçinin “Ermənistan mülki vətəndaşlara hücum edir”, “Erməni işğalına 

son” və “Terrora son” ifadələri yer alıb. 

 

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Riqa 

 
AZƏRTAC 
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5 noyabr 
 

Rusiya və Almaniya xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağda vəziyyəti müzakirə ediblər 

 

[22:21] 05.11.2020  

 

Rusiya və Almaniya xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağda vəziyyəti müzakirə ediblər. 

AZƏRTAC Rusiya XİN-inin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, bu ölkənin xarici işlər naziri 

Sergey Lavrov almaniyalı həmkarı Hayko Maas ilə telefon danışığı zamanı Dağlıq Qarabağda vəziyyət və 

Donbasda münaqişənin nizama salınması ilə bağlı məsələlər ətrafında müzakirə aparıblar. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Bolqarıstan ictimaiyyəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü barədə məlumatlandırılıb 

 

[21:53] 05.11.2020  

 

Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Nərgiz Qurbanova bu ölkənin “BGONAİR” televiziya kanalına 

və “DARİK” radiosuna müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejimini kobud 

şəkildə pozaraq təmas xətti boyunca Azərbaycanın mövqelərini atəşə tutmasından bəhs edən N.Qurbanova 

təcavüzkar qüvvələrin ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin hələ də yerinə 

yetirilmədiyini diqqətə çatdırıb. 

Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindən əlavə, ətraf 7 rayonu işğal etməsi faktına 

diqqət çəkən səfir işğal olunmuş ərazilərdə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə, 

həmçinin qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasəti aparıldığını qeyd edib. Son bir neçə gün ərzində 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycan kəndlərinin və mülki əhalinin atəşə tutulduğunu, nəticədə mülki əhali 

arasında ölən və yaralananların olduğunu vurğulayan N.Qurbanova cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən 

Gəncə şəhərinə ballistik raketlərlə hücumun bunun bariz nümunəsi və insanlıq əleyhinə cinayət olduğunu 

deyib. Bu xüsusda qeyd olunub ki, Azərbaycan tərəfi Cenevrə Konvensiyasına uyğun olaraq mülki əhalini 

hədəfə almır. 

Münaqişənin tarixi barədə məlumat verən səfir ölkəmizin ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı 

nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz doğma torpaqlarından didərgin 

düşdüyünü, Azərbaycan tərəfinin münaqişənin siyasi yolla həll edilməsinin tərəfdarı olduğunu diqqətə 

çatdırıb. 

N.Qurbanova vurğulayıb ki, əvvəlki cinayətkar hərbi xuntanı devirən Nikol Paşinyanın hakimiyyətə 

gəlişi ilə Ermənistanda rəhbərlik dəyişikliyi əvvəllər münaqişənin həllində müəyyən ümidlərə yol açsa da, 

yeni baş nazir ölkədə inkişaf vədləri yerinə yetirmək iqtidarında ola bilməməsi, daxili siyasi gərginlik və 

xalqının narazılığı fonunda münaqişə ilə bağlı mövqeyini radikallaşdırıb. Türkiyə və ya muzdluların 

Azərbaycan tərəfindən münaqişəyə cəlb olunmasını təkzib edən səfir qardaş ölkənin münaqişə tərəfi kimi 

iştirakı barədə erməni tərəfinin yaydığı bütün şayiələrin təxribat xarakteri daşıdığını, Azərbaycanın strateji 

tərəfdaşı olmasına baxmayaraq, Minsk qrupunun üzvü olan Türkiyənin münaqişədə iştirak etmədiyini, 

ölkəmizə siyasi dəstək göstərdiyini və Ordumuzun öz xalqının və ərazisinin müdafiəsini təmin etmək üçün 

hazırlıqlı olduğunu qeyd edib. Bildirilib ki, Ermənistan tərəfindən çox sayda əcnəbi muzdlular və 

terrorçuların döyüşməsinə dair faktlar mövcuddur. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın Ermənistan ərazisində nə hərbi, nə də mülki hədəfinin olmadığını deyən 

diplomat BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycanın özünümüdafiə və işğal 

olunmuş ərazilərini azad etmək hüququna sahib olduğunu vurğulayıb. 

 

İqbal Hacıyev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Sofiya 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Erməni lobbisi tərəfindən jurnalistlərin təhdid edilməsini, ifadə azadlığına qarşı 

hücumları şiddətlə qınayırıq 

 

[21:28] 05.11.2020  

 

Hazırda İtaliyanın “La Repubblica” qəzetinin jurnalisti Peitro Del Re erməni lobbisinin təhqiramiz 

hücumuna məruz qalır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” hesabında yazıb. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, erməni lobbisi tərəfindən jurnalistlərin təhdid edilməsini, azad 

mediaya, ifadə azadlığına qarşı bu cür hücumları şiddətlə qınayırıq. 

“Biz “Sərhədsiz Reportyorlar”a, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinə çağırış edirik ki, 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin obyektiv reallıqlarını işıqlandıran peşəkar jurnalistlərə və mediaya 

qarşı fiziki, mənəvi təhdidləri, təhqiramiz şəxsi hücumları qınasınlar. İfadə azadlığına hörmət edilməlidir”, 

- deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Ali Rəhbərin bəyanatı İran-Azərbaycan münasibətlərində yeni səhifə açacaq 

 

[20:59] 05.11.2020  

 

İran İslam İnqilabının Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə dair açıqlaması rəsmi Tehranın Azərbaycanın haqq mübarizəsinə yüksək səviyyədə 

dəstəyi kimi xarakterizə olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İran mətbuatının (İRNA, Mehr, Tasnim, İLNA saytları, “İran”, “Eqtesad” 

qəzetləri) bu barədə yazıları və televiziya verilişlərinin təhlili İran ictimaiyyətinin rəsmi Bakının mövqeyini 

nəinki dəstəklədiyini, onu haqlı saydığını və yardım etməyə hazır olduğunu göstərir. Ali Rəhbər də həmişə 

olduğu kimi, bu dəfə də xalqının iradəsini ifadə edib. Onun açıqlaması Ermənistanla yanaşı, yerli erməni 

icmasına da dərs oldu. 

Ayətullah Əli Xamneyinin şəxsiyyəti elə bir nüfuz sahibidir ki, liderliyi təkcə İran çərçivəsində 

məhdudlaşmır. Ayətullah Əli Xamneyi İraq, Livan, Suriya, Türkiyə və digər Yaxın Şərq ölkələri, eləcə də 

Orta Asiyadakı dini ictimaiyyət arasında böyük nüfuza malikdir. Onun fətva və tövsiyələri nəzərə alınır və 

icra olunur. 

Beləliklə, İranın Ali Rəhbərinin noyabrın 3-də dövlət televiziyasında çıxışı zamanı Azərbaycanın 

haqlı olduğunu bəyan edərək “Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş bütün 

torpaqları azad olunmalıdır.... Bu torpaqlar Azərbaycanındır və Azərbaycan Respublikasının öz torpaqlarını 

azad etmək yolundakı mübarizəsi onun haqqıdır” deməsi Azərbaycan-İran münasibətlərində yeni səhifə 

açacaq. 

Burada vacib mesaj odur ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını dərhal azad 

etməlidir. Ermənistan bunu könüllü etməyəcəyi təqdirdə, Azərbaycanın işğalçıları hərbi yolla öz 

ərazisindən qovmağa haqqı var. Heç bir ölkə bu işdə Bakıya nə təzyiq edə, nə də hər hansı şərt irəli sürə 

bilər. Torpaqlar azad edilmədiyi təqdirdə isə sülh və atəşkəsdən danışmaq yersizdir. 

Digər tərəfdən, İranın Ali Lideri Ermənistanı işğalçı kimi təqdim etməklə rəsmi İrəvana təzyiq 

göstərmiş oldu. İndi ola bilsin ki, Ermənistan hakimiyyəti onu işğalçı sayan İran Ali Liderinin hansı gücə 

və nüfuza malik olmasını yaxşı başa düşdüyü üçün bu çıxışdan nəticə çıxaracaqdır. 

Bu günlərdə isə İranın nüfuzlu iki mərceyi-təqlid alimləri – Ayətullah Nuri Həmədani və Ayətullah 

Məkarim Şirazi Azərbaycana dəstək nümayiş etdirib və Ermənistanı işğala son qoymağa çağırıblar. 

Görünür, İran-Azərbaycan münasibətlərindəki dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq prinsipləri indiki 

dövrdə yüksək səviyyədədir. Bunu iki ölkəni ən yüksək səviyyədə təmsil edən şəxslərinin müsahibələrindən 

də görmək mümkündür. 

Azərbaycanın İranla sərhəd ərazisinin Ermənistan işğalından azad edilməsi və Prezident İlham 

Əliyevin iki ölkəni bu münasibətlə təbrik etməsi də buna bariz nümunədir. Həmçinin İranla əməkdaşlıq 

məsələsi işğaldan azad olunan ərazilərlə bağlı da davam edəcək. Həmin ərazilərin bərpası prosesində İran 

şirkətlərinin iştirakı, qarşılıqlı ticarət, gediş-gəliş hər iki tərəfə fayda gətirəcək, ümumilikdə bölgənin sürətli 

inkişafına səbəb olacaq. 

 

Rabil Kətanov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin 41-ci artilleriya alayının batareyası məhv edilib 

 

[20:42] 05.11.2020  

 

Cəbhənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 41-ci artilleriya alayının batareyalarına atəşlə zərər vurulub. Nəticədə şəxsi 

heyət arasında ölən və yaralananlar var. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, atəş zərbəsi ilə 

düşmənin xeyli sayda sursatı partladılıb, artilleriya qurğuları tam sıradan çıxarılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Vətəndaş məktubları: Cənab Prezident, məğrur duruşunuz, qətiyyətli mövqeyiniz, düşmənə tutarlı 

cavablarınız bizi çox qürurlandırır 

 

[19:27] 05.11.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşlarından, xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan, eləcə də qardaş Türkiyənin 

vətəndaşlarından Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə məktublar gəlməkdə davam edir. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Türkiyənin Alanya şəhərindən Adəm Şimşək yazır: “Çox dəyərli cənab Prezident, mediadan gün 

ərzində baş verən hadisələri izləyirik. Sizin, çox dəyərli Azərbaycan xalqının, qardaşlarımızın hər zaman 

yanındayıq. Hər kəs bilir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Sizin də dediyiniz kimi, Azərbaycanın mülki erməni 

xalqı ilə heç bir işi yoxdur. Cəza evində olsam da, könüllərimiz birdir və əmr gözləyirəm. Sizi və hörmətli 

Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanı dəstəkləyirəm. İzniniz və əmriniz olarsa, cəbhənin ən ön xəttində və 

ehtiyac duyulan istənilən yerdə vuruşmağa hazıram. Bu torpaqlarda mənim kimi daha neçə-neçə insan var. 

Biz bir millət, iki dövlətik, qardaş xalqlarıq. Türkiyə xalqı mənəvi olaraq hər zaman Azərbaycan xalqının 

yanındadır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, vuruşan əsgərlərimizə kömək olsun. Cənab Prezident, zəfər 

yürüşünüz mübarək olsun! Allah Sizin və qardaş Azərbaycan xalqının dayağında dursun, zəfərlər Sizin və 

bizim olsun. Allaha əmanət olasınız, cənab Prezident”. 

Adana şəhərindən Tarık Karataş yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Türkiyə Respublikasının 12 il 

Azərbaycanda yaşamış vətəndaşı kimi hər zaman Sizin həyata keçirdiyiniz uğurlu siyasətin müsbət 

nəticələrini hər keçən gün yaşayır, görür və qürur duyuruq. Sizdən alacağımız Qələbə xəbərlərini 

səbirsizliklə gözləyirik. Allah Sizi, Azərbaycan Ordusunun şanlı və şərəfli əsgərlərini, vətənpərvər xalqınızı 

qorusun. Dualarımız Sizinlədir”. 

Niderlandın Leuvarden şəhərində yaşayan soydaşımız Elxan Mirhəşimli: “Möhtərəm Prezident, 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycanın şanlı ordusunun 27 il sonra mənə 

yaşatdığı sevincin həddi-hüdudu yoxdur. Doğulduğum Qubadlının işğaldan azad olunmasını eşitdikdə 

sevinc göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Bir anlıq uşaqlıq və gənclik illərim gözlərimin önünə gəldi, bir 

zamanlar Qubadlıda keçirdiyim xoş günlərimi, dostlarımı, qohumlarımı xatırladım. Qubadlıda ata-baba 

evimi görmək və ulu babalarımızın məzarını ziyarət etmək artıq xəyal deyil, real oldu. Öz doğma ata-baba 

evimizə dönməyi həyəcanla gözləyirəm. Mənim övladlarım Qubadlını görməyib. Onlar da ata-baba 

torpaqlarını görmək ümidi ilə böyüyüblər. Artıq qayıdış günü gəldi, biz evə qayıdırıq. 20 ildir Niderlandda 

yaşayıram, tezliklə evimə dönmək istəyirəm. Mən Niderlandda Azərbaycan Evi diaspor təşkilatı yaradaraq, 

fəaliyyətimi informasiya müharibəsində hər zaman dövlətimizin mənafeyinin qorunması üzərində quraraq, 

Qarabağ həqiqətlərini yerli ictimaiyyətə və yerli siyasi partiyalara çatdırır, maarifləndirmə aparıram. 

Bundan sonra işimi daha da fəal davam etdirəcəyəm. İnanıram ki, Azərbaycanın bütün işğal olunmuş 

torpaqları azad olunacaq, Azərbaycanın şanlı bayrağı bütün şəhərlərdə, kəndlərdə dalğalanacaq. 

Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi uğurlar mənə bir daha cəsarət verir ki, dövlətimizin mənafeyini, 

haqlarını daha əzmlə qorumaqda davam edim. Təşkilatımız adından və Niderlandda yaşayan Azərbaycan 

icması adından Sizə təşəkkür edirəm. Var olun! Zəfər bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

Bakı şəhərindən Aliyə Təhmasibin məktubunda deyilir: “Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycan 

xalqının hər bir nümayəndəsi kimi cəbhədə baş verənləri ürək döyüntüsü və həyəcanla izləyirəm. Yeni 

qələbə xəbəri doğma səsinizlə bütün ölkəyə yayılarkən hər birimizin ürəyi Sizin qəlbinizlə həmahəng 

döyünür. Hər birimiz ürəkdən əminik ki, Sizin rəhbərliyiniz və şanlı ordumuzun şücaəti ilə düşmən geri 

çəkiləcək, müharibə bitəcək. Qələbə bizim olacaq”. 

Naftalan şəhərindən İbrahim Tağıyev: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən bir 

təqaüdçü olaraq Sizə dərin təşəkkürümü, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi üçün göstərdiyiniz qətiyyətə 

və mərdliyə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Allah Sizi və müzəffər ordumuzu qorusun. Bütün 

Azərbaycan, o cümlədən bütün qardaş türk dövlətləri Sizdən şad xəbər gözləyir. İnşallah, Ordumuz 

Azərbaycanın işğal altında olan bütün torpaqlarını geri qaytaracaq. Allah mənfur düşmənlərimizi məhv 

etsin! Allah Azərbaycan xalqını qorusun! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun 

Azərbaycan Ordusuna! Yaşasın Azərbaycan!” 

Lerikdən Zabil Bağırov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, biz Azərbaycan vətəndaşları olaraq Sizin 

siyasi və hərbi gedişlərinizi müntəzəm olaraq izləyirik. Həqiqətən də Siz Azərbaycan tarixinin dövlətçilik 

səhifəsində böyük bir tarix yaradırsınız, düşmənlərə və onların havadarlarına tarixi dərs verirsiniz. Bəli, Siz 
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neft kapitalını artıq insan kapitalına çevirmisiniz. Bu gün cəbhədəki böyük uğurlarımız məhz Sizin yüksək 

intellektə əsaslanan əməyinizin nəticəsidir. Xalq Sizinlədir, cənab Prezident. Dediyiniz kimi, Qarabağ 

Azərbaycandır!” 

Cəbrayıl sakini Yunis Yusifli: “Hörmətli cənab Prezident, mən Sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. 

Siz mənim üçün yalnız xəyalımda canlandırdığım günləri yaşatdırdınız. Məni doğma Vətənimə, Cəbrayıla 

qovuşdurdunuz. Allah Sizə güc, qüvvət versin. Rəbbim hədəflərinizi daim kəskin, zəfərlərinizi daim bol 

etsin. İnşallah, Cəbrayılda görüşmək arzusu ilə…”. 

Cəlilabaddan Vidadi Nuriyev: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, “Qarabağ 

bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı Sizin düşünülmüş, uzaqgörən siyasətinizin, Vətənə olan 

sevginizin bariz göstəricisidir. Bu şüar böyükdən kiçiyədək hamının dilində əzbərə çevrilərək, xalqımızın 

ayağa qalxıb bir yumruq kimi Sizin ətrafınızda birləşməsinə təkan verdi və bundan sonra da əsas şüarımız 

olacaqdır. Sizin məqsədyönlü siyasətiniz nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində 

apardığınız uğurlu mübarizədə biz də ailəlikcə Sizi dəstəkləyir və dəstəkləməkdə davam edəcəyik. Uca 

Tanrı Sizin və Mehriban xanımın ömrünə bir ömür də qatsın, 100 yaşayasınız! Azərbaycan xalqını həmişə 

zirvələrə aparasınız!” 

Laçın rayonunun sakini Tofiq Şükürov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mənfur 

qonşularımız tərəfindən 30 ildən artıq Vətənimizin sinəsinə vurulmuş Qarabağ adlı yara hər bir 

azərbaycanlının köksünü sızladırdı. Tarixən xalqımızın yetişdirdiyi böyük sərkərdələr Vətənimizi bu cür 

ağır günlərində öz gücü ilə yaşatmışdılar. Belə sərkərdələrdən biri və birincisi də Sizsiniz. Ona görə ki, 

XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin sonlarınadək itirdiyimiz torpaqları yalnız Sizin sərkərdəlik qabiliyyətiniz 

sayəsində geri qaytarılmasının şahidi oluruq. Bu gün hər birimiz Sizinlə eyni bir dövrdə yaşadığımız üçün 

fəxr edir və qürur hissi keçiririk. Ulu Tanrıdan Sizə möhkəm cansağlığı, bu müqəddəs yolda uğurlar 

diləyirəm”. 

Füzuli sakini Elgün Eyvazov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 27 ildən sonra bizə 

yaşatdığınız sevinc hissinə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan xalqı Sizi sevir və 

yürütdüyünüz siyasətin daim arxasındadır. Allah Sizi Azərbaycan xalqına çox görməsin. Biz əminik ki, 

Qarabağın azad ediləcəyi gün elə də uzaq deyil. Allah Sizi və Ordumuzu qorusun! Qarabağ Azərbaycandır! 

Yaşasın Ali Baş Komandan! 

Gəncə şəhərindən Səbuhi Hüseynov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, ölkəmizin ərazi bütövlüyü 

uğrunda apardığınız mübarizədə Sizə güvənir, bütün torpaqlarımızın tezliklə azad olunacağı günü 

səbirsizliklə gözləyirik. Gözəl Qarabağımızın azadlığı üçün çox ciddi bir əməyin olduğu göz önündədir. 

Xalq olaraq bu günlərdəki məğrur duruşunuz, qətiyyətli mövqeyiniz, düşmənə tutarlı cavablarınız bizi çox 

sevindirir və qürurlandırır. Mən əminəm ki, bu haqq mübarizəsində xalqımızın hər bir layiqli vətəndaşı Sizi 

dəstəkləyir və böyük qələbə xəbərini tezliklə eşitməyi arzulayır. Sizdən Şuşa, Laçın, Xankəndi, Kəlbəcər 

və digər bölgələrimizin azad olunması xəbərlərini tez bir zamanda eşitmək arzusu ilə...”. 

Ağsu rayonundan Xalid Osmanov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin qətiyyətli addımlarınızı tək 

mən yox, bütün Ağsu rayonu dəstəkləyir. Siz bu qətiyyətinizlə bütün dünyadakı Azərbaycan türklərinin 

ürəklərində geniş bir nüfuza sahib oldunuz. Nə yaxşı ki, varsınız. Allah Sizi qorusun! Biz, ailədə on bir 

övlad olmuşuq. Hamımızın oğulları hazırda ön cəbhədə Sizin əmrinizlə döyüşür, bununla fəxr edirlər. Mən 

özüm 1-ci qrup əlil olsam da, döyüşlərə qatılmaq üçün alışıb-yanıram. Sevincimdən xəstəliyim də 

yadımdan çıxıb. 1999-cu ildə xüsusi təyinatlı qrupda xidmət keçmişəm, əlim-ayağım yerindədir. Könüllü 

ordu sıralarına yazılmaq, düşmənlə üz-üzə döyüşmək arzusundayam. İstərdim ki, bayrağımızın o 

torpaqlarda ucalmasında yaxından iştirak edim. Dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, ehtiyac 

olmadığını bildirirlər. Cənab Prezident arzum budur ki, Xankəndi şəhərində tezliklə üçrəngli bayrağımız 

dalğalansın və bu şəhər İlhamabad adlandırılsın. Məncə, buna bütün Azərbaycan xalqı sevinər. Müzəffər 

Ali Baş Komandan, bu haqq yolunda Sizə uğurlar arzulayıram. Allah ulu öndərimiz Heydər Əliyevə rəhmət 

eləsin, onun layiqli davamçısı Sizə isə cansağlığı versin. Şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza Allahdan 

şəfa diləyirəm. Allah müzəffər Ordumuza qüvvət versin, Siz isə bizim əbədi Prezidentimiz olasınız. Yaşasın 

Azərbaycan xalqını sevən igid, qəhrəman İlham Əliyev! Qarabağ Azərbaycandır!” 

Tovuz rayonundan Zaur Tağıyev: “Müzəffər Ali Baş Komandan, Sizin uzaqgörən və müdrik 

siyasətiniz nəticəsində 30 illik həsrətimizə son qoyulur. Siz həmişə işğal altındakı ərazilərimizin müharibə 

yolu ilə yox, sülh yolu ilə qaytarılmasına çalışırdınız. Lakin qaniçən düşmənlər sülhə razı olmadılar. Biz 

isə daha 30 il gözləyə bilməzdik. Biz haqq yolundayıq, işimiz haqq işidir. İnanıram ki, tezliklə zəfər çalacaq, 

üçrəngli bayrağımızı bütün Vətən torpaqlarında dalğalandıracağıq. Allah bu çətin və şərəfli işinizdə Sizə 
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kömək olsun. Biz həmişə Sizinləyik. Tezliklə doğma Qarabağımızda, Ağdamda görüşmək arzusu ilə… 

Qarabağ Azərbaycandır!” 

Naxçıvandan Elnur Novruzov: “Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycan xalqının Sizə olan 

minnətdarlığı sonsuzdur. Siz güləndə bütün Azərbaycan Sizinlə birgə gülür. Bütün xalqımızın qəlbi hər an 

Sizinlə bir döyünür. Budur əsl sevgi, budur əsl milli birlik! Cənab Prezident, torpaqlarımızın azadlığı 

uğrunda qəhrəmancasına apardığınız siyasətə görə Sizə necə minnətdarlıq edəcəyimi bilmirəm. Əziz və 

səmimi Prezidentim, Sizin hər çıxışınıza coşqu ilə baxır, hər bir kəlmənizi sevinc göz yaşları ilə izləyirəm. 

Uca Tanrı Sizi Azərbaycan xalqına və Türk dünyasına çox görməsin!” 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ağdərə yaxınlığında düşmənin hərbi kolonu pusquya salınaraq məhv 

edilib 

 

[19:26] 05.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən cəbhənin Ağdərə istiqamətində həyata keçirilən xüsusi 

əməliyyat nəticəsində Ermənistanın silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi kolon pusquya salınaraq məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ağdərə-Papravənd marşrutu 

ilə hərəkət edən 1 komandir, 1 rabitə avtomobili, şəxsi heyət və sursatla dolu 2 ədəd “KamAz” maşını və 

qoşqusunda top olan 3 ədəd “Ural” maşını tamamilə məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusu yaşayış məntəqələrini atəşə tutmur, yalnız legitim hərbi 

hədəfləri məhv edir 

 

[19:12] 05.11.2020  

 

Ötən sutka ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət 

sərhədində və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində yerləşən mövqelərimizi, həmçinin Goranboy, Tərtər, 

Ağdam və Ağcabədi daxil olmaqla, bir sıra yaşayış məntəqələrimizi atıcı silahlardan, top və minaatanlardan 

atəşə tutub. Düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı cavab tədbirləri görülüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov noyabrın 5-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə deyib. 

Mətbuat katibi qeyd edib ki, əsasən Ağdərə və Xocavənd istiqamətlərində davam edən döyüşlərdə 

düşmənin hücumlarının, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu hissəsində isə 

diversiya cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Tərtər istiqamətində endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10-cu dağatıcı diviziyasının Tonaşen kəndində yerləşən 7-ci dağatıcı 

alayının qərargahı, əsgər kazarmaları, sursatla dolu avtomobil texnikaları və digər hərbi infrastrukturu 

darmadağın edilib. 

Anar Eyvazov deyib ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə aparılan əks-hücum əməliyyatı 

nəticəsində məğlubiyyətə məhkum edilmiş Ermənistan çıxış yolunu yenə də yanlış olaraq dezinformasiya 

və feyk məlumatlar yaymaqda görür. Ermənistandan fərqli olaraq, biz Azərbaycan xalqına və dünya 

ictimaiyyətinə Ordumuzun uğurları barədə döyüş meydanında müasir avadanlıqlarla çəkilmiş foto və 

videogörüntülər əsasında məlumat çatdırırıq. Bu video təsvirlərdə aydın şəkildə görünür ki, Azərbaycan 

Ordusu yaşayış məntəqələri və mülki infrastrukturu atəşə tutmur, dəqiq zərbələrlə yalnız legitim hərbi 

hədəfləri məhv edir. 

“Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Qələbə bizimlədir”, - deyə Anar 

Eyvazov vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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“Əl-Ərəbiyyə” telekanalında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışılıb 

 

[18:55] 05.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfiri Şahin Abdullayev “Əl-

Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib. Telekanalın xəbərlər buraxılışının qonağı olan səfir Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, aparıcının Ermənistanın Rusiyadan kömək istəməsi ilə bağlı sualını 

cavablandıran diplomat hər iki ölkənin vahid hərbi bloka üzv olduğunu bildirib. Səfir ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədri kimi Rusiyanın münaqişənin nizamlanmasındakı rolundan danışıb və Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi son müsahibələr zamanı Minsk 

qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı dediklərindən misal gətirib. Ş.Abdullayev Minsk qrupunun 28 illik fəaliyyəti 

nəticəsində hər hansı irəliləyişin əldə olunmadığını bildirib. 

Şahin Abdullayev BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı 

qətnamələrin münaqişənin həlli üçün baza təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb və Azərbaycanın yeganə tələbinin 

həmin qətnamələrin müddəalarının icrası olduğunu bildirib. Diplomat ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləri olan ABŞ, Fransa və Rusiyanın həmin qətnamələrin lehinə səs verdiklərini vurğulayıb. 

Səfir Ermənistanın qonşu dövlətlərə ərazi iddialarından da danışıb. Həmçinin Ermənistanın baş naziri 

Nikol Paşinyanın dünya liderlərinə zəng edərək onlara Azərbaycana təsir göstərmək üçün yalvardığını 

diqqətə çatdırıb. 

Aparıcının Yerevanın münaqişə zonasına rusiyalı sülhməramlıların yerləşdirilməsi ilə bağlı 

çağırışlarına Moskvanın cavabı, Gümrüdə Rusiya hərbi bazasının yerləşdirilməsi və Azərbaycanın 

Rusiyanın hazırkı mövqeyindən razı qalıb-qalmadığı ilə bağlı sualına cavab verən Ş.Abdullayev Rusiyanın 

Gümrüdə dislokasiya olunmuş 102-ci hərbi bazasının uzun müddətdən bəri orada mövcud olduğunu 

bildirib. Qeyd edib ki, Rusiya, bəzi Qərb dövlətləri, hətta İraq kimi bəzi ərəb ölkələrindən alınan silahlar 

olmasaydı, Ermənistan Azərbaycanla sülhə razı olardı. Diplomat münaqişənin həlli üçün yeganə şərtin 

Ermənistanın Azərbaycan işğal altındakı ərazilərindən çıxması olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin münaqişəyə kənar dövlətlərin müdaxiləsinin əleyhinə olması ilə 

bağlı fikirlərinə dair sualı şərh edən səfir Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə 

olduğunu diqqətə çatdırıb, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu və bunun dünya 

ictimaiyyəti tərəfindən də qəbul edildiyini deyib. Diplomat Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata 

keçirdiyi əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinin bəzilərinin 

elə Azərbaycanın özü tərəfindən icra olunduğunu bildirib. 

 

Oqtay Bayramov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin Tonaşendəki hərbi infrastrukturu dağıdılıb 

 

[18:24] 05.11.2020  

 

Cəbhənin Tərtər istiqamətində Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən həyata keçirilən 

əməliyyat nəticəsində düşmənin hərbi infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmənə endirilən artilleriya 

zərbələri ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10-cu dağatıcı diviziyasının Tonaşen kəndində yerləşən 7-ci 

dağatıcı alayının qərargahı, əsgər kazarmaları, sursatla dolu avtomobil texnikaları və digər hərbi 

infrastrukturu dağıdılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Fransa portalı erməni əsilli fransız döyüşçülərin münaqişə bölgəsinə getməsindən yazıb 

 

[17:56] 05.11.2020  

 

Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nə etnik zəmindədir, nə də dini zəmində. 

Vəziyyətə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan dünyəvi ölkədir, multietnik və çoxdinli parlamentli 

respublikadır. Bakıda kilsə məscid və sinaqoqla eyni küçədə yerləşir. Bizim üçün din məsələsi mövzu deyil. 

Azərbaycanda da erməni azlığı yaşayır. Sovet İttifaqı dövründə Ermənistanda olan Azərbaycan mənşəli 

bütün azlıq 1987-ci ildə oradan qovuldu. Ölkəmizdəki azlıqların hüquqları Ermənistandan daha yüksək 

səviyyədə təmin edilir. Ermənistanda etnik müxtəliflik yoxdur. Münaqişənin xristian və İslam dinlərik 

arasındakı ziddiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Münaqişə ərazi bütövlüyü səbəbindən baş verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev bu 

ölkənin “Le Courrier de l'Atlas” jurnalına müsahibəsində yer alıb. Diplomat Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

dini zəmində olmadığını, Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə dəstək almaq məqsədilə münaqişəyə dini don 

geyindirdiyini diqqətə çatdırıb. 

Fransanın mövqeyi ilə bağlı sualı cavablandıran səfir bildirib ki, bu ölkənin mövqeyi başadüşüləndir. 

Bu ölkənin mövqeyinə təsir edən Fransa-Türkiyə gündəmi, erməni lobbisinin təsiri və tarixi amillər var. 

“Ümid edirəm ki, Fransa bu münaqişədə bitərəfliyini qoruyacaq. Xarici işlər nazirimiz Fransanın Minsk 

qrupunda olmasının vacibliyini təkrarladı. Fransa balanslı mövqeyə sahib olmalıdır. Digər ölkələr (Liviya, 

Suriya, Mali) üçün tanınan suverenliyin bizim ölkəmizə də şamil olunmasını istəyirik. Bunun Azərbaycan 

üçün niyə istisna edildiyini anlamırıq. Halbuki, prinsiplər eynidir. Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinə dörd dəfə səs verib”, - deyə R. Mustafayev qeyd edib. 

Azərbaycanda muzdluların olmasına məsələsinə toxunan diplomat vurğulayıb ki, Prezident 

Emmanuel Makron bu barədə Brüsseldə danışıb. Hər şeydən əvvəl beynəlxalq hüquq “cihadçı” sözünü 

tanımır. Çox açıq bir termin var - “xarici döyüşçülər”. Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə bildirib ki, 100 min 

nəfərlik ordumuz var və bizim “xarici döyüşçülərə” ehtiyacımız yoxdur. Ordumuz tək özü ölkəmizi 

müdafiə etməyə qadirdir. Bu gün ordumuz nəyə qadir olduğunu döyüş meydanında göstərir. Azərbaycanın 

öz ərazisinə “xarici döyüşçülər” dəvət etməsinə ehtiyac yoxdur. Bundan əlavə, Azərbaycan qanunları onun 

ərazisində radikal islamçı və cihadçı partiyaların olmasını qadağan edir. Cihadçıların tək və ya qrup 

şəklində etdiyi hər bir cəhd mühakimə olunur. Ölkəmizə qarşı qeyri-real və haqsız olan bu iddialara artıq 

rəsmi şəkildə cavab verilib. 

“Ancaq erməni əsilli fransız döyüşçülər döyüş bölgəsinə gediblər. Bu barədə “La Liberation” qəzeti 

yazıb. Bu prosesə qarşı çıxmaq lazımdır. Bu vəziyyət bir çox suallar doğurur”, - deyə səfir vurğulayıb. 

 

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Ermənistanın dövlət təbliğatı ənənəvi olaraq saxta xəbərlərin hazırlanması və yayılması ilə 

fəal şəkildə məşğul olur 

 

[17:45] 05.11.2020  

 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında vəziyyəti yanlış təqdim etmək 

məqsədilə Ermənistanın dövlət təbliğatı ənənəvi olaraq saxta xəbərlərin hazırlanması və yayılması ilə fəal 

şəkildə məşğul olur. Bu qarayaxma kampaniyasının əsas məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq və 

beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, habelə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası daxil olmaqla, 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq çoxsaylı qərarlara əsaslanan Azərbaycanın ədalətli 

mövqeyinə xələl gətirməkdən ibarətdir. 

Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir: “Bununla əlaqədar xatırladırıq ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistanın silahlı 

qüvvələri beynəlxalq hüququ, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozaraq, 

Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış ərazilərinin 20 faizinin işğalı doğma yurdundan qovulmuş 1 milyona yaxın azərbaycanlının etnik 

təmizlənməsi, işğal olunmuş ərazilərdə özəl və dövlət əmlakının mənimsənilməsi, bu ərazilərdə 

Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinin məhv edilməsi, ələ keçirilmiş torpaqlarda təbii sərvətlərin və iqtisadi 

potensialının qeyri-qanuni istismarı və talan edilməsi, etnik ermənilərin bu ərazilərə qeyri-qanuni 

məskunlaşdırılması və qanunsuz infrastruktur dəyişikliklər ilə müşayiət olunur. 

Otuz ilə yaxın siyasi həll prosesi, habelə Azərbaycanın bu prosesə sadiqliyindən sui-istifadə edən 

Ermənistan bu torpaqların ilhaq edilməsi məqsədilə Azərbaycan ərazilərinin işğalı nəticələrini 

möhkəmləndirmək üçün ardıcıl addımlar atıb. 

Qeyri-qanuni güc tətbiqi nəticəsində yaranmış status-kvonu rədd edən siyasi həllin əleyhinə olan, bu 

prosesə xələl gətirən təxribat xarakterli bəyanat və hərəkətlərə əl atan Ermənistan, Azərbaycanın bütün 

cəbhə boyu əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələri və hərbi mövqelərini atəşə tutmaqla 2020-ci il 

sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı təcavüzə başladı. Azərbaycan Respublikasının Silahlı 

Qüvvələri əks-hücum əməliyyatı keçirməyə məcbur edildi. 

Bu xüsusda, bir daha aşağıdakıları bildiririk: 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 

qorumaq, habelə öz vətəndaşlarının mühafizəsini və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə fəaliyyətini 

özünümüdafiə çərçivəsində və Azərbaycanın suveren ərazisində aparır; 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-həmlə əməliyyatı yalnız beynəlxalq humanitar hüquq 

çərçivəsində aparılır, eyni zamanda, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə sıx əməkdaşlıq həyata keçirilərək, 

beynəlxalq humanitar hüquq üzrə bütün öhdəliklərə ciddi riayət olunur; 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri mülki şəxslərə, o cümlədən erməni əsilli Azərbaycan 

vətəndaşlarına qarşı mübarizə aparmır və işğal altındakı ərazilərdə mülki əhalini və mülki infrastrukturu 

hədəfə almır; 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində qadağan edilmiş heç bir silah və sursatın olmadığı 

üçün ondan istifadə edilə bilməz. 

Vurğulayırıq ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edərək beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini, 

ilk növbədə isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli dörd qətnaməsini (822, 853, 874 və 884) 

pozaraq, bu ərazilərdən çıxmaqdan imtina edir. Döyüş meydanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən aldığı ağır məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq məqsədilə Azərbaycanın böyük mülki yaşayış 

məntəqələrini, o cümlədən cəbhə xəttindən çox uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə və Tərtər kimi şəhərlərini 

ballistik və kasetli sursatlar da daxil olmaqla, ağır artilleriya və raketlərlə qəsdən hədəfə alaraq amansız 

terror taktikasına əl atıb. Nəticədə, aralarında 10 uşaq və 27 qadın olmaqla 92 mülki şəxs həlak olub, 

həmçinin uşaqlar, qadınlar və qocalar da daxil olmaqla 404 mülki şəxs ağır yaralanıb. Tibbi və təhsil 

müəssisələri də daxil olmaqla, mülki infrastruktura, həmçinin vacib dövlət infrastrukturuna və xüsusi 

mülkiyyətə ciddi ziyan vurulub. Üç dəfə humanitar atəşkəsin elan edilməsi də Ermənistanın mülki şəxslərə 

qarşı terror hücumlarını dayandırmayıb. 

Ermənistanın mülki əhaliyə və mülki infrastruktura qarşı hərbi cinayətlərə və insanlığa qarşı 

cinayətlərə bərabər olan bu qəddar hücumlarına dair faktlar Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik 

korpusun nümayəndələri, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi, “Human Rights Watch”, “Amnesty 
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International” kimi beynəlxalq qurumlar və strukturlar və xarici media nümayəndələri vasitəsilə də daxil 

olmaqla, beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilib. 

Xatırladırıq ki, yüksək səviyyəli Ermənistan rəsmilərinin açıq bəyanatlarına əsasən, hərbi 

əməliyyatlar başlayandan bəri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaşayan ermənilərin əksəriyyəti bu 

əraziləri tərk edərək Ermənistana köçüblər. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə ərazidə qalanlara hərbi obyektlərdən 

uzaq durmağa və hərbi əməliyyatlarda iştirak etməkdən çəkinməyə çağırışlar edib, çünki bu, onların mülki 

statusuna xələl gətirərək, onları döyüşçü statusuna çevirə bilər. Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, 

Ermənistanın Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə qarşı apardığı hərbi əməliyyatlarda muzdlulardan və xarici 

terrorçu döyüşçülərdən istifadə etdiyi, o cümlədən müxtəlif beynəlxalq media mənbələri tərəfindən geniş 

sənədləşdirilib. 

Ermənistan hərbi cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətləri meydana gətirən yuxarıda qeyd olunan 

qanunsuz əməllərini ört-basdır etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq məqsədilə 

həyasızcasına Azərbaycanı eyni ittihamla günahlandırır və bu məqsədlə kütləvi saxta xəbər kampaniyasını 

aparır. Ermənistanın öz iddialarını əsaslandırmaq üçün təqdim etdiyi video və foto materiallarının peşəkar 

təhlili bunların hamısının əvvəlcədən hazırlanmış saxtalaşdırmalardan başqa bir şey olmadığını sübut edir. 

Azərbaycan tərəfi Ermənistanın bu əsassız ittihamlarını bir daha qətiyyətlə rədd edir və beynəlxalq 

ictimaiyyətə müraciət edərək Ermənistanın Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası ilə cinayətlərini ört-

basdır etmək cəhdlərinə qarşı diqqətli olmalarını xahiş edir. 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının mövqeyi hər zaman 

ardıcıl olub və beynəlxalq hüquqa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə əsaslanır. 

Azərbaycan həmişə onların həyata keçirilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu formatında danışıqlara hazır 

olduğunu bildirib. 
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Füzuli və Xocavənd rayonlarının işğaldan azad edilən kəndlərinin videogörüntüləri 

 

[17:39] 05.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Füzuli və Xocavənd rayonlarının işğaldan azad edilən kəndlərinin 

videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC həmin görüntüləri təqdim edir. 
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Terroru dövlət səviyyəsində dəstəkləyən Ermənistanın işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə 

ifşa edilməsi üçün Baş Prokurorluq zəruri tədbirlər görür 

 

[17:22] 05.11.2020  

 

Dövlət səviyyəsində terroru dəstəkləyərək, terrorçuluğu təcavüzkar siyasətinin əsas vasitələrindən 

birinə çevirmiş Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə ifşa edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həyata keçirilən bu tədbirlərin 

davamı kimi, “Krım könüllüləri birləşməsi” adlı qrupun rəhbəri olan Martoyan Armen Hamletoviç 

(Samvel) və digərlərinin Azərbaycan Respublikasına qarşı törətdiyi cinayət əməllərinə dair Azərbaycan 

Respublikası Baş Prokurorluğunda toplanmış material üzrə araşdırma aparılıb. 

Araşdırmalarla qeyd olunan “Krım könüllüləri birləşməsi” adlı qrupun rəhbəri olan Rusiya 

Federasiyasının vətəndaşı Martoyan Armen Hamletoviç (Samvel ləqəbli) və həmin qruplaşmanın digər 

üzvlərinin 2020-ci ilin oktyabrında Ermənistanda və Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş 

ərazilərində olan şəxslərlə, həmçinin qondarma “Dağlıq Qarabağ” rejiminin rəhbər şəxsləri ilə görüşüb 

döyüş əməliyyatlarında iştiraklarına dair müzakirələr aparmaqla cinayət əlaqəsinə girmələri, Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və 

dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış məntəqələrindən kənarda, yəni Ermənistan ərazisindən qanunsuz 

keçərək Xankəndi şəhəri və işğal altında olan digər yaşayış məntəqələrinə gəlmələri, Azərbaycan 

Respublikasının dinc vətəndaşlarına və antiterror əməliyyatlarını həyata keçirən silahlı qüvvələrinə qarşı 

Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən muzdlu kimi istifadə edilmələri müəyyənləşdirilib. 

Bundan başqa, cinayətkar birlik üzvlərinin döyüş sursatlarından, hərbi texnikadan istifadə edib 

atəşlər açaraq xüsusi amansızlıq və ümumi təhlükəli üsulla, milli düşmənçilik niyyəti ilə, döyüş 

əməliyyatlarında iştirak etməyən dinc sakinlərinə qarşı çoxsaylı cinayət əməllərinə yol vermələri, ictimai 

təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətməklə 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak etmələri aşkar edilib. 

Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat 

tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 318.2-ci (Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq 

keçmə) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq 

İdarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda qeyd edilən cinayət işi ilə əlaqədar Baş Prokurorluq tərəfindən Rusiya Federasiyasının 

aidiyyəti dövlət qurumlarına hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında vəsatət hazırlanır. 

Baş Prokurorluq bəyan edir ki, qeyd edilən və bu kimi digər cinayət faktlarına görə təqsirkar şəxslərin 

beynəlxalq hüquq normalarına əsasən məsuliyyətə cəlb edilməsindən ötrü mümkün olan bütün tədbirlər 

görülməklə beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunması təmin ediləcək. 
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Prezidentin köməkçisi Ermənistanın TRT-ni hədəfə almasını pisləyib 

 

[16:25] 05.11.2020  

 

TRT hər zaman Ermənistanın mülki Azərbaycan əhalisini hədəfə almasını işıqlandırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” hesabında bildirib. 

“Ermənistan propaqandasının TRT kanalını hədəfə alması onu göstərir ki, TRT və digər Türkiyə 

mediası Ermənistanın hərbi cinayətlərinin və həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır”, - 

deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. 
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Hikmət Hacıyev “Sərhədsiz reportyorlar”ın 80 jurnalistin Xankəndidən təhlükəsiz çıxa 

bilməməsinə dair açıqlamasına münasibət bildirib 

 

[16:18] 05.11.2020  

 

“Sərhədsiz reportyorlar” təşkilatının 80 nəfər yerli və xarici jurnalistin Xankəndidən təhlükəsiz çıxa 

bilməməsinə dair açıqlaması ilə əlaqədar bildiririk ki, Laçın dəhlizi vasitəsilə Xankəndi ilə Ermənistan 

arasında yolu bağlayan məhz Ermənistandır. Dünən Ermənistan tərəfi açıqlama verərək yolu bağladığını 

bildirmişdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev KİV-ə açıqlamasında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, ümumiyyətlə, Xankəndidən Ermənistana iki yol var. Biri 

Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu ərazisindən keçərək Ermənistanın Vardenis rayonuna doğru 

gedir. Digər yol isə Laçın dəhlizi vasitəsi ilədir. Bu günə olan məlumata görə, hər iki yol Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin nəzarətindədir. 
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Prezident İlham Əliyev: Ermənistan təcrid olunub, onun münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək cəhdləri 

faydasızdır 

 

[16:03] 05.11.2020  

 

Ermənistan lap əvvəldən münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyirdi və biz həmişə buna qarşı idik. 

Mən dəfələrlə bütün ölkələrə demişəm, bu münaqişədən uzaq durun. Bu, bizim məsələmizdir, bu, ərazi 

bütövlüyü uğrunda bizim döyüşümüzdür. Münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək üçün heç bir cəhd 

olmamalıdır. Lakin Ermənistan bunun üçün hər şeyi etdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri İspaniyanın EFE agentliyinə 

müsahibəsində səsləndirib. 

“Ermənistanın baş nazirinin Rusiya Prezidentinə göndərdiyi məktub təkcə onların öz məğlubiyyətini 

artıq qəbul etdiyini, bizim döyüş meydanında onlara qalib gəldiyimizi göstərmir, eyni zamanda, onu 

göstərir ki, onlar münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyirlər, onlar Rusiyanı birbaşa müharibədə iştiraka 

sürükləmək istəyirlər, bu da tamamilə qəbuledilməzdir. Mənim bildiyimə görə, bu, Rusiya tərəfindən rədd 

edilmişdir və Rusiyanın xarici işlər naziri bununla bağlı bəyanat vermişdir. Ola bilsin, bunu lap dəqiqliklə 

ifadə etmirəm, lakin belə bir mesaj var idi ki, döyüş Azərbaycanın ərazisində aparılır. Əgər Azərbaycan, 

əgər istənilən ölkə Ermənistana hücum etsə, onda Rusiya öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Lakin döyüş bizim 

torpağımızda gedir. Hesab edirəm ki, bu cəhdlər tamamilə faydasızdır”, - deyə dövlətimizin başçısı 

vurğulayıb. 

Prezident qeyd edib ki, Rusiyanın mövqeyi xarici işlər naziri tərəfindən ifadə olunub. Bu yaxınlarda 

İranın Ali Rəhbəri Ermənistanın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərini boşaltmalı olduğu 

ilə bağlı bəyanat verib. Bu, iki qonşu ölkənin reaksiyasıdır. Türkiyənin mövqeyi yaxşı bəllidir. Həmçinin 

Gürcüstan da dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. 

Prezident İlham Əliyev daha sonra deyib: “Ermənistan təcrid olunub. Onlar münaqişəni 

beynəlmiləlləşdirmək istəyirlər, onlar dəstək qazanmaq üçün bəzi feyk xəbərlərdən və tarixdən olan bəzi 

feyk məlumatlardan istifadə etmək istəyirlər. Lakin Ermənistan üçün ən yaxşı hərəkət öz məğlubiyyətini, 

bizim qələbəmizi qəbul etmək və yerdə qalan torpaqları boşaldacaqlarına dair üzərinə öhdəlik götürməkdən 

ibarətdir”. 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş meydanında atıb qaçdığı və qənimət olaraq ələ keçirdiyimiz 

hərbi texnikalar  

 

[15:59] 05.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş meydanında 

atıb qaçdığı və qənimət olaraq bölmələrimizin ələ keçirdiyi hərbi texnikaların görüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin zirehli texnikaların 

videogörüntülərini təqdim edir. 
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Prezident: Azərbaycana Türkiyə tərəfindən hərbi dəstək göstərildiyini deyənlər bu absurd 

ittihamlardan çəkinməlidir 
 
[15:40] 05.11.2020  
 
Türkiyədən heç bir hərbi dəstək yoxdur. Bu növbəti təxribat, növbəti feyk xəbərdir. Biz Türkiyədən 

yalnız müasir hərbi avadanlıq alırıq. Bu, həqiqətdir. Bu, dünyada istənilən ordunun paxıllıq edə biləcəyi 
yeni müasir avadanlıqdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu İspaniyanın EFE agentliyinə müsahibəsində 
Türkiyənin Azərbaycana hərbi dəstək göstərdiyi barədə ittihamları təkzib edərkən deyib . 

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, Türkiyənin müasir hərbi avadanlığı Azərbaycana döyüş meydanında 
çox kömək edir. “Lakin biz onu alırıq, biz müqavilələr imzalayırıq, hər şey şəffafdır, hər şey qanunidir. Biz 
başqa ölkələrdən də silah alırıq. Nəyə görə heç kim bizim Rusiyadan nə qədər silah aldığımızdan danışmır? 
Yalnız Türkiyə. Çünki Türkiyə əfsuslar olsun ki, indi müxtəlif avropalı siyasətçilərin hücumuna məruz 
qalır. Türkiyəni qaralamaq cəhdləri var. Türkiyəni şantaj etmək, ona təzyiq göstərmək cəhdləri var. Bu, 
tamamilə qəbuledilməzdir”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Prezident mövzu ətrafında söhbəti davam etdirərək deyib: “Bizim əsas silahlarımız Rusiyadan gəlir. 
Biz başqa ölkələrdən də silah alırıq. Yalnız Türkiyənin adı hallanır. Bu, birincisi. İkincisi, Türkiyənin bizə 
hərbi dəstək göstərdiyini həmişə deməyə davam edənlər nəyə görə vasitəçi, Minsk qrupunun həmsədri olan 
Rusiyanın Ermənistana hərbi dəstək göstərdiyini demirlər? Bizim əlimizdə sübutlar var, bu 40 gün ərzində 
Ermənistanın hansı məbləğdə silahla təchiz edildiyi ilə bağlı məlumatı Rusiya rəsmilərinə təqdim etmişik. 
Niyə heç kim bu barədə danışmır? Gəlin, bunun haqqında danışaq, gəlin, ədalətli olaq. Buna görə birincisi, 
bu, səhv məlumatdır. İkincisi, biz Türkiyə hərbi avadanlığını alırıq və almağa davam edəcəyik. Üçüncüsü, 
bu məsələ ilə bağlı heç bir ikili standart olmamalıdır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycana Türkiyə tərəfindən hərbi 
dəstək göstərildiyini deyənlər, hesab edirəm, bu absurd ittihamlardan çəkinməlidirlər”. 
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ətraf mühitə təsirinə dair ingilis dilində hesabat hazırlanıb 
 
[15:33] 05.11.2020  
 
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin unudulmuş 

qurbanı: münaqişənin ətraf mühitə təsiri” adlı hesabat hazırlayıb. İngilis dilində hazırlanan hesabatda 
Azərbaycan ərazilərinin işğalının ekoloji nəticələri və silahlı münaqişələrdə ətraf mühitin qorunması ilə 
bağlı beynəlxalq hüquq və normalar haqqında məlumat verilir. 

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
beynəlxalq qurumları təmsil edən müstəqil ekspertlərin, Azərbaycandan və Ermənistandan tədqiqatçıların 
apardığı araşdırmalara istinad edən hesabatda Ermənistan hökumətinin işğal altındakı ərazilərdə törətdiyi 
ekoloji cinayət ifşa olunur. Hesabatda Almaniya və İtaliyadan olan beynəlxalq hüquq ekspertləri tərəfindən 
işğalçı bir dövlətin nəzarəti altındakı ərazilərdə ətraf mühitlə bağlı öhdəliklərinə dair beynəlxalq hüququn 
müddəaları haqqında araşdırmalar təqdim edilir və Ermənistanın ekoloji cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb 
olunmasının hüquqi aspektləri araşdırılır. 

Vurğulanır ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin ətraf 
mühiti üçün ağır nəticələrə səbəb olub. Ermənistan nəinki Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı cinayətlər 
törədərək minlərlə günahsız insanı qətlə yetirib və bir milyonadək azərbaycanlını yaşadıqları torpaqlardan 
didərgin salıb, eyni zamanda, işğal altındakı ərazilərin təbii sərvətlərini amansızlıqla istismar edərək, su 
ehtiyatlarını çirkləndirərək, ağacları kütləvi şəkildə kəsərək ətraf mühitə ciddi zərbələr vurub. 

Bildirilir ki, iki ölkə arasındakı hazırda davam edən müharibə Ermənistanın ətraf mühitə olan 
laqeydliyini bir daha təsdiqləyib. Bu müddət ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Ağgöl və 
Göygöl milli parklarında xüsusi qorunan ərazilərdə böyük meşə yanğınları törədib, hətta ekoloji mühitin 
toxunulmazlığına dair beynəlxalq konvensiyaların və BMT-nin müvafiq normativ aktlarını kobud şəkildə 
pozaraq müharibə meydanında müvəqqəti taktiki üstünlüklər əldə etmək üçün Azərbaycanın Şuşa şəhərini 
əhatə edən meşələri yandırıb. 

 
AZƏRTAC 
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Düşmən Tərtər və Ağdam rayonlarının kəndlərini atəşə tutur 
 
[15:25] 05.11.2020  
 
Noyabrın 5-i saat 14:40-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhəri, 

rayonun Səhləabad kəndini, eləcə də Ağdam rayonunun Hacıturallı və Əfətli kəndlərini artilleriya atəşinə 
tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 
bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı cavab tədbirləri görülür. 

 
AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq “Gəncə - optimist şəhərdir” mövzusunda altı dildə növbəti video hazırlayıb 
 
[15:11] 05.11.2020  
 
Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidməti Ermənistanın təcavüzü nəticəsində çoxsaylı itkilərə məruz 

qalmış Gəncə şəhər sakinlərinin baş vermiş hadisələrə baxmayaraq, yenə də yüksək əhval-ruhiyyədə 
olmaları, ordumuzun yeni qələbə xəbərlərini səbirsizliklə gözləmələri ilə bağlı fransız, ispan, alman, rus, 
ingilis və ərəb dillərində növbəti video hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, videoları Baş Prokurorluğun “Youtube” kanalında izləmək mümkündür. 
 

AZƏRTAC 
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Ermənistan Azərbaycan tərəfindən darmadağın olunduğunu etiraf etməyə xəcalət çəkir 
 
[14:46] 05.11.2020  
 
Son bir neçə həftə üzrə Ermənistan KİV-lərini nəzərdən keçirəndə istər-istəməz bu nəticəyə gəlmək 

olar ki, bu ölkənin rəsmi dairələri və bütövlükdə, Ermənistan cəmiyyəti hərbi baxımdan tamamilə 
darmadağın olunmasını etiraf etməyə hazırdır. Amma Azərbaycan Ordusu tərəfindən yox! Mifik “Suriya-
Uyqur-Talib-Liviya terrorçularından” olsun, lap marslılardan olsun, bircə azərbaycanlılardan olmasın. 
Bütün bunlar aydındır və başadüşüləndir. Axı, son 30 ildə biz ermənilərdən Ermənistan ordusunun 
“yenilməz” və “rəşadətli”, azərbaycanlıların isə “qorxaq” olması, azərbaycanlılardan ötrü Qarabağın 
“Vətən yox, ərazi” olması, onların döyüş meydanında canlarından keçməyə hazır olması isə öz əcdadlarının 
məzarları yanına qayıtmaq arzusu deyil, yalnız “əvvəlki məğlubiyyətə görə qürur duymaq” üsulu olması 
barədə nağıllar eşitmişik. 

Ermənistan cəmiyyətində yaranmış şok və mövcud vəziyyətə “həzm edilə biləcək” bir izah tapmaq 
arzusu tamamilə aydındır. Bu cəmiyyətin belə gülünc tezisləri “həzm etməyə” hazır olması da aydın və 
gözləniləndir. 

Amma Ermənistanda başa düşmürlər ki, onlar özlərinin hərbi məğlubiyyətini belə cəfəng şəkildə 
izah etməklə özlərini daha da alçaldır. Ermənistan cəmiyyətinə nələr təbliğ edilməsinin bizim üçün o qədər 
də fərqi yoxdur, amma özünüz fikirləşin: belə çıxır ki, guya Ermənistan əla məşq keçmiş və ultramüasir, 
yüksək dəqiqlikli texnologiya ilə təchiz olunmuş Azərbaycan Ordusunu (özü də bütün bu illər ərzində 
Ermənistanın bizi hədələdiyi kimi “müharibənin ikinci günündə”) təkbaşına darmadağın edə bilərdi, amma 
işin tərsliyindən birdən-birə haradansa peyda olmuş “barmaleylər” “məğlubedilməz, rəşadətli, intizamlı və 
regionda ən yüksək döyüş qabiliyyətinə malik olan” erməni ordusunu qorxuya saldı. Bəşər Əsəd ordusunu 
görəndə öz “pikap”larını atıb qaçan həmin “barmaleylər” sizin “rəşadətli ordunuzu” demək olar tamamilə 
darmadağın etdi? Maraqlıdır ki, bütün bu müddətdə həmin “barmaleylər”i nə görən olub, nə də ələ keçirən? 
Təkcə “Armenfilm” studiyasında çəkilmiş quraşdırılmış feyk-səhnələrdən başqa... 

Aram Qabrielyan, Vladimir Solovyov, Semyon Baqdasarov və bu qəbildən olan başqalarının 
rəhbərlik etdiyi Ermənistan ideoloji cəbhəsinin hörmətə layiq olmayan “döyüşçüləri”! Görəsən, öz 
tezislərinizlə özünüzü nə dərəcədə alçaltdığınızı başa düşürsünüzmü! Həmin “barmaleylər”i necə gözəl 
reklam etdiyinizi anlayırsınızmı! Bir tərəfdən də gözləyirsiniz ki, sizin belə nağıllarınızdan sonra Pentaqon 
bu “igid Remboları” öz ordusuna götürməyə tələsməlidir! 

Mən hələ onu demirəm ki, Qarabağ müharibəsi zonasına suriyalı İŞİD-çilər gəliblərsə, onların yalnız 
bir məqsədi olub - Ermənistan tərəfində Azərbaycana qarşı vuruşmaq, çünki azərbaycanlıların əksəriyyətini 
təşkil edən şiələr həmin işidçilər üçün xaçpərəstlərdən də betər düşmənlərdir. Onların Suriyada və İraqda 
ələ keçirdikləri şiələrlə necə rəftar etdikləri yadınızdadırmı? Bu insanların yalnız şiə məzhəbinə mənsub 
olduqlarına görə edam edilməsi səhnələrini sizə xatırlatmağa ehtiyac varmı? Siz bu ucuz təbliğatı kimdən 
ötrü nəzərdə tutursunuz? 

Sizin üçün nə qədər acı olsa da deməliyəm ki, bu həqiqət Tarixə və hərb sənəti dərsliklərinə daxil 
olacaq: Ermənistan və Azərbaycan orduları ilk dəfə olaraq döyüş meydanında qarşılaşdılar. Təkbətək! 
Üzbəüz! 

Ermənistan və Azərbaycan ilk dəfə olaraq kənardan müdaxilə edilmədən “rinqdə” qarşılaşdılar. Biz 
həmişə məhz bunu istəyirdik, siz isə etiraf etməsəniz də bundan qorxurdunuz. 

İndi adət edin! Bu döyüşdə heç bir suriyalı və liviyalı olmayıb və yoxdur. Hətta türklər də olmayıb 
və yoxdur. Sizi tamamilə darmadağın edən məhz azərbaycanlılardır, onlardan başqa heç kəs yoxdur. 
Hərçənd, siz özünüz Cenevrə konvensiyalarının qaydalarına tam riayət etmirsiniz! 

Bu müharibə hamının, o cümlədən sizin özünüzün də gözləmədiyiniz halda BLİTSKRİQ oldu, biz 
bunu planlaşdırmırdıq, amma siz özünüz bizi buna sövq etdiniz. Nəticəsi sizin üçün daha xəcalətli oldu. 

 
Pərvanə Qarayeva 

AZƏRTAC-ın müxbiri 
 

AZƏRTAC 
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“Karabakh is Azerbaijan!" Milli Platforması müxtəlif ölkələrdəki erməni terror təşkilatları 

haqqında məlumatlardan ibarət video yayıb 

 

[14:34] 05.11.2020  

 

İnformasiya müharibəsində iştirakçı edən "Karabakh is Azerbaijan!" Milli Platformasının fəaliyyət 

istiqamətlərindən biri də araşdırma sahəsidir. Platforma müxtəlif ölkələrdəki erməni terror təşkilatları 

haqqında məlumatlardan ibarət olan video yayıb. 

“Karabakh is Azerbaijan!” Milli Platformasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, videoda indiyədək 

fəaliyyət göstərmiş, dünyanın müxtəlif ölkələrində terror aktları törətmiş 13 erməni terror təşkilatı haqqında 

məlumatlar toplanıb. Videoda ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin açıqladığı arxiv sənədlərindən istifadə 

edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Hazırda Paşinyanla bir masa arxasında oturmağın heç bir mənası yoxdur 

 

[14:18] 05.11.2020  

 

Hazırda Paşinyanla bir masa arxasında oturmağın heç bir mənası yoxdur. Son iki il ərzində mənim 

onunla çoxsaylı görüşlərim olub, lakin ilk görüşlər istisna olmaqla onların hamısı tamamilə səmərəsiz və 

mənasız olub. O, mənə söz vermişdi ki, əgər Azərbaycan dırnaqarası “inqilab”dan sonra ona vaxt versə, o, 

yaxşı hazırlaşacaq, Ermənistanda siyasi cəhətdən öz mövqeyini gücləndirəcək və sonra əsas prinsipləri 

yerinə yetirmək üçün konstruktiv şəkildə işləməyə hazır olacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə İspaniyanın EFE agentliyinə 

müsahibəsində danışıb. 

“Bu, onun Ermənistanda rəhbərliyinin ilk aylarında mənə söylədikləri idi. Lakin bir ildən sonra o, 

tamamilə fərqli sözlər dedi. O dedi ki, Azərbaycana qaytarılası bir santimetr belə torpaq yoxdur. Dedi ki, 

“Qarabağ Ermənistandır”. Dedi ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumun dırnaqarası 

“rəhbərliyi” ilə danışıqlar aparmalıdır. Beləliklə, o, danışıqlar prosesini pozmaq üçün hər şeyi etdi. Ona 

görə də hazırda mən onunla görüşməkdə bir məna görmürəm”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Cenevrədə görüşdüklərini 

xatırladan Prezident qeyd edib ki, hazırda bunu təmaslar üçün doğru format hesab edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1316 
 

Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın baş naziri vaxt qazanmaq, daha çox hərbi yardım əldə 

etmək üçün atəşkəs istəyir 

 

[14:15] 05.11.2020  

 

Ermənistanın baş naziri Kəlbəcər, Laçın və Ağdamın qalan hissəsini boşaldacaqlarını açıq şəkildə 

deməlidir. Əgər belə olmasa, hərb yolundan başqa variant qalmır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikri İspaniyanın EFE agentliyinə 

müsahibəsində səsləndirib. 

“Biz hərbi əməliyyatları davam etdirmək istəmirik və mən dəfələrlə demişəm və bu gün də təkrar 

edə bilərəm, əgər Ermənistanın baş naziri şəxsən özü, bu qan tökülməsinə görə məsuliyyət daşıyan şəxs 

belə bir bəyanat versə, biz dərhal dayanmağa hazırıq, dərhal. Mən sözünə əməl edən insanam və biz bunu 

edərik. Lakin o, bunu demir. O, vaxt qazanmaq istəyir, daha çox hərbi yardım əldə etmək üçün atəşkəs 

istəyir, Azərbaycana qarşı yeni hücumlar etmək və bizim azad etdiyimiz əraziləri geri almaq üçün bu 

atəşkəsdən istifadə etmək istəyir. Onun niyyəti bundan ibarətdir”, - deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev İspaniyanın EFE informasiya agentliyinə müsahibə verib 

 

[14:02] 05.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 4-də İspaniyanın EFE informasiya 

agentliyinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

– Sabahınız xeyir, cənab Prezident. Bizimlə söhbət etmək, bizə müsahibə vermək üçün vaxt 

ayırdığınıza görə təşəkkür edirik. 

– Bu imkana görə təşəkkür edirəm. 

- Hazırda Dağlıq Qarabağdakı müharibənin altıncı həftəsi başlayır. Cəbhədə hazırda vəziyyət 

necədir? 

– Cəbhədəki vəziyyət Azərbaycan Ordusunun üstünlüyünü göstərir. Biz bir-birinin ardınca kəndləri, 

şəhərləri azad edirik. Döyüş meydanındakı bu müddət ərzində Azərbaycan, demək olar ki, 30 il işğal altında 

olan ərazisinin böyük hissəsini azad edib. Azərbaycan Ordusunun uğurlu hücum əməliyyatı davam edir. 

Bu, bir daha onu göstərir ki, biz güclü ölkəyik və öz torpağımızda döyüşürük. Biz Azərbaycanın beynəlxalq 

səviyyədə tanınan ərazisini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edirik. Yeri gəlmişkən, biz BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının bizim ərazilərimizdən çıxarılmasını tələb edən, lakin 

Ermənistan tərəfindən demək olar ki, 30 il ərzində əməl olunmayan qətnamələrini icra edirik. 

– Siz işğal olunmuş 7 rayonun - 5 üstəgəl 2 azad edilməsini istəyirsiniz. Siz onlardan artıq 

neçəsini azad etmisiniz? 

– Faktiki olaraq, işğal olunmuş rayonlardan 5-dən 4-ü artıq ya tamamilə, ya da qismən azad edilib. 

Bu gün biz işğal altında olan digər rayonların işğaldan azad edilməsinin aktiv mərhələsindəyik. Qeyd 

etdiyim kimi, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edirik və yeri gəlmişkən, biz artıq əsas 

prinsiplərin bir hissəsini yerinə yetirmişik. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən təklif olunan həll üçün 

əsas prinsiplər faktiki olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin boşaldılmasını tələb edirdi. Əfsuslar 

olsun ki, Ermənistan könüllü şəkildə bunu etmək istəmirdi, ona görə də biz onları bunu etməyə məcbur 

etməli olduq. 

– Hər iki tərəf artıq 3 humanitar atəşkəslə bağlı razılığa gəlib. Lakin onlar heç bir neçə dəqiqə 

də belə çəkməyib. Nəyə görə müharibəni üç dəfə durdurmaq və danışıqlara başlamaq mümkün 

olmamışdır? 

– Düşünürəm, bu atəşkəslərin işləməməsinin səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, Ermənistan artıq 

bizim tərəfimizdən azad edilmiş əraziləri geri almağa cəhd göstərirdi. Başqa sözlə, onları yenidən işğal 

etmək istədilər. Ona görə də onlar sizin doğru olaraq qeyd etdiyiniz kimi, humanitar məqsədlərlə elan 

olunmuş bu atəşkəsdən resursları səfərbər etmək və yeni hücuma keçmək üçün istifadə etmək istədilər. 

Onlar bunu edə bilməyəndə, Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə 

ballistik raketlə hücum etdilər. Onlar bunu iki dəfə etdilər. Lakin birinci dəfə oktyabrın 10-da, atəşkəs elan 

olunandan dərhal sonra etdilər və bunun nəticəsində 10 mülki şəxs həlak oldu, onlarla adam yaralandı. 

Beləliklə, onlar birinci atəşkəsi kobud şəkildə pozdular. İkinci atəşkəs də elan olunan vaxtdan təxminən 5 

dəqiqə sonra onlar tərəfindən pozuldu və üçüncü atəşkəsi onlar dinc şəhər olan Bərdəyə hücum etməklə 

pozdular. Orada 21 nəfər mülki şəxs qətlə yetirildi, 70 nəfər yaralandı. Beləliklə, hər 3 dəfə bu, 

Ermənistanın bizə qarşı məqsədli şəkildə təcavüzkar hücumu idi və biz cavab verməli və özümüzü müdafiə 

etməli olduq. 

– Siz dediniz ki, Ermənistan qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı konkret təqvim istəyirsiniz. 

Ermənistan dedi ki, kompromisə hazırdır, ancaq təslim olmağa, həmin əraziləri təslim etməyə yox. 

Siz də kompromisə hazırsınız? Bu kompromis necə olacaq? 

– İlk növbədə, bizim mövqeyimiz demək olar ki, bu 40 gün ərzində artıq dəfələrlə bəyan edilib. Mən 

dəfələrlə demişəm ki, bizim vəzifəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, bir milyon 

azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünü öz doğma torpaqlarına, onların əsrlərboyu yaşadıqları ərazilərə 

geri qaytarmaq və bundan sonra həmin ərazidə Azərbaycan əhalisi və erməni icması arasında sülh şəraitində 

birgəyaşayışı təmin etməkdir. Bizim mövqeyimiz sağlam düşüncəyə, humanitar zəminə əsaslanır və 

beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənir. Beləliklə, bu, çox açıq-aşkardır. Ermənistan kompromisdən 

danışanda konkret heç nə demir. Onlar yalnız öz müqəddəratını təyinetmədən danışırlar, amma öz 

müqəddəratını təyinetmə onlar tərəfdən kompromis deyil. Onlar öz mövqelərində daha dəqiq olmalıdırlar, 

https://azertag.az/
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çünki hazırda o, çox qeyri-müəyyəndir. Ona görə də biz Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən 

çıxması üçün vaxt cədvəli tələb etdik və biz bunu toqquşmaların ilk günündən tələb etdik. Beləliklə, əgər 

Ermənistan bizə qulaq assaydı və məntiqlə davransaydı, bu gün biz hazırda qarşılaşdığımız vəziyyətdə 

olmazdıq. Müharibə bəlkə də bir ay əvvəl bitərdi. Ona görə də Ermənistan tərəfdən kompromis çox dəqiq 

olmalıdır. Hələ də işğal altında olan Ağdam rayonunun bir hissəsini, Kəlbəcər və Laçını boşaltmaq üçün 

vaxt cədvəli bizə təqdim edilməlidir, Ermənistanın baş naziri bunu şəxsən bəyan etməlidir. Lakin onlar 

nəinki bizə vaxt cədvəli vermirlər, onlar həmin əraziləri boşaldacaqlarını demirlər. Sentyabrın 27-dən bu 

yana bütün bu vaxt ərzində Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi ərazilərin boşaldılacağı barədə heç vaxt 

heç nə deməyib. Belə olan halda, onlar 7 rayonun qaytarılmasını təmin etmək üçün bu prinsipləri işləyib 

hazırlamış Minsk qrupunun həmsədrlərinə faktiki olaraq hörmətsizlik nümayiş etdirirlər və faktiki olaraq 

daha çox eskalasiyaya gətirib çıxarırlar. Beləliklə, biz Ermənistanın baş nazirinin Kəlbəcər, Laçın və 

Ağdamın qalan hissəsini boşaldacaqlarını açıq şəkildə deməyini gözləyirik. 

– Əgər belə olmasa, Sizin üçün yalnız hərbi variant mövcuddur? 

– Başqa yol qalmır, bilirsiniz, başqa variant yoxdur. Biz hərbi əməliyyatları davam etdirmək 

istəmirik və mən dəfələrlə demişəm və bu gün də təkrar edə bilərəm, əgər Ermənistanın baş naziri şəxsən 

özü, bu qan tökülməsinə görə məsuliyyət daşıyan şəxs belə bir bəyanat versə, biz dərhal dayanmağa hazırıq, 

dərhal. Mən sözünə əməl edən insanam və biz bunu edərik. Lakin o, bunu demir. O, vaxt qazanmaq istəyir, 

daha çox hərbi yardım əldə etmək üçün atəşkəs istəyir, Azərbaycana qarşı yeni hücumlar etmək və bizim 

azad etdiyimiz əraziləri geri almaq üçün bu atəşkəsdən istifadə etmək istəyir. Onun niyyəti bundan ibarətdir. 

– Siz hazırda cənab Paşinyanla bir masa arxasında oturmağa hazırsınız, yoxsa bunun bir 

mənası yoxdur? 

– Xeyr, bunun qətiyyən heç bir mənası yoxdur. Son iki il ərzində mənim onunla çoxsaylı görüşlərim 

olub, lakin onların hamısı tamamilə səmərəsiz və mənasız olub, ilk görüşlər istisna olmaqla. O, mənə söz 

vermişdi ki, əgər Azərbaycan dırnaqarası “inqilab”dan sonra ona vaxt versə, o, yaxşı hazırlaşacaq, 

Ermənistanda siyasi cəhətdən öz mövqeyini gücləndirəcək və sonra əsas prinsipləri yerinə yetirmək üçün 

konstruktiv şəkildə işləməyə hazır olacaq. Bu, onun Ermənistanda rəhbərliyinin ilk aylarında mənə 

söylədikləri idi. Lakin bir ildən sonra o, tamamilə fərqli sözlər dedi. O dedi ki, Azərbaycana qaytarılası bir 

santimetr belə torpaq yoxdur. Dedi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Dedi ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağdakı 

qondarma qurumun dırnaqarası “rəhbərliyi” ilə danışıqlar aparmalıdır. Beləliklə, o, danışıqlar prosesini 

pozmaq üçün hər şeyi etdi. Ona görə də hazırda mən onunla görüşməkdə bir məna görmürəm. Bu yaxınlarda 

bizim xarici işlər nazirlərimiz Cenevrədə görüşüblər və mən düşünürəm ki, hazırda bu, təmaslar üçün doğru 

formatdır. 

– Siz dediniz ki, demək olar 30 il ərzində Minsk qrupu işğal edilmiş ərazilərin qaytarılması 

üçün heç nə etməmişdir və ya bu istiqamətdə heç bir irəliləyişə nail olmamışdır. Hazırda ABŞ, Rusiya 

və Fransadan gözləntiniz nədir? 

– Bəli, siz haqlısınız. Mən demişəm ki, Minsk qrupu heç bir nəticə əldə etməyib. Lakin mən, eyni 

zamanda, demişəm ki, onların fəaliyyətinə tamamilə göz yuma və onları yalnız tənqid edə bilmərəm. Çünki 

hazırda masada olan əsas prinsiplər Minsk qrupunun köməyi ilə işlənib hazırlanmış prinsiplərdir. Beləliklə, 

onlar işlədilər, çalışdılar. Lakin onlar əraziləri boşaltması ilə bağlı Ermənistana təzyiq göstərmək üçün 

əllərində olan bütün alətlərdən istifadə etmədilər. Bu ölkələrdən hər birinin birtərəfli qaydada Ermənistana 

təsir etmək üçün kifayət qədər vasitələri var, istər hərbi dəstək olsun, istər siyasi dəstək, iqtisadi dəstək, 

diaspor dəstəyi və s. Lakin onlar əllərində olan bu alətlərdən istifadə etmədilər, onlar BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının daimi üzvləri olaraq özlərinin qəbul etdikləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 

icrasında israr etmədilər. Ona görə də nəticənin olmaması faktı, əlbəttə ki, onların bacarmadığından çox 

istəmədiyini nümayiş etdirir. Əgər onlar bacarmadılarsa, kim bacarar? BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3 

daimi üzvü kiçik, yoxsullaşmış, asılı Ermənistana təsir edə bilmir? Onlar, sadəcə olaraq, istəmədilər. Onlar 

vəziyyətin sabit olmasını istəyirdilər, bu, doğrudur. Onlar sülh ssenarisini istəyirdilər. Lakin onlar görəndə 

ki, demək olar 30 ildir sülh ssenarisi yoxdur və Ermənistanın yeni hökuməti bəyanatlar və əməllərlə prosesi 

faktiki olaraq məhv edir, düşünürəm ki, onlar hərəkətə keçməli idilər. Mən dəfələrlə onların liderləri, 

yüksək rütbəli rəsmiləri ilə danışaraq çağırış etmişəm ki, Ermənistana təzyiq göstərin, sanksiya tətbiq edin. 

Əgər sanksiya tətbiq etmək istəmirsinizsə, ən azı bunu dilə gətirin, elan edin ki, sanksiyalar tətbiq olunacaq, 

əks halda, bu təcavüzkara təzyiq göstərmək üçün başqa heç bir mexanizm olmayacaq. Beləliklə, 

düşünürəm, bu gün onlar dərk ediblər ki, uzun illər “münaqişənin hərbi həlli yoxdur” deməklə səhv ediblər. 

Biz bu reallığı dəyişdik. Hərbi həll yolu var. Lakin bizim bu gün danışdığımız ondan ibarətdir ki, gəlin, 
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hərbi həllin həmin səhifəsini bağlayaq və siyasi həllə keçək. Beləliklə, hərbi-siyasi həll üstünlük təşkil 

etməlidir. Əgər Ermənistanın baş naziri mənim artıq ondan tələb etdiyimi desə, biz bu gün dayanmağa 

hazırıq. İndi sülh prosesi artıq qismən yerinə yetirilmiş əsas prinsiplərin qalan hissəsinin icrasına 

əsaslanmalıdır. Bizə Kəlbəcər, Laçın və Ağdamın bir hissəsinin boşaldılması ilə bağlı dəqiq vaxt cədvəli 

lazımdır. Bundan sonra düşünürəm ki, regiona sülh gələcək. 

– Mən Sizdən “Amnesty International”ın faktiki olaraq hər iki tərəfin kasetli bombalardan 

istifadə etməsinə dair bəyanatları ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Siz də, rəsmi İrəvan da qeyd edirsiniz 

ki, tərəflər mülki əhaliyə qarşı fosfor tərkibli sursatdan istifadə edir. Siz beynəlxalq konvensiyalarla 

qadağan edilən silahlardan istifadə edirsiniz? 

– Biz qadağan olunmuş silahlardan istifadə etmirik. Bizim ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün 

kifayət qədər sursatımız var. Bu, birincisi. İkincisi, biz mülki şəxslərə hücum etmirik. Oktyabrın 10-dan 

sonra Dağlıq Qarabağdakı şəhərlərə hücum etmirik. Ondan əvvəl, bəli, bunu qəbul edirik. Lakin bu, ona 

görə oldu ki, Ermənistan ordusunun hərbi hissələrinin və infrastrukturunun çoxu Dağlıq Qarabağın 

dırnaqarası “paytaxtı” olan Xankəndidə cəmləşmişdi. Ona görə də biz bunu etməli idik. Biz 

təhlükəsizliyimizi təmin etmək və əməliyyatımızın daha səmərəli olması üçün həmin mühüm hərbi 

obyektləri vurmalı idik. Lakin humanitar atəşkəs elan olunandan sonra, - bunu dəfələrlə elan etmişik, - biz 

heç vaxt insanların yaşadığı heç bir şəhəri və ya kəndi vurmamışıq. Buna zidd olaraq ermənilər nə etdi. 

Onlar Ermənistan ərazisindən Gəncəyə ballistik raket atdılar və bu, sübuta yetirilib. Baxmayaraq ki, 

Ermənistanın baş naziri bunu onların etmədiyini dedi. Lakin bu, gülüncdür. Çünki ballistik raketin 

buraxılışı peyklər vasitəsilə müşahidə olunur. Hər kəs onun haradan buraxıldığını və onun hədəfinin nə 

olduğunu bilir. Gəncədə mülki şəxslərin yaşadığı əraziləri qəsdən iki dəfə vurdular. Onlar Bərdəyə çox 

dağıdıcı “Smerç” raketləri ilə iki dəfə zərbə endirdilər və yalnız bir hücum nəticəsində 21 insan öldürülmüş 

və 70 insan yaralanmışdır. Bir çox hücumlar olmuşdur. Onlar Tərtərdə dəfn mərasiminə zərbə vurdular, bu, 

tamamilə insan davranışının bütün normalarından kənar bir şeydir. İnsanlar dünyasını dəyişmiş şəxsi dəfn 

edəndə onlar qəbiristanlığı vurdular və dörd nəfər qətlə yetirildi. Onların kasetli bombalardan istifadə 

etmələri beynəlxalq media və QHT-lər tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Əminəm ki, bu barədə ilk dəfə 

məlumat verən oranı ziyarət etmiş beynəlxalq media olmuşdur. “Amnesty International” və “Human Rights 

Watch” təşkilatlarının bu halları təsdiq etməkdən savayı başqa bir seçimi yox idi. Lakin sual orasındadır ki, 

nə üçün onlar birinci növbədə Azərbaycana gəlmədilər? Nə üçün onlar yalnız Ermənistan tərəfindən 

işləyirdilər? Yalnız beynəlxalq media, Qərb mediası ermənilərin istifadə etdiyi kasetli bombaları 

göstərdikdən sonra bu iki QHT bunu təsdiq etdi. Onların bunu təsdiq etməsi yaxşı haldır, lakin səmimi 

desəm, bunun açıq-aşkar olmasını nəzərə alaraq onların bu məsələni necə təsdiq etməməsini də 

təsəvvürümə gətirə bilmirəm. 

- Rusiya, Sergey Lavrov dünən dedi ki, Dağlıq Qarabağda təqribən iki min muzdlu döyüşür. 

Bununla bağlı nə deyərdiniz? 

-Mən bu ittihamlara, bu əsassız ittihamlara dəfələrlə cavab vermişəm. Səmimi desəm, təəssüflənirəm 

ki, bitərəf olmalı, onlara ATƏT tərəfindən verilmiş mandata əsasən hərəkət etməli olan ölkələrin yüksək 

səviyyəli rəsmiləri təsdiqini tapmamış bu əsassız dırnaqarası “informasiya”dan və şayiələrdən istifadə 

edirlər. Bu, birincisi. İkincisi, bizdə heç bir muzdlu yoxdur. Mən bu haqda dəfələrlə demişəm. Bizim onlara 

ehtiyacımız yoxdur. Bizim 100 min döyüşçüdən ibarət ordumuz var, biz tam səfərbərlik elan etsək, bundan 

bir neçə dəfə çox toplaya bilərik. Lakin biz Ermənistandan fərqli olaraq bunu etmirik. Bizim tərəfimizdə 

hər hansı bir əcnəbi döyüşçünün vuruşması ilə bağlı heç bir sübut yoxdur. Bu bir aydan çox müddət ərzində 

bizə heç bir sübut, heç bir sənəd, heç bir dəlil təqdim edilməmişdir. Yalnız bəyanatlar. Bəs, onda nə üçün 

onlar Ermənistan tərəfində baş verənləri, Ermənistan tərəfindən neçə muzdlunun döyüşdüyünü görmürlər? 

Nə üçün bizi ittiham etməyə çalışan nə Rusiya, nə də Fransa bunun haqqında heç nə deməyib? Bizdə artıq 

əcnəbi pasportları olan zərərsizləşdirilmiş insanların siyahısı var. Amerikalı, fransalı, kanadalı, livanlı, 

iraqlı, postsovet məkanı ölkələrindən, onlarla Gürcüstandandır. Bəli, onlar o ölkələrdə yaşayan 

ermənilərdir, lakin bu, heç bir fərq etmir. Əgər onlar başqa ölkələrin vətəndaşlarıdırsa, onların orada olması 

qanunsuz hesab edilir. Bu vaxtadək bu məsələ barədə heç nə deyilməmişdir, amma bizim sübutlarımız var. 

Bizim əlimizdə pasportlar var. Bizim sübutumuz var, video var. Bunun haqqında heç nə deyilməyib. Bu, 

bizim tərəfimizdən qəbul edilə bilməyən selektiv bir yanaşmadır, bu, vasitəçilərin mandatına uyğun deyil. 

Mən dəfələrlə demişəm, vasitəçilər bitərəf olmalıdırlar. Əgər onlar tərəf tuturlarsa, bu, onların işidir, lakin 

onda vasitəçilikdən çıxmalıdırlar. Hər bir ölkənin istənilən ölkəyə yaxşı və ya pis münasibəti ola bilər. Biz 

müəyyən səbəblər üzündən bəzi ölkələr tərəfindən ermənilərə qarşı xüsusi hisslərin olduğunu başa düşürük. 
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Bunu öz ölkələrinin adından deyirlərsə, biz buna etiraz etmirik. Lakin əgər siz vasitəçisinizsə, xahiş edirəm, 

bitərəf olun və ittihamlardan uzaq durun. Əgər biz bizi muzdlularla bağlı ittiham edənləri dünyanın müxtəlif 

yerlərində nə etdikləri haqqında ittiham etməyə başlasaq, bu, çox uzun bir məsələ olacaq. Biz bunu etmirik. 

Buna görə biz tərəfdaşlarımızdan eynisini gözləyirik. 

-Türkiyənin Sizə nəinki siyasi, eyni zamanda, hərbi dəstək də göstərdiyini söyləyənlərə nə 

deyərdiniz? 

-Mən deyərdim ki, bu növbəti təxribat, növbəti feyk xəbərdir. Türkiyədən heç bir hərbi dəstək 

yoxdur. Biz Türkiyədən yalnız müasir hərbi avadanlıq alırıq. Bu, həqiqətdir. Bu, dünyada istənilən ordunun 

paxıllıq edə biləcəyi yeni müasir avadanlıqdır. Türkiyənin hərbi sənaye kompleksi, həqiqətən də, möcüzələr 

göstərir. Bu avadanlıq bizə döyüş meydanında çox kömək edir. Lakin biz onu alırıq, biz müqavilələr 

imzalayırıq, hər şey şəffafdır, hər şey qanunidir. Biz başqa ölkələrdən də silah alırıq. Nəyə görə heç kim 

bizim Rusiyadan nə qədər silah aldığımızdan danışmır? Yalnız Türkiyə. Çünki Türkiyə əfsuslar olsun ki, 

indi müxtəlif avropalı siyasətçilərin hücumuna məruz qalır. Türkiyəni qaralamaq cəhdləri var. Türkiyəni 

şantaj etmək, ona təzyiq göstərmək cəhdləri var. Bu, tamamilə qəbuledilməzdir. Bizim əsas silahlarımız 

Rusiyadan gəlir. Biz başqa ölkələrdən də silah alırıq. Yalnız Türkiyənin adı hallanır. Bu, birincisi. İkincisi, 

Türkiyənin bizə hərbi dəstək göstərdiyini həmişə deməyə davam edənlər nəyə görə vasitəçi, Minsk 

qrupunun həmsədri olan Rusiyanın Ermənistana hərbi dəstək göstərdiyini demirlər? Bizim əlimizdə 

sübutlar var, bu 40 gün ərzində Ermənistanın hansı məbləğdə silahla təchiz edildiyi ilə bağlı məlumatı 

Rusiya rəsmilərinə təqdim etmişik. Niyə heç kim bu barədə danışmır? Gəlin, bunun haqqında danışaq, 

gəlin, ədalətli olaq. Buna görə birincisi, bu, səhv məlumatdır. İkincisi, biz Türkiyə hərbi avadanlığını alırıq 

və almağa davam edəcəyik. Üçüncüsü, bu məsələ ilə bağlı heç bir ikili standart olmamalıdır. Yeri 

gəlmişkən, Azərbaycana Türkiyə tərəfindən hərbi dəstək göstərildiyini deyənlər, hesab edirəm, bu absurd 

ittihamlardan çəkinməlidirlər. 

-Açıq-aydındır ki, Türkiyənin regionda marağı var, necə ki, Rusiyanın və İranın var. 

Ermənistan Rusiyaya öz təhlükəsizliyinin təmin olunmasının mümkünlüyü barədə müraciət 

etmişdir. Siz müharibənin beynəlmiləlləşdirilməsindən qorxursunuz? 

-Ermənistan lap əvvəldən elə bunu etmək istəyirdi və biz həmişə buna qarşı idik. Mən dəfələrlə bütün 

ölkələrə demişəm, bu münaqişədən uzaq durun. Bu, bizim məsələmizdir, bu, ərazi bütövlüyü uğrunda bizim 

döyüşümüzdür. Münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək üçün heç bir cəhd olmamalıdır. Lakin Ermənistan bunun 

üçün hər şeyi etdi. Ermənistanın baş nazirinin Rusiya Prezidentinə göndərdiyi məktub təkcə onların öz 

məğlubiyyətini artıq qəbul etdiyini, bizim döyüş meydanında onlara qalib gəldiyimizi göstərmir, eyni 

zamanda, onu göstərir ki, onlar münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyirlər, onlar Rusiyanı birbaşa 

müharibədə iştiraka sürükləmək istəyirlər, bu da tamamilə qəbuledilməzdir. Mənim bildiyimə görə, bu, 

Rusiya tərəfindən rədd edilmişdir və Rusiyanın xarici işlər naziri bununla bağlı bəyanat vermişdir. Ola 

bilsin, bunu lap dəqiqliklə ifadə etmirəm, lakin belə bir mesaj var idi ki, döyüş Azərbaycanın ərazisində 

aparılır. Əgər Azərbaycan, əgər istənilən ölkə Ermənistana hücum etsə, onda Rusiya öhdəliyini yerinə 

yetirməlidir. Lakin döyüş bizim torpağımızda gedir. Hesab edirəm ki, bu cəhdlər tamamilə faydasızdır. 

Rusiyanın mövqeyi xarici işlər naziri tərəfindən ifadə olunmuşdur. İranın da mövqeyi ifadə edilmişdir. 

Yəqin siz ölkələrin ərazi bütövlüyünün təminatına dair İranın münaqişənin həll edilməsi ilə bağlı planını 

eşitmisiniz. Bu yaxınlarda İranın Ali Rəhbəri Ermənistanın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan 

ərazilərini boşaltmalı olduğu ilə bağlı bəyanat vermişdir. Bu, iki qonşu ölkənin reaksiyasıdır. Türkiyənin 

mövqeyi yaxşı bəllidir. Türkiyə həmişə beynəlxalq hüququ və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini 

dəstəkləyir. Həmçinin Gürcüstan da dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. Bu, bizim 

qonşuların mövqeyidir. Ermənistan təcrid olunub. Onlar münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyirlər, onlar 

dəstək qazanmaq üçün bəzi feyk xəbərlərdən və tarixdən olan bəzi feyk məlumatlardan istifadə etmək 

istəyirlər. Lakin Ermənistan üçün ən yaxşı hərəkət öz məğlubiyyətini, bizim qələbəmizi qəbul etmək və 

yerdə qalan torpaqları boşaldacaqlarına dair üzərinə öhdəlik götürməkdən ibarətdir. 

-Əgər onlar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarlarsa, Sizin buna reaksiyanız necə olardı? 

-Bilirsiniz, onlar müstəqilliyi tanımaq istəsəydilər, uzun müddət bundan öncə tanıyardılar. Nəyə görə 

əvvəl tanımadılar? Çünki onlar aydın başa düşürdülər ki, bu, çox məntiqsiz addım nəticəsində danışıqlar 

tamamilə dayanacaqdır. Odur ki, onlar bunu etsələr, danışılası bir şey qalmayacaq. Sonra nə sülh təşəbbüsü, 

nə əsas prinsiplər, nə də gələcək tənzimləmə, heç nə masa üzərində olmayacaq. Hesab edirəm ki, onlar 

bunu başa düşürlər. Onlar həmişə bundan bizi qorxutmaq üçün bir alət kimi istifadə etmək istəyirdilər və 

deyirdilər Azərbaycan bunu etsə, biz müstəqilliyi tanıyacağıq. Mən bu müharibə günlərində dəfələrlə 
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demişəm və indi də deyirəm, Ermənistanın baş naziri, bu gün Dağlıq Qarabağı tanı, bunu et, cəsarətini 

göstər, sözünün bir məna daşıdığını göstər, bu gün Dağlıq Qarabağı tanı. Yenə də siz görəcəksiniz ki, onlar 

bunu etməyəcəklər. Çünki onlar qorxaqdırlar, onlar yalnız dinc vətəndaşlara qarşı vuruşa bilirlər və onlar 

gücümüzü, birliyimizi görüb qaçırlar. 

-Siz indi regionun muxtariyyətini qəbul etməyə hazırsınız? 

-Bu, əsas prinsiplər üzərində gələcək danışıqların bir hissəsi olmalıdır. Çünki əsas prinsiplərin birinci 

hissəsində işğal olunmuş ərazilərdən - 5 üstəgəl 2 rayondan vaxt cədvəlinə müvafiq olaraq qoşunların 

çıxarılması tələb olunurdu. Sonra təhlükəsizlik, sülhməramlı əməliyyatlar, Dağlıq Qarabağın statusu kimi 

əsas prinsiplərin başqa elementləri də var idi. Biz həmişə bunu müzakirə etməyə çox açıq idik. Biz dəfələrlə 

onlara müxtəlif yolları təklif etmişdik, lakin onlar bunları rədd etmişlər. Biz onlara Azərbaycan daxilində 

muxtariyyət təklif etdik, biz onlara mədəni muxtariyyət təklif etdik. Biz dedik ki, dünyada, Avropada, 

Skandinaviya, Alan Adaları timsalında, İtaliyada Cənubi Tirol timsalında və bir çox başqa yerlərdə yaxşı 

nümunələr var. Lakin onlar hər şeyi rədd etdilər. Onlar yalnız müstəqillik tələb edirdilər və istəyirdilər ki, 

biz bu müstəqilliyi tanıyaq. Bunu etməklə onlar, əslində, bizim bunu heç vaxt etməyəcəyimizi bilərək 

münaqişəni dondurmaq üçün hər şeyi edirdilər. Mən bilirəm, biz birincisi münaqişənin bu qaynar fazasını 

bitirməliyik, danışıqlar masasına qayıtmalıyıq, Ermənistan mənim artıq dediyim öhdəlikləri üzərinə 

götürməlidir və sonra biz gələcəkdə nə baş verəcək onun haqqında danışa bilərik. Bu məsələ ilə bağlı indi 

heç nə deyə bilmərəm. 

-Çox sağ olun, cənab Prezident. Mən bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə minnətdarlığımı 

bildirirəm. 

-Suallarınıza, Azərbaycana marağınıza görə çox sağ olun. 
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Fövqəladə Hallar Nazirliyi Ermənistan tərəfindən atəşə tutulan yaşayış məntəqələrində 

maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir 

 

[13:55] 05.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq dinc əhalinin sıx 

yaşadığı ərazilərimizi, o cümlədən döyüş meydanından kənarda yerləşən yaşayış məntəqələrini ağır 

artilleriya qurğularından və raketlərdən atəşə tutması halları davam edir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, təcavüzkar Ermənistan tərəfi dinc 

sakinləri hədəfə almaqda davam etdiyindən əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə müxtəlif 

maarifləndirmə tədbirləri də həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi də həmin tədbirlər çərçivəsində dinc 

sakinlər arasında maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi üçün çap materialları (maarifləndirici vərəq və 

plakatlar, bröşürlər, istiqamətverici plakatlar) dərc edib. Müxtəlif məzmunlu maarifləndirici çap 

materialları cəbhəyanı ərazilərdə və düşmən tərəfinin hədəfinə çevrilmiş digər yaşayış məntəqələrinin 

əhalisi arasında paylanılır və müvafiq maarifləndirmə işləri aparılır. 
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Meksika KİV-ləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və işğalçı dövlətin müharibə cinayətlərini 

işıqlandırmaqda davam edir 

 

[13:25] 05.11.2020  

 

Meksikanın nüfuzlu “El Economista” və “Pulse News Mexico” qəzetlərində Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi və Ermənistanın sentyabrın 27-dən etibarən törətdiyi müharibə cinayətləri barədə məqalə dərc 

edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ölkəmizin Meksikadakı səfiri Məmməd Talıbovun bu mətbu orqanlara 

müsahibələri əsasında hazırlanmış yazılarda Dağlıq Qarabağın, bəzi KİV-lərdə qeyd olunduğu kimi, 

mübahisəli ərazi deyil, Azərbaycanın beynəlxalq qaydada tanınmış və ətraf 7 rayonla birlikdə 30 ilə 

yaxındır Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazisi olduğu diqqətə çatdırılır. Bildirilir ki, bu ərazilərdən 1 

milyona yaxın azərbaycanlı qovularaq məcburi köçkünə çevrilib. 

Yazılarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin işğal altındakı 

ərazilərin dərhal və qeyd-şərtsiz azad olunmasını tələb etdiyi, lakin bu günədək Ermənistanın bu sənədlərə 

məhəl qoymadığı vurğulanır. Münaqişənin həlli üzrə Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda da 

Ermənistanın davamlı şəkildə qeyri-konstruktiv mövqe göstərməsi səbəbindən heç bir nəticə əldə 

edilmədiyi bildirilir. 

“Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin, xüsusilə də baş nazir Paşinyanın son iki il ərzindəki daha 

aqressiv yanaşması, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların Ermənistana aid olduğuna dair bəyanatları, habelə 

işğal altındakı əraziləri birdəfəlik ilhaq etmək, hətta mümkün olarsa, yeni ərazilər zəbt etmək məqsədinin 

açıq-aydın ifadə olunduğu açıqlamaları səbəbindən danışıqlar prosesinin tamamilə pozulub”, - deyə 

məqalələrdə vurğulanır. Həmçinin sentyabrın 27-dən başlayan döyüşlər zamanı Ermənistanın təkcə 

Azərbaycan Ordusunun hərbi mövqelərini deyil, həm də mülki azərbaycanlı əhalini hədəfə aldığı bildirilir. 

Eyni zamanda, yazılarda qeyd olunur ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri mülki vətəndaşların 

təhlükəsizliyini təmin etmək və işğalda olan ərazilərimizi azad etmək məqsədilə əks-hücum əməliyyatları 

aparır, bunu birmənalı şəkildə öz suveren ərazilərimiz çərçivəsində həyata keçirir. 

Ermənistanın münaqişəyə etnik və dini don geyindirmək cəhdləri göstərdiyi, habelə Türkiyənin 

münaqişədə hərbi iştirakı ilə bağlı yaydığı xəbərlərin saxta olduğu deyilir. 

Bildirilir ki, regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyə başlıca təhdid Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycanın suveren ərazilərində mövcudluğudur. 

Həmçinin çoxmillətli ölkə olan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda yaşayan mülki ermənilərlə heç bir 

problem yaşamadığı, hazırda paytaxt Bakıda 30 minə qədər erməninin yaşadığı, Ermənistan ordusunun 

işğal olunmuş əraziləri tərk etməsindən sonra hər iki xalqın nümayəndələrinin birgə yaşaya biləcəyi 

oxucuların diqqətinə çatdırılır. 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 2971 ev, 100 yaşayış binası və 502 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb 

 

[13:17] 05.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən noyabrın 5-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 92 nəfər həlak olub, 404 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistan ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2971 ev, 100 çoxmənzilli yaşayış binası və 502 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəni raket atəşinə tutması nəticəsində xəsarət almış şəxslərdən 

biri vəfat edib 

 

[13:15] 05.11.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, sentyabrın 27-dən bu günə kimi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc 

əhalinin ağır artilleriyadan atəşə tutulması nəticəsində 405 mülki şəxs yaralanıb, onlardan 43 nəfər ağır 

vəziyyətdə reanimasiyada stasionar müalicə olunur. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, oktyabrın 28-də 

Bərdə şəhərinin mərkəzi hissəsinin düşmən tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində ağır dərəcəli 

bədən xəsarətləri almış 1995-ci il təvəllüdlü Paşayev Niftalı Səlim oğlu göstərilmiş tibbi yardımlara 

baxmayaraq, noyabrın 5-də stasionar qaydada müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. 
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ABŞ-ın “VICE News” kanalının jurnalisti raket hücumlarına məruz qalan azərbaycanlı mülki 

şəxslərin qorxmazlığından yazır 

 

[12:06] 05.11.2020  

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hadisələri Azərbaycandan işıqlandırarkən məni ən çox 

təəccübləndirən insanların qətlə yetirilməsinə və dağıntılara baxmayaraq, əhali arasında müharibəyə 

davamlı dəstəyin olması idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir ABŞ-ın “VICE News” kanalının jurnalisti Hind Hassanın 

“Instagram” səhifəsindəki paylaşımında yer alıb. 

Jurnalist insanların hətta öz övladlarını dəfn etdikləri zaman belə hərbi əməliyyatların 

dayandırılmasını istəmədiklərinin şahidi olduqlarını yazır. O qeyd edir ki, insanlar 27 ildir aparılan 

diplomatik danışıqların nəticəsiz qaldığını, Ermənistanın işğalı altında olan Dağlıq Qarabağdan və onu 

əhatə edən rayonlardan didərgin düşmüş 700 mindən çox azərbaycanlının öz ata-baba yurdlarına geri 

qayıtmalı olduqlarını bildirirlər. 

Jurnalist Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu zamanı həlak olmuş 10 aylıq Narının atası Timur 

Xaliqovun körpəsinin paltarını əlində saxladığı fotonu paylaşıb. 

Həmçinin o, Gəncə ilə yanaşı, Tərtər şəhərinə də raket zərbələri nəticəsində dağılmış evlərin, qətlə 

yetirilmiş insanların yaxınlarının şəkillərini paylaşıb. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu yaşayış məntəqələrini və mülki 

infrastrukturları atəşə tutmur 

 

[10:16] 05.11.2020  

 

Erməni tərəfinin Xocavənd və Şuşanın Azərbaycan Ordusu tərəfindən yenidən atəşə tutulması ilə 

bağlı xəbəri tamamilə həqiqətə uyğun deyil. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, nazirlik bir daha 

bildirir ki, Azərbaycan Ordusu yaşayış məntəqələrini və mülki infrastrukturu atəşə tutmur. 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutub 

 

[09:22] 05.11.2020  

 

Noyabrın 5-i səhər saatlarınadək Goranboy və Tərtər rayonlarının yaşayış məntəqələri Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən fasilələrlə atəşə tutulub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, səhər saat 07.50-də Ağcabədi 

rayonun Qiyaməddinli kəndinə düşmən tərəfindən 4 ədəd mərmi atılıb. 
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Yaponiya ictimaiyyətinin nümayəndələri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

barədə məlumatlandırılıblar 

 

[09:00] 05.11.2020  

 

Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı son təcavüzü mövzusunda Yaponiya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması 

məqsədilə növbəti tədbir keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Yaponiyada yüksək nüfuza malik olan “The International Friendship 

Exchange Council” (FEC) təşkilatı üçün təşkil olunan tədbirdə bu təşkilatın prezidenti Ken Matsuzava və 

digər rəhbər üzvləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, FEC təşkilatının rəhbər heyətinə Yaponiyanın ictimai-

siyasi dairələrinin, kütləvi-informasiya vasitələrinin nümayəndələri və sabiq diplomatlar daxildirlər. 

Tədbirdə çıxış edən səfir Gürsel İsmayılzadə Azərbaycan, onun tarixi, coğrafi mövqeyi, 

müstəqilliyin bərpasından sonra əldə edilən uğurlar barədə ətraflı məlumat verib. 1918-1920 illərdə 

müsəlman dünyasında ilk parlament respublikası modeli əsasında qurulmuş Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin (AXC) çoxpartiyalı demokratik dövlət olduğunu vurğulayıb. 1991-ci ildə dövlət 

müstəqilliyini bərpa edən ölkəmizin qarşılaşdığı çətinliklərdən bəhs edib. Müasir Azərbaycan 

respublikasının bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətçiliyin inkişafı yolunda inamla 

addımladığını, ölkədə davamlı siyasi-iqtisadi islahatların həyata keçirildiyini vurğulayıb. Prezident İlham 

Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkəmizin son illərdə qazandığı böyük uğurlar barədə 

ətraflı məlumat verib, o cümlədən iqtisadiyyat, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı həyata 

keçirilən və gələcəkdə nəzərdə tutulan müxtəlif layihələr barədə ətraflı danışıb. 

1918 -1920-ci illərdə mövcud olmuş AXC-nin xəritəsini nümayiş etdirən səfir, keçmiş Sovet 

İttifaqının hakimiyyəti tərəfindən ölkəmizin tarixi torpaqları olmuş Zəngəzurun və digər ərazilərin 

Ermənistana verildiyini bildirib. Qeyd edib ki, 1920-ci ildə yaradılan Ermənistan Respublikasının əhalisinin 

500 minini azərbaycanlılar təşkil etsə də, Sovet İttifaqı dövründə onlar tədricən buradan ya köçürülüb, ya 

da qovulublar. 1988-ci ildə başlayan Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə danışan 

diplomat, 1991-1994-cü illərdə davam edən döyüşlər, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün 

nəticələri haqqında geniş məlumat verib. Bu xüsusda ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımından danışıb. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı cari il sentyabrın 27-də başlanan son təxribatı haqqında geniş 

məlumat verən səfir bildirib ki, həmin tarixdə Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə 

pozaraq Azərbaycan ordusunun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini iriçaplı silahlardan atəşə tutub. 

Vurğulayıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki insanların sıx şəkildə yaşadığı yerləri intensiv şəkildə 

atəşə tutması nəticəsində mülki əhali və hərbi qulluqçular həlak olub və yaralanıb, çoxsaylı evlərə və mülki 

obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

G.İsmayılzadə qeyd edib ki, Ermənistan terrorçu qüvvələrinin məhz mülki əhalinin sıx yaşadığı 

yerlərə məqsədyönlü atəşləri nəticəsində bu günədək 91 nəfər azərbaycanlı mülki şəxs qətlə yetirilib, iki 

yüzdən artıq insan yaralanıb, minlərlə yaşayış binası və mülki obyektlər dağıdılıb. 

Səfir bildirib ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə, sənaye şəhəri olan Mingəçevir, 

habelə Azərbaycanın digər rayonlarında əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələri və mühüm 

əhəmiyyətli infrastrukturun Ermənistan ərazisindən məqsədyönlü şəkildə raket hücumlarına tutulması hərbi 

əməliyyatlar zonasını genişləndirmək və münaqişəyə üçüncü ölkələri cəlb etmək məqsədi güdən təxribatdır. 

Oktyabrın 27-28-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Bərdə rayonuna “Smerç” yaylım 

atəşli reaktiv sistemdən atılan raketlər nəticəsində 25 nəfər mülki şəxs, o cümlədən azyaşlı uşaq həyatını 

itirib və aralarında uşaqlar və qadınlar olmaqla 70-dən çox insan ciddi xəsarət alıb. 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iki ölkə arasında münaqişənin həlli istiqamətində 

fəaliyyəti, haqqında məlumat verən səfir, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 1993-cü ildə qəbul etdiyi 4 qətnaməni də xatırladıb. Qeyd edib ki, ATƏT-in 

Minsk qrupu 28 illik fəaliyyəti nəticəsində münaqişənin həlli istiqamətində heç bir nəzərəçarpacaq addım 

atmayıb. Qətnamələr Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni işğalçı qüvvələrin dərhal və qeyd-

şərtsiz çıxarılmasını tələb etsə də 27 il ərzində bu qətnamələrin tələbləri yerinə yetirilməyib. 

G.İsmayılzadə vurğulayıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan ordusunun dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına 
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dair tələbləri yerinə yetirmədiyinə görə dünya dövlətləri, o cümlədən Yaponiya tərəfindən təzyiqin 

göstərilməməsi nəticəsində özünü cəzasız hiss edən Ermənistan yeni təxribatlar törədir. 

Çıxışının sonunda Azərbaycan-Yaponiya ikitərəfli münasibətlərinə toxunun səfir qeyd edib ki, 

ölkələrimiz arasındakı münasibətlər ümumi maraqlar, qarşılıqlı anlaşma və hörmət prinsiplərinə əsaslanır. 

İki ölkə arasındakı dostluq münasibətləri və iqtisadi əməkdaşlıq davamlı inkişaf edir. Ölkələrimiz enerji 

sektoru da daxil olmaqla, digər sahələrdə sıx əməkdaşlıq edir. Azərbaycan və Yaponiya arasında qarşılıqlı 

maraq kəsb edən müxtəlif sahələri əhatə edən sıx əlaqələr mövcuddur. 

Tədbirdə çıxış edən FEC təşkilatının prezidenti Ken Matsuzava münaqişə barədə ətraflı məlumata 

görə minnətdarlığını bildirib. Döyüşlər zamanı həlak olmuş mülki əhali və hərbiçilərin ailələrinə baş 

sağlığının çatdırılmasını xahiş edən təşkilatın rəhbəri, yaralanmış insanların tezliklə sağalmasını 

arzuladığını söyləyib. 

Azərbaycan - Yaponiya ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına səfir G.İsmayılzadənin xüsusi töhfələr 

verdiyini vurğulayan K.Matsuzava, onun bundan sonra da iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

üçün çalışacağına əmin olduğunu bildirib. 

Azərbaycan və Yaponiya arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini qeyd edən FEC 

prezidenti, əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə, o cümlədən turizm, kənd təsərrüfatı, tibb, nəqliyyat 

sahələrində genişləndirilməsi üçün ölkələrimizin böyük potensiala malik olduğunu bildirib. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 

 
AZƏRTAC 
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Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

 
[07:59] 05.11.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini minaatan və atıcı silahlardan yenə atəşə tutub. 
Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, noyabrın 4-ü axşam 

saatlarından başlayaraq 5-i saat 04:50-dək Ermənistanın Berd, Çəmbərək və Vardenis rayonları 
istiqamətindən Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin 
mövqeləri düşmən tərəfindən fasilələrlə atəşə tutulub. 

 
AZƏRTAC 
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Cəbhədə noyabrın 5-nə olan son vəziyyət 
 
[07:43] 05.11.2020  
 
Noyabrın 4-ü gün ərzində və 5-ə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi 
müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, döyüş əməliyyatları müxtəlif 
intensivlikdə əsasən cəbhənin Ağdərə və Xocavənd istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi 
sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 
 

AZƏRTAC 
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“İlhamlı qələbələr” adlı orduya dəstək kampaniyası davam edir 
 
[02:41] 05.11.2020 
 
Məlum olduğu kimi, bu ilin sentyabrın 27-dən etibarən işğalçı Ermənistan dövləti tərəfindən 

ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş yeni təxribatlar həyata keçirilir. Buna qarşı da Müzəffər Ali 
Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qorumaq məqsədilə 
Müzəffər Ordumuz tərəfindən əks-hərbi əməliyyatlar başlayıb. Hazırda düşmən təxribatının qarşısı alınır 
və hərbi əməliyyatlar uğurla davam etdirilir. Artıq işğalda olan bir çox yaşayış məntəqələrimiz, eləcə də bir 
neçə rayon mərkəzi azad olunub və şanlı bayrağımız doğma torpaqlarımızda dalğalanır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, cəbhədə əsgərlərimizə mənəvi dəstək olmaq üçün “BrendSport.az” saytı 
idman ictimaiyyəti ilə birlikdə mütəmadi olaraq “İlhamlı qələbələr” adlı orduya dəstək kampaniyası həyata 
keçirir. Bu günlərdə yenidən bir çox idman federasiyalarının, eləcə də “BrendSport.az” saytının təsisçisi 
Dönməz Abbasov və saytın baş redaktoru Bəhruz Səmədovun təşkilatçılığı ilə idman ictimaiyyətinin 
üzvlərindən ibarət bir qrup cəbhə bölgəsinə səfər edib. 

Qeyd edək ki, kampaniyaya Gənclər və İdman Nazirliyi ilə bərabər SOCAR-ın əməkdaşları - İlham 
Nəsirov, Rasim Mustafayev, Fərid Məmmədov, “Ciu-Citsu” üzrə Dünya və Avropa çempionu Vüqar 
Cəfərov, Azərbaycan MMA, Pankration və Qrepplinq Federasiyasının qrepplinq idman növü üzrə vitse-
prezidenti Hüseynəli Abbaslı, “Cəngi” İdman Klubu, olimpiya kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim, 
prezident mükafatçısı Hicran Şərifov, Peşəkar Boks Federasiyasının prezidenti, boks üzrə Dünya çempionu 
Fərhad Acalov, “Sehirli dünya” uşaq jurnalının təsisçisi Gülzar İbrahimova və iş adamı Samir İbrahimov 
yaxından dəstək olublar. 

Kampaniya çərçivəsində əsgərlərimizə dəstəyini əsirgəməyən “Həyat” aptekinin rəhbəri Rəhim 
Axundova, "Mətanət A" şirkətinin prezidenti Elxan Bəşirova, könüllülərdən Pərvin Abıyeva, Fərid 
Məhərrəmova, “Suzani” Bakı tekstil şirkətinə, “Berg” enerji içkilərinin nümayəndələrə Nərgiz Abbasovaya 
və Rafael Novruzalıyevə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Vətən oğulları ilə keçirilən səmimi görüşdə iştirak edənlər çıxış edərək ordumuzun göstərdiyi 
şücaətdən, onlarda olan ruh yüksəkliyindən danışaraq, əsgərlərimizə Qarabağ zəfəri arzulayıblar. Vətən 
oğulları ilə görüşdən yüksək əhvali-ruhiyyə ilə qayıdan təşkilatçılar bu cür səfərlərin bundan sonra da təşkil 
olunması barədə qərar qəbul ediblər. 

 
AZƏRTAC 
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4 noyabr 
 

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan PUA-ları Ermənistan ərazisi üzərində uçuşlar həyata 
keçirmir 

 
[21:30] 04.11.2020  
 
Azərbaycana məxsus iki ədəd pilotsuz uçuş aparatının (PUA) Ermənistan HHM bölmələri tərəfindən 

vurulması barədə düşmən tərəfinin yaydığı məlumat yalandır. 
Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan PUA-ları 

Ermənistan ərazisi üzərində uçuşlar həyata keçirmir. 
 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ərazisindən Zəngilan istiqamətindəki bölmələrimizə qarşı düşmənin diversiya cəhdinin 
qarşısı alınıb 

 
[21:14] 04.11.2020  
 
Ermənistan ərazisindən Zəngilan istiqamətindəki bölmələrimizə qarşı düşmənin diversiya cəhdinin 

qarşısı alınıb. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, noyabrın 4-də Ermənistan-

Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində bölmələrimizə qarşı düşmənin diversiya cəhdinin 
qarşısı qətiyyətlə alınıb. 

Ciddi döyüş itkiləri verən düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu geri çəkilməyə məcbur edilib. 
 

AZƏRTAC 
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Ermənistanda və separatçı rejim daxilində xaos hökm sürür 
 
[19:38] 04.11.2020  
 
Ermənistan hakimiyyətində münaqişə ilə bağlı bir-birinə zidd fikirlər səslənir. Baş nazir Nikol 

Paşinyan Türkiyənin münaqişənin nizamlanması prosesinə mane olduğunu və destruktiv rol oynadığını 
iddia etdiyi halda, prezident Aram Sarkisyan bildirib ki, Moskva ilə Ankara arasında birgə əməkdaşlıqla 
Qarabağ probleminin nizamlanmasına kömək edə bilər. Bu, Ermənistan hakimiyyətində vahid mövqenin 
olmadığını, Paşinyanın vəziyyətə nəzarəti itirdiyini göstərir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistan hakimiyyəti və Qarabağ separatçıları arasında da bir-birinə 
zidd fikirlər səslənir. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın cəbhədə ciddi uğurlar əldə etdiyini gizlətməyə 
çalışdığı halda separatçılar Azərbaycan Ordusunun kifayət qədər irəlilədiyini etiraf edir və Yerevanda bu 
barədə məlumatların gizlədildiyinə eyham vurur. 

Hamı Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərə silah-sursat daşınacağını gözlədiyi halda, əksinə, 
Dağlıq Qarabağdan Ermənistana silah daşınır, artıq onlarla belə fakt aşkarlanıb, bu, yaxın müddətdə 
Ermənistanda silahlı qiyam təhlükəsinin real olduğuna işarədir. 

Ermənistan vətəndaşları döyüşmək üçün könüllü şəkildə Qarabağa getməkdən imtina edirlər. Erməni 
vəkil Robert Ayrapetyan sosial şəbəkə hesabında yazıb ki, doğum evlərində ataları döyüşə getməkdən 
imtina edən körpələrə doğum haqqında şəhadətnamə vermirlər və faktiki olaraq “uşaqları və anaları girov 
götürürlər”. 

Ermənistan tərəfi artıq 3-4 gündür döyüşdə verdiyi itkilərin sayını açıqlamaqdan imtina edir. Bundan 
əvvəl açıqlanan rəqəmlər ölkədə böyük narazılığa səbəb olub. Paşinyan hakimiyyəti real rəqəmləri 
açıqlamır, çünki xalqın qəzəbindən qorxur. 

Qarabağdakı rejim daxilində də xaos hökm sürür. “Lider” Araik Arutunyanın sağ olub-olmadığı 
bilinmir, keçmiş müdafiə nazirinin taleyindən xəbər yoxdur, müdafiə nazirinin müavini məhv edilib və s. 
“Yüksək vəzifəli” ermənilər isə Qarabağdan qaçıb. 

Yaranmış xaosda erməni tərəfi yalnız feyk xəbərlər yaymaqla məşğuldur. Amma artıq bu proses də 
o qədər xaotik xarakter alıb ki, ermənilər özləri öz feykləri arasında çaş-baş qalıblar. Ermənistanın ədliyyə 
naziri Rüstəm Badasyan Qarabağda “sayca üçüncü muzdlu terrorçu”nun yaxalandığını və hətta artıq 
dindirildiyini də bəyan edib, bir az sonra isə üzr istəyərək xəbərin təsdiqlənmədiyini deyib. 

 
AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Hazırda qoşunlarımız döyüşləri tam üstünlüklə davam etdirir  
 
[19:05] 04.11.2020  
 
Ötən sutka ərzində düşmənin bölmələri Ermənistanın Berd rayonu istiqamətindən Tovuz və Ağstafa 

rayonlarında yerləşən mövqelərimizi və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ordumuzun digər mövqelərini, 
o cümlədən Ağdam, Ağcabədi, Tərtərdəki yaşayış məntəqələrimizi atıcı silahlardan, top və minaatanlardan 
atəşə tutub. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı 
istiqamətlərində davam edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 
polkovnik-leytenant Anar Eyvazov noyabrın 4-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirdiyi brifinqdə 
bildirib. 

Mətbuat katibi deyib ki, Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd edən 
düşmən bölmələrimizin qəti cavab tədbirləri nəticəsində şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itkilər 
verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Aparılan əməliyyatlar nəticəsində düşmənin 10-cu dağatıcı və 37-ci 
atıcı diviziyaları, 2-ci motoatıcı, 5-ci dağatıcı və 543-cü alayları ordumuzun ağır zərbələrindən sonra ciddi 
itkilərə məruz qalıb. 

Sutka ərzində düşmənin alay komandiri, tabor komandiri, snayper qrupu və tank heyəti daxil 
olmaqla, xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 tankı, 3 topu, 1 pilotsuz uçuş aparatı, 3 hərbi yük maşını, “Zastava 
M-55” tipli zenit qurğusu və şəxsi heyətlə dolu UAZ markalı avtomobili məhv edilib. Hazırda qoşunlarımız 
əməliyyat sahəsində döyüşləri tam üstünlüklə davam etdirir. 

Mətbuat katibi bildirib ki, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi indi bir tərəfdən çoxsaylı feyk 
məlumatlar yaymaq və fantastik ssenarilər qurmaqla hansısa “qələbələr”dən danışır. Digər tərəfdən, 
hədəflərimiz barədə saxta fikirlər aşılayaraq erməni cəmiyyətini Azərbaycan Ordusuna qarşı döyüşə cəlb 
etməyə çalışır. Bu cür hekayələrlə döyüşə cəlb edilən döyüşçülər müdafiə mövqelərində, yeraltı 
sığınacaqlarda, topların atəş nöqtələrində və tankların içində ordumuz tərəfindən məhv edilir, geriyə çəkilib 
itkin və əsir düşür. Ordumuza qarşı asimmetrik döyüş taktikaları ilə mübarizə aparan düşmən qruplaşmaları 
bölmələrimiz tərəfindən cəbhənin dərinliklərində belə aşkarlanır və onlar darmadağın edilir. Dağlarda, 
meşələrdə və səngərlərdə mərdliklə vuruşan Azərbaycan əsgəri bağçalarda, məktəblərdə və digər mülki 
obyektlərdə gizlənən namərd düşmənə qarşı mübarizə aparır. 

“Azərbaycan Ordusu Müzəffər Ali Baş Komandanımızın tapşırığı ilə irəliləyərək işğal altında qalan 
torpaqları düşməndən təmizləyir. Bu fəaliyyətlə beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə 
ciddi riayət edərək yalnız legitim hərbi hədəflərə atəş açır. Qələbə bizimlədir", - deyə Anar Eyvazov 
vurğulayıb. 

 
AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün hər birinizi “amma, əgər” demədən 
səsinizi çıxarmağa çağırıram 

 
[19:03] 04.11.2020  
 
Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Avropa Komissiyasının videoformatda keçirilən 130-

cu nazirlər toplantısında çıxış edib. 
AZƏRTAC Anadolu agentliyinə istinadla xəbər verir ki, Mövlud Çavuşoğlu Avropa İnsan Haqları 

Məhkəməsinin (AİHM) siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməsinin yolverilməzliyini bildirib. Nazir deyib: 
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün hər birinizi “amma, əgər” demədən səsinizi çıxarmağa çağırıram. İkili 
standartlar olmamalıdır. Gürcüstan və Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini necə müdafiə ediriksə, 
Azərbaycanın da haqlarını eyni qaydada qorumalıyıq. Azərbaycan, sadəcə olaraq, beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış ərazilərinə nəzarəti bərpa etmək istəyir”. 

Azərbaycanın fəaliyyətinin BMT Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT və Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasının (AŞPA) qərar və qətnamələrinə, xüsusilə də AŞPA-nın 2005-ci ildə qəbul etdiyi 1416 
nömrəli qətnaməyə uyğun olduğunu diqqətə çatdıran türkiyəli nazir deyib ki, Ermənistan işğala son 
qoymalı, mülki azərbaycanlı əhalini hədəfə aldığına və atəşkəs razılaşmasını pozaraq hücumlar etdiyinə 
görə məsuliyyət daşımalıdır. 

Türkiyənin terrorizmin bütün təzahürlərinə və zorakılığa qarşı olduğunu ifadə edən Mövlud 
Çavuşoğlu deyib: “Terrorizmdən ən çox əziyyət çəkən ölkə olaraq Türkiyə Fransada və Avstriyada 
günahsız insanların ölümünə səbəb olan terror aktlarını qınayır. Eyni zamanda, aralarında müəllimlərin də 
olduğu minlərlə mülki vətəndaşımızı qətlə yetirən PKK terroruna qarşı da eyni həmrəyliyi gözləyirik”. 

 
Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Fransadakı erməni lobbisinin “TF1” kanalına qarşı təhdidlərini və 
təhqirlərini qətiyyətlə pisləyirik 

 
[19:01] 04.11.2020  
 
Fransadakı erməni lobbisinin “TF1” telekanalına qarşı təhdidlərini və nifrət dolu təhqirlərini 

qətiyyətlə pisləyirik. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” hesabında qeyd edib. 
Prezidentin köməkçisi bildirib: “Azərbaycanlı mülki şəxslərin təhlükəli vəziyyətdə yaşadıqlarını və 

Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən müharibəni işıqlandıraraq vəzifələrini peşəkarlıqla görən 
“TF1” və onun müxbiri Liseron Boudoula qarşı Fransadakı erməni lobbisinin təhdidlərini və nifrət dolu 
təhqirlərini qətiyyətlə pisləyirik”. 

 
AZƏRTAC 
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Prezident Putin: Rusiya Cənubi Qafqazda münaqişənin daha tez başa çatmasından ötrü əlindən 
gələni edir 

 
[18:50] 04.11.2020  
 
Rusiya Cənubi Qafqazda münaqişənin daha tez başa çatmasından ötrü ondan asılı olan hər şeyi edir. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dini icmaların nümayəndələri 

ilə görüşdə bəyan edib. 
RF Prezidenti deyib: “Bilirsinizmi, Rusiya Cənubi Qafqazda münaqişənin mümkün qədər tez başa 

çatması, qarşı-qarşıya duran və təəssüf ki, indiyədək bir-birini avtomat, tüfəng nişangahından görən, bir-
birinə qarşı silah qaldıran insanların həyatını qorumaqdan ötrü ondan asılı olan hər şeyi edir”. 

Rusiyalı lider əminliyini ifadə edib ki, qarşıdurma tərəflərinin məqsədlərinə sülh danışıqları 
prosesinin gedişində nail olmaq mümkündür. O deyib: “Hər halda biz həm Ermənistanla, həm də 
Azərbaycanla təmasdayıq. Ümidvaram ki, biz regionda yaşayan bütün insanları qane edən şərtlər daxilində 
nəticəyə nail ola biləcəyik”. 

 
Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan və qondarma rejim biri digərinə zidd olan çoxlu sayda yalan və saxta 
məlumatlar yayır 

 
[18:40] 04.11.2020  
 
Ermənistan və qondarma rejim tərəfindən biri digərinə zidd olan çoxlu sayda yalan və saxta 

məlumatlar yayılır. Nəticədə bu kimi saxta məlumatların ifşası üçün Azərbaycan tərəfinin müdaxiləsinə 
ehtiyac qalmır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev KİV-ə açıqlamasında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, Ermənistanın müdafiə nazirinin Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin hərbi geyimində olan erməni hərbçilərlə fotoşəkli Ermənistanın muzdlularla bağlı saxta 
kampaniyasını alt-üst etdi. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və digər qurumları yeni muzdlu barədə məlumat 
verəcəklərini bəyan etdikləri halda, Ermənistanın Ədliyyə Nazirliyi üçüncü muzdlunun olmadığını etiraf 
etdi. Yəqin ki, səhnələşdirilmiş teatr üçün müvafiq şəxsi tapa bilməyiblər. Süni ruh yüksəkliyi yaratmaq 
üçün özünü blogger adlandıran şəxslər cəlb olunaraq Ermənistan tərəfindən, həmçinin saxta döyüş səhnələri 
hazırlanır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə mülki insanın öldürülməsi barədə qondarma rejimin yaydığı 
məlumat növbəti dezinformasiyadır. Azərbaycanı Ermənistandan fərqləndirən cəhətlərdən biri də odur ki, 
Azərbaycan mülki insanlarla savaş aparmır. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı insanlıq əleyhinə cinayətin bariz nümunəsi olaraq, 
Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin əsl mahiyyətini nümayiş etdirdi. İrqi ayrı-seçkilik əsasında 
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə törədilmişdir. 
Tərtər, Gəncə, Bərdə və digər şəhərlərin mülki əhalisinin, o cümlədən azyaşlı uşaqların raket hücumları ilə 
qətlə yetirilməsi Ermənistanın Xocalı soyqırımı siyasətinin davamıdır. Dəyişən yalnız istifadə olunan 
vasitələrdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin doktrinasında və döyüş hazırlığında mülki Azərbaycan 
əhalisinin hədəfə alınması müəyyən edilmiş məqsədlərdən biridir. 

Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan mülki 
insanlar üçün ən böyük təhlükə Ermənistan və kriminal xunta rejimidir. Onlar tərəfindən mülki insanlara 
qarşı cinayətlərin törədilməsi və sonra buna görə Azərbaycanın günahlandırılması halları istisna 
edilməməlidir. 

İşğal olunmuş ərazilərimizdə yaşayan mülki erməni əhalisini ayıq-sayıq olmağa və hərbi 
əməliyyatların getdiyi ərazilərdən kənar durmağa çağırırıq. 

Azərbaycanın nəzarətində olan əraziyə keçmək istəyən mülki insanlara beynəlxalq humanizm 
prinsipləri əsasında bütün lazımi yardım və dəstək göstəriləcək. 

 
AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramov: Ermənistanın açıq-aydın müharibə cinayəti olan əməlləri beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən qəti şəkildə qınanmalıdır 

 
[18:10] 04.11.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropa Şurası Nazirlər 

Komitəsinin 130-cu iclasında iştirak edib. 
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iclasdakı çıxışı 

zamanı nazir Ceyhun Bayramov Yunanıstan Hökumətinə Nazirlər Komitəsində sədrliyinin uğurla başa 
çatması münasibətilə təbriklərini çatdırıb və Azərbaycanın gələcək Almaniya sədrliyinə tam dəstəyini ifadə 
edib. 

2021-ci ilin yanvar ayında Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyünün 20-ci ildönümünün tamam 
olacağını qeyd edən nazir deyib: “Ötən illər ərzində təşkilatda üzvlük Azərbaycanda insan hüquqları, 
demokratiya və qanunun aliliyinə hörmətin gücləndirilməsinə töhfə verib və biz bu vacib işi davam 
etdirməyə hazırıq”. 

Ceyhun Bayramov, həmçinin bildirib: “Avropa Şurasına üzv olarkən Azərbaycan və Ermənistan 
Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə birgə öhdəlik götürüb. Bu münaqişə Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış ərazilərinin təxminən 20 faizinin qeyri-qanuni işğalı və 1 milyona yaxın Azərbaycan 
vətəndaşının məcburi köçkünə çevrilməsi ilə nəticələnib. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində son 28 il 
ərzində aparılan vasitəçilik səyləri Ermənistanda bir-birini əvəz etmiş hökumətlərin təcavüzkar və işğalçı 
siyasəti səbəbindən heç bir nəticə verməyib. Xatırlatmalıyam ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2015-
ci il tarixli “Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı” işi üzrə qərarında Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərinə Ermənistan tərəfindən səmərəli nəzarətin həyata keçirildiyini təsbit edib. Hətta bu qərardan 
sonra da Ermənistan öz məsuliyyətini rədd etməkdə davam edib və buna görə heç bir sanksiyaya məruz 
qalmayıb. 

“Qarabağ Ermənistandır” bəyanatı, eləcə də “yeni ərazilər üçün yeni müharibə” doktrinasının elan 
edilməsi də daxil olmaqla, təxribat xarakterli silsilə addımlarının davamı olaraq Ermənistanın siyasi-hərbi 
rəhbərliyi sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı yeni hərbi təcavüzə başlayıb. Hərbi əməliyyatların ilk 
ünündən etibarən, Ermənistan Azərbaycanın sıx məskunlaşmış və münaqişə zonasından kənar yerləşən 
ərazilərini ağır atəşə tutmaqdadır. Bu hücumlar nəticəsində 12-si uşaq olmaqla, 91 nəfər mülki vətəndaş 
həlak olub, 400-dən artıq şəxs isə yaralanıb. Xüsusilə, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncəyə gecə 
saatlarında edilmiş və çoxsaylı mülki şəxslərin qətli ilə nəticələnmiş iki ballistik raket hücumu, habelə 
Bərdə şəhərinə digər 2 qeyri-insani və xain raket hücumunu qeyd etmək istərdim. Ermənistanın açıq-aydın 
müharibə cinayəti olan bu əməlləri Avropa Şurası daxil olmaqla, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəti 
şəkildə qınanmalıdır”. 

Nazir diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünə cavab xarakterli əks-hücum 
tədbirlərini BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində göstərilən özünümüdafiə hüququ çərçivəsində aparır 
və bu xüsusda, beynəlxalq humanitar hüquqdan irəli gələn öhdəliklərinə sadiq qalır. Azərbaycan, sadəcə, 
Ermənistan qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 4 qətnaməsinin icrasına çalışır. Azərbaycan Avropa Şurası 
Parlament Assambleyasının 1416 (2005) və 1614 (2008) saylı qətnamələri BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
bu qətnamələrinə əməl olunmasını tələb edir və öz ərazi bütövlüyünün bərpasına çağırır. 

Ceyhun Bayramov bildirib ki, bu, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycan və erməni 
icmalarının sülh şəraitində birgəyaşayışının, eləcə də Avropa Şurasının iki üzv dövləti arasında davamlı 
sülhün və daha geniş bölgədə əmin-amanlığın bərqərar olunmasının ən qısa yoludur. 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının daha 7 
kəndini işğaldan azad edib 

 
[17:52] 04.11.2020  
 
Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar, Zəngilan rayonunun 

Məşədiismayıllı, Şəfibəyli, Qubadlı rayonunun Başarat, Qarakişilər, Qaracallı kəndlərini işğaldan azad 
etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

“Twitter” hesabında bildirib. 
 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları mülki əhali ilə davranış qaydalarına 
əməl edir 

 
[16:55] 04.11.2020  
 
Hər gün döyüşlərdə üzləşdiyi uğursuzluqlar, verdiyi çoxlu sayda itkilər və itirdiyi vacib mövqelər 

düşməni müxtəlif üsullara əl atmağa vadar edir. “Müharibədə bütün vasitələr yaxşıdır” prinsipindən irəli 
gələrək düşmən artıq Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularına qarşı böhtan və qarayaxama 
kampaniyasına başlayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan tərəfinin guya 
Azərbaycan hərbçilərinin Xocavənd rayonunun Tuğ kəndində hərbi cinayətlər törətməsi barədə iddiaları 
iftiradan başqa bir şey deyil. 

Ali Baş Komandanın da vurğuladığı kimi, “biz heç vaxt mülki əhaliyə qarşı mübarizə, müharibə 
aparmamışıq, bundan sonra da aparmayacağıq”. Məhz Ermənistan Gəncə və Bərdə şəhərlərinin dinc 
sakinlərini vəhşicəsinə raket atəşinə tutmaqla özünün əsl müharibə cinayəti törətdiyini bir daha sübut etdi. 

Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti beynəlxalq humanitar hüququn 
əsası hesab edilən Cenevrə Konvensiyası və digər normativ-hüquqi sənədlərinin tələblərinə riayət edir. Bu 
isə o deməkdir ki, döyüşlərdə iştirak edən hərbi qulluqçularımız mülki əhali ilə davranış qaydalarına əməl 
edir. 

 
AZƏRTAC 
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DTX: Döyüş zonasından video yayanlarla bağlı cinayət işi başlanılıb 
 
[15:53] 04.11.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2020-ci il sentyabrın 27-dən davam edən hərbi təxribatlarına qarşı 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin müvəffəqiyyətlə apardığı əks-hücum əməliyyatları 
nəticəsində bir neçə rayon, eləcə də strateji əhəmiyyətli ərazilər işğaldan azad edilib. 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin ictimai əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, aidiyyəti 
dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinə zidd olaraq və müvafiq 
xəbərdarlıqlara baxmayaraq, döyüş əməliyyatları aparılan ərazilərdə bir sıra şəxslər tərəfindən mobil 
telefon aparatlarının texniki imkanlarından istifadə etməklə icazəsiz videoçəkilişlər edilib, Azərbaycan 
qoşunlarının strateji və əməliyyat planları, dislokasiyası və yerdəyişmələri, şəxsi heyəti, silah və hərbi 
texnikaları, digər döyüş təminatı, əməliyyat şəraiti barədə məlumatları əldə etməyə imkan verən müxtəlif 
videomateriallar yayılıb. 

Qeyd olunan videogörüntülər düşmən ordusu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qoşun 
hissələrinin qüvvə və mövqeləri barədə informasiyanın əldə edilməsi, həmçinin kəşfiyyat-təxribat 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədləri üçün istifadə olunub. 

Aşkar edilmiş faktlar üzrə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Məcəlləsinin 284-cü (dövlət sirrini yayma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, hazırda həmin şəxslərin 
cinayət əməlləri ilə bağlı istintaq aparılır. 

Bir daha vətəndaşlara fəal döyüş zonasından icazəsiz videoçəkilişlərin aparılmasının və yayılmasının 
cinayət məsuliyyətinə səbəb olduğu barədə xəbərdarlıq edilir, Azərbaycan əsgərinin həyatına təhlükə 
yaradan bütün davranışlardan çəkinməyə çağırılır. 

 
AZƏRTAC 
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Düşmən Tərtəri atəşə tutur 
 
[16:11] 04.11.2020  
 
Tərtər şəhəri və rayonun Şıxarx qəsəbəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən 

artilleriya atəşinə tutulur. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
 

AZƏRTAC 
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Pakistan səfiri Ermənistanın mülki əhalimizə qarşı törətdiyi cinayətlər barədə məlumatlandırılıb 

 

[15:18] 04.11.2020  

 

Noyabrın 4-də Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi naziri Mədət Quliyev Pakistan İslam 

Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Bilal Haye ilə görüşüb. 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Mədət Quliyev Pakistanın 

Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri olduğunu vurğulayıb. Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin hazırda davam edən təcavüzü ilə bağlı dost ölkənin qəti mövqeyini və hər zaman 

Azərbaycanın yanında olmasının xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb. 

M.Quliyev son günlərdə Pakistanda baş verən terror aktları ilə əlaqədar günahsız insanların 

öldürülməsi və yaralanması ilə bağlı səfirə dərin hüznlə başsağlığı verib. Nazir bildirib ki, Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-dən başlayaraq Tərtər, Ağdam, Mingəçevir, Ağcabədi, Beyləqan, Gəncə, 

Bərdə şəhərlərini, bir sıra kənd və qəsəbələri, yaşayış məntəqələrini ağır artilleriya və raket qurğularından 

atəşə tutması nəticəsində mülki əhalimizə qarşı insanlıq əleyhinə cinayətlər törədilib. 

Səfirin diqqətinə çatdırılıb ki, dinc sakinlərə qarşı raket hücumları nəticəsində ümumilikdə 91 nəfər 

qətlə yetirilib, 405 nəfər yaralanıb, minlərlə yaşayış evinə və mülki infrastruktur obyektlərinə külli 

miqdarda ziyan dəyib. Bu, bir daha sübut edir ki, döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan 

ordusu çıxış yolunu mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş cinayətlərdə görür. 

Nazir M.Quliyev Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun 

düşmənə hərb meydanında yetərli cavab verməsi, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərləri, onlarla 

kənd, qəsəbə və yaşayış məntəqələrinin işğaldan azad edilməsi, qədim Xudafərin körpüsünə Azərbaycan 

bayrağının sancılması ilə bağlı səfiri məlumatlandırıb. 

Səfir Bilal Haye Pakistanın həmişə Azərbaycanın yanında olduğunu bildirib. 

Görüşdə iki ölkə arasında hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivlərinə 

dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü hər kəs tərəfindən qeyd-şərtsiz dəstəklənməlidir 

 

[15:16] 04.11.2020  

 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü hər kəs tərəfindən qeyri-şərtsiz dəstəklənməlidir. Terrorun bütün 

formalarını qınayır və hər kəsdən eyni münasibəti gözləyirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bu fikirləri Avropa 

Komissiyasının 130-cu toplantısındakı çıxışında ifadə edib. 

Nazir özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində bu barədə türk və ingilis dillərində paylaşım edib. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində muzdlu kimi istifadə edilən “Zouaves Paris” 

qruplaşmasının lideri barədə cinayət işi başlanıb 

 

[15:06] 04.11.2020  

 

Dövlət səviyyəsində terroru dəstəkləyərək terrorçuluğu təcavüzkar siyasətinin əsas vasitələrindən 

birinə çevirmiş Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa 

edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlərin 

görülməsi davam etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həyata keçirilən bu tədbirlərin 

davamı kimi, Fransa Respublikasının vətəndaşı, Parisdə zorakılığın əsas təhrikçisi olan Fransanın 

ekstremist “Zouaves Paris” (ZVP) qruplaşmasının lideri, özünü sosial şəbəkələrdə faşist adlandıran və 

terrorçu qruplaşma olan “SS” faşist təşkilatının simvolikasından istifadə edən Mark De Kakkere-

Valmenirin və digərlərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində törətdiyi cinayət əməllərinə dair 

toplanmış materiallar, habelə kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində aşkarlanmış 

məlumatlar üzrə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda araşdırma aparılıb. 

Araşdırmalarla qeyd olunan cinayətkar birlik və üzvlərinin 2020-ci ilin oktyabrında Ermənistanın 

aidiyyəti dövlət qurumlarının təşkilatçılığı və dəstəyi ilə Ermənistana gələrək Azərbaycan Respublikasının 

işğal olunmuş ərazilərində olan digər şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib cinayətkar birlik halında Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və 

dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış məntəqələrindən kənarda, yəni Ermənistan ərazisindən qanunsuz 

keçərək Xankəndi şəhərinə və işğal altında olan digər yaşayış məntəqələrinə gəlmələri, Azərbaycan 

Respublikasının dinc vətəndaşlarına və antiterror əməliyyatlarını həyata keçirən silahlı qüvvələrinə qarşı 

Ermənistanın siyasi-hərbi rejimi tərəfindən muzdlu kimi istifadə edilmələri müəyyənləşdirilib. 

Bundan başqa, cinayətkar birlik üzvlərinin döyüş sursatlarından, hərbi texnikadan istifadə edib 

atəşlər açaraq xüsusi amansızlıq və ümumi təhlükəli üsulla, milli düşmənçilik niyyəti ilə, habelə döyüş 

əməliyyatlarında iştirak etməyən dinc sakinlərə qarşı çoxsaylı cinayət əməllərinə yol vermələri, ictimai 

təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətməklə 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak etmələri aşkar edilib. 

Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat 

tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 318.2-ci (Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq 

keçmə) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq 

İdarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda qeyd edilən cinayət işi ilə əlaqədar Baş Prokurorluq tərəfindən Fransanın aidiyyəti dövlət 

qurumlarına hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında vəsatət hazırlanır. 

Eyni zamanda, xəbər verildiyi kimi, Ermənistan Respublikasının vətəndaşı Vladimir Vartanov və 

qeyrilərinin müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olan erməni əsilli və digər şəxslərdən ibarət “VoMa” (“Voxj 

Mnalu Arvest” - sağ qalmaq sənəti) adı altında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmayan silahlı birləşmə yaratmaları, birləşmə üzvlərinə terrorçuluq məqsədilə təlim keçmələri, işğal 

olunmuş ərazilərimizdə terrorçuluq əməllərini törətmələrinə dair Azərbaycan Respublikasının Baş 

Prokurorluğu tərəfindən başlanmış cinayət işi üzrə Vladimir Vartanov Cinayət Məcəlləsinin müvafiq 

maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib, məhkəmənin qərarı ilə barəsində qiyabi həbs 

seçilməklə istintaq orqanı tərəfindən beynəlxalq axtarış elan edilib. 

Hazırda hər iki cinayət işi üzrə intensiv istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 
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Səfir Seyid Abbas Musəvi: İran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn prinsipləri 

çərçivəsində həllini dəstəkləyir 

 

[14:45] 04.11.2020  

 

İran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn prinsipləri çərçivəsində həllini dəstəkləyir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid 

Abbas Musəvi deyib. 

Səfir bildirib ki, İran münaqişənin həlli ilə bağlı məsələdə hər zaman eyni mövqedən çıxış edib. Bu 

məsələ beynəlxalq aləmin qəbul etdiyi hüquq prinsipləri çərçivəsində həll olunmalıdır. Ermənistan İranla 

qonşu olsa da, biz onlara dəfələrlə demişik ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi beynəlxalq qanunların qoyduğu 

tələblər əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Artıq bununla bağlı İranın 

Ali Rəhbəri tərəfindən münasibət bildirilib. Ali Rəhbərin “Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal 

olunmuş ərazilərinin hamısı azad edilməlidir və bütün bu ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır” fikri İran 

hökumətinin məsələ ilə bağlı münasibətini bir daha ortaya qoyur. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Cəbhənin Ağdərə istiqamətində düşmənin UAZ-ı sıradan çıxarılıb 

 

[14:12] 04.11.2020  

 

Cəbhənin Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə iştirak edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı 

alayının bölmələrinə vurulan atəş zərbəsi ilə xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilib və döyüş texnikası sıradan 

çıxarılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, UAZ markalı hərbi 

avtomobilin sıradan çıxarılması nəticəsində məhv edilən şəxsi heyətlə arasında hərbi hissənin zabiti kapitan 

Ando Qrikoryan da olub. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi yenə yalan danışır 

 

[13:57] 04.11.2020  

 

Cəbhənin cənub sahəsində Azərbaycan Ordusunun guya üç tankının vurulması barədə Ermənistan 

tərəfinin yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyil və tamamilə yalandır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, cəbhənin Xocavənd 

istiqamətində Azərbaycan Ordusu düşmən üzərində taktiki, atəş və ərazi üstünlüyünə malikdir. Düşmən 

ordusu mənəvi və psixoloji baxımdan əzilmiş vəziyyətdə olduğu üçün qarşı tərəf mediada bu cür əsassız 

xəbərlər yaymaq məcburiyyətindədir. 
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Rektor Erol Parlak: Haqq və ədalət Azərbaycan Ordusunun  şanlı mübarizəsinə əlavə güc verir 

 

[12:51] 04.11.2020  

 

Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir. Biz bir millət, iki dövlətik. Haqlı 

mübarizəsində Azərbaycana dəstək vermək mənəvi borcumuzdur. Haqq və ədalət Azərbaycan Ordusunun 

şanlı mübarizəsinə əlavə güc verir. İnşallah, şanlı Azərbaycan Ordusu Qarabağı, işğal altındakı torpaqları 

ən qısa zamanda tam şəkildə yağıdan azad edəcək. Bu, hər birimizin intizarla gözlədiyi hadisədir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Ankara Musiqi və İncəsənət Universitetinin rektoru, 

professor Erol Parlak ifadə edib. 

Rəhbərlik etdiyi ali təhsil ocağının hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu diqqətə çatdıran 

rektor deyib: “Tarixdə baş verənlər nəsillər üçün ibrətdir. Türkiyənin hər yerində Azərbaycana böyük 

mənəvi dəstək göstərilir. Biz də dünənimizə, bu günümüzə və gələcəyimizə işıq saçan bu prosesə 

özünəməxsus şəkildə töhfə verdik. Azərbaycan və Türkiyənin dövlət bayraqlarını yağlı boya ilə kətan 

üzərinə çəkib birləşdirməklə birliyimizi tərənnüm edən canlı bir formul ortaya qoyduq”. 

Xatırladaq ki, diplomatların, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin, görkəmli ziyalıların iştirakı ilə 

Ankara Musiqi və İncəsənət Universitetində oktyabrın 3-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq 

siyasətini qınamaq, eləcə də müzəffər ordumuza dəstək məqsədilə bədii proqram təşkil olunub. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin zenit qurğusu sıradan çıxarılıb 

 

[12:42] 04.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin hərbi texnikalarının sıradan çıxarılması üzrə 

fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, noyabrın 3-də günün ikinci 

yarısında cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki yüksəkliklərdən birinə çıxarılmış Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 1 ədəd “M-55” zenit qurğusu dəqiq atəşlə məhv edilib. 

Qeyd edək ki, 1955-ci ildə istehsal edilmiş, yüngül zirehli çoxməqsədli transportyor üzərində 

quraşdırılmış 20 millimetrlik üç topdan ibarət zenit qurğusu aşağı hündürlükdə uçan hədəfləri və canlı 

qüvvəni məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 2734 ev, 98 yaşayış binası və 500 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb 

 

[12:40] 04.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən noyabrın 4-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 91 nəfər həlak olub, 405 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistan ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2734 ev, 98 çoxmənzilli yaşayış binası və 500 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Baş prokuror Kamran Əliyev: Füzulidə bayraq sancmağa yer qalmamışdı 

 

[11:28] 04.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev noyabrın 3-də Böyük Britaniyanın 

“Reuters” İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibə zamanı Baş prokuror Azərbaycan Qoşunlarının Füzuliyə daxil 

olarkən bayraq sancmağa salamat bina tapa bilmədiyini deyib: “Hərbçilərimiz orada bayraq sancmağa bir 

yer tapmadı, çünki salamat bina yox idi. SSRİ dövründə böyük bir şəhər olan Füzulidən geriyə yerlə yeksan 

edilmiş şəhər qalmışdı. Zəngilanda isə yeganə dağıdılmamış bina hərbi qulluqçuların uşaqları üçün nəzərdə 

tutulmuş məktəb binası idi…”. 

“Reuters”ə Ermənistanın Azərbaycanın dinc sakinlərinə qarşı törətdiyi cinayətlər barədə ətraflı 

məlumat verən Baş prokuror, həmçinin bölgədəki 700 tarixi bina və abidələrin əksəriyyətinin dağıdılması 

faktı ilə bağlı cinayət işi açıldığını qeyd edib. 

https://uk.reuters.com/article/uk-armenia-azerbaijan-idUKKBN27J1P7 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanın kompromisi işğal edilmiş bütün ərazilərin boşaldılması 

olmalıdır 

 

[11:25] 04.11.2020  

 

Mən düşünürəm ki, müharibə nə qədər tez qurtarsa, bir o qədər də yaxşı olar. Biz belə bir təklif irəli 

sürdük və bizim təklifimiz çox konstruktiv idi. Bu bir aydan çox müddətdə mən dəfələrlə demişəm və bir 

daha təkrar edə bilərəm ki, Ermənistanın baş naziri yerdə qalan ərazilərin boşaldılacağına dair üzərinə 

öhdəlik götürsə, biz bu gün dayanmağa hazırıq. Hələ ki, o, üzərinə belə bir öhdəlik götürməyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə İtaliyanın “La Repubblica” qəzetinə 

müsahibəsində bildirib. 

Paşinyana kompromislər haqqında sual verildikdə onun həmişə müqəddəratı təyinetmədən 

danışdığına diqqət çəkən dövlətimizin başçısı deyib: “Lakin öz müqəddəratını təyinetmə onların getməli 

olduğu kompromis deyil. Onların kompromisi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin və əsas 

prinsiplərin icrasına müvafiq olaraq işğal olunmuş bütün ərazilərin boşaldılması olmalıdır. Əsas 

prinsiplərdə deyilir ki, əvvəlcə beş rayon, sonra da iki rayon boşaldılmalıdır. Biz artıq dörd rayonu birtərəfli 

qaydada azad etmişik. Buna görə də o, deməlidir ki, qoşunlarını Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının 

işğal altında qalmış ərazilərindən geri çəkəcəkdir. Lakin o, bəyanat vermir. Bu, onu göstərir ki, o, 

müharibənin dayanmasını istəmir”. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan XİN-in açıqlamasında mülki vətəndaşlarımıza qarşı yeni müharibə 

cinayətləri üçün zəmin hazırlandığı açıq görünür 

 

[11:20] 04.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş Ağdam rayonunun kəndlərini ağır 

artilleriyadan atəşə tutur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” hesabında bildirib. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında onların 

Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı yeni müharibə cinayətləri törətmək üçün zəmin hazırladıqları 

aydın görünür. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə aparan Ermənistanı heç kim bunda 

günahlandırmayıb 

 

[11:07] 04.11.2020  

 

Sovet dövrünün statistikasına görə, 1970-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətində 

əhalinin demək olar ki, 25 faizi, 40 min nəfəri azərbaycanlılar idi. Şuşada 98 faiz azərbaycanlılar 

məskunlaşmışdılar. Bu gün orada bir nəfər azərbaycanlı belə yoxdur. Xankəndidə çox sayda azərbaycanlı 

var idi. Hadrut rayonunda, digər rayonlarda, soyqırımı törətdikləri Xocalıda 100 faiz azərbaycanlılar idi. 

Beləliklə, onların hamısı etnik təmizləməyə məruz qalıb, qətlə yetirilib, işgəncəyə məruz qalıb və didərgin 

salınıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu faktları İtaliyanın “La Repubblica” qəzetinə 

müsahibəsində Ermənistanın Dağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi etnik təmizləmədən danışarkən söyləyib. 

“Təəssüflər olsun ki, heç kim Ermənistanı bunda günahlandırmayıb. Biz Ermənistana qarşı hər hansı 

sanksiyaları görmədik, bizə hər hansı ciddi informasiya dəstəyi görmədik. Beləliklə, bu, edildi və onlar 

yerində reallıq yaratdılar. Bu, birincisi. İkincisi, 200 il bundan əvvəl orada, ümumiyyətlə, erməni yox idi. 

Çünki mən Qarabağ xanının Rus imperiyası ilə imzaladığı müqavilələrə dəfələrlə istinad etmişəm. Həmin 

müqavilədə - 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsində etnik ermənilər barədə heç nə deyilmir. Etnik ermənilər 

bu regiona onun dini və etnik tərkibini dəyişdirmək məqsədilə Şərqi Anadoludan və İrandan çar Rusiyası 

tərəfindən gətirilmişdilər”, - deyə Azərbaycan Prezidenti bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır və 

hamısı orada sülh və ləyaqət içində yaşamağa davam edəcəklər: “Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər 

əmin ola bilərlər ki, onların təhlükəsizliyi təmin ediləcək, onların maddi vəziyyəti daha yaxşı olacaq və 

onlar bu gün Dağlıq Qarabağdakı xunta rejiminin basqısı altında olduğundan daha yaxşı həyat sürəcəklər”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bizim vəzifəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək idi və buna 

yaxınlaşırıq 

 

[10:42] 04.11.2020  

 

Bizim vəzifəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək idi və biz bu vəzifəyə yaxınlaşırıq. 

Biz ərazi bütövlüyünün bərpasını demək olar ki, 30 il idi gözləyirdik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri İtaliyanın “La Repubblica” qəzetinə 

müsahibəsində söyləyib. 

Bütün bu müddət ərzində Azərbaycan danışıqlar prosesinə ciddi şəkildə sadiq olduğunu bildirən 

dövlətimizin başçısı deyib: “Lakin əfsuslar olsun ki, bu, hər hansı əhəmiyyətli nəticə vermədi. Bundan 

əlavə, son bir neçə ildə Ermənistan rəhbərliyi öz bəyanatları və əməlləri, o cümlədən hərbi təxribatları ilə 

bizi hər zaman təhrik edirdi. Sonuncusu sentyabrın 27-də baş verdi. Biz cavab verməli olduq və bizim 

cavabımız Ermənistan üçün çox həssas idi. Biz qələbədən danışarkən qarşımıza belə bir hədəf 

qoymamışdıq. Biz onu danışıqlar masasında həll etmək istəyirdik. Lakin biz bunu döyüş meydanında 

etməyə hər zaman hazır idik və bunu da edirik”. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Ağdamın kəndlərini intensiv atəşə tutur 

 

[10:31] 04.11.2020  

 

Noyabrın 4-ü saat 10:00-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ağdam 

rayonunun kəndlərini intensiv artilleriya atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı cavab tədbirləri görülür. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

 

[10:15] 04.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini minaatan və atıcı silahlardan yenə atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, noyabrın 4-ü saat 01:08-dən 

08:10-dək Ermənistanın Berd rayonu istiqamətindən Azərbaycanın Tovuz və Ağstafa rayonlarında yerləşən 

hərbi bölmələrimizin mövqeləri düşmən tərəfindən ara-sıra atəşə tutulub. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: İranın Ali Rəhbərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı açıqlamasını yüksək 

qiymətləndiririk 

 

[10:10] 04.11.2020  

 

İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneyi tərəfindən Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı verilən açıqlamanı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə verilən dəstəyi 

yüksək qiymətləndiririk. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 

xidməti idarəsinin açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir ki, “Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinin hamısı azad 

olunmalıdır və bütün bu ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır”, - deyən Ali Rəhbər Azərbaycanın 

beynəlxalq hüquqa əsaslanan haqq mövqeyinə İran İslam Respublikasının qəti dəstəyini növbəti dəfə bəyan 

edib. 

“Dost İran dövlətinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini, o 

cümlədən İran İslam Respublikası Prezidentinin xüsusi elçisi, Xarici İşlər nazirinin müavini Seyid Abbas 

Əraqçinin bölgəyə səfərini və münaqişənin tezliklə həllinə dair təşəbbüslə çıxış etməsini yüksək 

dəyərləndiririk. İnanırıq ki, ölkələrimiz arasında tarixi köklər üzərində qurulmuş əlaqələrimiz gələcəkdə də 

uğurla inkişaf edəcək və bu əlaqələr, o cümlədən bölgədə sülh, sabitlik və rifahın təmin olunmasına xidmət 

edəcək”, - deyə açıqlamada bildirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev İtaliyanın “La Repubblica” qəzetinə müsahibə verib  

 

[10:00] 04.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 2-də İtaliyanın “La Repubblica” 

qəzetinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Cənab Prezident, Siz artıq qələbəni dadmısınız? 

– Bizim vəzifəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək idi və biz bu vəzifəyə yaxınlaşırıq. 

Biz ərazi bütövlüyünün bərpasını demək olar ki, 30 il idi gözləyirdik. Bildiyiniz kimi, bütün bu müddət 

ərzində Azərbaycan danışıqlar prosesinə ciddi şəkildə sadiq olub. Lakin əfsuslar olsun ki, bu, hər hansı 

əhəmiyyətli nəticə vermədi. Bundan əlavə, son bir neçə ildə Ermənistan rəhbərliyi öz bəyanatları və 

əməlləri, o cümlədən hərbi təxribatları ilə bizi hər zaman təhrik edirdi. Sonuncusu sentyabrın 27-də baş 

verdi. Biz cavab verməli olduq və bizim cavabımız Ermənistan üçün çox həssas idi. Biz qələbədən 

danışarkən qarşımıza belə bir hədəf qoymamışdıq. Biz onu danışıqlar masasında həll etmək istəyirdik. 

Lakin biz bunu döyüş meydanında etməyə hər zaman hazır idik və bunu da edirik. 

– Putin müdaxilə etmək istəmir. Beləliklə, Siz maneəsiz hərəkət edə bilərsiniz? 

– Əslində, mən dəfələrlə vəziyyəti şərh etmişəm ki, eyni zamanda, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

daimi üzvləri olan Minsk qrupunun həmsədrləri – üç ölkə 1993-cü ildə Ermənistan qoşunlarının 

Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələr qəbul ediblər. 

Ona görə də, bu ölkələr özləri həll üçün qanuni baza yaradıblar. Lakin Ermənistan bu qətnamələri yerinə 

yetirmədi. Mənim istinad etdiyim başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, vasitəçilər vəziyyətlə bağlı necə 

fikirdə olmaqlarından, bizimlə və ya Ermənistanla əlaqələrinin nə dərəcədə yaxın olmağından asılı 

olmayaraq neytral olmalıdırlar. Lakin onlar neytral olmasalar, vasitəçi ola bilməzlər. Ona görə də, bizim 

yerində bu və ya digər dərəcədə gördüyümüz neytrallıq, düşünürəm ki, işlərin necə getməsinin yeganə 

yoludur. Odur ki, bu, bizim üçün yaşıl işıq deyildi. Biz sentyabrın 27-də Ermənistanın hücumunadək nə 

edəcəyi barədə 100 faiz təsəvvürümüz olmadan cavab verdik, biz ölkəmizi qorumaq, insanlarımızı qorumaq 

və ədaləti bərpa etmək üçün doğru olduğunu düşündüyümüzü etdik. 

– Rəsmi Ankaranın dəstəyi Sizin fəaliyyətiniz üçün nə dərəcədə səmərəlidir? 

– Çox səmərəlidir. Bu dəstək lap əvvəldən, sentyabrın 27-də başlayan toqquşmaların ilk saatlarından 

gəldi. Türkiyə Prezidenti çox aydın bəyanatla çıxış etdi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və bu, siyasi 

və mənəvi dəstəyin çox mühüm göstəricisi idi. Mən dəfələrlə o fakta diqqət çəkmişəm ki, bu, yalnız siyasi 

və mənəvi dəstəkdir, lakin bu, kifayət idi. Çünki Türkiyə kimi güclü ölkə bu məsələ ilə bağlı mövqeyini 

açıq şəkildə bəyan edəndə, həm də bütün dünyaya mesaj göndərir ki, Azərbaycan doğru işi görür. 

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir, Azərbaycan öz ərazisində döyüşür, biz təcavüzkar deyilik, biz 

başqa ölkələrə hücum etmirik. Ona görə də, toqquşmaların ilk saatlarında başlayan və indiyədək davam 

edən bu siyasi dəstək münaqişənin həlli üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

– Sizin ordunuzla birlikdə Ermənistana qarşı döyüşən mücahidlərin mövcudluğu barədə 

Prezident Makron, Rusiyanın Xarici İşlər nazirinin söylədikləri barədə nə deyə bilərsiniz? Bu, 

doğrudur? 

– Bu müddət ərzində, bir aydan çox vaxtda mən artıq dəfələrlə bu məsələyə diqqət çəkmişəm və 

demişəm ki, bu, doğru deyil. Bu, doğru məlumat deyil. Mən bilmirəm bu məlumat niyə yayılmışdı və hələ 

də yayılır. Birincisi, bizə bununla bağlı heç bir dəlil, heç bir sübut təqdim olunmayıb. Hamısı sözlər idi və 

bu sözlər münaqişənin ilk günlərində söylənmişdi. Siz Prezident Makronun bununla bağlı bəyanatına 

istinad etdiniz. Bu, yalnız münaqişənin ilk günlərində idi. O vaxtdan bu yana biz bu cür bəyanatlar 

eşitməmişik. Bu, birincisi. Heç bir sübut, heç bir dəlil. İkincisi, ehtiyac yoxdur. Mən dəfələrlə demişəm ki, 

bizim 100 min döyüşçüsü olan ordumuz var, nizami ordu. Tam səfərbərlik elan etsək, bundan bir neçə dəfə 

çox adam səfərbər edə bilərik. Bizim müasir silahlarımız var. Mükəmməl texnologiyamız var və bizim çox 

yüksək döyüş ruhumuz var. Ona görə də, buna ehtiyac yoxdur. Lakin əfsuslar olsun ki, digər tərəfdə baş 

verənlərə məhəl qoyulmur. Bizdə əcnəbilərin Ermənistan tərəfindən döyüşdüyünə dair kifayət qədər dəlillər 

var. Onlar erməni əsilli olduqlarını deyirlər, lakin birincisi, bunun heç bir fərqi yoxdur. Çünki əgər əcnəbi 

vətəndaş bir ölkə tərəfindən digər ölkəyə qarşı döyüşürsə, o, muzdludur. Bundan əlavə, onların hamısının 

erməni olmasına dair bizdə 100 faiz dəlil yoxdur. Biz başqalarının olduğunu bilirik. Bilirik ki, PKK 

oradadır. Bilirik ki, Yaxın Şərqdən bəzi terrorçular qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu”na qoşulublar. Ona 
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görə də, əfsuslar olsun ki, bu məsələ qətiyyən müzakirə mövzusu deyil. Bu, Azərbaycana qarşı qəsdən 

törədilmiş hücum barədə siyasi hücum təəssüratı yaradır. Bundan əlavə, ermənilərin bu yalan bəyanatdan 

sui-istifadə etmələrinin səbəbi odur ki, bizim onları döyüş meydanında məğlub etdiyimizi qəbul etmək onlar 

üçün yəqin ki, çox ağrılıdır. Onlar 30 il ərzində özlərini elə göstərirdilər ki, məğlubedilməz orduları var. 

Onlar 30 il ərzində bizim əraziləri təkbaşına işğal etdiklərini deyirdilər, baxmayaraq ki, biz bunun doğru 

olmadığını bilirik. Beləliklə, biz onlara kimin kim olduğunu sübut etdik. Biz sübut etdik ki, onların “guya 

məğlubedilməz ordusu” əfsanədir, mifdir və bunu qəbul etmək onlar üçün çox ağrılıdır. Lakin onlar artıq 

öz məğlubiyyətlərini etiraf ediblər. Baş nazir Paşinyan Prezident Putinə məktub göndərərək hərbi yardım 

xahiş edib. Bu, onların hərbi məğlubiyyətlərini və bizim qələbəmizi qəbul etmələri deməkdir. 

– 98 faiz ermənilərin məskunlaşdığı ərazidə mümkün qələbəni qazanmağın Sizin üçün hansı 

çətinliyi olacaq? 

– Bu ərazidə bəlkə də indi daha çox erməni məskunlaşıb, çünki bütün azərbaycanlılar didərgin 

salınıblar. Onlar azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyata keçirdilər. Bu, statistikadır, bizim deyil, 

sovet dövrünün statistikasıdır. 1970-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətində müxtəlif 

millətlərdən olan neçə nəfər yaşayırdı? Əhalinin demək olar ki, 25 faizi azərbaycanlılar idi, 40 min nəfər. 

Şuşada 98 faiz azərbaycanlılar məskunlaşmışdılar. Bu gün orada bir nəfər azərbaycanlı belə yoxdur. 

Xankəndidə çox sayda azərbaycanlı var idi. Hadrut rayonunda, digər rayonlarda, soyqırımı törətdikləri 

Xocalıda 100 faiz azərbaycanlılar idi. Beləliklə, onların hamısı etnik təmizləməyə məruz qalıb, qətlə 

yetirilib, işgəncəyə məruz qalıb və didərgin salınıblar. Təəssüflər olsun ki, heç kim Ermənistanı bunda 

günahlandırmayıb. Biz Ermənistana qarşı hər hansı sanksiyaları görmədik, bizə hər hansı ciddi informasiya 

dəstəyi görmədik. Beləliklə, bu, edildi və onlar yerində reallıq yaratdılar. Bu, birincisi. İkincisi, 200 il 

bundan əvvəl orada, ümumiyyətlə, erməni yox idi. Çünki mən Qarabağ xanının Rus imperiyası ilə 

imzaladığı müqavilələrə dəfələrlə istinad etmişəm. Həmin müqavilədə - 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsində 

etnik ermənilər barədə heç nə deyilmir. Etnik ermənilər bu regiona onun dini və etnik tərkibini dəyişdirmək 

məqsədilə Şərqi Anadoludan və İrandan çar Rusiyası tərəfindən gətirilmişdilər. Beləliklə, bu, tarixi 

hissəsidir. İndi sizin sualınıza gələk. Mən dəfələrlə demişəm ki, Dağlıq Qarabağda yaşayanların hamısı 

orada sülh və ləyaqət içində yaşamağa davam edəcəklər. Ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycanın 

müxtəlif yerlərində, əsasən, Bakıda minlərlə erməni yaşayır. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər əmin ola 

bilərlər ki, onların təhlükəsizliyi təmin ediləcək, onların maddi vəziyyəti daha yaxşı olacaq və onlar bu gün 

Dağlıq Qarabağdakı xunta rejiminin basqısı altında olduğundan daha yaxşı həyat sürəcəklər. 

– Üç atəşkəs artıq pozulub. Sülh danışıqlarının heç bir nəticə vermədiyi görünür. Buna görə 

kim günahkardır? 

– Ermənistan. Xronologiyaya nəzər salın. Birinci atəşkəs Moskvada razılaşdırılmışdı, 24 saatdan da 

az vaxt ərzində onlar Ermənistan ərazisindən ballistik raketlə Gəncəyə hücum etdilər. Bu, sübut olunub. 

Rusiya, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və bir çox başqa ölkələr ballistik raketin haradan buraxılmasını 

aşkar edə bilərlər. Odur ki, onlar raketin Ermənistandan buraxıldığını bilirlər. Paşinyan bunu onlar 

etməyiblər dedikdə yalan danışırdı. Bu, 24 saatdan az müddətdə baş vermişdir və onlar gecə çox 

namərdcəsinə hücum etdilər, onlar bilərəkdən yaşayış yerinə hücum etdilər və bu iki hücum nəticəsində 

demək olar ki, 30 günahsız insan, o cümlədən uşaqlar öldürülmüşdür. İkinci atəşkəs elan olunduqdan beş 

dəqiqədən sonra onlar tərəfindən pozulmuşdur və üçüncü atəşkəsi onlar Bərdəyə hücum etməklə pozdular. 

Beləliklə bunu edən biz deyildik. Biz nə etməli idik? Onlar bizi öldürdükdə oturub gözləməli idik? Əlbəttə 

ki, biz cavab verdik və bunu etməyə davam edəcəyik. Onlara atəşkəs təcavüzlərini davam etdirmək, bizim 

azad etdiyimiz torpaqları geri alıb və yenidən işğal etməyə cəhd etmək üçün lazım idi. Onlar mülki şəxslərə 

hücum etməklə Azərbaycanda, həmçinin xaos və panika yaratmaq istəyirdilər. Lakin onlar Azərbaycan 

xalqının ruhunu düzgün hesablaya bilməmişdilər. Bəli, biz bu namərd hücumlardan əziyyət çəkdik. Bu 

vaxtadək 91 nəfər mülki şəxs öldürülüb və 400-dən çox adam yaralanıb. Lakin bu, bizim iradəmizi 

sındırmadı. Əksinə, bu, bizi daha da güclü etdi. 

- Üç həftə bundan qabaq görüşdüyüm baş nazir Paşinyana cavabınız nə olar? O dedi ki, Dağlıq 

Qarabağda yeni soyqırımının olmasından qorxur. 

- Tamamilə yalandır. Onların bütün tarixi yalandır. Bunun heç bir əlaməti yoxdur. Mən dedim ki, 

Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Ermənistanda və ya Dağlıq Qarabağda yaşayan heç bir azərbaycanlı 

yoxdur. Ermənistan əhalisinin 99 faizi etnik ermənilərdir. Regionumuzda bir millətin belə üstünlük təşkil 

etdiyi başqa bir ölkə tapa bilərsinizmi? Bu, monorespublikadır. Nəyə görə? Çünki onlar ya hər kəsi 

qovublar, ya da başqa millətlər orada yaşaya bilmir. Azərbaycan multietnik, çoxkonfessiyalı ölkədir. Buna 
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görə dırnaqarası soyqırımı haqqında danışmaq tamamilə qəbuledilməzdir və bu, onların təqdim etmək 

istədiyi daha bir feykdir, necə ki, onlar bunu həmişə edirlər. Onlar həmişə özlərini əziyyət çəkən, həmişə 

ağlayan, həmişə köməyə ehtiyacı olan insanlar kimi təqdim etmək istəyirlər. Lakin, baxın, bu gün nələr baş 

verir. O, Prezident Putinə gündə beş dəfə zəng edir, o, Prezident Makrona ola bilsin bir qədər az zəng edir, 

amma yenə də zəng edir, o, hər kəsə zəng edir. O, Avropa liderlərinə zəng edir. O, Dağlıq Qarabağın 

tanınmasını xahiş edir, lakin başa düşmür ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı Avropa İttifaqının 

vahid mövqeyi var. Ona görə müəyyən dəstəyi əldə etmək üçün o, hər bir feyk üsuldan istifadə etməyə 

çalışır. Odur ki, dediyim kimi bu, tamamilə yalandır. Mən dediyim sözlərə cavabdehəm, Dağlıq Qarabağda 

yaşayan ermənilər əmin ola bilərlər ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunacaq. 

- İtaliya ilə Sizin xüsusi tərəfdaşlığınız var. Siz bizim birinci neft və qaz təchizatçımızsınız. 

Müharibə daha çox qanın tökülməsinə səbəb olarsa, bunun tərəfdaşlığa təsir etməyindən 

qorxmursunuz? 

- Mən belə hesab etmirəm. Birincisi, mən düşünürəm ki, müharibə nə qədər tez qurtarsa, bir o qədər 

də yaxşı olar. Biz belə bir təklif irəli sürdük və bizim təklifimiz çox konstruktiv idi. Bu bir aydan çox 

müddətdə mən dəfələrlə demişəm və bir daha təkrar edə bilərəm ki, Ermənistanın baş naziri yerdə qalan 

ərazilərin boşaldılacağına dair üzərinə öhdəlik götürsə, biz bu gün dayanmağa hazırıq. Hələ ki, o, üzərinə 

belə bir öhdəlik götürməyib. Kompromislər haqqında ona sual verildikdə o, həmişə öz müqəddəratını 

təyinetmədən danışır. Lakin öz müqəddəratını təyinetmə onların getməli olduğu kompromis deyil. Onların 

kompromisi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin və əsas prinsiplərin icrasına müvafiq olaraq işğal 

olunmuş bütün ərazilərin boşaldılması olmalıdır. Əsas prinsiplərdə deyilir ki, əvvəlcə beş rayon, sonra da 

iki rayon boşaldılmalıdır. Biz artıq dörd rayonu birtərəfli qaydada azad etmişik. Buna görə də o, deməlidir 

ki, qoşunlarını Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğal altında qalmış ərazilərindən geri çəkəcəkdir. 

Lakin o, bəyanat vermir. Bu, onu göstərir ki, o, müharibənin dayanmasını istəmir. Biz hazırıq, bu, birincisi. 

Mən bunun bizim tərəfdaşlarla hər hansı mürəkkəblik yaradacağını düşünmürəm. İtaliya ilə bizim xüsusi 

münasibətlərimiz var. Biz Strateji Tərəfdaşlıq Sənədi adlanan sənədi imzalamışıq. Mən pandemiyadan 

əvvəl İtaliyaya rəsmi səfər etmişdim, o, çox uğurlu olmuşdur və biz böyük planlarla geriyə, evə döndük. 

Mən əminəm ki, biz bu planları icra edəcəyik, baxmayaraq ki, pandemiya onlara bir az müdaxilə etdi. Lakin 

bu planlar əsasən enerji sektoru ilə əlaqəli deyildi. Düşünürəm ki, biz enerji istiqamətində bütün 

planlaşdırdıqlarımızı icra etdik. Hesab edirəm ki, bu gün İtaliya neft təchizatına görə bizim üçün əsas ticarət 

tərəfdaşıdır və tezliklə biz TAP-ın açılışını qeyd edəcəyik və bununla da Cənub Qaz Dəhlizi tamamlanmış 

olacaqdır. Üstəgəl, bir çox italyan şirkəti uzun illərdir ki, Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Biz 

podratçı qismində daha çox italyan şirkətlərini dəvət etməyi planlaşdırırıq. Yeri gəlmişkən, burada onlar 

neft-kimya məhsulları üzrə bir çox önəmli layihələri tamamlamışdılar və biz Prezident Mattarella ilə 

birlikdə açılış mərasimində iştirak etmişik. Buna görə mən əminəm ki, bu münaqişə bizim təkcə İtaliya ilə 

münasibətlərimizə yox, heç bir ölkə ilə münasibətlərimizə təsir etməyəcək. Mən bundan əminəm. 
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Düşmən Tərtər və Ağcabədi rayonlarının ərazisini atəşə tutur 

 

[09:24] 04.11.2020  

 

Noyabrın 4-ü saat 08.05-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayonunun 

Hüsənli və Qazyan kəndlərini, eləcə də Ağcabədi rayonunun Hacılar, Qaraxanlı və Boyat kəndlərini ara-

sıra artilleriya atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri adekvat cavab tədbirləri görür. 
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BERNAMA agentliyi: Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə böyük dəstək qazanır 

 

[08:06] 04.11.2020  

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Azərbaycanın Ermənistan Ordusu tərəfindən 

işğal edilmiş ərazilərinin azad edilməsi ilə əlaqədar apardığı hərbi əməliyyatların beynəlxalq səviyyədə 

dəstək qazanması barədə məqalə yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə getdiyi 

qeyd olunaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi mövqeyini əks 

etdirən vacib məqamlara yer verilib. Dövlətimizin başçısının noyabrın 2-də Türkdilli Dövlətlərin 

Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev və Türkiyə, Özbəkistan və Qırğızıstanın ticarət və 

sənaye palatalarının rəhbərləri ilə keçirdiyi görüşdə səsləndirdiyi fikirlər malayziyalı oxuculara çatdırılıb. 

Qeyd olunub ki, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzkarlığı müqabilində Azərbaycanın həyata 

keçirdiyi hərbi əməliyyat dünya miqyasında çox böyük dəstək alıb. BMT-dən sonra ikinci böyük 

beynəlxalq təsisat olan və özündə 120 ölkəni birləşdirən Qoşulmama Hərəkatı, eləcə də İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı Azərbaycana dəstək nümayiş etdirib. Həmçinin Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası 

tərəfindən də Azərbaycana dəstək göstərildiyi, bu məqsədlə önəmli məqamları özündə əks etdirən 

bəyanatın qəbul edildiyi bildirilib. 

Eyni zamanda, məqalədə Azərbaycan Prezidentinə istinad edilərək, Ermənistan-Azərbaycan 

müharibəsinin artıq bir aydan çox müddətdən bəri davam etdiyi, bu dövr ərzində Azərbaycanın işğal altında 

olan bir çox yaşayış məntəqəsinin düşməndən azad olunduğu vurğulanıb. Prezident İlham Əliyevin 

nitqindən aşağıdakı sitat yer verilib: “Biz işğalçılara dərs veririk, onları torpaqlarımızdan qovuruq. Artıq 

bir çox yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilibdir. Hər həftə onlarla yeni yaşayış məntəqəsi - şəhərlər, 

kəndlər, qəsəbələr işğalçılardan azad edilir və Müzəffər Azərbaycan Ordusu öz uğurlu əməliyyatlarını 

davam etdirir”. 

Məqalənin sonunda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi barədə qısa məlumat verilərək, 

işğal altındakı Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycanın tərkib 

hissəsi kimi tanındığı vurğulanıb. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhədə noyabrın 4-nə olan son vəziyyət 

 

[07:45] 04.11.2020  

 

Noyabrın 3-ü gün ərzində və 4-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, döyüş əməliyyatları müxtəlif 

intensivliklə əsasən cəbhənin Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. 

Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur 

edilib. 

Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd D-30 topu, “Zastava 

M-55” zenit qurğusu, 1 ədəd taktiki PUA-sı, 3 ədəd hərbi yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan XİN davakar bəyanatla və uydurma rəvayətlərlə mülki insanlara qarşı hücumlara 

zəmin hazırlayır 

 

[02:10] 04.11.2020  

 

Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi belə bir davakar bəyanatla və uydurma rəvayətlərlə Azərbaycanda 

mülki insanlara qarşı hücumlara zəmin hazırlayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter”dəki səhifəsində yazıb. 

“Ermənistan terrorizmi dəstəkləyən bir dövlət olaraq, Gəncə, Bərdə və s. şəhərləri “Smerç” və 

“SCAD” ballistik raketlərindən atəşə tutaraq əsl simasını nümayiş etdirdi”, - deyə Hikmət Hacıyev qeyd 

edib. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA: Ermənistan silahlı qüvvələrinin ərazilərimizə atdıqları fosforlu top mərmiləri, raket 

zərərsizləşdirilib 

 

[02:01] 04.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) 

Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Beyləqan, Füzuli və Tərtər ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili 

İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 24 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran 

Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 1 müraciət daxil olub 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş 25 çağırış əsasında agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Minəxorlu kəndi, Ağdam rayonunun 

Əfətli kəndi, Bərdə rayonu, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi, Tərtər Köçərli, Qaynaq, Qazyan, Səhləbad, 

Yenikənd kəndləri, Ə.İsmayılov, H.Aslanov, T.Rəhimov küçələrinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları 

ilə birlikdə 23 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış 

tədbirləri zamanı 2 ədəd 122 mm-lik D-4 ağ fosfor (P-4) tərkibli top mərmisi, 1 ədəd 300 mm-lik raket 

(9M528), 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator və 25 ədəd partlamış 

mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 2 ədəd 122 mm-lik D-4 ağ fosfor (P-4) tərkibli top mərmisi, 1 

ədəd 300 mm-lik raket (9M528) zərərsizləşdirilib, mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər 

tərəfindən 42 777 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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3 noyabr 

 

Noyabrın 2-dək Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna daxil olan vəsait açıqlanıb 

 

[23:34] 03.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna cari il noyabrın 2-dək 198.013.034,48 AZN, 10.996.105,84 

ABŞ dolları, 165.596,19 avro, 495.521,33 türk lirəsi, 1.294,72 ingilis funt sterlinqi və 5.062.550,00 rubl 

vəsait daxil olub. 

Qeyd edək ki, oktyabrın 1-dən noyabrın 2-dək Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 77.906.626,24 

AZN, 10.777.425,16 ABŞ dolları, 147.255,19 avro və 5.057.550,00 rubl vəsait daxil olub. 

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəməyən hər kəsə öz minnətdarlığını 

bildirir. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən topları məhv edilib 

 

[22:57] 03.11.2020  

 

Noyabrın 3-ü günün ikinci yarısında cəbhənin Xocavənd istiqamətində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin üç ədəd topu məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev Ermənistanın BMT konvensiyasını pozduğunu açıqlayıb 

 

[22:04] 03.11.2020  

 

Tərkibində ağ fosfor olan silahlar tənəffüs zamanı, udulduqda və ya yanmış yerlərdə udulduqda son 

dərəcə zəhərlidir və insan sağlamlığına ciddi mənfi təsir göstərə bilər. Belə silahlar ağır istilik və kimyəvi 

yanmalara səbəb olur. Ermənistanda fosforlu partlamamış döyüş sursatları istifadə olunurdu. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Tvitter”dəki səhifəsində yazıb. 

“Mülki şəxslərə və ya mülki obyektlərə, həmçinin meşələrə və ya bitki örtüyünün başqa növlərinə 

ağ fosforlu mərmilərlə hücumlar BMT-nin 1980-ci ildə bəzi silah növlərinin qadağan olunması haqqında 

konvensiyasının yandırıcı silahın tətbiqinin qadağan olunması və ya məhdudiyyəti haqqında III Protokolu 

ilə qadağan olunub”, - deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin motoatıcı alayının komandiri məhv edilib 

 

[21:39] 03.11.2020  

 

Cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 37-ci atıcı 

diviziyasının 3-cü motoatıcı alayının mövqelərindəki yeraltı sığınacaqların atəşə tutulması nəticəsində xeyli 

sayda şəxsi heyət məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib. 

Məlumata əsasən, Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində 

motoatıcı alayın komandiri polkovnik Qor İşxanyan məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan Tərtər rayonunun dinc sakinlərinə qarşı fosforlu mərmilərdən 

istifadə etməyə davam edir 

 

[21:37] 03.11.2020  

 

Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyev özünün “Tvitter”dəki səhifəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc 

sakinlərinə qarşı fosforlu mərmilərdən istifadəsi ilə bağlı paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi yazıb: “Ermənistan Azərbaycanın Tərtər 

rayonunun dinc sakinlərinə qarşı fosforlu mərmilərdən istifadə etməyə davam edir. Partlamamış fosfor 

mərmisi ANAMA tərəfindən zərərsizləşdirilib". 

 

AZƏRTAC 
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Xocavənd ətrafında gedən döyüşlərdə düşmən tankları məhv edilib 

 

[20:09] 03.11.2020  

 

Noyabrın 3-də cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri düşmənin tank bölmələrini döyüş meydanından qaçmağa məcbur edib. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bölmələrimizin dəqiq atəş 

zərbələri ilə düşmənin bir neçə tankı döyüş heyəti ilə birlikdə məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Topu hazır vəziyyətə gətirən və düşmən tərəfə tuşlayaraq sərrast atəşlə onu məhv edən kiçik çavuş 

 

[19:54] 03.11.2020  

 

Kiçik çavuş Rüfət Arifoğlu baş tuşlayıcı kimi verilən göstəricələrə əsasən topu hazır vəziyyətə gətirir 

və düşmən tərəfə tuşlayaraq sərrast atəşlə onu məhv edir. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinə istinadla topçu Rüfət Arifoğlu ilə bağlı videoçarxı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi yeni ssenarilər əsasında yazdığı nağıllara daxili auditoriyasını 

inandırmağa çalışır 

 

[19:19] 03.11.2020  

 

Ermənistan tərəfi hər zaman olduğu kimi, yenə də yalan, şişirdilmiş ssenarilər əsasında yazılmış 

nağılları ilə uğursuzluqlarını gizlətməyə və narazı əhalisini sakitləşdirməyə çalışır. Belə ki, bu dəfə düşmən 

guya cəbhənin şimal istiqamətində ordumuzun “diversiya qrupunun” artilleriya atəşinə tutulması və itki 

verərək geri çəkilməsi barədə növbəti yalan məlumat yayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, qarşı tərəfin yaydığı bu 

məlumat da tamamilə dezinformasiyadır və düşmənin növbəti fantaziyasıdır. 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman uşaq hüquqlarının Ermənistan tərəfindən kobud şəkildə pozulması ilə əlaqədar 

beynəlxalq təşkilatlara şikayət ünvanlayıb 

 

03.11.2020 [19:18] 

 

Ombudsman Səbinə Əliyeva Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın cəbhə 

bölgəsindən uzaq məsafədə yerləşən sıx məskunlaşmış yaşayış məntəqələrinin qadağan olunmuş 

silahlardan atəşə tutulması nəticəsində uşaqların qətlə yetirilməsi, o cümlədən işğalçı ölkənin uşaqları hərbi 

əməliyyatlara cəlb etməsi, uşaq bağçalarından və məktəblərdən hərbi komandanlıq mərkəzləri, silah sursat 

anbarları kimi istifadə olunması kimi müharibə cinayətlərinə beynəlxalq hüquqi qiymətin verilməsi üçün 

BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, UNICEF-ə, BMT-nin Uşaq Hüquqları üzrə 

Komitəsinə, BMT Baş katibinin Uşaqlar və Hərbi Münaqişələr üzrə Xüsusi nümayəndəsinə və Beynəlxalq 

Qırmızı Xaç Komitəsinə şikayət ünvanlayıb. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Müvəkkil Ermənistan 

Respublikasının hərbi-siyasi rəhbərliyinin insan hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozan, Azərbaycan 

Respublikasının mülki əhalisi, xüsusən də uşaqlar arasında tələfatlara səbəb olan və humanitar hüquq 

normaları, o cümlədən Ermənistanın imzaladığı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statusu ilə 

müharibə cinayəti sayılan əməllərinə beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin müəyyən edilməsi üçün zəruri 

addımlar atmağa çağırıb. 

Eyni zamanda, Ombudsman müraciətində həmin qurumları Ermənistan tərəfindən mülki əhaliyə, 

xüsusilə uşaqlara qarşı törədilən son müharibə cinayətlərinin və insan hüquq pozuntularının şahidi olmaları, 

faktiki sübutların toplanaraq beynəlxalq hüquqi qiymət verilməsi üçün birgə müstəqil faktaraşdırıcı 

missiyanın həyata keçirilməsinə dəvət edib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanı uçuruma aparan şəxs: Paşinyanın reallıqları yalanlarla dəyişmək cəhdi 

 

[18:51] 03.11.2020  

 

Ermənistan ordusunun acınacaqlı məğlubiyyəti, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi bu ölkədə 

vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Yanlış informasiyalar, bir-birini təkzib edən açıqlamalar bu gün Ermənistan 

mediasında geniş yayılıb. Ermənistan hakimiyyəti isə ya reallıqları qəbul etmək istəmir, ya da sanki öz 

xəyallarından ayrılmağı bacarmır. Bəzi müxalifət nümayəndələri, keçmiş hərbçilər isə artıq məğlubiyyətin 

bir addımlığında olduqlarını səsləndirməkdən çəkinmirlər. 

Xüsusən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan gah sosial şəbəkə hesabı vasitəsilə canlı yayıma 

çıxaraq “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin diplomatik həllinin olmadığını” bildirir, gah da müxtəlif dövlət və 

hökumət başçılarına müraciətlər edərək yardım etmələri üçün yalvarır. Rusiya Prezidentinə ünvanladığı son 

rəsmi müraciəti isə əslində, Paşinyanın məğlubiyyətini qəbul etməsi kimi qəbul edilir. Qeyd edək ki, o, bu 

müraciətinə də müsbət cavab ala bilmədi. 

Ermənistan ordusunun acı məğlubiyyətinə uydurma səbəblər axtaran Paşinyan 

Bütün bu uğursuzluqlara rəğmən Nikol Paşinyan Ermənistanın hərbi məğlubiyyəti ilə şərtlənən 

acınacaqlı durumunu məntiqlə izah etmək bacarığında deyil. Hətta o, heç bir əsası olmayan, qeyri-rasional 

açıqlamalarla beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmağa cəhdlər edir. Belə ki, N.Paşinyan bu günlər ərzində heç 

bir əsası olmadan, fakt göstərmədən, bəzən xarici mediaya, bəzən də guya əldə etdikləri faktlara istinadən 

cidd-cəhdlə Türkiyənin münaqişədə tərəf kimi iştirak etdiyini söyləyir, bu azmış kimi, Azərbaycanın 

Türkiyə vasitəsilə Yaxın Şərqdən yaraqlıları hərbi əməliyyatlara cəlb etdiyi iddiası ilə çıxış edir. Bunu, 

əlbəttə ki, ilk növbədə, “məğrur” Ermənistan ordusunun darmadağın edilməsi faktına səbəb kimi dilə 

gətirir. Belə qələmə verməyə çalışır ki, Ermənistan yalnız Azərbaycan Ordusu ilə deyil, həm Türkiyə 

hərbçiləri, həm də Yaxın Şərqdən olan yaraqlılarla döyüşür. Digər tərəfdən, o, bununla Azərbaycanı və 

Türkiyəni terrorçularla eyniləşdirməyə çalışır. Lakin bu iddialarını heç bir tutarlı faktla təsdiqləyə bilməyən 

Paşinyan artıq reallıqları qəbul etməlidir. 

Bu gün Ermənistan nəinki hər gün, hətta hər saat, hər dəqiqə məğlubiyyətə daha da 

yaxınlaşmaqdadır. Bunu çox güman Paşinyanın özü də hiss edir, lakin etiraf etmək cürəti tapmır. Əksinə, 

hələ də bu yalanları yalvararaq minnətçi düşdüyü ayrı-ayrı ölkələrin rəhbərləri ilə təmaslarda, xarici media 

orqanlarına müsahibələrində, öz xalqına müraciətlərində təkrarlamaqdan yorulmur. Lakin bu yalanların heç 

biri əsl reallıqları dəyişmək iqtidarında deyil. 

Mənasız danışıqları ilə artıq sadə erməniləri də bezdirən 

Paşinyan primitiv məntiqi ilə uğursuz cəhdlər edir 

“Yalnız mənasız müsahibələr verməklə məşğulsan, bizim axırımız necə olacaq?”, “Bütün məsuliyyət 

sənin üzərindədir, hər şey sənə görə baş verir”, “Sən xainsən danışma”... Bunlar bu gün sosial şəbəkələrdə 

Nikol Paşinyana ünvanlanan mesajların kiçik bir qismidir. Daha ağır sözlərlə öz fikirlərini ifadə edən sadə 

ermənilər də artıq Paşinyanın yarıtmazlığının fərqindədirlər.  

Fəal sosial şəbəkə istifadəçisi kimi, Nikol Paşinyan da yəqin ki, ona ünvanlanan bu təhqirləri görür. 

Lakin nəticə çıxarıb işğala son qoymaq, əsgərlərini məhv olmaq təhlükəsindən qurtarmaq əvəzinə, o, 

Azərbaycanın dinc sakinlərinə, yaşayış məntəqələrimizə atəş açmaq əmri verir. Paşinyanın danışdığı 

yalanlar, deyib, lakin təqdim etmədiyi “faktlar”, həm də onun törətdiyi müharibə cinayətlərini ört-basdır 

etmək məqsədi daşıyır. Lakin artıq həm Ermənistanın daxilində, həm də beynəlxalq ictimaiyyət arasında 

çox az sayda insan Paşinyana inanır, ona etibar edir. 

Çarəsiz Paşinyan artıq hər bir ağılsızlığa əl atmaqla məşğuldur. Təsəvvür edin, dünyanın hər hansı 

ölkəsində baş verən terror aktını dərhal şans kimi qiymətləndirir və bunu Azərbaycana qarşı istifadə etməyə 

çalışır. Məsələn, “Rossiya-1” kanalına müsahibəsində, o, Dağıstanda baş vermiş hansısa hadisənin terror 

olduğunu deyir, Azərbaycanda guya yaraqlıların olduğunu iddia edir və bu iki məsələni çox primitiv, hətta 

orta statistik jurnalistdən də aşağı səviyyədə sübut etməyə çalışır. O, İrana terror təhlükəsi haqqında 

mesajlar ötürür, İsraili şeytanla əməkdaşlıqda ittiham edir. 

Heç bir iqtisadi potensialı, xarici ölkələrlə qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanan münasibətləri olmayan 

Paşinyan nəzərə almır ki, illərdir çoxvektorlu xarici siyasət kursunu reallaşdıran Azərbaycan həm qonşuları, 

həm də dünyanın əksər ölkələri ilə çox yaxşı səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir və ən əsası, xalqın 

maraqlarına söykənən müstəqil siyasət yürüdür. Belə olan vəziyyətdə Paşinyan anlamalıdır ki, iqtisadiyyatı 

çökmüş, erməni lobbisindən asılı və öz xalqının maraqlarını başqalarının maraqlarına qurban verən bir 
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ölkənin qeyri-ciddi baş nazirinin uydurma iddialarını heç kim ciddi qəbul etməz. “The Jerusalem Post” 

nəşrinə müsahibəsində İsraili terrora dəstək verməkdə ittiham edən Paşinyan həm də guya Azərbaycanın 

və Türkiyənin simasında yəhudi dövlətinə qarşı təhlükə alyansının yarandığını bildirir. 

Paşinyanın bu cür sərsəm iddialarını dinlədikcə, aydın görünür ki, nəinki siyasətçi, heç jurnalist kimi 

də o, erməni xalqına fayda verə bilməz. Bu şəxs olduqca yalan, şantaj, populizm, təlxəklik kimi mənfi 

xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Erməni xalqı xoşbəxt gələcək arzusundadırsa, ordusunun işğal altındakı 

torpaqlardan dərhal çıxarılmasını tələb etməli, qonşuları ilə normal münasibətlər qurmalıdır. Beləcə yalnız 

qarşılıqlı əməkdaşlıqla gələcəklərini təmin edə bilərlər. 

 

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 

 

AZƏRTAC 
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Top komandirinin verdiyi atəş komandasını sərrast atəşlə yerinə yetirən baş tuşlayıcı  

 

[18:25] 03.11.2020  

 

Əsgər Qəmbərov Əlxeybər Hümbət oğlu baş tuşlayıcı kimi topu tez bir zamanda hədəfə tuşlayır və 

top komandirinin verdiyi atəş komandasını sərrast atəşlə yerinə yetirir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yenidən öz ampluasında – yenə də yalan uydurur 

 

[17:55] 03.11.2020  

 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ictimaiyyəti yanlış məlumatlandırmaqda davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan tərəfinin erməni 

mövqeləri istiqamətində artilleriya zərbələri endirməsi nəticəsində guya bir neçə mərminin İran ərazisinə 

düşməsi barədə xəbər “boş patronla havaya güllə atmaq” kimidir. 

Birincisi, döyüş əməliyyatları çoxdan sərhəddən şimal istiqamətində və İran ərazilərindən xeyli 

uzaqlıqda aparılır. 

İkincisi, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Ordusu döyüş əməliyyatlarını şimal istiqamətində keçirir, yəni 

İranla həmsərhəd ərazilərdən işğal altındakı ərazilərin dərinliyinə doğru, hətta nəzəri cəhətdən belə 

bölmələrimizin atdığı mərmilər İran ərazisinə heç cür düşə bilməz. 

Göründüyü kimi, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi məlumat mətnini yenidən səhv 

salıb. 

 

AZƏRTAC 
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Paşinyan öz ölkəsinin darmadağın olmasında təqsirkarlar axtarır 

 

[17:53] 03.11.2020  

 

Ermənistan hökumətinin başçısı Nikol Paşinyan noyabrın 3-də “Jerusalem Post” nəşrinə 

müsahibəsində İsraili “iblis ilə müttəfiqlikdə” ittiham edib (bax: https://www.jpost.com/middle-

east/armenian-pm-to-post-israel-joins-forces-with-the-devil-647790). 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistanın baş nazirinin sözlərinə görə, İsrail “Türkiyə ilə, suriyalı 

muzdlular və terrorçularla əlbir olaraq Dağlıq Qarabağ ermənilərinə qarşı soyqırımında iştirak edir”. Qəzet 

xatırladır ki, Yerevan özünün İsraildəki səfirini geri çağırandan az sonra yəhudi dövlətinin başçısı Reuven 

Rivlin Paşinyana zəng vurub və onun ölkəsinə humanitar yardım təklif edib. Ermənistan hökumətinin 

başçısı müxbirin “Ermənistan bu yardımı almaqda maraqlıdırmı” sualına kobud şəkildə cavab verərək 

İsrailin həmin yardımı “muzdlulara və terrorçulara” göndərməsini məsləhət görüb, bununla da bir daha 

sübut edib ki, Paşinyan Yerevandakı Teatr meydanından yüksək hökumət kabinetinə keçməklə siyasətçi 

olmayıb, əvvəlki kimi xuliqan küçə uşağı olaraq qalıb. 

Ümumiyyətlə, mən maraqlı bir xüsusiyyət müşahidə etmişəm. Hər dəfə erməni ordusu kiçik bir 

qələbə qazananda onu bu ordunun “rəşadəti”, “istedadı”, “mərdliyi” və s. kimi qələmə verirlər. Amma işləri 

özlərinin istədiyi kimi getməyəndə (yəni, döyüş meydanında zərbə alanda) “təbii ki,” Ermənistan özündən 

başqa hamını təqsirkar hesab edir. 

Birinci Dünya müharibəsi dövründə də belə olub. O vaxt Şərqi Anadoluda baş vermiş üsyan ara-sıra 

qələbələrlə (əlbəttə, “rəşadət” sayəsində) bərabər sonda məğlubiyyətlə müşayiət olunurdu (“Antantanın 

satqınlığı”nın nəticəsi). Bu gün də eyni vəziyyət müşahidə olunur. 

Baş nazir Nikol Paşinyanın “Jerusalem Post” nəşrinə müsahibəsi Ermənistanın min illik göz yaşları 

tökməsi salnaməsinə daxil olacaq. Sən demə, Ermənistan ordusunun Qarabağda bugünkü 

məğlubiyyətlərində başqa ölkələrlə bərabər, İsrail də təqsirkar imiş. Onun təqsiri... Azərbaycana silah 

satmasıdır. 

Fikir verin, bağışlamır ha, satır. 

Yəni, əlin cibində olsun, sən də al. Kim sənə mane olur? 

Amma yox! Ermənistanın dilənçi ölkə olması və özünü dolandıra bilməməsi, əlbəttə, onun yox, 

ətrafdakıların təqsiridir. Hamı “təqsirkardır”, bircə Ermənistanın özündən başqa. Azərbaycan da 

“təqsirkardır” ki, onun zəngin resursları var, səmərəli iqtisadiyyat qura bilib. Hərçənd indiyə qədər başımız-

qulağımız getmişdi ki, Ermənistan özünün intellektual potensialı hesabına ölkədə texnoloji cənnət, ikinci 

“Silikon vadisi”, ikinci “İsveçrə” yarada bilər. Amma həmin potensial o qədər dərində gizlənib ki, indiyə 

qədər üzə çıxa bilmir. 

Ey bizim “əziz” qonşularımız, son 30 il ərzində nəyə görə heç nə yaratmamısınız? Kim sizə mane 

olurdu? Axı, özünüz deyirdiniz ki, resurslar olmasa belə, intellekt hesabına güclü dövlət yaratmaq olar – 

yerin təkində heç bir sərvəti olmayan Yaponiya kimi, yaxud hər hansı təbii ehtiyatları olmayan Macarıstan 

kimi. 

İşğal etdiyiniz Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan rayonlarında Azərbaycanın ələ keçirdiyiniz qızıl 

yataqları sizə kömək etmədi? Siz 30 il ərzində bizim qızılı çıxarıb satırdınız. Axı bu, ilkin kapital kimi sizə 

“çatışmayan” resurslar idi. Bəs nə üçün siz (Azərbaycanın hərbi sənayesi kimi) yüksək dəqiqlikli silahlar 

istehsal edə bilən iqtisadiyyat yaratmamısınız, yaxud elə həmin İsraildən silahlar almamısınız? Sizin 

“intellekt xəzinəniz” hara getdi? Deməli, bizim qızılı xərcləyib yediniz? 

“Hörmətli” Nikol Vayvayeviç! Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan... (ölkənin adını demirik) 

pulsuz silah almır. Biz nə alırıqsa, halal pulumuzla alırıq. Amma sizə nədənsə pulsuz verilən silahlar da 

kömək etmir. İndi siz müftə canlı qüvvə almaq istəyirsiniz. Necə fikirləşirsiniz, pulsuz əldə etdiyiniz 

silahlar döyüş meydanında sizə nə üçün kömək etmir? 

Cavab məlumdur: ona görə ki, “sizin özünüzdən başqa hamı təqsirkardır”. 

İndi də İsrail “təqsirkardır”. “Jerusalem Post” nəşrində bu gün dərc edilmiş müsahibədə lap ağ 

eləmisiniz! 

Əgər Azərbaycan ümumiyyətlə xaricdən silah almasa, bu silahları özündə istehsal etməyə başlasa 

(yeri gəlmişkən, o, tədricən buna başlayıb), onda kim “təqsirkar” olacaq? 

https://www.jpost.com/middle-east/armenian-pm-to-post-israel-joins-forces-with-the-devil-647790
https://www.jpost.com/middle-east/armenian-pm-to-post-israel-joins-forces-with-the-devil-647790
https://azertag.az/
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Əlbəttə ki, sizdən başqa bütün dünya. Təqsir ondan ibarət olacaq ki, dünya Zori Balayanın 

sayıqlamalarına uyaraq qan tökməyə, onun ölkəsinin ələ keçirdiyi özgə torpaqlarını əldə saxlamasına 

kömək etməyib. 

  

Pərvanə Qarayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Budapeşt 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin əlahiddə zirehli tank taborunun komandiri məhv edilib 

 

[17:12] 03.11.2020  

 

Cəbhənin Ağdərə istiqamətində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10-cu dağatıcı diviziyasının 

müdafiə zolağında düşmənin bir neçə tankı sıradan çıxarılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən 

görülən tədbirlər nəticəsində 77-ci əlahiddə zirehli tank taborunun komandiri podpolkovnik Nelson 

Akopcanyan məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş prokuroru BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali komissarına rəsmi məktub 

ünvanlayıb 

 

[16:58] 03.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə ali 

komissarı Mişel Baçeletə rəsmi məktub ünvanlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Baş prokuror Ermənistanın 

təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının ərazisində insan hüquqlarının və beynəlxalq humanitar 

hüququn normalarının kobud şəkildə pozulması, həmçinin Bərdə rayonunun mülki əhali üçün istifadəsi 

beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş “claster” bombaları ilə atəşə tutulması nəticəsində xeyli sayda 

insanların həlak olması və yaralanması faktlarına 2020-ci il 2 noyabr tarixli bəyanatında diqqət yetirdiyinə 

görə təşəkkürünü bildirib. 

Bununla yanaşı, diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yarım milyon əhalisi 

olan, münaqişə zonasından 100 kilometrdən artıq məsafədə yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri 

Gəncənin oktyabrın 4-də, 5-də, 8-də, 11-də və 17-də Ermənistan ərazisindən ballistik raket atəşinə məruz 

qalması nəticəsində 6-sı uşaq, 10-u qadın olmaqla 26 mülki şəxs həlak olub, 32-si uşaq, 57-si qadın olmaqla 

142 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. 

Həmçinin qeyd edilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın strateji obyektləri 

olan Mingəçevir Su və İstilik Elektrik Stansiyaları, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Novorossiysk neft 

kəmərləri, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri hədəfə alınmaqla müxtəlif tarixlərdə raket atəşlərinə məruz qalıb. 

Eyni zamanda, bəyanatda qeyd edilən iki erməni hərbçisinin guya Azərbaycan hərbi qulluqçuları 

tərəfindən qeyri-insani rəftara məruz qalmaqla öldürülməsi barədə yayılmış videomateriallar əsasında Baş 

Prokurorluqda araşdırmanın aparılması və həmin videoların saxta olmasının müəyyən edilməsi barədə də 

məlumat verilib. 

Göstərilən hadisələr bəyanatda yer almadığı üçün narahatlığını ifadə edən Baş prokuror gələcək 

bəyanat və hesabatlarda Gəncə şəhərində mülki əhalimizə qarşı törədilmiş cinayət faktlarının və digər zəruri 

məlumatların qeyd edilməsini xahiş etməklə bununla bağlı ətraflı materialları təqdim edib. 
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Anar Eyvazov: Ermənistanın Azərbaycanla dövlət sərhədindəki mövqelərimizi atəşə tutması 

ordumuzu açıq şəkildə təxribata çəkmək cəhdidir 

 

[16:33] 03.11.2020  

 

Ötən sutka ərzində Ermənistanın Berd, Çəmbərək, Vardenis və Qafan rayonlarından Tovuz, 

Gədəbəy, Daşkəsən, Qubadlı və Zəngilanda yerləşən mövqelərimiz atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan 

düşmən tərəfindən atəşə tutulub. Ermənistanın, xüsusilə Azərbaycanla dövlət sərhədində yerləşən 

mövqelərimizi atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutması təhrikedici mahiyyət daşımaqla ordumuzu 

açıq şəkildə təxribata çəkmək cəhdidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov noyabrın 3-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə deyib. 

Mətbuat katibi qeyd edib ki, döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Zəngilan və 

Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Cəbhənin bir neçə istiqamətindəki mövqelərimizə, xüsusən azad 

edilmiş ərazilərə yenidən hücumlar edən düşmən şəxsi heyət və texnika baxımından itkilər verərək geri 

çəkilməyə məcbur edilib. Sutka ərzində daimi dislokasiya məntəqəsində, səngərlərdə və atəş mövqelərində 

düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd KUB zenit-raket 

kompleksi, 9 ədəd müxtəlif tipli topu, 2 ədəd sursatla dolu yük maşını və sursat anbarı, o cümlədən cəbhədə 

uçuş keçirməyə cəhd göstərən taktiki pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. 

“Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Ordusunun döyüş taktikası ilə məqsədyönlü şəkildə bütün 

istiqamətlərdə sıxışdırılan düşmən ağır itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilir, həmçinin xeyli sayda 

hərbi qənimət ələ keçirilir. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir”, - deyə Anar Eyvazov 

vurğulayıb. 

Mətbuat katibi bildirib ki, Ermənistan tərəfindən fərqli olaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum 

əməliyyatını beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsiplərinə uyğun olaraq həyata keçirir. Düşmənin 

canlı qüvvəsi və legitim hərbi hədəfləri dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilir. Pərakəndə şəkildə fəaliyyət 

göstərən düşmənin döyüş meydanındakı vəziyyətdən xəbəri olmayan hərbi-siyasi rəhbərliyi hələ də 

uydurma məlumatlarla daxili auditoriyaya təsəlli verir. Bu yalanlarla aldadılaraq işğal altındakı ərazilərə 

gətirilən döyüşçülərin məhv edilmədən öncə həqiqəti dərk etmələri və silahı yerə qoyub könüllü şəkildə 

təslim olmağı onların sağ qalmaları üçün yeganə yoludur. Qələbə bizimlədir. 
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Hikmət Hacıyev: Erməni terrorçular açıq şəkildə internet vasitəsilə müxtəlif ölkələrdən muzdluları 

Ermənistana cəlb edir və bunun müqabilində onlara mükafat vəd edir 

 

[16:32] 03.11.2020  

 

Ermənistan öz cinayətlərini ört-basdır etmək üçün Azərbaycan Ordusunun tərkibində muzdluların, 

hansısa üçüncü ölkənin hərbçilərinin iştirak etməsi barədə yalanlar və fantaziyalar uydurur. Azərbaycanın 

muzdlulara ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Müzəffər Ali Baş Komandanımızın tapşırığını 

layiqincə yerinə yetirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu noyabrın 3-də keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib ki, əksinə, muzdlular Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkibində xidmət 

göstərir. Onlar işğal edilmiş ərazilərimizdə yerləşdirilib və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə qarşı istifadə 

olunur. Onların əksəriyyətini erməni əsilli insanlar təşkil etsə də, aralarında digər etnik mənsubiyyəti olan 

insanlar da var. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, erməni terrorçular açıq şəkildə internet vasitəsilə müxtəlif 

ölkələrdən olan muzdluları Ermənistana cəlb edir və bunun müqabilində onlara maddi mükafat vəd edir. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin alay komandiri fərarilik edib 

 

[16:25] 03.11.2020  

 

Cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərə cəlb edilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2-ci 

motoatıcı alayına vurulan atəş zərbəsi ilə xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilib və döyüş texnikası sıradan 

çıxarılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, həmçinin alay 

komandirinin fərarilik edərək qaçdığı və D-20 artilleriya divizionunun hərbi qulluqçularının itkin düşdüyü 

də məlum olub. 
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Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Ordusu düşməndən fərqli olaraq mülki insanları və obyektləri 

hədəfə almır 

 

[16:16] 03.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusu mülki insanları və obyektləri hədəfə almır, işğalçını sülhə məcburetmə 

əməliyyatı həyata keçirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu noyabrın 3-də keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Ermənistan Xankəndi və digər yaşayıq məntəqələrində mülki 

obyektlərə zərbə endirilməsi barədə yalan məlumat yayır. “Biz mülki insanlarla müharibə aparmırıq, yalnız 

oradakı legitim hərbi hədəflərə zərbə endirilir. Azərbaycanda əsirlikdə olan erməni hərbçilər də hər hansı 

fiziki, psixoloji təzyiqlərdən kənardır. Biz bu sahədə üzərimizə düşən beynəlxalq öhdəliklərdən çıxış edirik. 

Azərbaycanla Ermənistan arasında olan əsas fərq də budur. Elə humanitar siyasətin nümunəsi olaraq bir 

müddət əvvəl Azərbaycanda olan 30 erməni hərbçisinin cəsədinin də Ermənistana verilməsi təmin olunub”, 

- deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. 
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Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın ağ fosfor tərkibli mərmilərdən istifadə 

etməsinə ciddi münasibət bildirməlidir 

 

[16:06] 03.11.2020  

 

Ermənistanın ağ fosfor tərkibli mərmilərdən istifadə etməsi onun qoşulduğu beynəlxalq 

konvensiyalara ziddir. Ermənistanın bu kimi silahlardan istifadə etməməsi ilə bağlı öhdəliyi var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri noyabrın 3-də keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi - 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistanın bu silahlardan istifadə etməsində əsas məqsəd 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə və mülki insanlarına zərbə vurmaqdır. Ermənistan insanlar üçün ağır 

fəsadlar törədə bilən bu silahlardan istifadə edərək digər mülki obyektlərə də ziyan vura bilər. Ona görə də 

beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə ciddi münasibət bildirməlidir. 
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Düşmən ağır itkilərə məruz qalıb 

 

[15:52] 03.11.2020  

 

Noyabrın 3-də Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətində 

hücuma keçməyə cəhd göstərib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən 

görülən qəti tədbirlər nəticəsində düşmən hücumunun qarşısı alınıb və o, ağır itkilərə məruz qalaraq geri 

çəkilməyə məcbur edilib. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 
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Düşmən Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisini atəşə tutur 

 

[15:51] 03.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri yenidən Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərindəki 

mülki infrastrukturu artilleriya atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinə qadağan edilmiş ən güclü silahlardan 

istifadə etməklə atəş açır 

 

[15:47] 03.11.2020  

 

Ermənistanın hibrid müharibəyə keçməsi barədə məlumatlar daxil olur. Adətən ölkələr müharibəni 

uduzduqda asimmetrik və hibrid müharibədən istifadə edirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri noyabrın 3-də keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi - 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev söyləyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinə atəş açmaqda davam 

edir, bunun üçün qadağan edilmiş ən güclü silahlardan istifadə edir. Ermənistan asimmetrik müharibə, yəni 

terror vasitəsilə müharibənin aparılması üsulunu seçib. 

Hikmət Hacıyev Ermənistanın öz əməlləri ilə digər ölkələri də müharibəyə təhrik etməyə çalışdığını 

qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1397 
 

Prezidentin köməkçisi: Ermənistan həqiqətləri öz ictimaiyyətindən gizlədir 

 

[15:42] 03.11.2020  

 

Ermənistan həqiqətləri öz ictimaiyyətindən gizlədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu noyabrın 3-də keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Prezidentin köməkçisi Ermənistanın məğlubiyyətlərini, həqiqətləri gizlətməklə öz ictimaiyyətini 

aldatdığını bildirib. 
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Prezidentin köməkçisi: Jurnalistlərin hədələnməsi qəbuledilməzdir və beynəlxalq ictimaiyyəti 

erməni lobbisinin bu hərəkətlərinin qarşısını almağa çağırırıq 

 

[15:24] 03.11.2020  

 

Hərbi əməliyyatların tərkib hissələrindən biri də informasiya müharibəsidir. Sentyabrın 29-dan 

indiyədək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı media qurumlarına çoxsaylı müsahibələr 

verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev noyabrın 3-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi Prezident İlham Əliyevin 

bu fəaliyyətini imitasiya etmək istəyir, ancaq bu, əks təsir verir və onlar özlərinin işğalçılıq siyasətini ifşa 

edirlər. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinə bu müsahibələrdə təxribatçı sualların 

verildiyini də görürük, ancaq dövlətimizin başçısı həmin suallara səbir və təmkinlə cavab verir. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Təəssüf ki, beynəlxalq media qurumları ədalətli, obyektiv materiallar 

hazırlayanda erməni lobbisi tərəfindən təzyiq və təhdidlərlə üzləşirlər. Fransanın TF1 kanalı, ABŞ-ın “Nyu-

York Times” qəzeti də belə təzyiqlərə məruz qalır. Azərbaycan belə halları qəti şəkildə qınayır. 

Jurnalistlərin hədələnməsi qəbuledilməzdir və beynəlxalq ictimaiyyəti erməni lobbisinin bu hərəkətlərinin 

qarşısını almağa çağırırıq”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1399 
 

Düşmənin növbəti sursat anbarları məhv edilib 

 

[14:51] 03.11.2020  

 

Bu gün bölmələrimizin gördüyü tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xankəndi 

yaxınlığında yerləşən daha iki sursat anbarları məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 
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Dövlət Bahçeli: Terrorçu dövlət olan Ermənistan yenə də dinc azərbaycanlı əhalini hədəfə alır 

 

[14:50] 03.11.2020  

 

Azərbaycanın haqlı və inamlı mübarizəsi günbəgün müsbət nəticə verməkdədir. Dağlıq Qarabağ 

işğaldan sürətlə azad edilməkdədir. Terrorçu dövlət olan Ermənistan isə yenə də dinc azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı raket hücumları həyata keçirir, qatil olduğunu bir daha göstərir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bahçeli 

partiyanın Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında ifadə edib. 

Azərbaycan Ordusunun bütün cəbhə boyu qəhrəmanlıq göstərdiyini diqqətə çatdıran (MHP) sədri 

Dövlət Bahçeli deyib: “Düşmən nə edirsə etsin, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın olacaqdır. Onların bütün 

cəhdləri qanunsuzdur. Azərbaycan terrorçuları sonadək qovacaq”. 

Paşinyanın Rusiya Prezidentinə məktub yazdığını xatırladan partiya sədri vurğulayıb ki, Rusiya 

dövlət başçısının cavabında münaqişə bölgəsinin Ermənistan sərhədindən kənarda yerləşdiyini bildirməsi 

olduqca maraqlıdır. Prezident Putinin Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirələrdə Türkiyənin də 

olmasına işarə etməsi isə digər mühüm məsələdir. 

PKK terrorçuları ilə yallı gedən Paşinyanın sonunun yaxınşadığını diqqətə çatdıran Milliyyətçi 

Hərəkat Partiyasının sədri bildirib ki, işğalçı ölkənin baş nazirinin də axırı terrorçular kimi, qaranlıqdır. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ukraynalı ekspert: Azərbaycanın parlaq hərbi taktika və strategiyası xalqı tam və qəti qələbəyə 

doğru aparır 

 

[14:03] 03.11.2020  

 

Hazırda geosiyasi vəziyyət tamamilə Bakının xeyrinədir. Azərbaycanın parlaq hərbi taktika və 

strategiyası xalqı tam və qəti qələbəyə doğru aparır! 

Ukrayna Politoloqlar Assosiasiyasının eksperti Rinat Kovbasyuk bu fikirləri AZƏRTAC-a eksklüziv 

müsahibəsində söyləyib. 

O qeyd edib ki, Azərbaycan Ordusu sürətlə modernləşir, ordunun şəxsi heyətinin döyüş ruhu çox 

yüksəkdir, Azərbaycan xalqı həmişəkindən daha sıx birləşib, buna görə qələbə yaxındır! 

R.Kovbasyuk daha sonra deyib: “Azərbaycan şəhərlərinin dinc sakinlərinin atəşə tutulması bütün 

beynəlxalq konvensiyaların hiddətləndirici şəkildə pozulmasıdır. Həlak olanlar arasında uşaqların və yaşlı 

insanların olması şok doğurur. Belə dəhşətli insidentlər cəzasız qalmamalıdır, erməni işğalçılar buna görə 

cavab verməlidirlər. Əlbəttə, bu mürəkkəb məsələnin bir hissəsini müzəffər Azərbaycan Ordusu görəcək, 

lakin beynəlxalq birlik dərhal bu məsələyə münasibət bildirməlidir. O, Ermənistan hakimiyyət orqanlarının 

cinayətkar əməllərini sadəcə pisləməklə kifayətlənməyib, konkret tədbirlər görməlidir ki, cinayətkarlar 

cəzalandırılsın. Axı yaxın günlərdə sənin balaca qızını qətlə yetirmiş canini sülh danışıqlarına çağırmağın 

nə mənası var! Mən əslində, heç nəyi həll etməyən növbəti qətnamələr qəbul etməklə kifayətlənən, bununla 

da Ermənistanın cinayətkar fəaliyyətini davam etdirməsinə şərait yaradan insanların üzünü görmək, onların 

gözlərinin içinə baxmaq istərdim”. 

Ukraynalı ekspertin fikrincə, indiki məqamda Azərbaycan xalqı daha sıx birləşməli, başa düşməlidir 

ki, erməni işğalçıların Azərbaycan əhalisi arasında panika yaratmaq üçün göstərdiyi bütün iyrənc cəhdlərin 

məqsədi Azərbaycan Ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatlarından diqqəti yayındırmaq, ölkədə ictimai-siyasi 

sabitliyi pozmaqdır. 

R.Kolbasyuk deyib: “Lakin ermənilərin belə cəhdləri nəinki baş tutmayıb, əksinə, Azərbaycan 

xalqını daha sıx birləşdirib və Ermənistanın bu cür mənfur əməlləri azərbaycanlıların öz ölkələrinin 

gələcəyinə inamını zəiflədə bilməz!” 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Zəngilan istiqamətində düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu məhv edilib 

 

[13:57] 03.11.2020  

 

Noyabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayonu istiqamətində Ermənistan ilə dövlət 

sərhədində düşmənin növbəti təxribatının qarşısı alınıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan ərazisindən 

bölmələrimizə hücum edərək dövlət sərhədindəki əlverişli yüksəklikləri ələ keçirməyə cəhd edən düşmənin 

kəşfiyyat-diversiya qrupu zərərsizləşdirilib. 

Düşmən döyüş itkilərini və silah-sursatlarını ərazidə ataraq geri qaçmağa məcbur edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi öz itkilərini gizlətmək üçün hər dəfə yeni yalan uydurmaq 

məcburiyyətindədir 

 

[13:23] 03.11.2020  

 

Ermənistan mətbuatının guya Azərbaycan xüsusi təyinatlılarına məxsus kalonların Xocavənd 

rayonunun Taqavard kəndi istiqamətində məhv edilməsi barədə yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur və 

düşmənin növbəti uydurmasıdır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, döyüş meydanında gündən-

günə artmaqda olan itkilərini ört-basdır etməyə çalışan düşmən çıxılmaz vəziyyətdə qaldığı üçün hər dəfə 

yeni yalan uydurmaq məcburiyyətindədir. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyadakı soydaşlarımız Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə 

humanitar yardım göndəriblər 

 

[13:19] 03.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində zərər 

çəkmiş şəxslərə Rusiyada yaşayan soydaşlarımız tərəfindən humanitar yardım göndərilib. 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, yardım kampaniyası 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilib. 

Həmrəylik əlaməti olan bu humanitar yardıma görə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi və 

şəhər sakinləri təşəkkürlərini bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında terror təşkilatı yaradan şəxslər barədə 

cinayət işi başlanıb 

 

[12:51] 03.11.2020  

 

Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən digər dövlət qurumları ilə birgə zəruri tədbirlərin 

görülməsi davam etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həyata keçirilən bu tədbirlərin 

davamı kimi, Ermənistan Respublikasının vətəndaşı Vladimir Vartanov və qeyrilərinin Ermənistan 

Respublikasından kənarda yaşayan müxtəlif millətlərdən olan digər ölkə vətəndaşlarını cəlb edərək, həmin 

şəxslərdən ibarət “VoMa” ("Voxj Mnalu Arvest" - sağ qalmaq sənəti) adı altında Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaratmaları, birləşmə üzvlərinə 

terrorçuluq məqsədilə təlim keçmələri, həmin silahlı birləşmə tərkibində Azərbaycan Respublikasının işğal 

olunmuş ərazilərində terrorçuluq əməllərini törətmələri və sair cinayət əməllərinə dair Dövlət 

Təhlükəsizliyi Xidmətindən daxil olmuş materiallar əsasında Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində 

araşdırma aparılıb. 

Araşdırmalarla Vladimir Vartanov və digərlərinin Azərbaycan Respublikasına və vətəndaşlarına 

qarşı terror aktları törətmək məqsədilə 2014-cü ildə Ermənistan Respublikası ərazisində “VoMa” adlı 

hərbiləşdirilmiş təşkilat təsis edərək internet resurslarından istifadə etməklə xarici ölkələrin erməni əsilli 

vətəndaşlarını, eləcə də “ASALA”, “PKK” və digər terror təşkilatlarının üzvlərini “VoMa”nın üzvlüyünə 

cəlb edib hərbi təlimlərdə iştiraklarını təşkil edərək "Dağ-atıcı ehtiyat batalyonu”nun (“VoMA batalyonu”) 

tərkibində cinayətkar birlik halında birləşmələri müəyyənləşdirilib. 

Həmçinin qeyd olunan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət 

sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış məntəqələrindən 

kənarda, yəni Ermənistan ərazisindən qanunsuz keçərək Xankəndi şəhəri və işğal altında olan digər yaşayış 

məntəqələrinə gəlmələri, “Dağlıq Qarabağ respublikası” adı altında fəaliyyət göstərən qanunsuz rejimin 

dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının dinc vətəndaşlarına və antiterror əməliyyatlarını 

həyata keçirən silahlı qüvvələrinə qarşı Ermənistanın siyasi-hərbi rejimi tərəfindən muzdlu kimi istifadə 

edilmələri müəyyənləşdirilib. 

Bundan başqa, həmin təşkilat üzvlərinin döyüş sursatlarından, hərbi texnikadan istifadə edib atəşlər 

açaraq xüsusi amansızlıq və ümumi təhlükəli üsulla, milli düşmənçilik niyyəti ilə, habelə terrorçuluq 

əlaqədar Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı rayonlarında yaşayan hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyən 

dinc sakinlərinə qarşı çoxsaylı cinayət əməllərinə yol vermələri, ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi 

təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətmələri, habelə həmin məqsədlərlə bu cür 

hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələməklə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq 

fəaliyyətində iştirak etmələri aşkarlanıb. 

Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat 

tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 279.3-cü (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri 

yaratma), 318.2-ci (Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə) və digər 

maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə 

edilib. 

Dövlət səviyyəsində terroru dəstəkləyərək terrorçuluğu təcavüzkar siyasətinin əsas vasitələrindən 

birinə çevirmiş Ermənistan Respublikasının öz işğalçı ordusuna muzdluları və terrorçuları cəlb etməsi 

beynəlxalq qanunvericiliyə zidd olduğundan Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu beynəlxalq 

təşkilatları işğalçı dövlətə qarşı beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulmuş sanksiyaların tətbiq olunması üçün 

bütün lazımi tədbirlərin görülməsini təmin edir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Füzulini “Smerç” ilə atəşə tutur 

 

[12:38] 03.11.2020  

 

Ermənistan silahlı Qüvvələri Füzuli şəhərini və ətraf kəndləri “Smerç” yaylım atəşli reaktiv 

sistemindən atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Cənub istiqamətində bölmələrimizin minaatan taqımının məhv edilməsi xəbəri 

cəfəngiyatdır 

 

[12:35] 03.11.2020  

 

Düşmənin guya cənub istiqamətində bölmələrimizin minaatan taqımını məhv edərək vacib sənədləri 

əldə etməsi barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı xəbər cəfəngiyatdan başqa bir şey deyil. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Cənub istiqamətində bölmələrimizin minaatan taqımının məhv edilməsi xəbəri 

cəfəngiyatdır 

 

[12:35] 03.11.2020  

 

Düşmənin guya cənub istiqamətində bölmələrimizin minaatan taqımını məhv edərək vacib sənədləri 

əldə etməsi barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı xəbər cəfəngiyatdan başqa bir şey deyil. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfinin Şuşa ilə bağlı yaydığı xəbər dezinformasiyadır 

 

[12:33] 03.11.2020  

 

Bu gün Ermənistan mətbuatında guya Şuşa şəhərinə qadağan olunmuş döyüş sursatının atılması 

barədə yayılan xəbər dezinformasiyadır. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyində Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı növbəti mətbuat 

konfransı keçirilib 

 

[12:32] 03.11.2020  

 

Son həftələrdə dünya mediasının, eləcə də tanınmış siyasi və hərbi analitiklərin diqqət mərkəzində 

olan əsas mövzu Azərbaycan Ordusu tərəfindən Dağlıq Qarabağ ərazisində aparılan sülhə məcburetmə 

əməliyyatlarıdır. Elə bir beynəlxalq media orqanı yoxdur ki, öz səhifələrində bu əməliyyatlarla bağlı gündə 

heç olmasa bir dəfə məlumat yerləşdirməsin. Bu baxımdan, baş verən hadisələrin mahiyyəti və gedişi 

barədə dünya ictimaiyyətinin davamlı olaraq məlumatlandırılması və Azərbaycanın haqlı mövqeyi 

barəsində obyektiv təsəvvür yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə Azərbaycanın Böyük 

Britaniyadakı səfirliyində hər həftənin bazar ertəsi günü videoformatda açıq mətbuat konfransı keçirilir. 

Mətbuat konfransına qoşulan jurnalistlərin sayı və tərkibi hadisələrə böyük marağın olduğunu göstərir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, noyabrın 2-də keçirilən dördüncü mətbuat konfransına qoşulanların sayı 

20-dən çox olub. Onların arasında Böyük Britaniyanın Lordlar Palatasının üzvü Lord Şeyk, Nümayəndələr 

Palatasının üzvü və Azərbaycan-İngiltərə parlamentlərarası işçi qrupun rəhbəri cənab Bob Bləkmən, ABŞ-

ın səfiri və Minsk qrupunun sabiq həmsədri Kari Kavanoh, “Amnesty İnternational” təşkilatının 

təmsilçiləri, eləcə də “Financial Times”, “Daily Telegraph”, “The İndependent”, BBC, “EU Today” kimi 

dünya şöhrətli media orqanlarının nümayəndələri, həmçinin Cənubi Qafqaz üzrə bir sıra siyasi tədqiqatçılar 

var idi. 

Mətbuat konfransında Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Tağızadə və Milli Məclisin 

deputatı, Azərbaycan-Böyük Britaniya Parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri Cavanşir Feyziyev çıxış 

ediblər. 

Səfir T.Tağızadə və deputat C.Feyziyev Qarabağdakı mövcud vəziyyətlə bağlı ilkin məlumat 

verdikdən sonra mətbuat konfransı sual-cavab formatında davam edib. 

Təxminən 2 saat davam edən konfransda iştirakçılar tərəfindən səsləndirilmiş 20-dən çox sual səfir 

Tahir Tağızadə və deputat Cavanşir Feyziyev tərəfindən ətraflı cavablandırılıb. Suallar, əsasən, hərbi 

əməliyyatların gedişi, Azərbaycan dövlətinin məqsədi, sülh danışıqlarının mümkünlüyü ehtimalı, bölgənin 

gələcək taleyi, eləcə də qonşu dövlətlərin bölgədə baş verən hadisələrə münasibəti və bu hadisələrdə 

mümkün iştirakı haqqında olub. 

Bildirilib ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında olub. Bu müddət 

ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti nəticəsiz qalıb. Son 2 ildə Ermənistan siyasi-hərbi 

rəhbərliyinin danışıqlara qeyri-konstruktiv yanaşması səbəbindən münaqişənin nizamlanması 

istiqamətində heç bir irəliləyiş əldə edilməyib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsinin tələblərini 

yerinə yetirəcəyi halda, hərbi əməliyyatlar dayandırıla və siyasi müstəvidə münaqişənin birdəfəlik həlli 

mümkün ola bilər. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 2488 ev, 97 yaşayış binası və 461 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb 

 

[12:29] 03.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən noyabrın 3-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 91 nəfər həlak olub, 405 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistan ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2488 ev, 97 çoxmənzilli yaşayış binası və 461 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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İranın Ali Rəhbəri: Ermənistan işğal etdiyi əraziləri Azərbaycana qaytarmalıdır 

 

[12:22] 03.11.2020  

 

Ermənistan işğal etdiyi bütün Azərbaycan ərazilərini Azərbaycana qaytarmalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu İranın Ali Rəhbəri Ayətullah Əli Xameneyi bugünkü müraciətində 

bildirib. 

İranın Ali Rəhbəri deyib ki, bununla da Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edilməlidir. 

Ayətullah Əli Xameneyi, həmçinin beynəlxalq sərhədlərə riayət olunmasının zəruriliyini vurğulayıb. 

 

Rabil Kətanov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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Kanadadakı azərbaycanlı icması ölkəmizlə həmrəylik yürüşü keçirib 

 

[12:15] 03.11.2020  

 

Kanada ictimaiyyətini Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü barədə məlumatlandırmaq 

məqsədilə Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin (ALACS) təşkilatçılığı ilə Kalqari şəhərində dinc 

etiraz yürüşü keçirilib. 

Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycana qarşı qərəzli və 

qeyri-obyektiv reportajlar verən “Globe And Mail” və “The Canadian Press” media şirkətlərinin ofisləri 

önündən başlayan yürüş Kalqari şəhər bələdiyyəsinin binası qarşısında sona çatıb. 

Aksiyada təcavüzkar Ermənistan ordusunun Gəncə və Bərdə şəhərlərində dinc əhaliyə qarşı törətdiyi 

terror aktları pislənib. 

Soydaşlarımız Kanada mediasından hadisələri qərəzsiz və reallığa uyğun işıqlandırmağı tələb 

ediblər. 

Aksiyada ermənilərin terrorçuluq hərəkətləri ilə bağlı məlumatların əks olunduğu plakatlar nümayiş 

etdirilib, “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Erməni təcavüzünə son!”, “Media, həqiqəti xəbər ver!”, “Yaşasın 

Azərbaycan!” kimi şüarlar səsləndirilib. 

Sonda Azərbaycan Respublikasının dövlət himni oxunub. 

Kanadanın CTV telekanalı yürüşlə bağlı reportaj yayımlayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Vladimir Zelenski Ukraynadan Bakıya silah satışı barədə ittihamlara kəskin cavab verib 

 

[11:47] 03.11.2020  

 

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski kinorejissor Sarik Andreasyanın Ukraynanın Dağlıq 

Qarabağda döyüş əməliyyatları aparan Azərbaycana guya hərbi yardım göstərməsi barədə ittihamlarına 

münasibət bildirib. O, Rusiya feyklərini yaymamağı xahiş edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ukrayna dövlətinin başçısı öz mövqeyini Telegram-kanalda şərh edib. 

Prezident Zelenski qeyd edib ki, Ukrayna heç vaxt və heç yerə heç bir fosforlu bomba göndərməyib. 

O yazıb: “Belə əsassız şayiələrin yayılması ilk dəfə deyil. Əvvəlcə Ukrayna haqqında və Donbasda 

müharibə barədə belə yalanlar deyirdilər. Sonra Ukrayna və Suriyada müharibə barədə eyni yalanlar 

yayıldı. İndi bu vəziyyət Dağlıq Qarabağda müharibə kontekstində əmələ gəlib. Bütün bunları edən eyni 

adamlardır”. 

Kinorejissorun belə bir bəyanatla çıxış etməsindən hiddətlənən Zelenski bəyan edib ki, Ukrayna heç 

vaxt münaqişənin eskalasiyasının tərəfdarı olmayıb. O yazır: “Müharibə Ukraynaya gələndə, bizim 

uşaqlarımız həlak olanda sən harada idin? Erməni mənşəli Ukrayna vətəndaşları həlak olanda, - belələri isə 

bir və ya iki nəfər deyil, onlarcadır, - şəxsən sən təcavüz əleyhinə nə demisən? Heç nə? Başa düşürəm. Ona 

görə ki, bu, sənin müharibən deyildi! Bu gün isə qorxuya düşmüsən, çünki bu dəhşət sənin də evinə gəlib”. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Binəli Yıldırım: Qarabağ Azərbaycanındır, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır 

 

[11:30] 03.11.2020  

 

Bu gün Azərbaycana səfərimizi şəhidlərin məzarlarını ziyarət edərək yekunlaşdırırıq. Dünən 

görüşlərimiz oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bizi qəbul etdi. Həmçinin Milli Məclisin Sədri, Baş 

Nazirin müavini, YAP Sədrinin müavini-İcra katibi ilə görüşdüm. Müxtəlif məsələləri müzakirə etdik. 

Məqsədimiz torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycana dəstək olmaqdır. Eyni zamanda, azərbaycanlı 

qardaşlarımızla Türkiyə xalqının həmrəyliyini bir daha nümayiş etdirməkdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri noyabrın 3-də jurnalistlərə müsahibəsində Türkiyə 

Respublikasının keçmiş Baş Naziri Binəli Yıldırım deyib. 

Binəli Yıldırım qeyd edib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, biz “bir millət, iki dövlətik”. 

Azərbaycanın dostu bizim dostumuz, düşməni də bizim düşmənimizdir. Bundan sonra da daim belə olacaq. 

Qarabağ Azərbaycanındır, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənilərin törətdikləri cinayətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə beynəlxalq 

konvensiyaların katibliklərinə müraciət edilib 

 

[11:23] 03.11.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistan 30 ildir işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərində təbiət abidələrinə, 

bioloji müxtəlifliyə, meşə sahələrinə, yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərə ciddi zərər vurmaqla böyük miqyaslı 

ekoloji terror aktları törədir. 

Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəis müavini Arzu Səmədova AZƏRTAC-a bildirib ki, 

son günlərdə işğalçı Ermənistan dövləti döyüş bölgəsindən kənarda yaşayan mülki əhaliyə, ekoloji mühitə, 

təbii sərvətlərə, regionun ümumdünya əhəmiyyətinə malik bioloji müxtəlifliyinə, zəngin meşə sahələrinə 

yenidən qəsd etməyə başlayıb: “Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüquq normalarını 

kobud şəkildə pozaraq cəbhə xəttindən kənarda yerləşən rayonları mütəmadi artilleriya atəşinə tutması 

nəticəsində xüsusi mühafizə olunan və beynəlxalq səviyyədə tanınan təbiət ərazilərinə, o cümlədən Ağgöl 

və Göygöl milli parklarına geniş miqyaslı yanğınlara səbəb olan bir neçə raket mərmisi düşüb. Ermənistanın 

ekoloji terrorunun davamı olaraq qiymətli Şuşa meşələrinə zəhərli, söndürülməsi mümkün olmayan və 

qadağan olunmuş ağ fosfor maddəsindən istifadə olunmaqla od vurulub”. 

A.Səmədova qeyd edib ki, təcavüzkar Ermənistan tərəfindən qəsdən törədilən bu terror aktları 

nəticəsində bölgədə ciddi ekoloji fəsadlar yaranıb, təbii bitki örtüyü, min illərlə əmələ gələn torpağın üst 

qatı tamamilə yanıb, Azərbaycanın “Qırmızı Kitab”ı və Beynəlxalq Qırmızı Siyahıya daxil olmuş nadir, 

sayı kritik həddə azalan bitki və heyvan növləri məhv olub, heyvanların yaşayış arealları dağıdılıb, 

ekosistemin tarazlığı pozulub, ətraf mühit komponentlərinə ciddi ziyan dəyib: “Ermənistan tərəfindən 

təbiətə qarşı törədilən bu ağır cinayətlər ətraf mühit sahəsində mövcud olan “Bioloji Müxtəliflik”, “Ramsar” 

və “Bern” beynəlxalq konvensiyalarının tələblərinin kobud surətdə pozulmasıdır. 

Azərbaycan ərazisində işğalçı Ermənistan dövləti tərəfindən mütəmadi həyata keçirilən ekoloji terror 

aktlarına son qoyulması və erməni separatçılarının törətdikləri cinayətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması məqsədilə Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti sözügedən konvensiyaların katibliklərinə 

müraciət edib”. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin taktiki PUA-sı məhv edilib 

 

[11:10] 03.11.2020  

 

Noyabrın 3-ü saat 09:50-də cəbhədə uçuş keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə 

məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən məqsədyönlü şəkildə və metodik olaraq mövqelərindən sıxışdırılır 

 

[10:32] 03.11.2020  

 

Ermənistan tərəfinin cəbhənin cənub sahəsində Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin guya əvvəlki 

mövqelərinə atıldığı barədə yaydığı məlumat tamamilə həqiqətə uyğun deyil. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Ordusu 

cəbhənin bütün sahələrində düşmən üzərində tam taktiki və atəş üstünlüyünə malikdir. Düşmən 

məqsədyönlü şəkildə və metodik olaraq mövqelərindən sıxışdırılır. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[10:28] 03.11.2020  

 

Noyabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. 

Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli yolları ilə bağlı 

məsələlər, döyüş bölgəsində vəziyyət müzakirə edilib. 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi Azərbaycan Ordusunun cəbhədəki uğurlarını geniş işıqlandırır 

 

[09:43] 03.11.2020  

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğal 

altında olan torpaqların azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə əldə etdiyi qələbələri geniş işıqlandırır. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, agentlik Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinə 

(AZƏRTAC) istinadla Ermənistan tərəfindən uzun illərdir ki, işğal altında saxlanılan tarixi Azərbaycan 

torpaqları Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların azad olunması istiqamətində artıq bir aydan çoxdur ki, 

davam edən müharibə barədə malayziyalı oxuculara həm ingilis, həm də Malay dilində obyektiv xəbərlər 

çatdırır. Belə ki, agentliyin son məlumatlarında Azərbaycan hava hücumundan müdafiə qüvvələri 

tərəfindən Ermənistana məxsus SU-25 qırıcı təyyarəsinin məhv edilməsi barədə informasiya yer alıb. 

Bildirilir ki, bu, son dörd gündə Ermənistanın məhv edilən üçüncü hərbi təyyarəsidir. 

Döyüşlərin gedişi ilə əlaqədar verilən digər məlumatda isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin öz 

“Twitter” hesabında paylaşdığı daha bir neçə kəndin düşmən işğalından azad edilməsi barədə informasiya 

barədə xəbər verilir. 

Həmin xəbərdə Azərbaycan Prezidentindən sitat gətirilərək deyilir: “Müzəffər Azərbaycan Ordusu 

Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük Gilətağ, 

Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Xəbərlərdə münaqişənin tarixi və səbəbləri barədə də malayziyalı oxuculara geniş məlumatlar 

çatdırılır. Qeyd edilir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız torpaq iddialarına 1988-ci ildə başlanıb. 

1992-ci ildə iki keçmiş sovet respublikası arasında müharibəyə çevrilən münaqişə xarici havadarlarına 

arxalanan Ermənistanın qələbəsi ilə yekunlaşıb. 1994-cü ilin mayında tərəflər arasında atəşkəs elan olunsa 

da, Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal edib. Dağlıq Qarabağda yaşayan separatçı ermənilər 

müstəqil respublika elan etsələr də bu qondarma “dövlət” heç bir beynəlxalq qurum və dövlət tərəfindən 

tanınmayıb. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan ordusunun Azərbaycanın işğal edilmiş 

bütün ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması barədə dörd qətnamə qəbul etsə də, Ermənistan 

hökuməti bu sənədləri icra etməyib. 

Cari il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun növbəti təxribatının qarşısını alan Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri əks-hücuma keçərək işğal altında olan torpaqları azad etməyə başlayıb. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Erməni tərəfi yenə yalan məlumat yayır 

 

[09:28] 03.11.2020  

 

Bu gün səhər saatlarından guya Azərbaycan Ordusunun Şuşa və Xocavənd şəhərlərindəki dinc 

əhalini yenidən atəşə tutmağa başlaması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumat yalandır. Növbəti 

dəfə bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu mülki əhaliyə və qeyri-hərbi infrastruktura atəş açmır. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edən top komandiri 

 

[09:08] 03.11.2020  

 

Əsgər Sadıqov Məhəmməd Rüfət oğlu Vətənimizin bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə top 

komandiri kimi düşmənin canlı qüvvəsini və atəş vasitələrini məhv edib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşməni qorxu içində saxlayan igid zabitimiz 

 

[09:05] 03.11.2020  

 

Leytenant Qaraşov Məhəmməd İlham oğlu torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən 

döyüşlərdə dəqiq atəşlə düşmənin avtomobil kolonunu məhv edib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 
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Qəhrəmanımızı tanıyaq! 

 

[09:03] 03.11.2020  

 

Gizir Əjdərli Sabit Mübariz oğlu işğalda olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 

döyüş maşın komandiri kimi xüsusi fəallıq göstərib. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən 

məlumata görə, o düşmənin canlı qüvvəsini və atəş vasitəsini məhv edib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini yenə pozub 

 

[08:58] 03.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini minaatan və atıcı silahlardan yenə atəşə tutub. 

Noyabrın 3-ü saat 00:25-dən 04:45-dək Ermənistanın Berd, Çəmbərək və Vardenis rayonlarından 

Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqeləri düşmən 

tərəfindən atəşə tutulub. 

 

AZƏRTAC  
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Düşmənə böyük itkilər verən zabitimiz 

 

[08:46] 03.11.2020  

 

Leytenant Düniyev Azad Vüqar oğlu igidliyi ilə seçilən zabitləmizdəndir. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən 

məlumata görə, o torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə reaktiv artilleriya atəşi ilə düşmənin 

canlı qüvvəsini və atəş nöqtələrini məhv edib. 

 

AZƏRTAC  
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Cəbhədə noyabrın 3-nə olan son vəziyyət 

 

[07:45] 03.11.2020  

 

Noyabrın 2-də gün ərzində və 3-ə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, döyüş əməliyyatları əsasən 

cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi 

sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv 

sistemi, 1 ədəd KUB zenit-raket kompleksi, 9 ədəd müxtəlif tipli topu və 2 ədəd sursatla dolu yük maşını 

məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC  
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2 noyabr 

 

Hikmət Hacıyev: Ermənistanda fosfor silahının istifadəsi geniş praktikaya malikdir 

 

[23:31] 02.11.2020  

 

"Ermənistanda fosfor silahının istifadəsi geniş praktikaya malikdir. 2016-cı ildə dörd günlük Aprel 

döyüşləri zamanı Ermənistan Tərtər rayonunun Əskipara kəndinə fosfor mərmiləri atmışdı. ATƏT 

nümayəndələrini - hərbi attaşeləri dəvət etdik və onların iştirakı ilə partlamamış hərbi sursatlar 

zərərsizləşdirildi". 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

səhifəsində yazıb. 

 

AZƏRTAC 
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Düşməni məhv edən qəhrəman hərbiçilərimiz 

 

[23:08] 02.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən 

qəhrəmanlarımızın göstərdikləri şücaətlər barədə mütəmadi olaraq videolar hazırlayır. 

AZƏRTAC bu silsilədən olan növbəti videonu təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin “KUB” zenit-raket kompleksi məhv edilib 

 

[22:15] 02.11.2020  

 

Noyabrın 2-i saat 18:00 radələrində Tərtər rayonunun Çardaqlı kəndində (keçmiş Ağdərə rayonunun 

Maqavuz kəndi) yerləşdirilmiş düşmənin KUB zenit-raket kompleksi dəqiq atəşlə məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 

 

AZƏRTAC 
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“Reuters”: Vətən həsrəti çəkən Qarabağın azərbaycanlı köçkünləri tezliklə öz ata-baba 

torpaqlarına qayıtmaq arzusundadırlar 

 

[20:52] 02.11.2020  

 

“Reuters” agentliyi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məqalə yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı öz 

doğma yurdlarından qovularaq köçkün vəziyyətinə düşmüş, ölkənin müxtəlif rayonlarında məskunlaşmağa 

məcbur olan azərbaycanlıların son günlərdə Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində bir 

sıra ərazilərin işğaldan azad edilməsi barədə fikirləri və təəssüratları yer alıb. 

Bakıdakı məcbur köçkünlərin yaşadıqları qəsəbənin 80 yaşlı sakini Həsən Əhmədov Azərbaycan 

qoşunlarının Dağlıq Qarabağda apardığı uğurlu əməliyyatlar nəticəsində Cəbrayıl şəhərini azad etməsi 

barədə xəbəri sevinclə qarşıladığını və onun sonuncu arzusu olan - 25 ildən çoxdur işğal altında olan ata-

baba torpağına qayıtmaq arzusuna bir addım qaldığını bildirir. 

“Ərazilərin minalardan təmizləməsini və öz ata-baba yurdumuza yenidən qayıtmaq üçün orada 

aparılacaq bərpa və abadlıq işlərini səbirsizliklə gözləyirik. O torpaqlarda atalarımızın və babalarımızın 

məzarları var”, – deyə o bildirir. 

Məqalədə Dağlıq Qarabağın beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın ərazisi olduğu faktı da vurğulanır. 

Diqqətə çatdırılır ki, artıq 1 aydır davam edən müharibə nəticəsində Azərbaycan Ordusu qələbələr 

qazanaraq Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərinin bir hissəsini azad edib. İki dövlət arasında indiyədək 

üç atəşkəs razılaşması əldə olunsa da, bu razılaşmaların qısa müddət ərzində pozulduğu bildirilir. 

Yazıda Bakı sakinlərinin Azərbaycanın 1990-cı illərdə itirdiyi bir çox ərazilərin bir hissəsini geri 

qaytardığını dedikləri vurğulanır. Şəhər ətrafındakı reklam lövhələrində və vitrinlərdə olan plakatlarda 

birmənalı şəkildə “Qarabağ Azərbaycandır!, Qarabağ bizimdir!” şüarları yer almaqadadır. 

Son döyüşlərdə oğlunun yaxın dostunun həlak olduğunu bildirən Bakı şəhər sakini Olga İsmayılova 

deyib: “Oğlanlarımız üçün narahat ola bilərik, ancaq bizə məxsus olan torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq”. 

Məqalədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadla minlərlə könüllünün qeydiyyatdan keçdiyi 

bildirilir. 

Digər məcburi köçkün - inşaat işçisi olan 42 yaşlı Ramin Əliyevin də Müdafiə Nazirliyinə məktub 

yazaraq döyüşlərdə könüllü iştirak etmək istəyini bildirməsi də vurğulanır. “Vətən uğrunda ölməyə 

hazıram, qoy uşaqlarım mənimlə fəxr etsinlər,” – deyə o bildirib. 

Məqalədə, həmçinin döyüşə yazıla bilməyən sakinlərin başqa yollarla hərbçilərə kömək etdiyi də 

qeyd olunur. Əczaçılıq üzrə icraçı direktor Elnur Əliyevin maliyyə vəsaiti toplamaq və ön cəbhəyə lazım 

olan şeylər göndərmək üçün işdən müəyyən müddətə məzuniyyət götürdüyü bildirilir. 

Müəllif ölkə ərazisinin demək olar ki, hər bir yerində radio verilişlərinin öz efir vaxtının çox hissəsini 

vətənpərvərlik ruhunda olan mahnılara həsr etdiyini, Azərbaycan bayrağının Türkiyə bayrağı ilə yan-yana 

balkonlarda dalğalandığını qeyd edir. 

“Kəndimizin işğaldan azad olunması xəbərini eşidəndən bəri Bakıda özümü yad kimi hiss edirəm”, 

- deyən 33 yaşlı Nemət Səmədov uşaq ikən ailəsi ilə birgə kəndlərini tərk edib. O deyib: “Mən könüllü kimi 

qeydiyyatdan keçmişəm və hərbi xidmətə cəlb olunmağımı gözləyirəm”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1432 
 

Türkiyə Gənclər Fondu Azərbaycanla həmrəyliyini bəyan edib 

 

[19:48] 02.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Türkiyə Gənclər Fondu (TÜGVA) 

ölkəmizdə bir neçə günlük səfərdədir. Məqsəd iki ölkənin gəncləri arasında əməkdaşlığın 

möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat, terror 

əməllərinin qardaş ölkədən olan gənclərə çatdırılması və ortaq fikir mübadiləsinin aparılmasıdır. 

Gənclər Fondundan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, səfərin ilk günündə – noyabrın 2-də 

TÜGVA-nın idarə heyətinin üzvlərinin Gənclər Fondu, Gənclər və İdman Nazirliyi, Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ilə görüşü baş tutub. 

Elə həmin gün iki ölkənin gəncləri arasında I Azərbaycan-Türkiyə Gənclər Forumu keçirilib. 

Görüşdə Azərbaycandan olan müxtəlif gənclər təşkilatlarının nümayəndələri və Türkiyədən olan 

gənclərdən ibarət nümayəndə heyəti iştirak ediblər. Bununla yanaşı, qardaş ölkədən bir qrup gənc foruma 

onlayn formada qatılıb. 

Forumda gəncləri narahat edən bir çox məsələlər, eləcə də ümummilli maraqlara dayanan mövzular 

ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşün sonunda Türkiyə və Azərbaycandan olan gənclərin 

gələcəkdəki əməkdaşlığına, eləcə də Ermənistanın cinayət əməlləri pislənərək, dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasına və bu istiqamətdə gənclərin üzərinə düşən öhdəliklərə dair bəyanat qəbul edilib. 

Qeyd edək ki, ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Gənclər Fondunun nümayəndələri növbəti gün Bərdə 

və Gəncə şəhərlərinə səfər edəcəklər. 

 

AZƏRTAC 
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Fəxr edirəm ki, informasiya müharibəsində də Müzəffər Ali Baş Komandan olan Prezident İlham 

Əliyev dünya siyasətində liderlik edir 

 

[19:42] 02.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti – Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev 

həmkarları üçün əlçatmaz olan fitri istedadı, uzaqgörən müdrik siyasəti, dərin zəkası, zəngin intellektual 

səviyyəsi və yüksək mədəniyyəti ilə, dünyanın aparıcı telekanallarına, xüsusilə də, əvvəlcədən öyrədilib 

göndərilmiş, “erməni virusu”na yoluxdurulmuş qərəzli müxbirlərə böyük səbir və təmkinlə verdiyi 

çoxvektorlu möhtəşəm müsahibələri ilə dünya siyasətində liderlik edir. Siyasi möhtəkirlərə, ədalətsiz 

beynəlxalq birliklərə liderliyin kökündə ədalətin olduğunu özünün timsalında fakt olaraq göstərir və onları 

ədalətə səsləyir. 

Bu fikirlər istefada olan polis generalı Həsən Şirinovun AZƏRTAC-a təqdim etdiyi məqalədə yer 

alıb. 

Məqalədə daha sonra deyilir: “Zəngin siyasi bilik tələb edən dərin məntiqi və sərrast hazırcavablığı 

ilə dünyanın diqqətini özünə cəlb edən cənab İlham Əliyev işğalçı Ermənistanın davamlı hərbi təcavüzünə 

məruz qalan Azərbaycanın öz torpağında özünü müdafiə etdiyini, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 ildir 

kağız üzərində qalan məlum 4 qətnaməsinin tələblərini yerinə yetirdiyini və bu haqq mübarizəsində 

terrorçuları zərərsizləşdirərək heç bir beynəlxalq hüququ və müharibə qaydalarını pozmadığını, 

ermənilərdən fərqli olaraq dinc əhaliyə təhlükə yaratmadan 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasına riayət 

etdiyini nümayiş etdirərək təkzibedilməz faktlarla dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında mənfur qüvvələri 

ifşa etdi. 

Sosializm sisteminin süqutuna səbəb olan kapitalizmin baş ideoloqu, yeni dünya nizamının 

əsasnaməsi sayılan “Texnotron era” adlı məşhur kitabın müəllifi, siyasətçi və dövlət xadimi Zbiqnev 

Bjezinskinin ulu öndər Heydər Əliyev haqqında dediklərini xatırlayıram: “Heydər Əliyevin ölümü ilə 

dünya siyasətində bir boşluq yarandı!”. Əgər Bjezinski sağ olsaydı və indi dünyada cərəyan edən ictimai-

siyasi prosesləri görsəydi, yəqin ki, deyərdi: Cənab İlham Əliyevin simasında o boşluq artıq dolub... 

Belə ki, Azərbaycan haqqında həqiqətləri yaxşı bilən, Dağlıq Qarabağ ətrafında cərəyan edən bütün 

hadisələri əvvəldən axıra qədər izləyən, haqqın kimin tərəfində olduğunu bilə-bilə erməni feyklərinin 

yayılmasına dəstək verən və açıqdan-açığa onları müdafiə edərək ədalətsiz qərarlar qəbul edən ermənipərəst 

dairələrin və bəzi beynəlxalq təşkilatların qərəzli hücumlarına sinə gərmək, onların Dağlıq Qarabağ 

həqiqətləri ətrafında yaratdıqları 30 illik informasiya blokadasını yarmaq, nəinki riyakar Paşinyanın dövləti 

və hərbi cinayət törədərək soyqırımı siyasəti yeridən faşist olduğunu sübuta yetirmək, hətta əsrlərdir 

ermənilərin özləri haqqında dünyada yaratdıqları mifi darmadağın etmək və heç vaxt olmadığı kimi 

beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən salmaq, doğrudan da, iti zəka, fitri istedad, müdrik zəngin siyasi bilik 

və hünər tələb edir. 

Sultan Əbdülhəmidi yıxmadan Osmanlı İmperiyasını devirə bilməyənlərin törəmələri - ulu öndər 

Heydər Əliyevi vəzifəsindən uzaqlaşdırandan sonra Dağlıq Qarabağ işğalına nail olan qüvvələr 

torpaqlarımızı işğaldan azad edə biləcək yeganə gücün cənab İlham Əliyev olduğunu çox gözəl 

bildiklərindən bütün imkan və səylərini ona qarşı yönəltmişdilər. Bütün məsuliyyətimlə deyərdim ki, ataya 

ağıl öyrədən, onu yaşca böyük qəbul edib, ağılca böyüklüyünü qəbul etməyən, bunu vaxtında dərk edə 

bilməyən oğul gələcəkdə xoşbəxt ola bilməz. Bunu başa düşəndə artıq gec olur. Milləti millət edən onun 

birliyi, həmrəyliyidir. Bu birlik o zaman yaranır ki, xalq öz liderini vaxtında görüb dəyərləndirə bilsin. 

Etiraf edək ki, bizi bəlalardan, oddan-alovlardan xilas edən böyük şəxsiyyətlərimizi bəzən lazımınca 

dəyərləndirə bilməmişik. Bir az geriyə baxıb başımıza gələnləri təhlil edəndə öz-özlüyümüzdə bunun 

təsdiqini tapmış oluruq. Belə ki, illər boyu yalan vədlər və mənasız bəyanatlarla vaxtı uzadanların məqsədi 

məhz cənab İlham Əliyevin prezidentlik müddətinin qurtarmasına hesablanmışdı. Lakin Azərbaycan xalqı 

müdriklik edib referendumla bu müddəti artıranda başa düşdülər ki, onların məkrli planları işləməyəcək. 

Odur ki, vaxt itirmədən çoxdan xərçəng kimi içimizə yaydıqları “beşinci kolon”u və onun simptomlarını 

işə saldılar, bütün qüvvələrini İlham Əliyev hakimiyyətini devirmək planlarına yönəltdilər. Çünki bilirdilər 

ki, cənab İlham Əliyev nəinki Qarabağı, hətta keçmişdə ermənilərə pay verilmiş torpaqlarımızı da geri 

almaq qüdrətindədir. 

Bədxahlarımızın məkrli planı baş tutmadı, ölkədə aparılan məqsədyönlü kadr islahatları öz işini 

gördü. Prezidentlə xalqı arasında uçurum yaratmaq istəyən qüvvələr aradan götürüldü. Bütün Azərbaycan 
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xalqı öz liderinin ətrafında bir yumruq kimi birləşdi. Azərbaycan tarixində misli-bərabəri görünməyən, 

Vətən müharibəsində qələbəmizə zəmanət verən və heç vaxt sarsılmayacaq bugünkü möhtəşəm ümumxalq 

birliyi yarandı! 

İndi Vətənini sevən hər kəs, bütün Azərbaycan xalqı bir nəfər kimi cənab İlham Əliyevi dəstəkləyir. 

Bu, məni cəbhədəki qələbəmiz qədər sevindirir. Sevinirəm ki, xalqımız öz lideri ilə arasındakı 

gözəgörünməz “Çin səddini” yarıb keçdi, onu olduğu kimi görə bildi və sanki yenidən kəşf etdi. Fəxr 

edirəm ki, informasiya cəbhəsində də Müzəffər Ali Baş Komandan olan Prezident İlham Əliyev dünya 

siyasətində liderlik edir. 

Prezidentimiz İlham Əliyev bu gün ən azı beş cəbhədə vuruşur: birinci - arxa cəbhədə “beşinci 

kolon”un tör-töküntülərinə qarşı, ikinci - ön cəbhədə xain düşmənə qarşı, üçüncü - informasiya cəbhəsində 

dezinformasiyalara qarşı, dördüncü - dünya siyasət meydanında haqsızlığa qarşı, beşinci – özünü üzdə dost 

kimi göstərən düşmən qüvvələrə qarşı... 

Müzəffər ordumuz müharibədə qələbələr qazandıqca həmin qüvvələrin əsl sifətləri bir daha göründü. 

Öz ərazisində terrorçulara qarşı mübarizə aparan Azərbaycanı hərbi təxribata çəkməyə başladılar. 

Azərbaycanın müharibə zonasından kənarda yerləşən şəhər və kəndlərimizin, dinc əhalinin Ermənistan 

ərazisindən ballistik raketlərlə atəşə tutulmasına rəvac verildi. Hadisələrin gedişini daim nəzarətdə 

saxlayaraq təxribatlara getməyən, nəyi necə və nə vaxt etmək lazım olduğunu çox gözəl bilən müdrik 

siyasətçi, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev KTMT-yə üzv dövlətlərin müharibəyə cəlb edilməsinə 

imkan vermədi, pusquda dayanıb bu məqamı həsrətlə gözləyən qüvvələrin gizli planlarının qarşısını aldı. 

Heç bir beynəlxalq hüquq və müharibə qaydalarının pozulmasına yol vermədi. Ermənistanın 

məğlubiyyətini öz məğlubiyyəti hesab edən ölkələr ermənilərə sevgidən yox, özlərinin nüfuzdan 

düşməməsi üçün təcavüzkara bütün vasitələrlə kömək etmək üçün səylərini artırdılar. Lakin bütün bunlara 

baxmayaraq, gözləmədikləri ciddi müqavimətlə rastlaşdılar. Çünki Azərbaycanın güclü ordusu və bu 

ordunu qurub-yaradan cənab İlham Əliyev kimi sərkərdəsi var. Bu gün Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, 

onun Prezidenti ulu öndər Heydər Əliyev siyasi kursunu davam etdirən, Vətənini və xalqını canından artıq 

sevən cənab İlham Əliyevdir. Zahirən lokal görünən, lakin daxilən üçüncü dünya müharibəsi qədər ağır 

olan bu döyüşdə qalibiyyətimizin səbəbkarı kimi düşmən qüvvələrin hədəfində Qarabağdan əvvəl, məhz 

Prezidentimiz və Ali Baş Komandanımızdır. Onu göz bəbəyi kimi qorumağa borcluyuq! 

O bir Allah vergisidir! 

Onu düşməndən qoruyaq! 

Özü bütöv bir millətdir- 

Milləti şərdən qoruyaq! 

Yaşasın müdrik Azərbaycan xalqı! Yaşasın Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev! Yaşasın 

şanlı Azərbaycan Ordusu! Yaşasın bir millət, iki dövlət olan Azərbaycan-Türkiyə! 

Qoy, ədalət zəfər çalsın! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Binəli Yıldırım: Türkiyə bu haqq mübarizəsində Azərbaycanın yanındadır və yanında olmağa 

davam edəcək 

 

[19:23] 02.11.2020  

 

Türkiyə Respublikasının keçmiş Baş Naziri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sabiq sədri, 

millət vəkili Binəli Yıldırım noyabrın 2-də Bakıda jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, B.Yıldırım İzmirdə baş verən hadisələr zamanı Türkiyənin Azərbaycanın 

dəstəyini daim hiss etdiyini deyib və ölkəmizə minnətdarlığını bildirib. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında danışan B.Yıldırım Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın 

yanında olduğunu, qardaş ölkəni daim dəstəkləyəcəklərini vurğulayıb. O qeyd edib: “1990-cı illərin 

əvvəllərində Xocalıda törədilən soyqırımının, həmçinin Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonun işğalı 

qəbuledilməzdir. İşğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı öz doğma yurdundan qovulub. Hazırda 

tərəfləri sülhə səsləyənlər o zaman baş verənləri görməzdən gəlirdilər. Vəziyyətin həlli üçün ATƏT-in 

Minsk qrupu yaradıldı. Lakin bu qrup vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmədi. Ona görə də Azərbaycan öz 

haqqı uğrunda mübarizə aparır. Türkiyə bu haqq müharibəsində hər zaman Azərbaycanın yanındadır və 

yanında olmağa da davam edəcək. İşğal altındakı hər bir ərazinin əsl sahibinə qaytarılması bir qardaş kimi 

bizi çox sevindirir”. 

B.Yıldırım qeyd edib ki, Türkiyənin Azərbaycanla birgə həyata keçirdiyi layihələr həm bu iki ölkə, 

həm də Qafqaz regionu üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında siyasi, sosial və 

digər sahələrdə əməkdaşlıq bölgədə sülhün, əmin-amanlığın bərqərar edilməsinə, rifahın yüksəldilməsinə 

yönəlib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin canlı qüvvəsi məhv edilib 

 

[19:14] 02.11.2020  

 

Düşmənin daimi dislokasiya məntəqəsi, səngər və atəş mövqelərində yerləşən canlı qüvvəsi dəqiq 

zərbələrlə məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, eyni zamanda, Qırmızı Bazar 

istiqamətində düşmənin qərargahı da atəşə məruz qalıb. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən növbəti dəfə Ermənistan ərazisindən Qubadlını atəşə tutur 

 

[19:04] 02.11.2020  

 

Noyabrın 2-də günün ikinci yarısından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Qubadlı və rayonun 

kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırda da Ermənistanın 

Qafan rayonunun David Bek kəndi istiqamətindən Qubadlı rayonunun ərazisi intensiv atəşə tutulur. 

 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Ordumuz havada və quruda əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir 

 

[18:52] 02.11.2020  

 

Ötən sutka ərzində döyüş əməliyyatları cəbhənin əsasən Ağdam, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan 

istiqamətlərində davam edib. Düşmən bölmələri Ermənistanın Noyemberyan, Berd və Vardenis 

rayonlarından Qazax, Tovuz və Daşkəsəndə, o cümlədən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində yerləşən 

mövqelərimizi, həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndləri daxil olmaqla, bir 

sıra yaşayış məntəqələrimizi atıcı silahlardan, raket və artilleriya vasitələrindən atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov noyabrın 2-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə deyib. 

Mətbuat katibi bildirib ki, Zəngilan istiqamətində əlverişli yüksəklikləri ələ keçirmək məqsədilə 

hücum edən Ermənistanın hərbi qruplaşmaları bölmələrimiz tərəfindən vaxtında aşkarlanıb. Keçirilmiş 

uğurlu əməliyyatla düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Cəbhənin digər istiqamətlərində də 

ordumuzun fəaliyyəti nəticəsində düşmən şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki verib. Səngərlərdə 

və yeraltı sığınacaqlarda gizlənən düşmənin canlı qüvvəsi Hərbi Hava Qüvvələrimizin zərbələri ilə məhv 

edilib. Hərbi sığınacaqlar darmadağın olunub. 

Anar Eyvazov qeyd edib ki, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının ümumilikdə 8 kəndi işğaldan 

azad edilib. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi ilə yanaşı, 8 ədəd 

“Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 3 ədəd sursatla dolu yük maşını, 5 ədəd 

digər avtomobil texnikası və mövqelərimizə hücum edən “Su-25” tipli döyüş təyyarəsi məhv edilib. Hazırda 

ordumuza qarşı döyüşən hərbi qruplaşmalarda silah-sursat, ərzaq və hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri 

çatışmazlığı müşahidə olunur. 

“Ordumuzun sayıqlığı nəticəsində düşmən bölmələrinin istənilən fəaliyyətinin qarşısı dərhal alınır. 

Ordumuz havada və quruda əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Bu gün Azərbaycan əsgəri Ali Baş 

Komandanımızın rəhbərliyi ilə döyüş meydanında düşməni ağır məğlubiyyətə uğradaraq Ermənistan 

rəhbərliyinin uzun müddətdir yaratdığı mifi yox edir. Qələbə bizimlədir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ermənistanın destruktiv əməlləri barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[18:38] 02.11.2020  

 

Noyabrın 2-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 

Baş katibi (Türk Şurası) Bağdad Amreyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nümayəndə 

heyətini salamlayan nazir Ceyhun Bayramov son zamanlar Türk Şurasını Baş katibinin ölkəmizə 

səfərlərinin Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan ədalətli mövqeyinə əlavə dəstək verdiyini 

vurğulayıb. 

Türk Şurası tərəfindən Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı bu günədək sərgilənən birmənalı dəstəyə görə 

təşəkkürünü bildirən nazir C.Bayramov Baş katibin raket atəşinə məruz qalan Gəncə şəhərinə səfər 

etməsinin Ermənistan tərəfindən mülki əhaliyə qarşı törədilən müharibə cinayətləri ilə yerində tanış olmaq 

baxımından xüsusi önəm kəsb etdiyini və mənəvi əhəmiyyətinin yüksək olduğunu qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın destruktiv əməlləri barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Uzun 

illər ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni mövcudluğunun yalnız 

ölkəmiz üçün deyil, bütün bölgə üçün ciddi təhdid təşkil etdiyi vurğulanıb. Azərbaycanın xoş niyyət 

nümayiş etdirərək üç dəfə humanitar atəşkəsə razılıq verdiyi və hər dəfə də bu humanitar atəşkəsin 

Ermənistan tərəfindən kobud şəkildə pozulduğu qeyd edilib. Sonuncu Cenevrə danışıqlarında da mülki 

əhalini hədəfə almamaq öhdəliyini götürən Ermənistanın yenidən onu kobud şəkildə pozduğu və 

Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini artilleriya atəşinə tutulduğu diqqətə çatdırılıb. 

Bakıda Türk Ticarət və Sənaye Palatasının təşkil etdiyi “Azərbaycanın sosial və iqtisadi inkişafının 

yeni dövrü” tədbirinin əhəmiyyətini qeyd edən Ceyhun Bayramov Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 

bütün torpaqlarında bərpa işlərinin həyata keçiriləcəyini və bununla əlaqədar dövlətimiz tərəfindən bütün 

səylərin səfərbər ediləcəyini bildirib. 

Baş katib Bağdad Amreyev öz növbəsində səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 

görüşünü məmnunluqla qeyd edib. O, Türk Şurasının Azərbaycanın yanında olduğunu və ölkəmizin haqlı 

mövqeyini birmənalı şəkildə dəstəklədiyini bildirib. 

Bağdad Amreyev Bakıda təşkil edilmiş tədbirin əhəmiyyətini vurğulayıb, belə tədbirlərin 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvafiq layihələrin həyata keçirilməsinə, beləliklə də 

həmin torpaqlarda əhalinin normal həyatının bərpasına dəstək olduğunu qeyd edib. 

Tərəflər, həmçinin Türk Şurasının növbəti Zirvə Görüşünə hazırlıq, eləcə də təşkilatın gündəliyində 

duran digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın silahlı qüvvələri yeni metodlardan istifadə edib dinc sakinlərimizə 

qarşı cinayət əməllərini davam etdirir 

 

[18:26] 02.11.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində geri 

çəkildikcə əraziləri minalayaraq növbəti təxribat əməllərinə yol verməklə, artıq yeni metodlardan istifadə 

edib dinc sakinlərimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, noyabrın 2-də partlamamış 

silah-sursatın axtarışı ilə bağlı Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndinə ezam olunmuş Azərbaycan 

Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşı Zeynalov Telman 

Bəbir oğlu minaya düşməsi nəticəsində “sol ayağın topuqdan aşağı ətrafının travmatik amputasiyası” 

xəsarəti alıb. 

Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, məhkəmə-tibb ekspertizası 

təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. 

Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2 

(təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma), 116.0.6 (silahlı münaqişə zamanı 

beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılmış və istintaqın 

aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. 
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Vətəndaşlar yazırlar: Fəxr edirik ki, Sizin kimi xalqını, Vətənini sevən və qoruyan Ali Baş 

Komandanımız, dünyaya öz sözünü deyən Prezidentimiz var 

 

[18:18] 02.11.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları, torpaqlarımızın ard-arda işğaldan azad edilməsi 

vətəndaşlarımızda, xaricdə yaşayan soydaşlarımızda, eləcə də qardaş Türkiyənin vətəndaşlarında böyük 

qürur və sevinc hissləri yaradıb. Onlar dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə 

ünvanladıqları məktublarda bu hissləri ifadə edirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Qırğızıstanın Bişkek şəhərindən Əzizağa Əliyev, Əsəd Həsənov, Tahar Quliyev, Mirkazım Bəşirov, 

Qiyas Xəlilov, Sultan Qasımov, Hökümə Xəlilova və Ramiz Məşədihəsənli yazırlar: “Çox hörmətli 

Prezidentimiz, Qırğızıstan azərbaycanlılarının “AZƏRİ” İctimai Birliyi Azərbaycan dövlətinin və onun 

başçısının yanında olduğunu bir daha bəyan edir. Dağlıq Qarabağda işğal altında olan yaşayış 

məntəqələrimizin işğalçılardan azad edilməsi uğrunda Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi təmizləmə 

əməliyyatını alqışlayır və Qırğızıstandakı cəmiyyətimizlə birlikdə Silahlı Qüvvələrimizin yanında 

olduğumuzu bildiririk. Başqa bir ölkənin vətəndaşı olsaq da, Ana Vətənimiz üçün hər cür fədakarlığa hazır 

olduğumuzu bildirməkdən şərəf duyuruq. Biz keçən əsrin 1929-1937-ci illərində Azərbaycandan Orta 

Asiyaya sürgün olunan ata-babalarımızın indiki nəslinin nümayəndələri olaraq daim tarixi Vətənimiz 

Azərbaycanda gedən dəyişiklikləri, ictimai-siyasi prosesləri, mədəni-quruculuq işlərini diqqətlə izləmiş, 

uğurlarına sevinmişik. Möhtərəm Prezident, tarixi torpaqlarımızın, yaşayış məntəqələrimizin bir-birinin 

ardınca aparılan uğurlu döyüş əməliyyatları nəticəsində mənfur düşmənlərimizdən təmizlənməsi 

hamımızda ruh yüksəkliyi yaratmışdır. Ali Baş Komandan və Prezidentimiz kimi hər cür əmrinizə hazırıq. 

Təki Vətənimizin işğal altında olan torpaqları düşmənlərimizdən azad olunsun. Xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılar olaraq Vətənimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün görülən işlərdən qürur 

duyuruq. Allah ordumuza bu şərəfli mübarizədə uğurlar nəsib eləsin! Respublika Prezidenti və Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı olaraq Siz ümummilli lider Heydər Əliyevin “İnanıram ki, mənim 

axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev 

başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm” tövsiyələrinə 

sadiq qaldınız. Təsadüfi deyil ki, Çingiz Aytmatov Bakıdakı yubileyində Sizinlə görüşməkdən çox 

təsirləndiyini qeyd edərək, “Azərbaycanın lideri yalnız yetkin bir dövlət xadimi deyil, həm də böyük bir 

ziyalıdır” demişdir. Qeyd etdiyimiz bu keyfiyyətlər bu gün Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının geri 

qaytarılmasını təmin etmək üçün göstərdiyiniz şücaətin, müdrikliyin nəticəsidir. Müxtəlif mediaya və 

televiziya kanallarına müsahibələr verərkən səsinizin ahəngi belə işğalçılara qarşı mübarizədə qələbənin 

ahəngi anlamına gəlir. Ona görə də xalqımız da, vətəndən kənarda yaşayan biz azərbaycanlılar da 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin tezliklə Sizin rəhbərliyiniz altında azad olunacağına və ərazi 

bütövlüyümüzün qeyd-şərtsiz təmin edəcəyinizə qəti inanır, həsrətlə qələbə gününü gözləyirik. Hörmətli 

Prezidentimiz, Azərbaycanın bu haqlı, ədalətli mübarizəsi yolunda Sizə möhkəm cansağlığı və uğurlar 

diləyirik”. 

Rusiyanın İvanovo şəhərindən Xeyrulla İbadov: “Hörmətli cənab Prezident, mən Cəlilabad 

rayonunun Kürdlər kənd sakiniyəm. Hazırda Rusiya Federasiyasının İvanovo şəhərində yaşayıram. Amma 

inanın ki, qəlbim, ürəyim həmişə Azərbaycanla döyünür. Mən və bütün ailə üzvlərim Sizinlə qürur duyuruq. 

Bu gün Siz şanlı tarix yazırsınız. Mən bütün qəlbimlə inanıram ki, biz zəfər çalacağıq. Bütün dualarımız 

Sizinlə və igid əsgərlərimizlədir. Mənim kiçik qardaşım da hərbçidir və ön cəbhədə vuruşur. Qardaşımla 

və qüdrətli Ordumuzla fəxr edirəm. Qələbə bizimlədir! Qarabağ Azərbaycandır! Yaşasın Azərbaycan 

xalqı!”. 

Türkiyənin İstanbul şəhərindən Ulduzə Əliyevanın məktubunda deyilir: “Cənab İlham Əliyev, bu 

məktubu Sizə şəxsən öz adımdan, eləcə də İstanbul Universitetindəki məsləkdaşlarım adından yazıram. 

Artıq bir aydır ki, ölkəmizdə Vətən müharibəsi gedir. Hörmətli cənab Prezident, Siz Vətənimizin 30 il 

işğalda olmuş torpaqlarını azad etməklə öz adınızı Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə yazırsınız. 

Sizin qələbə müjdəli çıxışlarınızı Türkiyənin sadə vətəndaşından tutmuş professoruna qədər bütün 

təbəqələri maraqla izləyir, Sizi və Azərbaycanı qəlbən dəstəkləyirlər. Dünyanın məşhur telekanallarının 

təxribatçı jurnalistlərinə rus və ingilis dillərində verdiyiniz gözəl və diplomatik cavablarınızı heyranlıqla 

izləyirik. Ümid edirik ki, rəhbərlik etdiyiniz rəşadətli Azərbaycan Ordusu tez bir zamanda Xocalını da 
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erməni işğalçılarından azad edər, həm Xocalı şəhidlərinin, həm də Xocalı həqiqətlərini dünyaya göstərmək 

üçün şəhid olan qəhrəman jurnalist Çingiz Mustafayevin ruhu şad olar. Tezliklə Xocalı, Şuşa, Laçın, 

Xankəndidən qələbə xəbərlərini gözləyirik. Mən əslən qarabağlı olmasam da, hər dəfə hansısa bölgəmizin 

işğaldan azad olunduğunu eşidəndə gözlərimdən sevinc göz yaşları axır. Təsəvvür edirəm ki, həmin 

bölgənin insanlarının sevincinin həddi-hüdudu yerə-göyə sığmır. Bütün bu inanılmaz sevincləri bizə 

yaşatdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm”. 

Almaniyanın Köln şəhərindən Ağa Ağayev: “Müzəffər Ali Baş Komandan, rəşadətli Azərbaycan 

Ordusu Sizin rəhbərliyiniz altında uğurlu döyüş əməliyyatları keçirərək qısa vaxt ərzində böyük uğurlara 

nail olmuşdur. Çox böyük ruh yüksəkliyi ilə aparılan uğurlu döyüş əməliyyatları öz nəticəsini verməkdədir. 

Bu, Azərbaycan xalqı üçün Vətən müharibəsidir. Siz öz xalqınıza arxalanaraq qətiyyətli və lazımi qərarlar 

verməklə qələbəni təmin edirsiniz. Bu hadisələr “El bir olsa dağ oynadar yerindən" kəlamını bir daha sübut 

edir. Torpaqları azad etməyin və xəstə təfəkkürə malik olan ermənilərin təcavüzünə son qoymağın əsl 

zamanıdır. Səbrin də bir həddi var. Dünyanın bir çox dövlətlərinin erməniləri müdafiə etmələrinə 

baxmayaraq, təcavüzkar Ermənistan öz layiqli cavabını alır. Şəhərlərimiz, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz 

işğaldan azad olunduqca, xalqımızın birliyi daha da möhkəmlənir. Qürur duyuruq. Azərbaycan xalqının 

möhtəşəmliyi bir daha özünə qayıdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı əsgərlərimizə isə şəfa versin. 

Mən əslən Füzuli şəhərindənəm. Bu gün Qarabağın bütün kənd və qəsəbələri, şəhərləri mənim üçün eynidir. 

Çünki Qarabağ Azərbaycandır! Bu möhtəşəm sözü tarixin şanlı səhifəsinə qızıl hərflərlə yazan Ali Baş 

Komandan, möhtərəm İlham Əliyev xalqımızın əsl Sərkərdəsidir. Xalq öz Sərkərdəsinə arxalanaraq, 

ölümün gözünə dik baxa-baxa qələbələr qazanır. Zəkası və qətiyyəti ilə dünyanı özünə heyran edən Ali Baş 

Komandan, Allah Sizi və Ordumuzu qorusun. Xalq həmişə Sizinlədir. 

Sağ ol Prezidentim mənim. 

Var ol Komandanım mənim. 

Hər an xalqın qəlbində, 

Dağ ol Prezidentim mənim. 

Dünyanın harasında yaşamağından asılı olmayaraq, hər birimizin bir Vətəni var – Azərbaycan!”. 

Saatlı rayonunun sakini Tacəddin Mirzəyev: “Hörmətli Prezident, Siz dünya siyasətinin böyük 

simalarından biri, həmişəyaşar, ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısısınız. Siz bu müharibə də heç 

bir dövlətin köməyindən istifadə etmədən, yalnız öz uzaqgörən siyasətinizə və rəhbərlik etdiyiniz 

Azərbaycan Ordusuna arxalandınız. Tezliklə güclü Ordumuzdan tam qələbə müjdəsini də alarıq. Siz bu 

qələbədən sonra ölkəmizin əbədi Prezidenti olacaqsınız. Dünya liderlərinə yaltaqlıq edən Paşinyan isə 

yarıtmaz siyasət yürütməklə özünü və ölkəsini gündən-günə uçuruma apararaq daha da gülünc vəziyyətə 

salıb. Allah Sizi və əsgərlərimizi qorusun! Biz ilhamı Sizdən alırıq, biz Sizinlə nəfəs alırıq! Eşq olsun 

Prezidentimizə! Eşq olsun Ordumuzun qəhrəman əsgərlərinə! Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Tərtər rayon sakini İlkin Kərimov dövlətimizin başçısına yazır: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali 

Baş Komandan, ölkəmizin müdafiəsi və dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün atdığınız addımlar 

çox təqdirəlayiqdir. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi fəxr edirəm ki, Sizin kimi xalqını, Vətənini sevən 

və qoruyan Ali Baş Komandanımız, dünyaya öz sözünü deyən Prezidentimiz var. Torpaqlarımızın işğaldan 

azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərə qatılmaq üçün Sizin əmrinizi gözləyən minlərlə vətəndaşdan biri 

də mənəm. Baxmayaraq ki, səhhətimdə müəyyən problemlər var, bir tərtərli kimi hər an əmrinizə 

müntəzirəm. Cənab Prezident, müzəffər Azərbaycan Ordusunun göstərdiyi şücaət nəticəsində işğaldan azad 

olunmuş ərazilərimizin videogörüntülərini izləyərkən çox duyğulanıram. Bu yaxınlarda Suqovuşan 

kəndinin görüntülərini görərkən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Bu duyğularımı, keçirdiyim hissləri 

yazdığım cümlələrlə ifadə edə bilmirəm. Bu cür gözəlliyə malik olan torpaqlarımızda erməni daşnakları 

yaşadığına otuz ildir necə dözmüşük!? Suqovuşanı görərkən içimdə belə bir istək yarandı ki, kaş mən də 

bu kəndin sakini olaydım. İnşallah, bu istəyimin reallaşacağı arzusu ilə, Sizə və şanlı Ordumuza yeni 

uğurlar arzulayıram. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Oğuz rayonunun sakini Talıb Əliyev: “Xalqımızın yüksək sevgi və hörmətini qazanmış əziz 

Prezidentimiz İlham Heydər oğlu Əliyev, Sizin rəhbərlik etdiyiniz ölkənin vətəndaşı olmaqdan qürur 

duyuruq. Ölkəmizin şanlı tarixinə böyük qələbələr yazan Ali Baş Komandan kimi, Sizə qəlbimdən gələn 

ən ülvi istəklərimi çatdırıram. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həlak olmuş bir şəhid atası kimi inanıram 

ki, övladlarımızın qanı yerdə qalmayacaq, qisasları alınacaq. Sizə Uca Allahdan cansağlığı, işlərinizdə 
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uğurlar arzulayıram. Sizin bütün fəaliyyətiniz hər bir azərbaycanlının xoşbəxt və firavan gələcəyinə 

hesablanıb. Allah bu müqəddəs işinizdə Sizə yar olsun!”. 

Goranboy rayonundan Afaq Hüseynova: “Hörmətli cənab Ali Baş Komandan, əvvəla Sizi və qüdrətli 

ordumuzu salamlayıram. Mən Aprel döyüşlərində şəhid olmuş Bəxtiyar Hüseynovun anası olaraq Sizə 

təşəkkür məktubu yazmağı özümə borc bildim. Hər gün ailəmlə birlikdə televiziya qarşısında oturub 

səbirsizliklə Sizin bizə verəcəyiniz müjdəli xəbərləri gözləyirik. Sizin çıxışlarınızdan hər birimiz böyük 

zövq alırıq. Elimizin, obamızın insanlarının bu gün bir yumruq kimi Sizin ətrafınızda birləşməsi təsadüfi 

deyil. Bu Sizin illərdir apardığınız daxili və xarici siyasətin müsbət nəticəsidir. Cənab Ali Baş Komandan, 

mən bu gün şəhid anası olaraq fəxr edirəm ki, bizim Sizin kimi bir dövlət başçımız var. Allah Sizi və 

Ordumuzu müzəffər etsin. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. “Torpaq əgər uğrunda ölən varsa Vətəndir”. 

Qarabağ Azərbaycandır və bütün Qarabağın işğaldan azad olunmasını səbirsizliklə gözləyirik”. 

Şəki sakini Ürfan Zamanova: “Hörmətli Prezident, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə rəşadətli, şanlı 

Ordumuzun düşmən tapdağı olan torpaqlarımızı mənfur düşməndən qarış-qarış azad etdiyini, ərazi 

bütövlüyümüzün bərpa olunduğunu gördükcə sevincimizin həddi-hüdudu olmur. Hər gün şad xəbərlər 

eşidirik. Bu sevinc dolu hissləri bizə yaşatdığınıza görə Sizə və Ordumuza böyük minnətdarlığımızı 

bildiririk. Allah Sizi və Ordumuzu qorusun. Yaşasın azad və müstəqil Azərbaycan! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Əli Həmidov: “Hörmətli Prezidentim, cənab Ali Baş Komandan, Sizi Cəbrayıl 

rayonunun 3 saylı orta məktəbinin 4-cü sinif şagirdləri və şəxsən öz adımdan salamlayıram. Mənim 10 

yaşım var. 8 ildən sonra Azərbaycan əsgəri adına layiq olacağam. Dünyada Sizin kimi Prezident yoxdur. 

Hamımız fəxr edirik ki, Sizin kimi rəhbərimiz var. Sizi çox sevirik. Cənab Prezident, Siz Paşinyanın heç 

bir zənginə cavab verməyin, o, Sizdən müharibəni dayandırmağı xahiş edəcək. Qəti qələbəyədək davam 

edin. Sizə və Ordumuzun bütün əsgərlərinə cansağlığı və böyük uğurlar arzulayırıq. Qələbə bizimdir, 

Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Quba rayonundan Ümbül Əliyeva: “Hörmətli cənab Prezident, mən Quba şəhərində yaşasam da, hər 

bir azərbaycanlı kimi, Qarabağın hər qarışının azad olunmasına son dərəcə sevinirəm və cəbhədə 

qazandığımız uğurlara görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz Sizinlə fəxr edirik, cənab Ali Baş 

Komandan. Siz Azərbaycanın görən gözü, döyünən ürəyisiniz. İnanırıq ki, çox tezliklə üçrəngli Bayrağımız 

işğal altında olan bütün torpaqlarımızda dalğalanacaq və şəhid balalarımızın intiqamı alınacaq, İnşallah. 

Şəhid anaları da bununla təskinlik tapacaq, sevinc göz yaşları tökəcəklər. Qələbə bizimlədir! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Emil Maqsudov yazır: “Hörmətli Prezident, Sizə ailəm və şəxsən öz adımdan dərin 

minnətdarlığımızı bildirir, torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad edilməsində göstərdiyiniz 

səylərinizdə uğurlar diləyirik. Sizin kimi müdrik, qüdrətli Ali Baş Komandanımız və rəşadətli Ordumuz 

olduğu üçün çox xoşbəxtik, Sizlərlə qürur duyuruq. Uca Allahdan Sizə və komandanlıq etdiyiniz Ordumuza 

güc-qüvvət və xalqımıza Qələbə sevinci arzulayıram. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Göygöl sakini Şəfahət Cəfərov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, bir əsgər ailəsi kimi Sizinlə və 

Ordumuzla fəxr edirik. Fəxr edirik ki, bizim güclü liderimiz və qüdrətli ordumuz var. Bu haqq işinizdə 

Sizlərə böyük uğurlar arzulayırıq. İnanırıq ki, uzun illərdir doğma yurd-yuvasından didərgin düşmüş 1 

milyon məcburi köçkün Sizin və rəşadətli Ordumuzun hünəri sayəsində öz torpaqlarına qayıdacaq və daha 

firavan həyat yaşayacaqlar. Allah bu şərəfli yolda Sizə və bütün əsgərlərimizə yardımçı olsun! Qarabağ 

bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Mingəçevir şəhərindən Elgiz Aslanov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, 

ermənilər tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması sevincini bizə yaşatdığınız üçün bir 

vətəndaş kimi həm Sizə, həm də Azərbaycan Ordusuna böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Tarixi 

torpağımız olan Qarabağın düşmən işğalından tam azad olunması uğrunda apardığınız haqlı mübarizədə 

Azərbaycan əsgəri kimi əmrinizdəyəm. Allah Sizi, ordumuzu və xalqımızı qorusun, böyük sərkərdə!”. 

Şamaxı sakini İsmət Yusubov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, mən Qərbi 

Azərbaycandanam. Ermənistandakı tarixi yurdlarımızdan qovulduqdan sonra, 30 ildən artıqdır ki, 

Azərbaycanda yaşayıram. Tarixdə 10 “Qarabağnamə” yazılmışdır, Siz 11-ci “Qarabağnamə”ni yazırsınız. 

Siyasi diplomat, natiq, vətənpərvər lider olduğunuz üçün Sizə təşəkkür edirəm. Sizin müdrik siyasətiniz 

sayəsində erməni mifi dağıdıldı, işğal olunmuş Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında üçrəngli 

bayraqlarımız dalğalandırıldı. Sizə və qəhrəman əsgərlərimizə ailəm və öz adımdan minnətdarlığımı 

bildirirəm. Allah Sizlərə bu şərəfli işinizdə yardımçı olsun! Qələbə bizimləridir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

 

[18:15] 02.11.2020  

 

Ermənistan mətbuatı bu gün işğal altında olan yaşayış məntəqələrimizin guya Azərbaycan Ordusu 

tərəfindən müxtəlif silahlardan atəşə tutulması ilə bağlı bir neçə dəfə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar 

yayıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

“Bir daha rəsmi olaraq bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu mülki əhaliyə və qeyri-hərbi infrastruktura 

atəş açmır”, - deyə nazirliyin məlumatında qeyd edilib. 
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Ədliyyə naziri Avropa Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə Ermənistanın işğalçılığı ilə 

bağlı müraciət ünvanlayıb 

 

[17:55] 02.11.2020  

 

Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov nazirliyin sıx əməkdaşlıq etdiyi Avropa məkanında yerli 

özünüidarə orqanlarına məsul nüfuzlu qurum olan Avropa Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin 

prezidentinə və baş katibinə Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təxribatları, xüsusilə dinc əhaliyə 

hədəflənən müharibə cinayətləri ilə bağlı müraciət ünvanlayıb. 

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə dünya 

ictimaiyyətinin diqqətinin yönəldiyi 30 ildir davam edən Ermənistan-Azərbaycan hərbi münaqişəsinin acı 

nəticələri, əzəli tarixi torpağımız olan Dağlıq Qarabağın və ətraf yeddi rayonun işğal olunaraq etnik 

təmizləməyə məruz qalan azərbaycanlıların öz dədə-baba yurdlarından didərgin salınması, bununla da 

ermənilərin işğal altında saxladıqları ərazilərimizdə bələdiyyə institutunun yaradılmasının qeyri-

mümkünlüyü və məcburi köçkün düşmüş soydaşlarımızın uzun illərdir yerli özünüidarə hüququndan 

tamamilə məhrum olunduğu barədə məlumat verilib. 

Ermənistanın münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar yolu ilə həllini dəfələrlə 

müxtəlif bəhanələrlə uzatması, silahlı qüvvələrini işğal altında olan ərazilərimizdən dərhal, tam və qeyd-

şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinin icrasına məhəl 

qoymaması, ona sərf edən status-kvonu davam etdirərək işğal altındakı ərazilərin zəngin təbii ehtiyatlarını 

istismar etməsi və qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət göstərməsi, qanunsuz məskunlaşdırma həyata keçirməsi 

diqqətə çatdırılıb. 

Bildirilib ki, bununla da beynəlxalq hüquq normalarını, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə 

konvensiyalarını kobud şəkildə pozan Ermənistanın yeni rəhbərliyinin açıq işğalçılığa hesablanan şüarlarla 

çıxışlar etməsi və beynəlxalq ictimaiyyətin buna səssiz qalması təcavüzkarı hərbi təxribatları daha da 

intensivləşdirməyə ruhlandırıb. 

Bütün bunlar barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 75-ci 

sessiyasında çıxışı zamanı tutarlı faktlarla dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıldığı vurğulanıb. 

Müraciətdə Ermənistan silahlı birləşmələrinin yaşayış məntəqələrimizə və dinc əhaliyə qarşı 

başladığı hərbi təxribatlara cavab olaraq Azərbaycanın BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun 

özünümüdafiə hüququna əsaslanmaqla işğalçını sülhə məcbur etmək məqsədilə əks-hücum əməliyyatları 

həyata keçirdiyi, doğma torpaqları uğrunda və yalnız öz ərazisində heç bir kənar dəstək olmadan öz gücü 

ilə vuruşduğu qeyd olunub. 

Cəzasızlıqdan azğınlaşan Ermənistanın hərbi mövqelərimizi, xüsusilə qəsdən ağır artilleriya 

qurğularından yaşayış məntəqələrimizi və mülki əhalimizi atəşə tutması nəticəsində bu günədək təkcə 

hərbçilərimiz deyil, eyni zamanda, 11-i uşaq olmaqla 91 mülki şəxsin həlak olduğu və 400-dən çox insanın 

yaralandığı qeyd edilib, doğum xəstəxanası, uşaq bağçaları, məktəblər, rayon məhkəməsi binası və s. daxil 

olmaqla 3.000-ə yaxın yaşayış binasının və mülki obyektlərin məhv edildiyi və ya ciddi ziyan gördüyü, 

həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan neft kəmərlərinin atəşə tutulduğu diqqətə 

çatdırılıb. 

Düşmənin mülki əhalimizə qarşı törətdiyi qeyri-insani əməllərinin təzahürü olaraq döyüş 

meydanından xeyli aralıda yerləşən əhalinin sıx məskunlaşdığı Gəncə və Bərdə şəhərlərinin beynəlxalq 

hüququn qadağan etdiyi kasset bombaları və ballistik raketlərlə atəşə tutulduğu, nəticədə 47 nəfərin həlak 

olduğu, 200-dən çox insanın yaralandığı vurğulanıb. 

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bələdiyyələrin fəaliyyətinə məsul qurum kimi Konqresə məlumat verilib 

ki, ölən və xəsarət alanlar sırasında, həmçinin biri qadın olmaqla bələdiyyə sədrləri də var və 3 bələdiyyə 

binasına ciddi ziyan dəyib, bələdiyyələrin 30-dan çox üzvünün və qulluqçusunun əmlakına zərər vurulub. 

Diqqətə çatdırılıb ki, hətta erməni terroruna məruz qalan şəhərləri ziyarət edən diplomatik korpus 

üzvləri də artilleriya atəşinə tutulub. Düşmənin həyata keçirdiyi namərd hücumlar razılaşdırılmış humanitar 

atəşkəs rejimi şəraitində həyata keçirilib. 

BMT-nin Baş katibi və Avropa İttifaqı əhalinin yaşadığı bölgələrə edilən hücumları qınayan və 

onların qətiliklə qəbuledilməz olduğunu qeyd edən, mülki şəxslərin və obyektlərin atəşə tutulmasına son 

qoyulmasını tələb edən bəyanatlarla çıxış ediblər. 
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Lakin beynəlxalq normalara və çağırışlara məhəl qoymayan Ermənistan mülki əhaliyə hədəflərini 

dayandırmır və hazırda Azərbaycanın bir çox şəhərlərinə bu cür raket hücumlarının davam etməsi ilə ölən 

və yaralanan mülki şəxslərin sayı artmaqdadır. 

Eyni zamanda, düşmən raket zərbələrini öz ölkəsinin ərazisindən endirməklə münaqişənin 

coğrafiyasını genişləndirmək və döyüş əməliyyatlarına üçüncü ölkələri cəlb etmək məqsədini güdür. 

Müraciətdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin və ATƏT, Avropa Şurası, Avropa 

Parlamenti və Qoşulmama Hərəkatı kimi aparıcı beynəlxalq təşkilatların digər oxşar qərarlarının 

təxirəsalınmadan dərhal icra edilməsinin və ədalətin bərpa edilməsi üçün beynəlxalq hüququn tam gücünü 

tətbiq etməsinin zəruriliyi diqqətə çatdırılıb. 

Bildirilib ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, Azərbaycan döyüş meydanında 

açıq üstünlüyə malik olmasına baxmayaraq, insanların həyatını xilas etmək naminə qan tökülməsini istəmir 

və münaqişənin siyasi yolla həlli üçün sülh danışıqlarının aparılmasının tərəfdarıdır. 

Ədliyyə naziri Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin yüksək nüfuzunu, geniş coğrafiyasını 

və təmsilçiliyini nəzərə alaraq ədaləti, sülhü və əmin-amanlığı bərpa etmək, insanlıq əleyhinə və müharibə 

cinayətlərinin qarşısını almaq üçün səsini ucaldacağına ümidvar olduğunu bildirib. 

Nazirlik tərəfindən, həmçinin Ermənistanın işğalçılığı ilə bağlı əsl həqiqətləri dünyanın daha geniş 

ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədilə 150 mindən çox yerli və regional hakimiyyətlərin təmsil 

olunduğu Konqresin rəhbər orqanları olan palatalarının sədrlərinə və Avropa Şurasının 45 üzv dövlətini 

təmsil edən nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinə analoji müraciətlər göndərilib. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1448 
 

Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin guya cəbhənin bəzi sahələrində öz mövqelərini irəli çəkməsi barədə 

məlumat dezinformasiyadır 

 

[17:44] 02.11.2020  

 

Bu gün Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinin cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən 

gərgin döyüşlər zamanı guya bəzi sahələrdə öz mövqelərini irəli çəkməsi, hətta Azərbaycan Ordusunun bir 

qrup hərbçisinin “məhv” edilməsi barədə yaydıqları xəbər tamamilə yalandır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, buna bənzər məlumatlar 

erməni hərbçiləri arasında hökm sürən qorxu, təşviş və ruh düşkünlüyünü, ümumilikdə isə xaos və 

özbaşınalığı qismən də olsa aradan qaldırılmasına yönəlib. 
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ABŞ-ın Kaliforniya ştatında erməni terroruna etiraz edilib 

 

[17:07] 02.11.2020  

 

ABŞ-ın Kaliforniya ştatındakı azərbaycanlı icmasının təşkilatçılığı ilə erməni terroruna etiraz yürüşü 

keçirib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, San-Fransisko şəhərinin 

Kolumbus prospektindən (Kolumbus Avenyu) başlayan yürüşdə həmvətənlərimiz əllərində Azərbaycan 

bayraqları və “Uşaq ölümünə son qoyun”, “Erməni terrorçuluğuna son qoyun!” şüarları yazılmış plakatlar 

tutaraq, ətrafdakıların diqqətini erməni terroruna yönəldiblər. 

Aksiya iştirakçıları Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən hərbi təxribatlarını, dinc əhalinin 

yaşadığı Gəncə, Bərdə şəhərlərinin və digər yaşayış məntəqələrinin mülki əhalisinin istifadəsi qadağan 

olunan raketlərlə atəşə tutulmasını, mülki şəxslərin, körpə uşaqların qətlə yetirilməsini və yaşayış 

məntəqələrinin dağıdılmasını pisləyiblər. 

Soydaşlarımız dünya ictimaiyyətini Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəkləməyə, erməni 

terroruna göz yummamağa çağırıblar. 
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Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının daha bir neçə kəndini işğaldan 

azad edib 

 

[16:19] 02.11.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan 

rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük Gilətağ, Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndlərini işğaldan 

azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

“Twitter” hesabında bildirib. 
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Düşmən Tərtər və Goranboy rayonlarının ərazisini intensiv atəşə tutur 

 

[15:53] 02.11.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsi, Qəzyan və 

Qapanlı kəndləri, Goranboy rayonun Yenikənd kəndi intensiv artilleriya atəşinə tutulur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin dörd ədəd “Qradı” məhv edilib 

 

[15:51] 02.11.2020  

 

Noyabrın 2-si saat 00:30-dan 02:25-dək cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 4 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 
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Ermənistana xaricdən muzdluların axını davam edir, bəs bu ölkələrin hökumətləri hara baxır? 

 

[15:31] 02.11.2020  

 

“Kommersant” qəzetində maraqlı bir material – hazırda qanunsuz olaraq Qarabağ münaqişəsi 

zonasına gəlmiş Vahan adlı erməni yaraqlısı ilə müsahibə dərc edilib. Rusiya vətəndaşı olan Vahan əlinə 

silah alıb başqa ölkənin ərazisində qanunsuz hərəkətlərlə məşğuldur. Lakin bu fakt “Kommersant” 

qəzetinin həmin yaraqlı ilə söhbət etməsinə, onun “filosofluq” etməsinə, qəzetin oxucu auditoriyasını 

çaşdıra biləcək yalanlar yaymasına imkan verməyə mane olmayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, hələ birinci Qarabağ müharibəsi dövründə qanunsuz dəstələrin heyətində 

vuruşmuş Vahan öz biznesini və ailəsini Rusiyada qoyub yenidən Qarabağa, burada atəş açaraq özünün 

qana hərisliyini təmin etməyə gəlib. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə onun kimi “könüllülərin” nə ilə 

məşğul olmaları yaxşı məlumdur. Onların əlləri Ermənistan ordusunun şəxsi heyətinin əllərindən daha artıq 

dərəcədə günahsız insan qanına bulaşıb. Yeri gəlmişkən, Vahan birinci Qarabağ müharibəsi zamanı özünün 

“igidlikləri” barədə danışarkən jurnalistdən diktofonu söndürməsini xahiş edib. Bu da tamamilə 

məntiqəuyğundur: insanlıq əleyhinə törətdiyi cinayətləri etiraf etməsini sənədləşdirmək nəyə lazımdır? 

Vahanın jurnalistə söylədiklərindən belə məlum olur ki, o, Qarabağda bu dəfə də eyni əməllərlə 

məşğul olmağa hazırlaşır. Doğrudur, indi orada qətlə yetirilə biləcək dinc azərbaycanlı əhali yoxdur, amma 

əvəzində bu banditin “türkiyəli xüsusi təyinatlılar” adlandırdığı Azərbaycan əsgərləri var. Ən maraqlısı 

budur ki, Vahan özünün cəzasız qalacağına tamamilə əmindir. Əslində, onun bu cür arxayınlığına əsas var 

– 1990-cı illərin əvvəlində Azərbaycan ərazisində cinayətlər törətmiş yüzlərlə Rusiya vətəndaşı olan 

ermənilər cəzasız qalıb. Ona görə Vahan da ümid edir ki, bu dəfə də belə olacaq. 

Jurnalistin “Vahan, əgər siz müharibədən sonra Rusiyaya qayıtmağa hazırlaşırsınızsa, 

qorxmursunuzmu ki, orada müəyyən problemlərlə üzləşərsiniz? Məsələn, bizim Cinayət Məcəlləsində 

“Muzdluluq” adlı xüsusi maddə var” sualına Vahan belə cavab verib: “Muzdluluq müharibədə iştiraka görə 

pul vəsaiti alınmasını nəzərdə tutur. Mən isə heç bir pul almıram, əksinə, öz pullarımı sərf edirəm. Ona 

görə də mənim əməllərim həmin maddəyə uyğun gəlmir”. 

Amma burada erməni yaraqlı ciddi səhvə yol verir. RF Cinayət Məcəlləsinin 208-ci maddəsində 

Rusiya vətəndaşlarının başqa ölkənin ərazisində qanunsuz silahlı dəstələrdə iştirakı barədə ayrıca bənd var. 

Bu maddənin həmin bəndində deyilir: “Federal qanunla nəzərdə tutulmamış silahlı dəstədə iştirak etmək, 

habelə xarici dövlətin ərazisində həmin dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamış silahlı dəstədə 

Rusiya Federasiyasının mənafelərinə zidd olan məqsədlərlə iştirak etmək – bir ildən iki ilə qədər azadlığı 

məhdudlaşdırılmaqla səkkiz ildən on beş ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmə ilə cəzalandırılır”. 

Vahan və Azərbaycan ərazisində banditliklə məşğul olan erməni millətindən olan digər rusiyalılarla 

bağlı halda muzdlular haqqında maddəyə ehtiyac yoxdur. Hətta bu şəxslər əllərinə avtomat alıb xalis ideya 

mülahizələrinə əsasən və tamamilə pulsuz olaraq Qarabağ dağlarında qaçırlarsa, onlar cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər. Elə həmin Rusiyada İŞİD-in tərəfində vuruşmaq üçün Yaxın Şərqə 

getmiş vətəndaşlara qarşı neçə cinayət işi qaldırıldığını yada salaq. Onların əksəriyyəti də bu hərəkətləri 

ideya mülahizələrinə əsasən edirdilər, bununla belə onlar qanundankənar elan edildilər. Öz ölkəsinin 

qanunvericiliyinə zidd olaraq Vahanın dediyi kimi Qarabağda partizanlıq etməyə, yəni suveren Azərbaycan 

dövlətinin qanuni ordu bölmələrinə qarşı qanunsuz silahlı hərəkətlər törətməyə gedən ermənilər onlardan 

yaxşıdırlarmı? Erməni yaraqlılar İŞİD terrorçularından heç nə ilə fərqlənmir, erməni tərəfi Qarabağda 

eynilə bu cür terror müharibəsi aparır, bütün region üçün təhlükə törədir. 

Hərçənd, RF Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsində belə vahanlar və vartapedlər üçün onların 

əməllərinin Rusiya Federasiyasının mənafelərinə zidd olması barədə kiçik bir məqam nəzərdə tutulub. 

Erməni yaraqlılar qana hərisliyini təmin edəndən sonra Rusiyaya, öz biznes fəaliyyətinə qayıdanda həmin 

məqam onlar üçün indulgensiya ola bilər. Bu halda belə bir sual yaranacaq: Rusiya tərəfi erməni millətindən 

olan öz vətəndaşlarının Azərbaycana qarşı əməllərini Rusiyanın milli mənafelərinə müvafiq hesab 

edəcəkmi? Nədənsə düşünürük ki, belə olmayacaq. İndi 1990-cı illər deyil, bu gün tamamilə fərqli geosiyasi 

mənzərə, Azərbaycan ilə Rusiya arasında tamamilə başqa münasibətlər yaranıb, Ermənistan isə artıq 

hesabdan silinib. Ona görə də çox güman ki, cinayət məcəlləsinin sözügedən maddəsində bu həssas 

məqama baxmayaraq indiki müharibədən sonra Vahan özünün aqrobiznes fəaliyyətini davam etdirə 

bilməyəcək. Ümumiyyətlə, onun harasa qayıda bilməsi müəmmalı məsələdir. 
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Bu gün Qarabağda qanunsuz silahlı qruplaşmaların tərkibində döyüşən erməni muzdlular təkcə 

Rusiyadan gəlmir. Yüzlərlə yaraqlı Yaxın Şərqdən gəlib, qan tökmək həvəsi ilə okeanın o tayından uçub 

gələnlər də, “düşüncə qardaşları”, yəni Fransa vətəndaşları olan ermənilər də var. 

Bu günlərdə “France24” telekanalında Qarabağda vuruşan fransalı erməni muzdlular barədə bir süjet 

göstərdilər. Həmin videoda Sipan Muradyan və Sipan Koroğlyan özlərinin “igidlikləri” barədə danışırlar. 

Məsələn, Val-de-Marn departamentindən olan Muradyan rusiyalı Vahandan fərqli olaraq gizlənmir. 

Hazırda bu muzdlu Fransa, ABŞ və Fələstindən olan 15 “xidmət yoldaşı” ilə birlikdə Laçın dəhlizi 

zonasındadır. Muradyan deyir ki, onlar özləri döyüşmür, amma hərbi əməliyyatlarda Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə hər vasitə ilə kömək edirlər. 

Maraqlıdır ki, həmin video “YouTube” kanalında az müddətdən sonra silinib. Axı bu, həm Fransanın, 

həm də Ermənistanın əleyhinə kompromatdır. Yerevan onun ərazisində əcnəbi muzdluların (və ya 

könüllülərin – necə adlansalar da mahiyyəti birdir) olmadığını bəyan etdiyi bir vaxtda Fransa 

televiziyasında Fransadan olan yaraqlılar başqa ölkədə gedən müharibədə özlərinin “igidliklərindən” dəm 

vururlar. Haqlı olaraq sual yaranır: axı Fransa vətəndaşları Azərbaycanın ərazisində - Fransada yox, 

fransızların sevdikləri Ermənistanda yox, tamam başqa bir ölkədə gedən hərbi əməliyyatlar zonasında nə 

edirlər? 

Cenevrə konvensiyalarına Fransanın da imzaladığı 8 iyun 1977-ci il tarixli 1-ci Əlavə Protokola 

müvafiq olaraq: 

1) Muzdlu kombatant və ya hərbi əsir statusu almaq hüququna malik deyil; 

2) Muzdlu o şəxsdir ki: 

a) silahlı münaqişədə vuruşmaq məqsədilə xüsusi olaraq cəlb edilmişdir; 

b) hərbi əməliyyatlarda faktik olaraq bilavasitə iştirak edir; 

c) əsasən, şəxsi qazanc əldə etmək arzusu ilə hərbi əməliyyatlarda bilavasitə iştirak edir; 

ç) nə münaqişədə olan tərəfin vətəndaşı, nə də münaqişədə olan tərəfin öz nəzarəti altında saxladığı 

ərazidə daim yaşayan şəxs deyildir; 

d) münaqişənin tərəfi olmayan dövlət tərəfindən, onun silahlı qüvvələrinin tərkibinə daxil olan şəxs 

kimi rəsmi vəzifələr yerinə yetirmək üçün göndərilməmişdir. 

Sonda qeyd edək ki, Ermənistan, muzdlu ermənilər və “könüllülər” tərəfindən bu müharibədə 

törədilmiş çoxsaylı cinayətlər, beynəlxalq hüququn və Azərbaycan milli qanunvericiliyinin pozuntuları 

erməni tərəfi üçün cavabsız qalmayacaq. Azərbaycan torpaqlarında cinayətlər törədəndən sonra öz 

ölkələrinə qayıdaraq birinci Qarabağ müharibəsindən sonra olduğu kimi rahat yaşamağa ümid edən əcnəbi 

vətəndaşlar arxayınlaşmasınlar. Bu dəfə, necə deyərlər, hər kəs törətdiyi cinayətlərə görə cavab verməli 

olacaq. Hər halda Azərbaycan tərəfi bizə dost və tərəfdaş olan, amma vətəndaşları bu gün Azərbaycanın 

qanuni silahlı qüvvələrinə qarşı qanunsuz qruplaşmaların tərkibində döyüşən ölkələrin bizi düzgün 

anlayacağına inanır. 

Bir daha vurğulayaq, erməni terrorçular elə həmin Rusiyada və Fransada o qədər də nazı ilə 

oynanılmayan bütün başqa terrorçulardan heç nə ilə fərqlənmirlər. Buna görə də Qarabağ müharibəsində 

qeyri-qanuni şəkildə iştirak edən, həmin ölkələrin istənilən millətdən olan vətəndaşlarının “dəcəlliklərinə” 

sərt münasibət göstərməlidir. Ona görə ki, bu şəxslər münaqişə zonasında görünməklə, ilk növbədə, öz 

ölkələrini və onların Azərbaycanla münasibətlərini zərbə altına qoyurlar, indi burada bütün nüanslar və 

tendensiyalar çox diqqətlə izlənilir. 

Bu səbəbdən “Kommersant” nəşrinin müsahibinin Qarabağ uğrunda müharibədə iştirakının 

Rusiyanın mənafelərinə uyğun olması məsələsini cəsarətlə gündəlikdən çıxarmaq olar. 

 

AZƏRTAC 
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Bağdad Amreyev: Türk Şurası və Türk dünyası olaraq biz qardaş Azərbaycanın yanındayıq 

 

[15:03] 02.11.2020  

 

Bu dəfə Türk iş dünyası qardaş Azərbaycanın səsini bütün dünyaya çatdırmaq üçün Bakıya gəlib. 

Ermənistanın Azərbaycana hücumlarının başladığı ilk günlərdən bəri Türk Şurası olaraq, Türk 

dünyası olaraq biz qardaş Azərbaycanın yanındayıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad 

Amreyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüş zamanı söyləyib. 

“Lazımi bəyanatlar verdik, açıqlamalar etdik. Mən Gəncəyə getdim. Orada da mətbuat 

nümayəndələri ilə görüşdə bizim daha sərt mövqeyimizi ifadə etdik. Bu Vətən müharibəsində biz 

Azərbaycanın yanındayıq. Türk dünyası və Türk Şurasının Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını qeyd-

şərtsiz geri almaq məsələsində qanuni haqqı barədə fikrimi ifadə etdim. Münaqişənin yalnız və yalnız 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq birliyin tanıdığı sərhədlərinin 

toxunulmazlığı əsasında həlli lazımdır”, - deyə Bağdad Amreyev bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Paşinyanın Rusiya Prezidentinə məktub göndərməsi, əslində, Ermənistanın 

məğlubiyyətinin etirafıdır 

 

[14:52] 02.11.2020  

 

Mən dəfələrlə demişəm, əgər Ermənistan bu gün atəşi dayandırsa və danışıqlar masası arxasında 

konkstruktiv mövqe nümayiş etdirsə, qalan torpaqlarımızdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı üzərinə 

konkret öhdəlik götürsə, biz dayanmağa hazırıq. Biz hesab edirik ki, münaqişənin hərbi həlli siyasi 

müstəviyə keçməlidir və biz buna hazırıq. Ümid edirəm ki, Ermənistanın acı məğlubiyyəti onları vadar 

edəcək ki, onlar çox ciddi düşünərək bu qərara gəlsinlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 

Şurasının Baş katibi, Türkiyənin Odalar və Borsalar Birliyinin prezidenti, Özbəkistanın Ticarət və Sənaye 

Palatasının sədri və Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti ilə görüşündə səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Ancaq biz bunun əksini görürük. Ermənistan baş naziri Rusiya 

Prezidentinə məktub göndərir və hərbi yardım istəyir. Bu, tamamilə qəbuledilməzdir. Buna heç bir əsas 

yoxdur. Biz öz torpağımızda düşməni əzirik, vururuq və torpaqlarımızdan çıxarırıq. Biz Ermənistana hər 

hansı bir təcavüz etməmişik. Bu birincisi. İkincisi, Rusiya Minsk qrupunun həmsədr ölkəsidir, bütün 

həmsədrlər kimi neytral mövqedə olmalıdır və həmsədrlərin əslində ATƏT tərəfindən onlara verilmiş 

mandatı bunu tələb edir. Paşinyanın bu məktubu göndərməsi onun əslində etirafıdır. Etiraf edib ki, 

Ermənistan məğlub olub. Hesab edirəm ki, bu etiraf Ermənistan cəmiyyətində də ciddi təhlil olunmalıdır 

və Ermənistan rəhbərliyinə ciddi təzyiq edilməlidir ki, bu müharibə dayandırılsın, işğalçılar bizim 

torpaqlarımızdan çıxsın və bölgədə sülh təmin edilsin”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin keçmiş Baş Naziri Binəli Yıldırımın rəhbərlik etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib 

 

[14:51] 02.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 2-də Türkiyə Respublikasının keçmiş 

Baş Naziri Binəli Yıldırımın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Xoş gəlmisiniz. Şadam sizi görməyimə. 

Binəli Yıldırım: Xoş gördük. Sağ olun. Necəsiniz? Yaxşısınız? 

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, hər şey yaxşıdır. İşlər yaxşı gedir. 

Binəli Yıldırım: Maşallah. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun ki, gəlmisiniz. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bu, 

növbəti həmrəylik təzahürüdür. Əziz qardaşım, cənab Prezident dediyi kimi, Türkiyə hər zaman 

Azərbaycanın yanındadır. Bu dönəmdə də birliyimiz daha da möhkəmləndi. Bildiyiniz kimi, indi Vətən 

müharibəsi gedir, yaxşı nəticələr var, bir çox şəhərlər, kəndlər işğalçılardan azad edilib. Demək olar ki, hər 

həftə Azərbaycan xalqına bu haqda məlumat verirəm. Bu gün də yeni kəndlərin işğaldan azad edilməsi 

xəbəri veriləcəkdir. Artıq ilkin məlumatlar gəlibdir. İnşallah, sona qədər bu haqlı davamızı davam 

etdirəcəyik, işğalçıları torpaqlarımızdan qovacağıq. 

Türkiyə ilk saatlardan bizim yanımızda olduğunu bəyan etmişdir. Hörmətli Prezident, əziz Qardaşım 

çox açıq bəyanatlar vermişdir ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır və Azərbaycan tək deyil. 

Bu, çox önəmli bəyanatlar idi və bizə əlavə mənəvi dəstəyin göstərilməsi bir daha Türkiyə-Azərbaycan 

birliyinin təzahürüdür. 

Hörmətli Binəli bəy, biz sizinlə bərabər bu tarixi birlikdə yaşamışıq. Yaxşı bilirik, nə qədər böyük 

səylər göstərildi ki, Türkiyə və Azərbaycan bir-birinə daha da yaxın olsun. Çox önəmli layihələrin, sizin də 

rəhbərlik etdiyiniz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi onların sırasında mühüm 

yer tutur. Bundan sonra digər layihələr də olacaq. İnşallah, bundan sonra da uğurlu işbirliyimiz davam 

edəcəkdir. 

Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bilirəm ki, sizin səfəriniz bizə həmrəylik, dəstək göstərmək 

mənasını daşıyır. Buna görə də çox minnətdaram. 

 

X  X  X 

 

Türkiyənin keçmiş Baş Naziri Binəli Yıldırım dedi: 

-Çox təşəkkür edirəm, dəyərli Prezident. 

Dünən Prezidentimizlə birlikdə idik. Cənab Prezidentimizin salamlarını Sizə çatdırmaq istəyirəm. 

Bildiyiniz kimi, bir neçə gün əvvəl İzmirdə böyük bir fəlakət baş verdi. 

Prezident İlham Əliyev: Mən Prezidentə zəng etdim, başsağlığı verdim. 

Binəli Yıldırım: Bəli, İzmirdən seçilən deputat olduğuma görə hadisənin baş verdiyi ilk andan orada 

idim. Axtarış-xilasetmə işləri zamanı vətəndaşlarımızın dağıntılar altından sağ çıxarılması, xəsarət alanların 

müalicəsi üçün böyük səy göstərdik. Prezidentimiz də oraya gəldi. O da lazımi göstərişlərini verdi. 

Təbii ki, Türkiyə olaraq biz Azərbaycanın bu haqlı mübarizəsində əvvəldən bəri daim onun 

yanındayıq. Heydər Əliyev cənablarının “Bir millət, iki dövlət” şüarını o gündən bu günədək davam 

etdiririk. Bilirik ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Siz yerdən göyə qədər haqlısınız. Çünki Azərbaycan bu 

müharibədə öz torpaqlarını işğalçılardan təmizləyir. 

Azərbaycan 27 ildir davam edən bu işğala son qoyur, öz ərazilərinin azad olunmasını təmin edir. 

Buna görə Azərbaycan gecə-gündüz böyük vətənpərvərlik nümunəsi göstərərək hər gün qəhrəmanlıq 

dastanları yazır. Buraya gələrkən bir qədər əvvəl yenə bir xəbər oxudum, bir təyyarə məhv edilib. 

 

X  X  X 

 

Görüşdən sonra Prezident İlham Əliyev Binəli Yıldırım ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

Dövlətimizin başçısı nümayəndə heyətinin üzvləri ilə də xatirə şəkli çəkdirdi. 

Binəli Yıldırım xatirə hədiyyəsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. 
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Daha sonra Milliyətçi Hərəkət Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri Cəlal Adan MHP-

nin sədri Dövlət Baxçalının adından Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdədə törətdiyi cinayət əməlləri barədə 

maarifləndirici videoçarxlar hazırlayıb 

 

[14:44] 02.11.2020  

 

İşğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin raket və ağır artilleriya hücumları 

nəticəsində Azərbaycanın qədim tarix və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Bərdədə 27 nəfər həlak olub, 

105 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, tarix-mədəniyyət abidələrinə, o 

cümlədən nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Ermənistan 

Azərbaycanın tarixi-mədəni irs mərkəzlərindən biri olan qədim Bərdə şəhərinə raket zərbələri endirməklə 

bir daha özünün təcavüzkar və işğalçı mahiyyətini nümayiş etdirib. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti tərəfindən Ermənistan 

Respublikasının silahlı qüvvələrinin Bərdədə törətdiyi cinayət əməlləri barədə dünya ictimaiyyətinin 

məlumatlandırılması məqsədilə fransız, ispan, alman, rus, ingilis və ərəb dillərində növbəti dəfə 

maarifləndirici videoçarxlar hazırlanıb. 

Ermənistanın işğalçı və təcavüzkar mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi, işğalçı 

dövlətə qarşı beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulmuş sanksiyaların tətbiq olunması məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün beynəlxalq qurumlara müraciət edilməsi təmin ediləcək. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0ZwL0fQT0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=mr1EeDcFJh8 

https://www.youtube.com/watch?v=vNwin9vKuMg 

https://www.youtube.com/watch?v=FdfKMg8e3eU 

https://www.youtube.com/watch?v=KqUSL9MRH7U 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9G-ccEIMs 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: ABŞ-dakı radikal erməni lobbi qruplarının “New York Times”a qarşı 

hücumlarını və təhdidlərini qətiyyətlə pisləyirik 

 

[13:54] 02.11.2020  

 

ABŞ-dakı radikal/şovinist erməni lobbi qruplarının Fransada TF1 çəkiliş qrupuna qarşı olduğu kimi, 

“New York Times”a qarşı da hücumlarını və təhdidlərini qətiyyətlə pisləyirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” hesabında bildirib. 

“İfadə azadlığını, azad medianı boğmağa çalışırlar. Həmin reportajın bəzi hissələri ilə razılaşmasaq 

da, biz onların işlərinə hörmət edirik”, - deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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“CBS”: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi San-Fransisko yarımadasında “söz davası”na çevrilib 

 

[11:51] 02.11.2020  

 

Amerikanın “CBS” kanalı San-Fransiskodakı azərbaycanlı icma üzvlərinin erməni təcavüzünə və 

Azərbaycan ərazilərinin işğalına qarşı nümayişi barədə söhbət açıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, süjetdə münaqişə zonasında sentyabrın 27-də döyüşlərin yenidən 

başlanması və indi hər iki icmanın təmsilçilərinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki münaqişə 

haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq uğrunda mübarizə aparmaları barədə bildirilir. Bu münaqişə San-

Fransiskoda “söz davası”na çevrilib. 

Azərbaycan icmasının nümayəndələri ictimaiyyətin diqqətini çəkmək və hadisələrin birtərəfli 

işıqlandırılmasına qarşı etirazlarını ifadə etməkdən ötrü San-Fransisko şəhərində yürüş keçiriblər. 

Yürüşün təşkilatçısı Nərmin Babayeva telekanala müsahibəsində deyib: “KİV-lər ermənilərin 

etirazlarını işıqlandırırlar, lakin biz küçələrə çıxdıqda, bizim etiraz aksiyamız az halda işıqlandırılır”. 

Aksiya iştirakçıları bəyan ediblər ki, 1991-ci ildən başlayaraq ermənilər azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağ 

regionundan sıxışdırıb çıxarır, regionda etnik təmizləmə aparırlar. 

“Birgə yaşayış yolu ilə sülh əldə olunacaq. Biz istəyirik ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən erməni 

ordusu bu ərazilərdən çəkilsin, münaqişəyə qədər orada yaşayan azərbaycanlılar öz doğma yurdlarına 

qayıtsınlar”, - deyə aksiyanın Ayka Ağayeva ad-soyadlı iştirakçısı bildirib. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən cəbhənin Zəngilan istiqamətində mövqelərimizə hücum etməyə cəhd göstərib 

 

[10:57] 02.11.2020  

 

Noyabrın 1-də gün ərzində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri hücum etməyə cəhd göstərib. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, düşmən bu 

istiqamətdə bir sıra əlverişli yüksəklikləri ələ keçirmək məqsədilə minaatanlardan və müxtəlif iri çaplı 

silahlardan istifadə etməklə bölmələrimizin mövqelərini atəşə tutub. 

Düşmənin hücuma keçmək niyyəti bölmələrimiz tərəfindən vaxtında aşkar edilib və həyata keçirilən 

uğurlu əməliyyat nəticəsində qarşı tərəf ciddi itkilərə məruz qalıb. 

Döyüş nəticəsində canlı qüvvə sarıdan 30-dək itki verən düşmən, Ermənistan ərazisinə çəkilməyə 

məcbur edilib. 

Bölmələrimizin şəxsi heyətinin sayıqlığı nəticəsində mövqelərimizə havadan hücum edən düşmənin 

Su-25 döyüş təyyarəsi də məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibini, Türkiyənin 

Odalar və Borsalar Birliyinin prezidentini, Özbəkistanın Ticarət və Sənaye Palatasının sədrini və 

Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye Palatasının prezidentini qəbul edib  

 

[10:22] 02.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 2-də Türkdilli Dövlətlərin 

Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyevi, Türkiyənin Odalar və Borsalar Birliyinin prezidenti 

Mustafa Rifatı, Özbəkistanın Ticarət və Sənaye Palatasının sədri Adham İkramovu və Qırğızıstanın Ticarət 

və Sənaye Palatasının prezidenti Marat Şarşekeyevi qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

- Xoş gəlmisiniz. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Ticarət və Sənaye Palatasının Bakıdakı 

toplantısı çox əlamətdar hadisədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hazırda Vətən müharibəsi aparır, bu 

toplantının xüsusi önəmi vardır. Biz bunu bizə göstərilən dəstək və həmrəylik əlaməti kimi qəbul edirik, 

buna görə sizə təşəkkür edirik. Bu, növbədənkənar toplantıdır və bunun əsas məqsədi ölkəmizə mənəvi 

dəstəyin göstərilməsidir. 

Müharibənin ilk günlərindən biz Türkiyənin və digər qardaş, dost ölkələrin dəstəyini hiss edirik. 

Bildiyiniz kimi, Türkiyə Respublikasının Prezidenti, mənim əziz qardaşım bizə ilk dəstək verdi, çox 

əhəmiyyətli bəyanatlar verdi. Demişdi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Ondan 

sonra digər dost, qardaş ölkələrin dövlət və hökumət başçıları – Pakistan, Əfqanıstan və digər dövlətlərin 

dövlət və hökumət başçıları bizə dəstək göstərdilər. Şadam ki, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası bizə 

dəstək göstərmişdir və Şuranın çox önəmli bəyanatı olmuşdur. Bu, türkdilli ölkələr arasındakı birliyin, 

həmrəyliyin təzahürüdür. Eyni zamanda, deyə bilərəm ki, Azərbaycan dünya miqyasında da çox böyük 

dəstək almışdır. Qoşulmama Hərəkatı 120 ölkəni özündə birləşdirən, BMT-dən sonra ikinci böyük 

beynəlxalq təsisatdır və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da bizə dəstək göstərmişdir. Bu, əlbəttə, bir daha onu 

göstərir ki, bizim işimiz haqq işidir, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik, öz ərazimizdə müharibə 

aparırıq, eyni zamanda, bu təşkilatlarda cəmləşən ölkələrin Azərbaycana olan münasibətinin əlamətidir. 

Bir aydan çoxdur ki, müharibə gedir. Biz işğalçılara dərs veririk, onları torpaqlarımızdan qovuruq. 

Artıq bir çox yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilibdir. Hər həftə onlarla yeni yaşayış məntəqəsi - şəhərlər, 

kəndlər, qəsəbələr işğalçılardan azad edilir və Müzəffər Azərbaycan Ordusu öz uğurlu əməliyyatlarını 

davam etdirir. 

İşğal edilmiş ərazilərdə vəziyyət acınacaqlıdır. Bizim bütün tarixi, dini abidələrimiz dağıdılıb, təhqir 

edilib. Ermənilər Zəngilan rayonunda, işğal edilmiş ərazilərdəki məsciddə donuz saxlayırdılar, bu 

videogörüntülər internetdə var və bu, bütün müsəlman aləmini hiddətləndirir. Bu, bir daha onu göstərir ki, 

Ermənistan dövləti bütün müsəlman aləminə nifrətlə yanaşır, əks-təqdirdə belə alçaq hərəkətlər baş 

verməzdi. Əlbəttə ki, bütün müsəlman dünyası bir daha görür ki, biz hansı vəhşi düşmənlə üz-üzəyik. 

Döyüş meydanında bizim qabağımızda dayana bilməyən Ermənistan şəhərlərimizi, kəndlərimizi hər gün 

atəşə tutur. Bu gün səhər mənə verilən məlumata görə səhər saat 6-dan, - indi saat 9-a beş dəqiqə qalır, - 

bizim şəhər və kəndlərimizə 200-dən çox mərmi atılıbdır. Bu bir ay ərzində namərd atəş nəticəsində 91 

mülki şəxs həlak olub, onlardan 10-u uşaqdır, 404 mülki şəxs yaralanıbdır və 2 mindən çox ev dağılıbdır. 

Ermənistan maksimum çox insanı öldürmək üçün qadağan olunmuş silahlardan istifadə edir. Bizim isə 

intiqamımız döyüş meydanındadır. Bunu mən dəfələrlə bildirmişdim, demişdim ki, biz intiqamımızı döyüş 

meydanında alacağıq və alırıq. Düşməni qovuruq və sona qədər qovacağıq. Eyni zamanda, Ermənistana üç 

dəfə şans verildi. Bizim ordumuzun uğurlu əməliyyat keçirməsinə baxmayaraq, biz beynəlxalq vasitəçilərin 

təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq üç dəfə atəşkəslə bağlı razılığa gəldik. Üç dəfə də Ermənistan bunu 

kobudcasına pozmuşdur - Birinci dəfə Gəncəni ballistik raketlərlə bombalaması ilə. İkinci dəfə atəşkəsdən 

4-5 dəqiqə keçəndən sonra atəşkəsi pozdu. Üçüncü dəfə isə Bərdəyə “Smerç” raketi ilə atəşin açılması 

nəticəsində 21 insan həlak olmuş, 70 insan yaralanmışdır. Gəncəyə isə iki ballistik raketlə atəş nəticəsində 

30-a yaxın insan həlak olmuşdur. Bax bu, erməni faşizminin eybəcər sifətidir. Biz nəinki öz torpaqlarımızı 
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düşməndən azad edirik, biz region üçün böyük təhlükə mənbəyi olan erməni faşizminin belini qırırıq və 

bunu davam etdirəcəyik. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, heç kim bizi bu yoldan çəkindirə bilməz. 

Bununla yanaşı, mən dəfələrlə demişəm və bu, mənim mövqeyimdir, əgər Ermənistan, misal üçün, 

bu gün atəşi dayandırsa və danışıqlar masası arxasında konstruktiv mövqe nümayiş etdirsə, qalan 

torpaqlarımızdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı üzərinə konkret öhdəlik götürsə, biz dayanmağa hazırıq. 

Biz hesab edirik ki, münaqişənin hərbi həlli siyasi müstəviyə keçməlidir və biz buna hazırıq. Ümid edirəm 

ki, Ermənistanın acı məğlubiyyəti onları vadar edəcək ki, onlar çox ciddi düşünərək bu qərara gəlsinlər. 

Ancaq biz bunun əksini görürük. Ermənistan baş naziri Rusiya Prezidentinə məktub göndərir və hərbi 

yardım istəyir. Bu, tamamilə qəbuledilməzdir. Buna heç bir əsas yoxdur. Biz öz torpağımızda düşməni 

əzirik, vururuq və torpaqlarımızdan çıxarırıq. Biz Ermənistana hər hansı bir təcavüz etməmişik. Bu 

birincisi. İkincisi, Rusiya Minsk qrupunun həmsədr ölkəsidir, bütün həmsədrlər kimi neytral mövqedə 

olmalıdır və həmsədrlərin, əslində, ATƏT tərəfindən onlara verilmiş mandatı bunu tələb edir. Paşinyanın 

bu məktubu göndərməsi onun əslində, etirafıdır. Etiraf edib ki, Ermənistan məğlub olub. Hesab edirəm ki, 

bu etiraf Ermənistan cəmiyyətində də ciddi təhlil olunmalıdır və Ermənistan rəhbərliyinə ciddi təzyiq 

edilməlidir ki, bu müharibə dayandırılsın, işğalçılar bizim torpaqlarımızdan çıxsın və bölgədə sülh təmin 

edilsin. 

Mən bir daha sizə bu gözəl təşəbbüsə görə təşəkkürümü bildirirəm, xoş gəlmisiniz. Əminəm ki, 

tədbiriniz uğurlu keçəcəkdir. Sağ olun. 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev dedi: 

-Təşəkkür edirəm, cənab Prezidentim. Bu dəfə Türk iş dünyası qardaş Azərbaycanın səsini bütün 

dünyaya çatdırmaq üçün Bakıya gəlib. Bu münasibətlə məni və digər türk dünyası palatalarının sədrlərini 

qəbul etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. 

Ermənistanın Azərbaycana hücumlarının başladığı ilk günlərdən bəri Türk Şurası olaraq, Türk 

dünyası olaraq biz qardaş Azərbaycanın yanındayıq. Lazımi bəyanatlar verdik, açıqlamalar etdik. Mən 

Gəncəyə getdim. Orada da mətbuat nümayəndələri ilə görüşdə bizim daha sərt mövqeyimizi ifadə etdik. 

Bu Vətən müharibəsində biz Azərbaycanın yanındayıq. Türk dünyası və Türk Şurasının Azərbaycanın işğal 

altındakı torpaqlarını qeyd-şərtsiz geri almaq məsələsində qanuni haqqı barədə dəstəyimi ifadə etdim. 

Münaqişənin yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq 

birliyin tanıdığı sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında həlli lazımdır deyirik. 

Cənab Prezident, işğal altındakı torpaqların azad edilməsi yolunda şəhid olan bütün azərbaycanlı 

şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. 

Bugünkü tədbirimizdə - Türkdilli Dövlətlərin Ticarət və Sənaye Palataları rəhbərlərinin iclasında 

həmrəyliyimizi bir daha ifadə edəcəyik. Bir daha qardaş Azərbaycanın yanında olduğumuzu bəyan 

edəcəyik. Dünən İstanbulda Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Türk Şurasının, 

türk dünyasının Səhiyyə Nazirlərinin iclasını keçirdik. Bu tədbirdə də biz qardaş Azərbaycana tam və 

hərtərəfli dəstəyimizi bir daha ifadə etdik. 

Bildiyiniz kimi, ötən il Bakıda keçirilən Zirvə toplantısında Türk Şurasına üzv ölkələrin prezidentləri 

bizə təlimat verdilər. İndi biz Türk Şurasının 2021-ci il üçün strategiyasını, Türk dünyasının 2040-cı il üzrə 

hədəflərini hazırlayırıq. İnşallah növbəti Zirvə toplantısında bu sənədlər Sizlər tərəfindən qəbul ediləcəkdir. 

Türk Şurası hər zaman Sizinlə birlikdədir, cənab Prezident. Hamımız Azərbaycanıq. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. 

Türkiyənin Odalar və Borsalar Birliyinin prezidenti Mustafa Rifat dedi: 

-Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Yenidən Bakıda Sizinlə görüşmək 

bizim üçün böyük xoşbəxtlikdir. Türk Ticarət və Sənaye Palataları olaraq bugünkü səfərimizin əsas 

məqsədi Türkdilli Dövlətlərin Ticarət və Sənaye Palatasına üzv ölkələrin rəhbərlərinin növbədənkənar 

iclasında iştirak etməkdir. Özbəkistanın Ticarət və Sənaye Palatasının sədri, Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye 

Palatasının prezidenti də buradadır. Eyni zamanda, Qazaxıstanın Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti 

də videokonfransla qatılacaq, çünki o, bu gün idarə heyətinin iclasında iştirak edir. 

Bu gün Sizinlə birlikdə olduğumuzu ifadə etmək üçün buraya səfərə gəldik. Düz bir il əvvəl Zirvə 

toplantısında yenə Sizinlə birlikdəydik. Həmin vaxt Türk dünyasından 1200 iş adamı ilə çox faydalı iclas 

keçirmişdik. Zirvə toplantısına da bizi dəvət etmişdiniz. Eyni zamanda, Türkiyədən 50 milyon nəfəri 

özündə birləşdirən işçi ittifaqlarını, məmur ittifaqlarını, ticarət konfederasiyalarını təmsil edən səkkiz qeyri-

hökuməti təşkilatının rəhbərləri də mənimlə birlikdə buraya gəliblər. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1465 
 

Biz 50 milyon nəfəri təmsil edən türk iş dünyası birliklərinin rəhbərləri olaraq, azərbaycanlı 

qardaşlarımızın yanında olduğumuzu nümayiş etdirmək üçün buradayıq. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun. 

Mustafa Rifat: Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Yaralı əsgərlərimizə və vətəndaşlarımıza 

Allahdan şəfa diləyirik. Sizin liderliyinizlə Azərbaycan Ordusunu təbrik edirik. Bizim otuz illik həsrətimizə 

son qoyursunuz. Allah Sizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Bizim üzərimizə hansı vəzifə düşürsə, 

türk qardaşlarınızın, Türkiyədəki qardaşlarınızın üzərinə hansı vəzifə düşürsə, 24 saata yanınızdayıq. Bizə 

xəbər göndərməyiniz kifayət edər, cənab Prezident. O gündən bəri Türkiyənin Odalar və Borsalar Birliyinin 

binasının önünü biz Azərbaycan bayrağımızla bəzədik. O gündən bəri belədir. Bu, bütün sosial mediada 

yayıldı. O gün ki, Siz əməliyyata başladınız, Ankaranın ən prestijli binalarından birində Azərbaycan 

bayrağını qaldırdıq. 

Yenə bir tapşırığınız olarsa, məmnun qalarıq. Bizim də bu işdə xidmətimiz olarsa, çox xoşbəxt 

edərsiniz bizi. Təşəkkür edirik. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun, mən çox təşəkkür edirəm. Sizə bir daha dərin 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu günlərdə bütün Azərbaycan xalqı birlik göstərir və 

bütün Azərbaycan xalqı dünyada bu məsələyə, bu müharibəyə münasibəti çox böyük həssaslıqla izləyir. Bu 

da başadüşüləndir. Çünki 30 il ərzində bizim torpaqlarımız işğal altında idi və beynəlxalq vasitəçilərin 

səyləri heç bir səmərə verməmişdir. Sadəcə olaraq, vaxtı uzatmaq, münaqişəni dondurmaq və işğalı əbədi 

etmək istiqamətində atılan addımları biz görürdük və Azərbaycan xalqı görürdü. Ona görə, bu son bir ay 

ərzində dünyada bu məsələ ilə bağlı səslənən hər bir fikrə, hər bir mövqeyə Azərbaycan xalqı çox böyük 

həssaslıqla yanaşır və ilk günlərdən bizim qardaş ölkələrimizdən bu dəstəyi görüncə əlbəttə ki, biz daha da 

ruhlandıq. Bu, bizə daha da böyük mənəvi güc verdi və bir daha gördük ki, bizim birliyimiz sözdə deyil, 

əməldədir. Sizin bu gün burada olmağınız bunu bir daha göstərir. Siz də Rifat bəy, qeyd etdiyiniz kimi, bir 

il bundan öncə Bakıda Türk Şurasının toplantısının keçirilməsi çox əlamətdar hadisə idi. Biz məhz bu 

məsələlərlə bağlı fikirlərimizi bildirmişdik ki, biz bir yerdə olmalıyıq, bütün məsələlərdə bir-birimizi 

dəstəkləməliyik. Hər zaman əgər kimsə çətin vəziyyətə düşərsə, mənəvi dəstək göstərilməlidir və bunu biz 

görürük. Ona görə sizin bugünkü toplantınıza mən xüsusi önəm verirəm. Əminəm ki, bütün Azərbaycan 

xalqı bunu layiqincə qiymətləndirəcəkdir. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. 

Özbəkistanın Ticarət və Sənaye Palatasının sədri Adham İkramov və Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye 

Palatasının prezidenti Marat Şarşekeyev bu günlərdə öz ölkələrinin Azərbaycanla həmrəy olduqlarını bir 

daha ifadə etdilər. 
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Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

 

[10:08] 02.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən 

bölmələrimizin mövqelərini minaatan və atıcı silahlardan atəşə tutub. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 2-nə 

keçən gecə müxtəlif vaxtlarda Ermənistanın Noyemberyan, Berd və Vardenis rayonlarından Azərbaycanın 

Qazax, Tovuz və Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqeləri düşmən tərəfindən atəşə 

tutulub. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisini atəşə tutur 

 

[08:05] 02.11.2020  

 

Noyabrın 2-də saat 06.00-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ağdam və 

Ağcabədi rayonlarının kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. 

AZƏRTAC-a bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhədə noyabrın 2-nə olan son vəziyyət 

 

[07:57] 02.11.2020  

 

Noyabrın 1-i gün ərzində və 2-ə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, döyüş 

əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. 

Müdafiə olunan düşmən bölmələri cəbhənin bəzi istiqamətlərində şəxsi heyət və hərbi texnikada 

itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Düşmənin silah, sursat, ərzaq ehtiyatları tükənmək üzrədir. 

Avtomobil və digər hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri çatışmır. 

Sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd BM-

21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 3 ədəd sursatla dolu yük maşını və 5 

ədəd digər avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA mütəxəssisləri cəbhəboyu ərazilərdə top mərmisi, raket, radiopelenqator və mərmi 

qalıqları aşkarlayıb 

 

[03:24] 02.11.2020  

 

Noyabrın 1-də Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə (ANAMA) Ağcabədi, 

Füzuli, Goranboy və Tərtər ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” 

Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 14 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş çağırışlar əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Qaradolaq, Hacılar kəndləri, Füzuli rayonunun 

Arayatlı, Alxanlı, Şükürbəyli kəndləri və Horadiz şəhəri, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi, 

Tərtər rayonunun Buruc kəndi, Şah, Şıxarx, Narlıq qəsəbələri və Ş.İ.Xətai küçəsi ərazisinə Daxili İşlər 

Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 17 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. 

Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 125 mm-lik top mərmisi (OF-26), 1 ədəd idarə olunan 

raket, 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator və 41 ədəd partlamış mərmi 

qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 42 777 nəfər mülkü 

şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev ermənilərin saxtakarlığını ifşa edib 

 

[02:12] 02.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” səhifəsində ermənilərin saxtakarlığını ifşa 

edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi hesabında iki şəkil paylaşaraq bunları yazıb: “Şəkil 

1: Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Tərtər rayonunun Ələsgərli kəndi atəşə tutuldu. Günün fotosu kimi 

paylaşdım. Erməni “Smerch” raketinin mühərrik hissəsi masaya düşərək yerə girib. 

Şəkil 2: Uğursuz erməni saxtakarlığı. Onlar hörümçək torunu belə təmizləməyi unudublar”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistanda xarici muzdluların olması “Reuters”in reportajında 

təsdiqlənib 

 

[01:44] 02.11.2020  

 

Xarici döyüşçülərin və muzdluların Ermənistan silahlı qüvvələri sıralarında olması “Reuters” 

agentliyinin reportajında təsdiqlənib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə özünün “Twitter” səhifəsində Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 

Hacıyev yazıb. 

H.Hacıyev bildirib: “Biz dəfələrlə bildirmişik ki, Livandan və Suriyadan olan muzdlular, eləcə də 

PKK terrorçuları Ermənistandadırlar”. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyevin adına sosial şəbəkələrdə saxta profillər yaradılıb 

 

[00:35] 02.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin adına sosial şəbəkələrdə saxta profillər yaradılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” hesabında məlumat verib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib: “Hörmətli izləyicilər! Mənim adıma “Twitter”də @hikmet_hajiyev 

və “Telegram” kanalında Hikmet Hajiyev kimi ünvanlar yaradılıb. Bundan əvvəl “Instagram” və 

“Facebook”da belə saxta profillər yaradılıb. Mənim yalnız “Twitter”də @HikmetHajiyev adlı hesabım 

vardır”. 

Daha bir tvitdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi onun adına açılan saxta profildən Ermənistan 

XİN-nin səhifəsində şərhlər yazılmasını da qeyd edib: “Erməni təbliğat maşını mənim adımdan belə saxta 

profillər yaradır və sonra Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə şərhlər yazır. Bu cəfəngiyyatdır”. 

 

AZƏRTAC 
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1 noyabr 

 
Düşmənin canlı qüvvəsi aviazərbələrlə məhv edilib 

 

[22:53] 01.11.2020  

 

Oktyabrın 31-də Hərbi Hava Qüvvələrinin Su-25 həmlə təyyarəsi düşmən mövqelərini bombardman 

edib. 

Endirilən aviazərbələr nəticəsində düşmənin səngərlərdə və yeraltı sığınacaqlardakı xeyli sayda canlı 

qüvvəsi məhv edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən düşmənin canlı qüvvəsinin məhv 

edilməsinin videogörüntüsünü təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin hərbi avtomobil korteji məhv edilib 

 

[21:52] 01.11.2020  

 

Oktyabrın 31-də saat 17:00 radələrində ərazinin havadan müşahidəsi zamanı cəbhənin Xocavənd 

istiqamətində hərbi avtomobil kortejinin hərəkəti qeydə alınıb. 

İstiqamətlənmiş və kombinəedilmiş havadan və artilleriyanın dəqiq atəş zərbələri ilə kortejin 

tərkibində olan bir neçə avtomobil və şəxsi heyət məhv edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən kortejin məhv edilməsinin 

videogörüntüsünü təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Livan erməniləri kütləvi şəkildə muzdlular qismində döyüşlərə cəlb olunur 

 

[21:22] 01.11.2020  

 

Livan erməniləri kütləvi şəkildə muzdlular qismində Azərbaycana qarşı döyüşlərə cəlb olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə məlumat “Reuters” agentliyinin yaydığı məqalədə yer alıb. 

Məqalədə deyilir ki, Livandakı maliyyə böhranı Vartkes adlı ermənini bu yay Ermənistana getməyə 

məcbur edəndə, o, heç Dağlıq Qarabağda döyüşəcəyini ağlına gətirmirdi. 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi diaspordan bir çoxunun (dəqiq rəqəm göstərmədən) 

döyüşlərə getmək üçün müraciət etdiyini söyləyib. Yerli təlimatçı deyib ki, Argentina və ABŞ kimi uzaq 

ölkələrdən yüzlərlə erməni döyüş təlimi keçmək üçün Ermənistana gəlib. 

Dünyanın ən böyük erməni icmalarından biri – təxminən 140 min erməni mənşəli toplum Livanda 

hökm sürən maliyyə böhranına baxmayaraq, pul toplayıb Ermənistana yardım göndərib. 

Yerevanda yerli və xarici könüllülərin təlimi ilə məşğul olan Karapet Agacanyan “Reuters” 

agentliyinə onun düşərgəsində təxminən 10 Livan ermənisinin təlim keçdiyini söyləyib. Onun sözlərinə 

görə, sentyabrın sonunda döyüşlər başlayanda onlar cəbhə bölgəsinə getmək üçün Beyrutdan gəliblər. 

Çoxsaylı erməni əsilli livanlılar döyüşlərdən hələ bir neçə ay əvvəl Beyrutdan İrəvana gedirdilər. Livandakı 

iqtisadi böhran və bunun ardınca avqust ayında Beyrut limanında təxminən 200 insanın ölümü ilə 

nəticələnən partlayış miqrasiyanı gücləndirdi. 

Erməni İnqilab Federasiyası partiyasının rəhbəri, livanlı deputat Hagop Pakradounyan Livandan 

könüllüləri qeydiyyata alan və göndərən hər hansı bir təşkilatın olmadığını söyləyib. O deyib ki, 

qeydiyyatdan keçmək üçün Beyrutdan təxminən 20 nəfər gəlib. Kiminsə döyüşdə iştirak etmək üçün 

çağırılıb-çağırılmadığı aydın deyildi. 

Qeyd edək ki, Livanın Ancar şəhərindən gələrək müharibədə iştirak edən muzdlulardan biri – opera 

müğənnisi Kevork Xacyanan döyüşdə məhv edilib. Məqalədə bu barədə də məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Hazırda ordumuz əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir 

 

[20:07] 01.11.2020  

 

Ötən sutka ərzində düşmən Tərtər və Ağcabədi rayonlarında yaşayış məntəqələrimizi, o cümlədən 

Ermənistanın Berd, Çəmbərək və Gorus rayonlarından Tovuz, Gədəbəy və Qubadlıda yerləşən 

bölmələrimizin mövqelərini artilleriya və digər atıcı silahlardan atəşə tutub. Əsasən Ağdərə, Ağdam, 

Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan istiqamətlərində aparılan döyüş əməliyyatlarında ordumuzun cavab 

tədbirləri nəticəsində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 1 ədəd piyada döyüş maşını, dörd ədəd "Qrad" 

yaylım atəşli reaktiv sistemi, 8 ədəd müxtəlif tipli topu, 2 rabitə qülləsi, ikisi sursatla dolu olmaqla 7 ədəd 

avtomobil texnikası dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov noyabrın 1-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə deyib. 

Mətbuat katibi bildirib ki, düşmənə məxsus silah və sursat ələ keçirilib. Cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində gün ərzində düşmənin iki artilleriya batareyası məhv edilib. “Bir daha qeyd etmək 

istəyirəm ki, Azərbaycan Ordusunun Ermənistan ərazisində heç bir hərbi məqsədi yoxdur. Bununla yanaşı, 

biz xəbərdarlıq etmişik ki, Ermənistan ərazisindən bölmələrimizin mövqelərinə və yaşayış məntəqələrimizə 

atəş açan düşmən mövqeləri və döyüş vasitələri adekvat tədbirlər çərçivəsində legitim hərbi hədəflərə 

çevrilir”, - deyə o bildirib. 

Anar Eyvazov qeyd edib ki, Azərbaycan Ordusu müasir texnoloji silahlarla düşmənin komanda-

idarəetmə məntəqələrini, raket və artilleriya vasitələrini, döyüş texnikasını və təminatını sıradan çıxararaq 

onu faktiki olaraq iflic vəziyyətinə gətirir. Müasir texnoloji silahlar ordumuzun güc alətlərindən yalnız 

biridir. Müharibənin taleyini müəyyən edən başda Müzəffər Ali Baş Komandanımız olmaqla döyüş 

meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan əsgəri və onun cəsur komandiridir. Məhz onların səyi 

nəticəsində iflic vəziyyətinə düşən Ermənistan ordusu arsenalında olan köhnə və istismar müddəti bitmiş 

silah sistemlərini də döyüşə cəlb edir. 

"İstisna olunmur ki, Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə alan düşmənin bu 

tip sistemlərdən atdığı raketlərin bəziləri uçuş trayektoriyalarını dəyişərək işğal altında olan yaşayış 

məntəqələrinin və oradakı mülki obyektlərin üzərinə düşür. Hazırda ordumuz əməliyyat şəraitinə tam 

nəzarət edir. Qələbə bizimlədir", - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsi 

 

[19:58] 01.11.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsinin videogörüntüsünü paylaşıb. 

AZƏRTAC həmin videogörüntünü təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın “Smerç” silahlarından istifadə etməsi onun beynəlxalq aləmdən təcrid olunması ilə 

nəticələnə bilər 

 

[19:54] 01.11.2020 

 

“Amnesty International” Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı ilk dəfə olaraq etiraf edib ki, 

Ermənistan silahlı qüvvələri dünyanın bir çox ölkələrində qadağan olunmuş kasetli döyüş sursatlarından 

istifadə edir. Bərdə şəhəri atəşə tutularkən seçimsiz təsir göstərən mərmilərdən istifadə edilməsi qeydə 

alınıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiyanın “news.ru” nəşrində dərc edilmiş material bu barədədir. 

Materialda qeyd edilir ki, ilk növbədə, mülki əhali üçün təhlükəli silahdan istifadə edilməsi nəinki Qarabağ 

münaqişəsini insanlığa zidd hadisəyə çevirmək cəhdidir, həm də Ermənistanın resurslarının çatışmamasına 

dəlalət edir. Ermənistan əraziləri nəinki atəşə tutmağa, hətta minalamağa da hazırdır. Görünür, bu, 

Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Qarabağın ən iri şəhərlərinə əhəmiyyətli dərəcədə yaxınlaşmasının 

nəticəsidir. 

“Amnesty International”ın verdiyi məlumata görə oktyabrın sonlarında Azərbaycanın Bərdə 

şəhərində yaşayış məhəllələri atəşə tutularkən, Yerevan kasetli döyüş sursatlarından istifadə edib. 

Azərbaycan hökumətinin rəsmi məlumatına görə həmin hücum nəticəsində azı 21 nəfər öldürülüb, 70-dən 

çox adam yaralanıb. 

Hüquq müdafiəçiləri amerikanın “Vice News” nəşrində dərc olunmuş fotoşəkilləri təhlil edərək 300 

mm çaplı yaylım atəşli “Smerç” reaktiv sistemindən atılmış bir neçə mərminin düşməsi faktını təsdiq 

ediblər. Məsələn, 9H235 qəlpəli döyüş elementlərinin fraqmentləri tapılıb. Amnesty vurğulayır ki, bu 

mərmilər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tətbiq edilib. Kasetli döyüş sursatının tətbiq edilməsini 

qəlpələrin düşdüyü yerdə əmələ gəlmiş çuxurların xüsusiyyətinə əsasən, atəşin istiqamətini isə daha kiçik 

çaplı mərmilərin baş hissələrinin, mühərriklərinin və arxa hissələrinin təhlili yolu ilə müəyyən etmək olar. 

Mərmilərin oriyentasiyası uçuşun trayektoriyasını göstərir. 

Nəşrdə “Amnesty International”ın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Mari 

Strazersin sözlərinə istinad edilir. M. Strazers bu atəşləri şərh edərək deyib: “Kasetli döyüş sursatları ilə 

mülki ərazilərə atəş açılması ağılsız və qəddar hərəkətdir, bu, saysız-hesabsız ölüm, yaralanma və əzab-

əziyyətə gətirib çıxarır. Kasetli döyüş sursatları mahiyyət etibarilə seçimsiz göstərən edən silahlardır və 

istənilən hallarda onlardan istifadə beynəlxalq humanitar hüquqa görə qadağandır”. 

Müəyyən şəraitdə kasetli mərmilərin tətbiq edilməsi müharibə cinayəti sayıla bilər, çünki, bu mülki 

əhalinin təhlükəsizliyinə etinasızlığı sübut edir. Kasetli döyüş sursatları onlarca, hətta yüzlərcə kiçik ölçülü 

sursatlarla təchiz olunur. Bu sonuncular yaylım atəşli reaktiv sistemin və ya aviabombanın konteyner 

hissəsinə yerləşdirilir. Onlar müəyyən yüksəklikdə atılır, təqribən stadion ölçülü sahəyə təsir göstərir və 

nəzəri baxımdan kontakt zamanı işə düşür. Əslində isə atəş zamanı onların əksəriyyətində detonasiya baş 

vermir. Beləliklə, kiçik çaplı onlarca mərmi açılmamış qalır. Yaşayış sahələrinə kasetli döyüş sursatı 

atılması mahiyyət etibarilə həmin sahənin piyadalar əleyhinə kiçik minalarla əlavə minalanmasına 

bərabərdir. 

“news.ru” nəşrində bildirilir ki, “Amnesty International” nəşrindəki material dərc ediləndən dərhal 

sonra Ermənistan özünün məsuliyyəti mövzusunu beynəlxalq gündəlikdən çıxarmağa çalışıb, Azərbaycan 

silahlı qüvvələrinə qarşı eyni ittihamı irəli sürüb. Məsələn, Yerevanın iddialarına görə guya Bakı oktyabrın 

31-də səhər ağ fosforlu silahdan istifadə edib. Məlumdur ki, bu silahın tətbiq olunması Cenevrə 

konvensiyaları ilə qadağan edilib. Lakin, Yerevan hər hansı ağlabatan videosübutlar və ya heç olmasa 

fotosübutlar təqdim etməyib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi operativ surətdə cavab verib, bu 

ittihamları tamamilə əsassız adlandırıb. Nazirlik oktyabrın 31-də bu məsələyə aydınlıq gətirib: “Rəsmən 

bəyan edirik ki, Azərbaycan ordusunun təchizatında beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş silahlar və 

sursatlar yoxdur”. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin seçimsiz təsir göstərən silahlardan istifadə etmək cəhdləri Bakıda 

müxtəlif səviyyələrdə dəfələrlə göstərilib. Məsələn, oktyabrın 10-da bildirilmişdi ki, Yerevan Dağlıq 

Qarabağda döyüş əməliyyatları zamanı kasetli döyüş sursatlarından və hətta içərisinə ağ fosfor doldurulmuş 

tüstülü mərmilərdən mülki obyektlərə qarşı istifadə edir. O vaxt Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin 

Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) əməliyyatlar üzrə meneceri Elnur Qasımov 

bildirmişdi ki, oktyabrın 8-də Füzuli rayonunun Arayatlı kəndinin yaxınlığında içərisinə ağ fosfor 
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doldurulmuş mərmi aşkar edilib. Yevlax, Goranboy və Ağcabədi rayonlarında isə kasetli bombaların 

fraqmentləri tapılıb. 

Beynəlxalq müşahidəçilər də müvafiq faktlar göstəriblər. Məsələn, oktyabrın 6-da Avropada 

Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının (ATƏT PA) sədri Georgi Sereteli 

qadağan olunmuş kasetli bombaların tətbiq edilməsi barədə bəyanatla çıxış edib. G.Sereteli diqqətə çatdırıb 

ki, ATƏT PA 2008-ci ildə qətnamə qəbul edərək ATƏT iştirakçıları olan bütün ölkələri “kasetli döyüş 

sursatlarının istifadəsini, hazırlanmasını, istehsalını, alınmasını, toplanmasını, saxlanmasını və ya 

verilməsini qadağan etməyə” çağırıb. 

Doğrudur, üzv ölkələrin heç də hamısı kasetli döyüş sursatları barəsində 2010-cu ildə qüvvəyə 

minmiş Oslo konvensiyasını imzalamayıb, lakin, ATƏT-in qətnaməsinə əsasən kasetli mərmilərdən istifadə 

edilməsi müharibə qanunlarının və adətlərinin pozulmasıdır. Xüsusən ona görə ki, yalnız yüksək 

texnologiyalara malik olan dövlətlər əlahiddə hədəfin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulan, elektron 

özünüməhvetmə və özünüdeaktivləşdirmə mexanizmləri ilə təchiz olunmuş müasir kasetli döyüş 

sursatlarının tətbiq olunmasını özlərinə rəva görə bilər. 

Təbii ki, silahları yalnız kredit xətti ilə alan və silah ehtiyatları kimi əsasən sovet sistemlərini və 

sursatlarını saxlayan Ermənistanın arsenalında müasir mərmilər yoxdur. Buna görə də kasetli döyüş 

sursatlarının tətbiq edilməsi Yerevanın emosiyaya qapılaraq “qırmızı xətti” keçməsini sübut edir. Görünür, 

Yerevan beləliklə qarşı tərəfi və mülki əhalini vahiməyə salmaq istəyir. Yerevanın belə addımını onunla 

izah etmək olar ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri “yerdə” uğurlu əks-hücum keçirir, İran ilə sərhədi öz 

nəzarətinə götürüb və Dağlıq Qarabağın ikinci böyük şəhəri olan Şuşaya lap yaxınlaşıb. Şuşa strateji 

əhəmiyyətli məkandır, çünki, Stepanakertdən (Xankəndi) cəmi bir neçə kilometr aralıda, yüksəklikdə 

yerləşir. Bu o deməkdir ki, Şuşa götürüləndən sonra Stepanakertin müdafiəsinin yarılması bir neçə günün 

məsələsidir. 

Bundan əlavə, Yerevanın seçimsiz təsir göstərən silahdan Azərbaycan şəhərlərinin mülki əhalisinə 

qarşı istifadə etmək cəhdləri onun münaqişəni davam etdirmək üçün resurslarının tükənməsinə dəlalət edə 

bilər. Hərçənd, Ermənistan rəhbərliyinin bundan sonra hər hansı beynəlxalq yardım akkumulyasiya edə 

biləcəyi şübhə doğurur. Konvensiyanı imzalamış və ya özlərinin silah arsenalında müharibə aparmağın 

müasir vasitələri olan xarici vasitəçilərlə söhbət zamanı köhnəlmiş kasetli döyüş sursatlarının tətbiq 

olunmasını izah etmək çətindir. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin iki artilleriya batareyası məhv edilib 

 

[18:55] 01.11.2020  

 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gün ərzində düşmənin iki artilleriya batareyası məhv edilib. 

AZƏRTAC-a bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşləri nəticəsində meşələrdə və mülki obyektlərdə yanğınlar baş 

verib 

 

[18:18] 01.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, mülki 

obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından 

və raketlərdən atəşə tutaraq mülki obyektlərdə, habelə meşə massivlərində yanğınlar törətməkdə davam 

edir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, dünən təcavüzkar Ermənistan 

növbəti ekoloji terror törədib. Belə ki, Ermənistanla sərhəddə, döyüş zonasından kənarda yerləşən Tovuz 

rayonunun ərazisinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya qurğularından atəşlərə məruz qalması 

nəticəsində meşəlik ərazidə yanğın baş verib. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından 

Mühafizə Xidmətinin (FHN DYMX) müvafiq qüvvələri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Tovuz 

Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən söndürülüb. Yanğının sıx meşəliyə 

keçməsinin qarşısı alınıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı mərmi nəticəsində Ağdam rayonunda vətəndaşa məxsus 

təsərrüfat obyektində də yanğın baş verib. Yanğın FHN DYMX-nin müvafiq qüvvələri tərəfindən 

söndürülərək alovun yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. 

Xəbər verildiyi kimi, 30 oktyabrda döyüş zonasından kənarda yerləşən Göygöl rayonunun ərazisinin 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya qurğularından atəşlərə məruz qalması nəticəsində meşəlik 

ərazidə yanğın baş vermişdi. Mürəkkəb dağlıq relyefə malik ərazidə baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi Göygöl Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən söndürülüb. 

Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş 

verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar Nazirliyin “112” “Qaynar xətti”nə dərhal məlumat verilməsi 

xahiş olunur. 
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Məhəmməd Cavad Zərif: İlk növbədə, işğal altındakı torpaqlar azad edilməlidir 

 

[18:13] 01.11.2020  

 

İranın Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair təklif etdiyi plana əsasən, 

ilk növbədə, işğal edilmiş ərazilər azad edilməlidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İranın Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif dövlət 

televiziyasına müsahibəsində deyib. O bildirib ki, ərazilər azad edildikdən sonra hər iki tərəf atəşkəs 

rejiminə sadiq qalacaqlarını bəyan etməlidir. 

Nazir qeyd edib ki, İran sərhədi yaxınlığında gedən hərbi əməliyyatlarda terrorçu qruplaşmaların 

iştirakına imkan verməyəcək. 

Onun sözlərinə görə, rəsmi Tehran münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in 

Minsk qrupuna rəqib olmadan sabitliyi bərpa etməyə cəhd edir. Danışıqlar 30 ildir nəticəsiz davam edir. 

İranın təklifi sadəcə olaraq müvəqqəti sülh yaratmaq deyil, işğal altındakı torpaqların azad edilməsindən və 

bölgə xalqlarının təhlükəsiz yaşaması üçün zəmanət verilməsindən ibarətdir. Tərəflər Dağlıq Qarabağ 

əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunacağına dair zəmanət verdikdən sonra münaqişə region dövlətlərinin 

iştirakı ilə həll olunar. 

M.C.Zərif İranın irəli sürdüyü təklifin Prezident Həsən Ruhaninin xüsusi nümayəndəsi Seyid Abbas 

Əraqçı tərəfindən Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya və Türkiyənin siyasi rəhbərliyinə çatdırıldığını bildirib. 

 

Rabil Kətanov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 
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Düşmənin iki ədəd “Qrad”ı məhv edilib 

 

[18:04] 01.11.2020  

 

Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində bölmələrimizin mövqelərini 

atəşə tutan düşmənin 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. 

AZƏRTAC-a bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terror aktı ilə əlaqədar Budapeştdə etiraz aksiyası keçirilib 

 

[18:02] 01.11.2020  

 

Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə yerli və ətraf şəhərlərdən olan azərbaycanlılar parlament binasının 

yaxınlığında yerləşən Azadlıq Meydanında icazəli etiraz aksiyası keçiriblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, aksiyada Azərbaycan, eləcə də türk icmasının nümayəndələri iştirak 

edərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozaraq Bərdə şəhərinə hücumu 

zamanı ölən və yaralanan dinc sakinlərin xatirəsini yad edib, Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı olan 

bu terror aktına öz etirazını bildiriblər. 

Aksiya dinc nümayiş şəklində keçdiyi üçün toplantı iştirakçıları hücumun qurbanlarını anmaq 

məqsədilə yerdə şamlardan ibarət “Bərdə” yazısı, törədilən vəhşiliyi daha aydın göstərmək üçün isə qadın, 

kişi və uşaq ayaqqabıları və qan illüstrasiyalı geyimlər qoyublar. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə və 

Macarıstan bayraqları dalğalandırılıb və “Gözünü aç!”, “Bərdə üçün dua et!” və s. kimi şüarlar səsləndirilib. 

 

Pərvanə Qarayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Budapeşt 

 

AZƏRTAC 
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MN: Ermənistan təxribat xarakterli dezinformasiyalar yaymaqda davam edir 

 

[17:21] 01.11.2020  

 

İşğal altında olan yaşayış məntəqələrimizin guya Azərbaycan Ordusu tərəfindən atəşə tutulması 

barədə Ermənistan KİV-ləri təxribat xarakterli dezinformasiyalar yaymaqda davam edir. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bu cür həqiqəti əks etdirməyən 

xəbərlər yaymaqla Ermənistan müdafiə nazirliyinin rəsmiləri cəbhədəki vəziyyətdən tamamilə bixəbər 

olduqlarını nümayiş etdirirlər. 

Növbəti dəfə rəsmi olaraq bəyan edirik ki, bölmələrimiz yalnız düşmənin döyüş mövqelərinə və atəş 

nöqtələrinə cavab zərbələri endirir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Bundan sonra da azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olacağıq 

 

[17:00] 01.11.2020  

 

Türkiyə olaraq haqqın və ədalətin yanındayıq. Həyata keçirdiyimiz mücadiləni uğurla davam 

etdirməyimiz sayəsində Türkiyə dünya siyasətində və iqtisadiyyatında güclülər arasında yer alacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) 

sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan partiyanın Samsun təşkilatının konfransında söyləyib. 

İzmirdə baş verən zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, doğmalarına başsağlığı, 

yaralananlara şəfa diləyən dövlət başçısı bildirib ki, yeraltı təkanın fəsadlarının tez bir zamanda aradan 

qaldırılması üçün ciddi addımlar atılacaq. 

Türkiyənin bundan sonra da azərbaycanlı qardaşlarının yanında olacağını, Qarabağ məsələsində açıq 

və qətiyyətli mövqe nümayiş etdirdiyini diqqətə çatdıran Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin xarici 

siyasətinin istiqamətlərindən, hədəflərindən danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, xalqın etimadını bundan 

sonra da doğruldaraq ölkəyə xidmətlərini birlikdə davam etdirəcəklər. Terror, digər təhdid və təxribatlar 

Türkiyəni yolundan döndərə bilməyəcək. 

Ədalət və İnkişaf Partiyasının keçdiyi uzun və şərəfli yoldan bəhs edən Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd 

edib ki, AKP-nin Samsun təşkilatı bundan sonra da səmərəli fəaliyyəti ilə öndə olacaq. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA-nın vurulması barədə xəbər düşmənin 

növbəti dezinformasiyasıdır 

 

[16:51] 01.11.2020  

 

Ermənistan mediasının noyabrın 1-də Xankəndi üzərində Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA-nın 

vurulması ilə bağlı yaydığı xəbər həqiqəti əks etdirmir və düşmən tərəfinin növbəti dezinformasiyasıdır. 

AZƏRTAC-a bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında görüş keçirilib 

 

[16:38] 01.11.2020  

 

Noyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Bakıya işgüzar 

səfər edən Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında görüş keçirilib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, görüş 

zamanı nazirlər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bölgədəki son vəziyyətə dair 

ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın humanitar atəşkəslə bağlı razılıqlara rəğmən azərbaycanlı 

dinc əhalini atəşə tutması, Cenevrə görüşündən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin çağırışına 

məhəl qoymayaraq yenidən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini hədəf alması, beynəlxalq humanitar 

hüququ kobud şəkildə pozması barədə həmkarına məlumat verib. 

Nazirlər bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoyulmasının vacibliyini 

vurğulayıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Zəngilan istiqamətində düşməndən növbəti hərbi qənimət götürülüb 

 

[16:25] 01.11.2020  

 

Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində gedən döyüşdə 

zərərsizləşdirilən düşmən bölmələrindən hərbi qənimət kimi silah və sursat götürülüb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən əldə edilən silah və sursatın 

videogörüntüsünü təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Budapeştdə Bərdə terroruna etiraz edilib 

 

[15:43] 01.11.2020  

 

Macarıstanda yaşayan azərbaycanlı icmasının və tələbələrin təşəbbüsü ilə Budapeşt şəhərinin 

Azadlıq meydanında Bərdə və Gəncə şəhərlərindəki terror qurbanlarının anım mərasimi keçirilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Bərdə, Gəncə və digər yaşayış 

məntəqələrində işğalçı Ermənistan ordusunun terror aktları törətməsini, mülki şəxslərin, o cümlədən azyaşlı 

uşaqların və qadınların qətlə yetirilməsini yaşadıqları cəmiyyətə çatdırmaq üçün baş tutan aksiya terror 

qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsilə başlayıb. 

Aksiyada 200 gənc soydaşımız əllərində Ermənistanın işğalçı siyasətini, Gəncə və Bərdə 

şəhərlərində ermənilərin törətdiyi terror aktlarını əks etdirən məlumat lövhələrini, "Körpələr mələkdirlər, 

mələklərin öldürülməsinə son qoyulsun!", "Mən sülhəm, amma Ermənistan məni öldürdü!", "Bərdə üçün 

dua et!" və sair şüarlar tutublar. Meydanda yanan şamlarla "Bərdə" sözü əks olunub və ətrafına boş qalmış 

ayaqqabılar düzülüb. 

Aksiya ilə maraqlanan şəhər sakinlərinə işğalçı Ermənistan ordusunun mülki insanlara qarşı istifadəsi 

qadağan olunan kasetli raketlərlə Azərbaycanın dinc sakinlərini hədəfə alması barədə məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1491 
 

Ermənistan ordusunun “onurğa sütunu” sayılan xüsusi təyinatlılar darmadağın edilib 

 

[15:32] 01.11.2020  

 

Əldə edilən məlumata əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 022 saylı xüsusi təyinatlı hərbi hissəsi 

Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində darmadağın edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, hərbi hissənin şəxsi heyətinin ölənlər və yaralıları da daxil olmaqla 70 

faizinin sıradan çıxdığı bildirilir. Hərbi hissənin sağ qalan hərbi qulluqçuları digər alayların kəşfiyyat 

bölmələrinə təyin edilib. 

Xüsusi təyinatlıların belə ağır itkilər verməsi Ermənistan ordusunda böyük ruh düşkünlüyünə və 

təşvişə səbəb olub. 

Qeyd edək ki, bu xüsusi təyinatlı hərbi hissənin komandiri, ölümündən sonra Ermənistanın milli 

qəhrəmanı ad verilən polkovnik Vaaqn Asatryandır. O, oktyabrın 13-də gedən döyüşlər zamanı məhv 

edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu Prezident İlham Əliyevə: Sizin liderliyinizlə Azərbaycan güclü dövlət olduğunu 

bütün dünyaya göstərdi 

 

[15:02] 01.11.2020  

 

Həm döyüş meydanındakı üstünlüyə, həm hüquqi üstünlüyə, həm də haqlı olmağımıza baxmayaraq, 

atəşkəs məsələsində və danışıqlarda da özünə güvənən bir dövlət və millət kimi Sizin liderliyinizlə 

Azərbaycan güclü dövlət olduğunu bütün dünyaya göstərdi. Bunu anlayan var, anlamayan var, anlamaq 

istəməyən var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Prezident 

İlham Əliyev ilə görüşdə bildirib. 

Nazir qeyd edib ki, Ermənistanın da nə etdiyini və atəşkəsi hər dəfə pozduğunu hər kəs görür. Amma 

bunu söyləmək istəməyən çoxdur, biz bunu bilirik. Bu səbəbdən də biz öz aramızdakı həmrəyliyi daha da 

gücləndirərək haqqımızı müdafiə etməkdə davam edəcəyik. 
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Mövlud Çavuşoğlu: Sizin döyüş meydanındakı qələbələrinizlə fəxr edirik 

 

[14:56] 01.11.2020  

 

Biz Sizin döyüş meydanındakı qələbələrinizlə fəxr edirik. Bütün dünyaya türkün gücünü göstərdiniz, 

qürur duyuruq. İnşallah, öz əzəli torpaqlarımızı bu uğurlu əməliyyatlarla geri qaytaracağıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Prezident 

İlham Əliyev ilə görüşdə söyləyib. 

Nazir deyib: “Qarabağ məsələsini, davam edən bu əməliyyatları vətəndaşlarımız çox yaxından izləyir 

və bizə daim “Azərbaycana daha çox dəstək verin, onu tək qoymayın”, - deyə xəbərdarlıqlar edirlər. “Bizi 

də cəbhəyə göndərin” deyən çoxları var. Əminəm ki, Sizə yazılan məktublarda da bunlar vardır”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Ermənistan öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman atəşkəs təmin ediləcək və 

məsələnin həlli danışıqlar masasında olacaq 

 

[14:47] 01.11.2020  

 

Əməliyyat uğurla davam etdirilir. Bu günə qədər bir çox kəndlər, şəhərlər, qəsəbələr işğalçılardan 

azad edilibdir, o cümlədən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı şəhərləri. Ümumiyyətlə, təqribən 200-ə 

yaxın yaşayış məntəqəsi düşməndən azad edilib və bu, davam edir. Mən hər həftə azad edilmiş yeni şəhərlər 

və kəndlər haqqında məlumat verirəm və ümid edirəm ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud 

Çavuşoğlu ilə görüşdə söyləyib. 

“Mən bu müddət ərzində dəfələrlə bildirmişdim ki, biz istəyirik bu məsələ artıq danışıqlar masasında 

öz həllini tapsın. Ancaq Ermənistan buna imkan vermir, 3 dəfə elan edilmiş atəşkəsi kobudcasına 

pozmuşdur, o cümlədən Gəncəni ballistik raketlərlə bombalamışdır, ondan sonra Bərdə şəhərini 

bombalamışdır və çoxsaylı itkilərimiz olubdur. Bu, bir daha Ermənistanın qeyri-insani davranışını göstərir 

və onu göstərir ki, onlar sülh istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, bu işğal əbədi olsun. Onlar bizim ordumuz 

tərəfindən azad olunmuş yaşayış məntəqələrini yenidən işğal etmək istəyirlər. Müharibənin davam 

etməsinin əsas səbəbi də məhz budur. Əgər Ermənistan artıq öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman 

atəşkəs təmin ediləcək və məsələnin həlli danışıqlar masasında olacaqdır”, - deyə dövlətimizin başçısı qeyd 

edib. 

 

AZƏRTAC 
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Qondarma “DQR”in separatçı rəhbərinin guya Şuşa kilsəsində çəkdirdiyi videomüraciət saxtadır 

 

[13:59] 01.11.2020  

 

Qondarma “DQR”-in separatçı rəhbəri Araik Arutunyanın Şuşa kilsəsində çəkildiyi iddia edilən 

videomüraciəti sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra geniş müzakirələrə səbəb olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, diqqətçəkən məqamlardan biri odur ki, son 10 gün ərzində döyüş 

əməliyyatları ilə bağlı yayılan videoları, rəsmi məlumatları diqqətlə təhlil etdikdə bu videomüraciətin iddia 

olunduğu vaxtda, yəni, oktyabrın 30-da çəkilmədiyi aydın görünür. 

Belə ki, döyüş əməliyyatlarının getdiyi əraziləri, Azərbaycan Ordusunun irəliləmə dinamikasını, 

azad edilən yaşayış məntəqələrinin yerləşmə coğrafiyasını nəzərdən keçirdikdə asanlıqla müəyyən etmək 

olur ki, video oktyabrın 30-da deyil, həmin tarixdən ən azı 7-10 gün əvvəl qeydə alınıb. 

Müraciətin köhnə olmasına və tələsik hazırlanmasına səbəb isə Azərbaycan Ordusunun tezliklə 

həmin əraziləri azad edərək nəzarətə götürəcəyini separatçı rejimin rəhbərliyinin anlamasıdır. 

Videosüjet təxminən oktyabrın 20-22-si arasında qeydə alınıb. Çəkilişdən dərhal sonra Araik 

Arutunyan öz “svitası” ilə Qarabağı tərk edib və Ermənistan ərazisində, Ermənistan-Azərbaycan dövlət 

sərhədinin yaxınlığında qərarlaşıb. 

Beləliklə, döyüşlərdə mənasız yerə həyatını itirən və əlil olan erməni gənclərin taleyi həmişəki kimi, 

Ermənistanın kriminal siyasi-hərbi rəhbərliyini maraqlandırmır. 

 

AZƏRTAC 
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Döyüş sursatı yüklənən düşmənin hərbi yük maşınları partladılıb 

 

[12:45] 01.11.2020  

 

İşğal olunmuş ərazimizdə yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket-artilleriya silahları anbarı 

bir neçə gün əvvəl tərəfimizdən məhv edildikdən sonra düşmən bölmələrində ciddi sursat qıtlığı yaranıb. 

Buna görə də düşmən sərəncamında olan bütün sursatları döyüşlərin ən qaynar getdiyi istiqamətdə istifadə 

etməyə çalışır. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətidən AZƏRTAC-a bildirilib ki, oktyabrın 31-də axşam 

saatlarında ərazinin havadan müşahidəsi zamanı sursatla dolu iki yük maşının daldalandığı yer müəyyən 

edilib. İstiqamətlənmiş dəqiq atəş zərbəsi ilə hərbi nəqliyyat vasitələri dərhal məhv edilib. 

Həmin anları əks etdirən videogörüntüləri təqdim edirik. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

edib 

 

[12:08] 01.11.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 1-də Türkiyə Respublikasının Xarici 

İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqları salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

- Xoş gəlmisiniz, hörmətli Mövlud bəy, əziz qonaqlar. 

Sizi görməyimə şadam. Sizin səfəriniz bir daha Türkiyə-Azərbaycan həmrəyliyini göstərir. 

Müharibənin ilk günlərindən, ilk saatlarından başlayaraq Türkiyə bizim yanımızdadır. Əziz qardaşım, 

cənab Prezident dediyi kimi, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır, Azərbaycan tək deyil. Bu siyasi 

və mənəvi dəstək bu gün də davam edir. Həm hörmətli Prezident, eyni zamanda, Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin Sədri, siz - Xarici İşlər naziri, Müdafiə naziri və digər yüksəkvəzifəli şəxslər dəfələrlə 

Azərbaycana dəstək göstərmisiniz. Bu, bizi, Azərbaycan xalqını çox məmnun edir. Bu, bir daha göstərir 

biz bütün dövrlərdə - yaxşı günlərdə, çətin günlərdə bir-birimizin yanındayıq. Bu siyasi və mənəvi dəstək 

əlbəttə ki, bizi ruhlandırır və biz haqq işimizi davam etdiririk. 

Bildiyiniz kimi, əməliyyat uğurla davam etdirilir. Bu günə qədər bir çox kəndlər, şəhərlər, qəsəbələr 

işğalçılardan azad edilibdir, o cümlədən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı şəhərləri. Ümumiyyətlə, 

təqribən 200-ə yaxın yaşayış məntəqəsi düşməndən azad edilib və bu, davam edir. Mən hər həftə azad 

edilmiş yeni şəhərlər və kəndlər haqqında məlumat verirəm və ümid edirəm ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü 

bərpa edəcəyik. 

Mən bu müddət ərzində dəfələrlə bildirmişdim ki, biz istəyirik bu məsələ artıq danışıqlar masasında 

öz həllini tapsın. Ancaq Ermənistan buna imkan vermir, 3 dəfə elan edilmiş atəşkəsi kobudcasına 

pozmuşdur, o cümlədən Gəncəni ballistik raketlərlə bombalamışdır, ondan sonra Bərdə şəhərini 

bombalamışdır və çoxsaylı itkilərimiz olubdur. Bu, bir daha Ermənistanın qeyri-insani davranışını göstərir 

və onu göstərir ki, onlar sülh istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, bu işğal əbədi olsun. Onlar bizim ordumuz 

tərəfindən azad olunmuş yaşayış məntəqələrini yenidən işğal etmək istəyirlər. Müharibənin davam 

etməsinin əsas səbəbi də məhz budur. Əgər Ermənistan artıq öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman 

atəşkəs təmin ediləcək və məsələnin həlli danışıqlar masasında olacaqdır. 

Ancaq ümid edirəm ki, bu proses uzun sürməyəcək. Çünki biz 30 il gözləmişik. Biz istəyirik ki, 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş digər torpaqlardan çıxarılması danışıqlar masası arxasında 

qısa müddət ərzində təmin olunsun. Əks təqdirdə, biz istənilən yolla öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə 

davam edəcəyik və dediyim kimi, sona qədər gedəcəyik. 

Ermənistan faktiki olaraq öz məğlubiyyətini etiraf edib. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Ermənistanın 

baş naziri Rusiya Prezidenti cənab Putinə məktub göndərmişdir. Bu məktub, əslində, məğlubiyyətin 

etirafıdır. Çünki Rusiyadan hərbi dəstək istənilmişdir, halbuki, buna heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan öz 

hərbi əməliyyatlarını beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış Azərbaycan ərazisində keçirir, Ermənistan 

ərazisində hər hansı bir əməliyyat keçirilmir, bizim belə planlarımız da yoxdur. Əgər olsaydı, biz bunu bu 

ilin iyul ayında edərdik. Bildiyiniz kimi, o vaxt dövlət sərhədində Ermənistan bizə hücum etmişdir və biz 

dövlət sərhədini keçmədən Ermənistanı öz torpaqlarımızdan çıxartdıq. Ona görə bir tərəfdən, məğlubiyyəti 

etiraf edir, - bu məktubun göndərilməsi bunu göstərir, - digər tərəfdən, tam təslim olmaq istəmir. Bu gün 

müharibənin davam etdirilməsi və hər iki tərəfdən itkilərin olması Paşinyanın üzərinə düşən böyük 

məsuliyyət və çirkin əməllər nəticəsində baş verir. Bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfindədir və bu 

məğlubiyyəti etiraf edib torpaqlarımzdan çıxsa, danışıqlar masası arxasında məsələnin çözülməsi ən 

məqbul variantdır. Bir sözlə, bu məsələnin həlli artıq baş verir. Mən demişdim ki, Azərbaycan BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edir və təməl prinsiplərinin böyük hissəsini icra edibdir. Ümid 

edirəm ki, təməl prinsiplərinin qalan hissəsi də icra ediləcək və ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa 

olunacaqdır. 

Mən bu fürsətdən istifadə edərək, eyni zamanda, bu günlər ərzində bizə Türkiyə vətəndaşları, bizim 

qardaşlarımız tərəfindən göstərilən dəstəyə görə bütün qardaş Türkiyə xalqına təşəkkürümü bildirmək 

istəyirəm. Onlar mənə çoxsaylı məktublar göndərirlər, çox səmimi məktublardır və bu, bizim hamımızı 

duyğulandırır. Eyni zamanda, Türkiyənin media nümayəndələri də gecə-gündüz döyüş meydanlarında öz 
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həyatlarını risk altına atırlar və bu görüntüləri dünya daha çox Türkiyə mediası vasitəsilə görür və bilir. 

Gəncənin, Bərdənin namərdcəsinə bombalanmasından sonra buraya ilk gələn bizim Türkiyədən olan 

qardaşlarımızdır. Ona görə bu, bir daha Türkiyə-Azərbaycan birliyini göstərir. Hər zaman mən əziz 

Qardaşımla bu barədə danışanda biz bilirdik ki, bu birlik sözdə deyil, əməldədir və bunu bu gün bütün 

dünya bilir. Bir daha xoş gəlmisiniz. 

Mövlud ÇAVUŞOĞLU dedi: 

-Bizi qəbul etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm, cənab Prezidentim. 

Cənab Prezidentimizin təlimatı, tapşırığı ilə gəlmişəm. Hər gün özü ilə danışırsınız, ən azı gündə iki 

dəfə, amma yenə də Sizə salamlarını göndərdi. Prezidentimizin bizə bir tapşırığı var, bu prosesdə qardaş 

Azərbaycanı tək qoymayın və davamlı olaraq oraya - Bakıya gedin və birlikdə hərəkət edin. Müdafiə 

nazirimiz, digər yoldaşlarımız, Binəli bəy də gələcək, Məclis sədrimiz buradadır. 

Biz Sizin döyüş meydanındakı qələbələrinizlə fəxr edirik. Bütün dünyaya türkün gücünü göstərdiniz, 

qürur duyuruq. İnşallah, öz əzəli torpaqlarımızı bu uğurlu əməliyyatlarla geri qaytaracağıq. 

Qarabağ məsələsini, davam edən bu əməliyyatları vətəndaşlarımız çox yaxından izləyir və bizə daim 

“Azərbaycana daha çox dəstək verin, onu tək qoymayın”, - deyə xəbərdarlıqlar edirlər. “Bizi də cəbhəyə 

göndərin” deyən çoxları var. Əminəm ki, Sizə yazılan məktublarda da bunlar vardır. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, bəli. 

Mövlud ÇAVUŞOĞLU: Bütün bu üstünlüyə - həm döyüş meydanındakı üstünlüyə, həm hüquqi 

üstünlüyə, həm də haqlı olmağımıza baxmayaraq, atəşkəs məsələsində və danışıqlarda da özünə güvənən 

bir dövlət və millət kimi Sizin liderliyinizlə Azərbaycan güclü dövlət olduğunu bütün dünyaya göstərdi. 

Bunu anlayan var, anlamayan var, anlamaq istəməyən var. 

Ermənistanın da nə etdiyini və atəşkəsi hər dəfə pozduğunu hər kəs görür. Amma bunu söyləmək 

istəməyən çoxdur, biz bunu bilirik. Bu səbəbdən də biz öz aramızdakı həmrəyliyi daha da gücləndirərək 

haqqımızı müdafiə etməkdə davam edəcəyik. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı Türkiyənin İzmir şəhərində zəlzələ zamanı həlak olanlarla bağlı bir daha 

başsağlığı verdi. Prezident İlham Əliyev Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə 

minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Tərtər və Ağcabədi rayonlarının ərazisini intensiv atəşə tutur 

 

[10:50] 01.11.2020  

 

Noyabrın 1-də saat 10:00-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhəri, 

rayonun Şıxarx qəsəbəsi, Qapanlı, Əskipara, Səhləabad kəndlərini, eləcə də Ağcabədi rayonunun Yuxarı 

Qiyaməddinli kəndini intensiv artilleriya atəşinə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətidən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi: Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarəetmə 

yaradır 

 

[10:05] 01.11.2020  

 

Malayziyanın BERNAMA Milli İnformasiya Agentliyi Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin yaradılacağı barədə 

məlumat yayıb. 

Məlumatda Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinə (AZƏRTAC) istinadla xəbər verilir ki, 

işğaldan azad edilən hər bir rayonda müvəqqəti xüsusi idarəetməni həyata keçirəcək komendantlıq 

yaradılacaq və ona rəhbərlik edəcək komendant Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təyin olunacaq. 

Bununla yanaşı, komendantın öz fəaliyyətini Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti ilə 

əlaqələndirəcəyinin sənəddə öz əksini tapdığı da qeyd edilir. 

Məlumatda Fərmandan gətirilən sitatda deyilir: “Müvəqqəti komendantlıqlar mühüm əhəmiyyətli 

obyektlərin, o cümlədən nəqliyyat və telekommunikasiya infrastrukturu obyektlərinin, enerji və su təchizatı 

sistemlərinin, su anbarlarının, insanlar və ətraf mühit üçün yüksək təhlükə mənbəyi olan xüsusi obyektlərin 

mühafizəsini təşkil etsinlər”. 

Bu komendantlıqların, həmçinin aşkar edilən hərbi texnikanın, silahın, döyüş sursatının, zəhərləyici 

və partlayıcı maddələrin toplanması, inventarlaşdırılması və mühafizəsini, eyni zamanda ictimai qaydanı 

və təhlükəsizliyi təmin edəcəyi də bildirilir. 

Fərmandan gətirilən növbəti sitatda qeyd edilir: “Müvəqqəti komendantlıqlar aidiyyəti dövlət 

orqanları ilə birlikdə minalardan təmizləmə və zərərsizləşdirmə işlərinin aparılması, terrorçuluq, casusluq, 

təxribat və Azərbaycan Respublikasına qarşı yönəldilmiş digər qanunazidd fəaliyyətin qarşısının alınması, 

ətraf mühitin qorunması, topoqrafiya və xəritəçəkmə işlərinin aparılması, təbii sərvətlərdən səmərəli 

istifadə məqsədilə onların ilkin qiymətləndirilməsi və mühafizəsi üçün zəruri tədbirlər görsünlər”. 

Məqalədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və səbəbləri barədə də 

ətraflı məlumat verilir. 

Qeyd edilir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız torpaq iddialarına 1988-ci ildə başlanıb. 

1992-ci ildə iki keçmiş sovet respublikası arasında müharibəyə çevrilən münaqişə xarici havadarlarına 

arxalanan Ermənistanın qələbəsi ilə yekunlaşıb. 1994-cü ilin mayında tərəflər arasında atəşkəs elan olunsa 

da, Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal edib. Dağlıq Qarabağda yaşayan separatçı ermənilər 

müstəqil respublika elan etsələr də bu qondarma “dövlət” heç bir beynəlxalq qurum və dövlət tərəfindən 

tanınmayıb. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan ordusunun Azərbaycanın işğal edilmiş 

bütün ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması barədə dörd qətnamə qəbul etsə də, Ermənistan 

hökuməti bu sənədləri icra etməyib. 

Cari il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun növbəti təxribatının qarşısını alan Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri əks-hücuma keçərək işğal altında olan torpaqları azad etməyə başlayıb. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəs rejimini pozub 

 

[09:40] 01.11.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən 

Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini artilleriya, minaatan və atıcı silahlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətidən AZƏRTAC-a bildirilib ki, noyabrın 1-ə keçən gecə 

müxtəlif vaxtlarda Ermənistanın Berd, Çəmbərək və Gorus rayonlarından Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy 

və Qubadlı rayonlarında yerləşən ordu bölmələrimizin mövqeləri düşmən tərəfindən atəşə tutulub. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhədə noyabrın 1-nə olan son vəziyyət 

 

[08:08] 01.11.2020  

 

Oktyabrın 31-i gün ərzində və noyabrın 1-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 

cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətidən AZƏRTAC-a bildirilib ki, döyüş əməliyyatları əsasən 

cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti 

arasında xeyli sayda itki var. 

Sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 1 ədəd PDM, 

2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 8 ədəd müxtəlif tipli topu, 2 rabitə qülləsi, 5 ədəd 

avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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İsveçdə Azərbaycan Ordusuna dəstək məqsədilə avtomobil yürüşü təşkil edilib 

 

[07:53] 01.11.2020  

 

İsveçin paytaxtı Stokholmda Azərbaycan Ordusuna dəstək məqsədilə avtomobil yürüşü təşkil 

olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İsveçdə yaşayan azərbaycanlıların keçirdiyi yürüşdə Azərbaycan və 

Türkiyə bayraqları ilə bəzədilmiş 40-a yaxın müxtəlif növlü nəqliyyat vasitəsi Stokholmun Strandvagen 

bulvarından başlayaraq şəhərin əsas küçələrinə yürüş edib. 

Yürüşdə iştirak edən avtomobillər üzərində “Qarabağ Azərbaycandır!” kimi şüarları yerləşdirilib. 

İştirakçılar yerli ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki Azərbaycanın haqlı mövqeyinə 

yönəltməyə çalışıblar. 

 

Rauf Əliyev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Stokholm 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA cəbhəyanı ərazilərdə əməliyyat-axtarış işlərini davam etdirir 

 

[06:29] 01.11.2020  

 

Oktyabrın 31-də Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, 

Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Tərtər və Yevlax rayonları ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə 

Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən – 25 (iyirmi beş) və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzindən – 1 (bir) müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 26 çağırış əsasında Agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Arazbar, Hacılar, Kəbirli, Mahrızlı kəndləri, 

Ağdam rayonunun Xındırıstan, Əhmədağalı, Üçoğlan kəndləri və Qarqar çayının sahili, Bərdə şəhəri Vaqif 

küçəsi, Füzuli rayonunun Şükürbəyli, Babı, Alxanlı kəndləri və Horadiz şəhəri, Tərtər rayonunun Qaynaq, 

Yuxarı Qapanlı kəndləri, Şıxarx qəsəbəsi, Bağırov küçəsi, Yevlax rayonunun Kolanı kəndi ərazisinə Daxili 

İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 24 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. 

Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 100 mm-lik top mərmisi (OF-412), 1 ədəd 120 mm-

lik minaatan mərmisi (OF-843), 1 ədəd tank əleyhinə idarə olunmayan RPQ-18 silahı (PQ-18 raketi ilə), 1 

ədəd tank əleyhinə idarə olunmayan RPQ-26 silahı (PQ-26 raketi ilə), 1 ədəd tank əleyhinə idarə olunan 

9K111 silahı (9M111 raketi ilə), 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator 

və 25 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Mütəxəssislər tərəfindən 42 777 nəfər mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə 

təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Braziliyanın 10 yaşlı vətəndaşı Azərbaycan əsgərlərinə məktub ünvanlayıb 

 

[01:13] 01.11.2020  

 

Azərbaycanın Braziliyadakı Səfirliyinə Braziliya vətəndaşı, San Paulo ştatında yaşayan 10 yaşlı 

Marlon adlı bir gəncdən “Əsgərə məktub” layihəsi çərçivəsində, şanlı Azərbaycan ordusunun əsgərlərinə 

ünvanlanmış məktub daxil olub. 

Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, məktubda o, Azərbaycan döyüşçülərini salamlayaraq, onlara 

gedən müharibədə hər bir şəxsin və hər bir yaxşılığın müdafiə edilməsini arzulayıb. Qeyd olunub ki, o 

şirniyyat almaq üçün ona verilən pullara qənaət edib. O istərdi ki, əsgərlərimiz bu pula özlərinə şirniyyat 

alsınlar. Məktuba 30 (6 ABŞ dolları) real pul vəsaiti əlavə olunub. Gəncin anası məktubu yekunlaşdıraraq, 

bu kiçik vəsaitin sevgi ilə göndərildiyini və Marlonun hər gecə Azərbaycan xalqı və əsgərləri üçün dua 

etdiyini bildirib. Sonda “Bütün sevgi, hörmət və ehtiramımızı sizə göndəririk” sözləri yazılıb. 

Qeyd edək ki, Braziliyada 100 mindən artıq erməni yaşadığı halda heç bir vətəndaşlarımız və 

soydaşlarımız yaşamır və bu sırf yerli insanlar tərəfindən Azərbaycan ordusuna dəstək vermək üçün atılan 

addımdır. 

 

AZƏRTAC 
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31 oktyabr 

 

Ermənistan ərazisinin atəşə tutulması xəbəri tamamilə yalandır və düşmənin növbəti təxribatıdır 

 

[22:41] 31.10.2020  

 

Azərbaycanın Qubadlı rayonu ərazisindən guya Ermənistanın Qafan şəhəri yaxınlığındakı David Bek 

kəndinin atəşə tutulması nəticəsində yaralıların və xeyli sayda dağıntıların olması ilə bağlı Ermənistan 

tərəfinin yaydığı xəbər yalandır və növbəti təxribatdır. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətidən bildirilib. 

“Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Qubadlı sahəsində rayonun 4-5 km dərinliyində, 

Azərbaycan ərazisində artilleriya qurğularının atəş nöqtələrini yerləşdirən düşmən Qubadlı rayonunun 

işğaldan azad olunmuş kəndlərini və Azərbaycan Ordusunun bölmələrini gün ərzində intensiv atəşə tutub. 

Yalnız sərhədlərimiz çərçivəsində tərəfimizdən düşmənin həmin atəş nöqtələrinə qarşı adekvat tədbirlər 

görülüb. 

Bir daha bildiririk ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisində heç bir hərbi məqsədi yoxdur. Azərbaycan 

Ordusu dünya birliyi tərəfindən tanınan ölkəmizin sərhədləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

bərpa edir”, - deyə nazirliyin məlumatında qeyd olunur. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1507 
 

Elçin Əmirbəyov Hindistan KİV-lərinə: Ermənistanın Azərbaycan əraziləri işğal etməsinə son 

qoyulacaq 

 

[21:25] 31.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Elçin Əmirbəyov Hindistanın 

məşhur “TV9” kanalı və” Navbharat Times” informasiya agentliyinə iki müsahibəsində Hindistan 

ictimaiyyətini Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında baş verən son hadisələr 

barədə məlumatlandırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, E.Əmirbəyov, sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzə 

başlayan və döyüş meydanında alçaldıcı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan rəhbərliyinin atəşkəs və 

münaqişənin sülh yolu ilə həlli axtarışında qətiyyən maraqlı olmadığını qeyd edib. E.Əmirbəyov, 

təcavüzkar ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyinin döyüş bölgəsindən uzaq şəhərlərdə və kəndlərdə yaşayan 

Azərbaycanın mülki əhalisini raket və artilleriya atəşinə tutma cinayətkar təcrübəsini davam etdirən qeyri-

insani davranışlarına toxunub. 

Səssiz beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən cəzasız qaldığından sui-istifadə edərək, Ermənistan 

rəhbərliyi və işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında yaratdığı cinayətkar marionet rejimi, hərbi əməliyyatlar 

bərpa olunduqdan sonra 91 dinc Azərbaycan vətəndaşının ölümü və 400-dən çoxunun müxtəlif dərəcəli 

ağır yaralanması ilə nəticələnən hərbi cinayətlər, terror aktları və insanlığa qarşı cinayətlər törətməyə davam 

edir. E.Əmirbəyov vurğulayıb ki, “Smerç” yaylım atəşli raket sistemlərindən Bərdə və Tərtərin mülki 

əhalisinə raket zərbələri endirərkən, erməni tərəfi beynəlxalq konvensiyalar tərəfindən qadağan edilmiş 

kaset bombalardan istifadə edib, bu fakt Azərbaycan tərəfindən məlumatların toplanması və bütün hərbi 

cinayətlərin və Ermənistan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə 

Konvensiyalarının pozuntularının qeydə alınması üçün dəvət edilmiş “Amnesty International” və “Human 

Rights Watch” beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təsdiqlənib. Birinci vitse-prezidentin 

köməkçisi, həmçinin Ermənistanın Bərdə, Tərtər və Goranboya raket hücumlarının ATƏT-in Minsk Qrupu 

həmsədrləri tərəfindən təşkil olunan iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin Cenevrədəki görüşü ərəfəsində baş 

verdiyini və bunun təcavüzkar ölkənin həyasız riyakarlığını və xainliyini bir daha təsdiq etdiyini bildirib. 

“Ermənistan baş naziri Paşinyanın məntiqsiz, gözlənilməz və bu səbəbdən də təhlükəli davranışı dinc 

mülki əhali də daxil olmaqla hər gün daha çox qurbanlara səbəb olur. Bu baxımdan beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün dayandırılmasına yönəlmiş səmərəli addımların 

mövcud olmaması halında, Bakının Ermənistanı sülhə məcbur etmək və əzəli Azərbaycan ərazilərinin 

işğalına son qoymaq üçün sentyabrın 27-si əks hücum çərçivəsində başlayan əməliyyatı ən qısa müddətdə 

başa çatdırmaq xaricində başqa yolu yoxdur”, - deyə, E.Əmirbəyov sözünə yekun vurub. 

 

AZƏRTAC 
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Şotlandiyada erməni terroruna qarşı etiraz aksiyası keçirilib 

 

[20:24] 31.10.2020  

 

Şotlandiyanın Aberdin şəhərində yaşayan azərbaycanlılar şəhərin mərkəzində yerləşən Saint 

Nicholas kilsəsinin qarşısında icazəli aksiya keçirib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a 

bildirilib ki, aksiya iştirakçıları Gəncə və Bərdə şəhərlərində, eləcə də ölkəmizin digər yaşayış 

məntəqələrində işğalçı Ermənistan ordusunun vandalizm aktları törətməsini, mülki şəxslərin, o cümlədən 

azyaşlı uşaqların və qadınların qətlə yetirilməsini pisləyiblər. 

Aberdin şəhərində təhsil alan gənclərin və Azərbaycanlı icmasının təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyada 

bildirilib ki, Azərbaycanın Gəncə və Bərdə şəhərlərinin və digər yaşayış məntəqələrinin ağır artilleriya 

atəşinə tutulması Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar siyasətin davamıdır. 

Həmvətənlərimiz beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhaliyə qarşı istifadəsi 

qadağan olunan kasetli bombalar vasitəsilə Bərdə şəhərinin dinc əhalisini hədəf alınmasına biganə 

qalmamağa səsləyib. Aksiyada Gəncə və Bərdə terrorunun qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Müxtəlif 

dillərdə “Qarabağ Azərbaycandır “Uşaq ölümünə son”, “Erməni terrorçuluğuna son!”, “Ermənistan - BMT 

qətnamələrinə əməl et!” kimi şüarlar səsləndirilib. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1509 
 

Anar Eyvazov: Ordumuzun döyüş ruhu yüksək səviyyədədir 

 

[20:06] 31.10.2020  

 

Ötən müddət ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan 

Ordusunun bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və Tərtər, Ağdam, Ağcabədi daxil olmaqla bir sıra yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya qurğularından və raketlərlə atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 31-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, döyüş əməliyyatları əsasən Ağdərə, Xocavənd və 

Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmən yenə də dezinformasiya yayaraq Azərbaycan Ordusunun 

guya Ermənistanın Qafan şəhəri yaxınlığındakı David Bek kəndi istiqamətində döyüş əməliyyatları 

apardığını iddia edib. Reallıqda isə bu istiqamətdən Qubadlını artilleriya atəşinə tutan legitim hərbi hədəfə 

ordumuz adekvat cavab tədbirləri olaraq atəş açıb. 

“Düşmən bilməlidir ki, bundan sonra da ona qarşı adekvat cavab tədbirləri görüləcək. 

Qoşunlarımızın müdafiə xəttinə yaxınlaşmağa cəhd göstərən Ermənistanın xüsusi təyinatlılardan ibarət 

kəşfiyyat-diversiya qrupunun fəaliyyətinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Onları daşıyan avtomobil texnikası da 

şəxsi heyətlə birlikdə dəqiq atəş zərbəsi ilə məhv edilib. Bundan başqa, cəbhənin digər istiqamətlərində 

düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 “Smerç” və üç “Qrad” olmaqla 5 yaylım atəşli reaktiv sistemi, 5 

tankı, 3 piyada döyüş maşını, 15 müxtəlif tipli artilleriya topu, 1 “Osa” zenit raket kompleksi, 1 

radioelektron mübarizə stansiyası, biri sursatla dolu 3 avtomobil texnikası ordumuzun cavab tədbirləri 

nəticəsində məhv edilib”, - deyə Anar Eyvazov bildirib. 

Anar Eyvazov qeyd edib ki, Azərbaycan Ordusunun Xocalını, Şuşanı və Xankəndini raket atəşinə 

tutması, bunun guya mülki əhaliyə qarşı yönəlməsi barədə Ermənistan mətbuatının tirajladığı məlumatlar 

da saxtadır, növbəti dezinformasiyadır. Ordumuz düşməndən fərqli olaraq, mülki əhaliyə deyil, yalnız hərbi 

hədəflərə atəş açır. Azərbaycan Ordusunun silahlanmasında beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş heç bir 

silah-sursat yoxdur. Bununla bağlı yayılan dezinformasiyalar düşmənin törətdiyi müharibə cinayətlərindən 

diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır. 

“Hazırda qoşunlarımız bütün istiqamətlərdə əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Ordumuzun döyüş 

ruhu yüksək səviyyədədir. Ali Baş Komandanımızın bütün döyüş tapşırıqları icra edilir. Qələbə bizimlədir”, 

- deyə mətbuat katibi vurğulayıb. 
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İşğaldan azad edilən ərazilərdə geniş miqyasda sosial müdafiə və aktiv məşğulluq proqramları icra 

olunacaq 

 

[19:38] 31.10.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimizin 

möhtəşəm tarixi qələbələri davam etdikcə, işğaldan azad edilən doğma yurd yerlərimizin də sırası 

genişlənir. Ölkəmizin digər bölgələrində olduğu kimi, azadlığına qovuşan həmin ərazilərimizdə də geniş 

miqyasda sosial müdafiə və aktiv məşğulluq proqramları icra olunacaq. Bu istiqamətdə müxtəlif 

istiqamətlərdə tədbirləri əhatə edən təkliflər üzrə artıq işlərə başlanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev 

Nazirliyin Kollegiya iclasında bildirib. 

O qeyd edib ki, ildən-ilə geniş vüsət alan sosial müdafiə və aktiv məşğulluq proqramlarında hər 

zaman həssas qruplardan biri kimi, məcburi köçkünlərə də üstünlük verilib. Həmin vətəndaşlar işğaldan 

azad edilmiş yurdlarına qayıtdıqdan sonra da onların sosial-iqtisadi dəstək tədbirləri ilə əhatə olunması 

işləri aparılacaq. Son illərdə özünüməşğulluq proqramının dəstəyi ilə minlərlə köçkün ailəsinin kiçik 

təsərrüfatları, müəssisələri yaradılıb. Onlar artıq öz təsərrüfat və müəssisələrini də doğma yurd yerlərinə 

aparmaq əzmindədirlər. Ümumən, işğaldan azad edilən ərazilərdə kənd təsərrüfatı və istehsal yönümlü 

çoxsaylı ailə təsərrüfatlarının yaradılmasında da özünüməşğulluq proqramı öz töhfəsini verəcək. 

Nazir, həmçinin qeyd edilən zonalarda DOST mərkəzlərinin, peşə-tədris və reabilitasiya, sosial 

xidmət müəssisələrinin yaradılacağını deyib. Bununla bağlı da layihələndirmə işlərinin aparılmasının 

nazirlik üçün prioritetlərdən biri olduğunu qeyd edib. 

S.Babayev ölkəmizdə hərbi vəziyyət dövründə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahəsində əhaliyə 

xidmətlərin yüksək səviyyədə təşkilinə xüsusi diqqət yetirildiyini bildirib. O, xüsusilə pensiya, müavinət 

və təqaüdlərin, sosial yardımların ödənişlərinin vaxtlı-vaxtında icra edildiyini və bundan sonra da bu 

sahənin diqqətdə saxlanmalı olduğunu qeyd edib. İş yerlərinin qorunması sahəsində də işlərin davam 

etdiyini, elektron sistem üzərindən daimi nəzarət həyata keçirildiyini deyib. Əmək müqavilələrinə əsassız 

yerə, həmçinin ciddi səbəb olmadan xitam verilməsi halları baş verdikdə işəgötürənlərlə sosial dialoq 

müstəvisində belə halların qarşısının alındığını diqqətə çatdırıb. 

S.Babayev şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin mənzillə təminat proqramının davam 

etdiyini, bu il artıq 710 mənzil və fərdi evin verildiyini, ilin sonunadək bu rəqəmin 1500-ə çatacağını deyib. 

Bildirib ki, pandemiya dövrü bir sıra məhdudiyyətlər yaratsa da, cari il üçün nəzərdə tutulmuş bütün sosial 

proqramların, eləcə də mənzillə və avtomobillə təminat, özünüməşğulluq proqramlarının uğurla başa 

çatdırılması, elektronlaşdırma proqramının davam etdirilməsi, ilin sonunadək yeni e-xidmətlərin işə 

salınması, yeni reabilitasiya müəssisələrinin istifadəyə verilməsi təmin olunacaq. 

İclasda hərbi vəziyyət dövründə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahəsində aparılan işlər və qarşıda 

duran vəzifələr müzakirə edilib. Hazırlanmış 21 peşə və 21 kvalifikasiya standartı da təqdim edilərək 

müzakirə olunub və Kollegiya tərəfindən həmin standartların təsdiq edilməsi qərara alınıb. 
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Prezidentə yazırlar: Yürütdüyünüz müdrik və qətiyyətli siyasət nəticəsində qazandığımız uğurlar 

bizə qürur hissi yaşadır 

 

[19:30] 31.10.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə Azərbaycan vətəndaşlarından, xaricdə 

yaşayan soydaşlarımızdan, eləcə də qardaş Türkiyənin vətəndaşlarından məktublar ünvanlanmaqda davam 

edir. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bir neçəsini təqdim edir. 

Türkiyənin Ankara şəhərindən Ali Aras yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Sizə Türkiyədən yazaraq 

eyni kökə, eyni Vətənə malik olduğum üçün fəxr etdiyimi bildirirəm. Sizin haqlı və qürurlu mübarizənizi, 

maneələri dəf edərək sürətlə irəliləməyinizi qürurla izləyirəm. Azərbaycanla həmrəy, əl-ələ olmağı 

bildirmək mənim üçün kifayət deyil, mən ikinci Vətənim üçün daha çox şey etmək istəyirəm. Buna görə 

Sizə müraciət edərək maddi və mənəvi dəstəyə, əlimdən gələn hər şeyi etməyə hazır olduğumu, ehtiramımı 

bildirirəm”. 

Balakən rayonunun sakini Alvina Cumayeva: “Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, mən 

Balakən gəncləri adından yazaraq Sizin siyasətinizi dəstəklədiyimizi bildirirəm. Qəbul etdiyiniz düzgün 

qərarlar nəticəsində ölkəmizin inkişafı və çiçəklənməsi biz gəncləri də çox sevindirir. Yürütdüyünüz 

müdrik və qətiyyətli siyasət nəticəsində dövlətimizin qazandığı uğurlar, rəşadətli Ordumuzun zəfərləri, 

düşmənlərimizə verilən layiqli cavablar bizə qürur hissi yaşadır. Allah Sizi və müzəffər Ordumuzu qorusun! 

Qələbə bizimlədir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Qazax rayon sakini Bəhlul Yusifov yazır: “Əziz Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev, ilk öncə Sizə 

cansağlığı və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Biz qazaxlılar Sizin müdrik siyasətinizi dəstəkləyirik 

və daim Sizinlə birlikdəyik. Bütün alınan torpaqlara görə çox-çox minnətdarıq. Cənab Prezident, əminik 

ki, Sizin Ordumuza dəstəyiniz sayəsində əsgərlərimiz Qarabağ torpaqlarını işğaldan tam azad edərək öz 

sahiblərinə qaytaracaqlar. Biz Sizə və Ordumuza güvənirik. Yaşasın Ali Baş Komandanımız! Yaşasın 

Azərbaycan Ordusu!”. 

Göyçay rayon sakini Rəşad Allahverdiyev: “Möhtərəm cənab Prezident, bu gün Vətənimizdə gedən 

bu ağır döyüşlərdə qazanılan uğurlar bir azərbaycanlı kimi məni çox sevindirir. Mən azərbaycanlı 

olmağımla, Sizin kimi Prezidentimizin olması ilə fəxr edirəm. Bu, həqiqətdir ki, dünyanın bir çox 

ölkələrinin vətəndaşları Sizin kimi Vətənini sevən, xalqını sevən bir Prezidentlərinin olmasını çox 

istəyərlər. Sizə bu yolda uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram. Daim zirvələrdə olasınız. Sizə sonsuz 

təşəkkürümü bildirirəm. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli rayon sakini Zaur Səfərovun məktubunda deyilir: “Hörmətli cənab Prezident, 30 ilə yaxındır 

ki, qəlbimizdə çəkdiyimiz ağrılı-acılı Vətən həsrətimizə son qoyduğunuz üçün Sizə ailəm və öz adımdan 

dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə və Azərbaycan Ordusunun hər bir əsgərinə cansağlığı və yeni-yeni 

uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, Sizin rəhbərliyiniz altında qüdrətli ordumuz qələbə qazanacaq və bu 

qələbə çox yaxındadır. Allah bu haqq yolunda Sizin və xalqımızın yar və yardımçısı olsun. Allah Sizi, 

xalqımızı və Ordumuzu qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Seynur Əsgərli: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, sentyabrın 27-

dən indiyədək torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə qazandığınız uğurlara, bu yolda göstərdiyiniz 

cəsarət və fədakarlığa görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Fəxrimizsiniz, cənab Prezident. Sizinlə və 

Ordumuzla qürur duyuram. Bir əsgər olaraq hər zaman əmrinizə hazıram. Azərbaycan Ordusunun tezliklə 

qələbə bayrağını Şuşada dalğalandıracağı, tarixi ədalətin bərpa ediləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirik. 

Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Qubadlı sakini Zaur Cəfərov: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Qubadlı şəhərinin 

və ətraf kəndlərin işğaldan azad edilməsi xəbərinə o qədər sevindim ki, heç idman sahəsində qazandığım 

uğurlara görə bu qədər sevinib, qürurlanmamışdım. 2019-cu ildə Finlandiyada ermənilərin də iştirak etdiyi 

dünya çempionatında ən yüksək nəticə göstərərək qalib oldum, əlimdə üçrəngli müqəddəs Azərbaycan 

bayrağı ilə fəxri kürsüdə məğlub etdiyim erməni ilə üz-üzə gəldim. Sözün bitdiyi an idi. Gözlərim 

dolmuşdu, bir tərəfdən uğur qazanmağımın sevinci, digər tərəfdən yaralı Qarabağımız. Bir gözümlə ağlayır, 

bir gözümlə gülürdüm. Erməniyə dedim ki, bu qisas qiyamətə qalmayacaq. Siz ermənilər hər sahədə bizə 

məğlub olmusunuz. Biz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmrini gözləyirik. Nəhayət əmr verildi, biz 

onlara yerlərini göstərdik. Cənab Prezident, dildə ifadə edə bilməyəcəyimiz sevinclərə görə Sizinlə fəxr 
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edirik. Son nəfəsimizə kimi bizim Ali Baş Komandanımız, Prezidentimizsiniz. Yaşasın Azərbaycan! 

Yaşasın İlham Əliyev! Yaşasın Mehriban Əliyeva! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Tehran Heydarov dövlətimizin başçısına yazır: “Hörmətli Prezident, Müzəffər Ali Baş 

Komandan, mən bu müharibənin ağırlığını öz çiyinlərində daşıyan Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələrinin bütün əsgərlərinə, həmin əsgərləri döyüşə qaldıran komandirlərimizə, açıq döyüş meydanında 

canlı qüvvə və hərbi texnikaların hərbi nizamnaməyə uyğun idarə olunmasında xüsusi xidməti olan zabit 

və generallarımıza, Ermənistan silahlı qüvvələrinin mühəndis istehkam xəttinin yarılmasında xidməti olan 

ordumuza və ən əsası Ermənistanın dövlətçiliyini beynəlxalq aləmin gözü qarşısında heçə endirməyi 

bacaran Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı cənab İlham 

Əliyevə təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Mən əminəm ki, yüksək döyüş qabiliyyətinə malik olan 

rəşadətli Ordumuz tezliklə işğal altında olan Ağdamda, Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, Xocalıda və 

Xankəndidə ay-ulduzlu üçrəngli bayrağımızı dalğalandıracaqlar. Vətənini, Bayrağını, dövlətini və xalqını 

sevən Azərbaycan Ordusunun əsgərləri açıq döyüş meydanında erməni əsgərlərini tərksilah etməklə onları 

Azərbaycan xalqı qarşısında diz çökdürəcəklər və Ermənistanın bayraqlarını Azərbaycan xalqının ayaqları 

altına atmaq kimi müqəddəs bir işin öhdəsindən layiqincə gələcəklər. Allah Sizi və müzəffər Ordumuzu 

qorusun!”. 

Göygöl rayon sakini Ayaz Yolçuyev: “Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, bütün xalq 

Sizin apardığınız siyasəti bəyənir və sonuna kimi arxanızdayıq. Cənab Prezident, ehtiyatda olan gizir kimi 

Sizdən xahiş edirəm ki, mənim yenidən Silahlı Qüvvələrimizin əsgərləri ilə birlikdə döyüşə getməyimə 

kömək edəsiniz. Sizin etimadınızı doğruldacağıma söz verirəm. Qələbə bizimdir, zəfər bizimlədir! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Qubadlı rayon sakini Nərmin Məmmədova: “Müzəffər Ali Baş Komandan, 28 ildir həsrət qaldığımız 

doğma yurdumuz Qubadlı rayonu Sizin və rəşadətli ordumuzun qətiyyəti sayəsində düşmən tapdağından 

azad edilmişdir. Bu yolda göstərdiyiniz qətiyyətə görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sevimli 

Prezidentimiz, döyüş meydanındakı bugünkü zəfərlərin təməli Sizin tərəfinizdən qoyulmuş və 

rəhbərliyinizlə bu təməl üzərində möhkəm xalq-dövlət birliyi ucaldılmışdır. Bu sarsılmaz milli birlik 

düşmənin başını əzməkdə davam edir. Cənab Prezident, çox təəssüf ki, həqiqətə kor olmuş dünya gücləri, 

ermənipərəst dairələr son günlər bütün güclərini ölkəmizə qarşı yönəldərək Sizi haqq işinizdən 

döndərməyə, qətiyyətli qərarlarınıza təsir etməyə çalışırlar. Amma onların unutduğu, hesaba almadıqları 

bir vacib nüans vardır. Unudurlar ki, xalq birliyindən güc alaraq haqq-ədaləti təmin edən, milləti qarşısında 

andına sadiq qalıb Vətənimizin ərazi bütövlüyünü bərpa edən Sərkərdəni, Ali Baş Komandanı 

qətiyyətindən heç bir qüvvə döndərə bilməz. Sizinlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Uca Tanrı Sizi və 

Ordumuzu qorusun. Qələbə bizimlədir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Nürəddin Həşimov: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, bu gün bu 

məktubu Sizə bir Kəlbəcər sakini kimi yazıram. Hələ 1996-cı ilin iyun ayında Rusiya Federasiyasında 

yaşadığım dövrdə Allah-Təala mənə dahi şəxsiyyət, ulu öndər Heydər Əliyevlə Stavropol vilayətinin 

Kislovodsk şəhərində diasporumuzun ən fəal bir üzvü kimi görüşməyi nəsib etmişdir. Həmin görüşdə 

Qarabağ torpaqlarının işğalda olması barədə geniş müzakirələrimiz olmuşdu. Ulu Öndər hələ o zaman 

görüşdə belə söyləmişdi: “Harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, nə dilimizi, nə də dinimizi unutmayaq. 

Vahid bir yumruq kimi, hər bir zaman Azərbaycanın yanında olaq”. İkinci bir xoşbəxtliyi Allah mənə nəsib 

etdi, 2014-cü ilin aprel ayında Sizinlə Stavropol vilayətindən gəlmiş nümayəndə heyətinin tərkibində olan 

bir şəxs kimi Bakı Ekspo Mərkəzində görüşdüm. Bu görüşdə əyani olaraq Sizin nə qədər alicənab, 

humanist, uzaqgörən bir siyasətçi olduğunuza bir daha əmin oldum. Cənab Ali Baş Komandan, 27 il ərzində 

bütün varlığımla inanmışam ki, Siz Qarabağ torpağını bu erməni faşistlərindən azad edəcəksiniz. Cənab 

Prezident, bu sevinci Azərbaycan xalqına yaşatdığınıza görə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm, Sizə uzun 

ömür və möhkəm cansağlığı arzulayıram. Allah Sizə yar olsun. Eləcə də bütün əsgərlərimizi, zabitlərimizi 

təbrik edirəm. Allah Sizləri qorusun. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, valideynlərinə başsağlığı 

verirəm. Şəhidlərimiz bizim hər birimizin, bütövlükdə Azərbaycan xalqının övladlarıdır. Cənab Prezident, 

mən də Sizin bir əsgəriniz kimi hər bir an torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda ön cəbhədə vuruşmağa, 

eləcə də işğal altındakı rayonlarımızın azad olunandan sonra yenidən qurulmasında bir fərdi sahibkar, iş 

adamı kimi iştirak etməyə hazıram. Ən sonunda Azərbaycan xalqına və dövlətinə içimdən gələn bir təklifim 

var: Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevi ömürlük Azərbaycan Respublikasının Prezidenti elan etmək, 

Qarabağ torpağında işğaldan azad olunmuş rayonlarımızın hər birində qızıldan büstünü qoymaq!”. 
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Bakı şəhər sakini Nicat Ağayev: “Sevimli Prezidentimiz, mən fəxr edirəm ki, Sizin kimi 

Prezidentimiz var. Sizin sayənizdə torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Siz fövqəladə mükəmməl lider, 

uzaqgörən və qətiyyətli rəhbərsiniz. Dünya liderlərinin Sizdən öyrənəcəyi çox şey var. Ulu Tanrı Sizi və 

ailənizi qorusun! Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ bizimdir, Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Paytaxtın daha bir sakini Söhbət Bağırov yazır: “Hörmətli Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin 

Müzəffər Ali Baş Komandanı, Siz Azərbaycan tarixində yeni şanlı səhifələr açırsınız. Azərbaycanın tarixi 

torpaqları olan Qarabağı və onun ətrafında olan əraziləri işğaldan azad edirsiniz. Mən əmin idim ki, biz bir 

gün mütləq o torpaqlara qayıdacağıq. O gün bu gündür! Sizə gördüyünüz işlərdə uğurlar arzu edirəm. 

Qələbə bizimdir!”. 

Ağcabədi sakini Təzəgül Rəcəbova: “Hörmətli cənab Prezident, mən sadə və zəhmətkeş bir ailədə 

anadan olmuşam. Atanız məhrum ulu öndər Heydər Əliyevin gördüyü gözəl işlərin şahidi olmuşam. Onun 

müdrik siyasətini layiqli şəkildə davam etdirdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Əziz Prezidentim, Sizə 

həmişə duaçıyam. Uca Allahdan Sizə kömək diləyirəm. Allah yardımçınız olsun. Elimiz-obamız Sizin 

dayağınızdır. Şəhid anaları Sizi öz övladı bilir. Bu müqəddəs yolda Sizə uğurlar diləyirəm”. 
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Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun məlumatı 

 

[19:28] 31.10.2020  

 

Əvvəllər xəbər verildiyi kimi, Gürcüstan vətəndaşı Vaaqn Çaxalyanın Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində törətdikləri cinayət əməllərinə dair yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılmış 

çoxsaylı məlumatlar əsasında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda araşdırma aparılmış və faktla 

bağlı Cinayət Məcəlləsinin 100.2 (təcavüzkar müharibəni aparma), 114 (muzdluluq), 29, 120.2.1 

(cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürməyə cəhd), 29, 120.2.4 (xüsusi amansızlıqla və ya 

ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürməyə cəhd), 279.3-cü (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan 

silahlı birləşmələri yaratma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılmaqla istintaqın aparılması Baş 

Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. 

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirib ki, istintaq zamanı Dağlıq Qarabağ 

ərazisində Azərbaycan Ordusuna qarşı döyüş əməliyyatlarında iştirak edən muzdlu Vaaqn Çaxalyan 

Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub və barəsində 

rayon məhkəməsi tərəfindən qiyabı olaraq həbs qətimkan tədbiri seçilməklə istintaq orqanı tərəfindən 

beynəlxalq axtarış elan edilib. 

Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Vaaqn Caxalyanın döyüş əməliyyatları zamanı öldürülməsi, 

habelə Gürcüstan vətəndaşlığından məhrum edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. 

Bununla bağlı aparılan araşdırma zamanı Gürcüstan Baş Prokurorluğundan alınmış şifahi məlumata 

əsasən məlum olub ki, Vaaqn Çaxalyan 2019-cu ilin sonunda Ermənistanının vətəndaşlığını qəbul edib, bu 

səbəbdən 2020-ci ilin əvvəllərində Gürcüstan həmin şəxsin vətəndaşlığına xitam verilib. Daha sonra Vaaqn 

Çaxalyan Gürcüstanın müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edərək həmin ölkənin vətəndaşlığının bərpa 

edilməsini xahiş edib, lakin 2020-ci ilin iyun ayında onun müraciətinə mahiyyəti üzrə baxılmaqla imtina 

edilib. 

Vaaqn Çaxalyanın öldürülməsi ilə bağlı 25.10.2020-ci il tarixdə Gürcüstan media səhifələrində 

yayılmış məlumatla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə Gürcüstan Baş Prokurorluğu 

tərəfindən aparılmış araşdırma nəticəsində həmin məlumat öz təsdiqini tapmayıb. 

Hətta bundan bir neçə gün sonra V.Çaxalyanın “Facebook” sosial şəbəkəsindəki hesabında döyüş 

əməliyyatlarında iştirakını davam etdirməsinə dair informasiya yerləşdirilib. 

Odur ki, Vaaqn Çaxalyanla əlaqədar istintaq edilən cinayət işi üzrə Gürcüstan Baş Prokurorluğuna 

hüquqi yardım haqqında rəsmi vəsatət verilmiş və vəsatətin icrası ilə bağlı Gürcüstan Baş Prokurorluğu ilə 

mütəmadi olaraq əlaqə saxlanılır. 

Hazırda Vaaqn Çaxalyan beynəlxalq axtarışda olmaqla Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsi tərəfindən 

cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. 
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Düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu məhv edilib və iki hərbi nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarılı 

 

[19:11] 31.10.2020  

 

Oktyabrın 31-də günorta saatlarında düşmənin canlı qüvvə ilə dolu hərbi avtomobil texnikasının 

mövqelərimiz istiqamətində hərəkəti müşahidə edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, məlum olub ki, 

Ermənistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrindən ibarət kəşfiyyat-diversiya qrupu təxribat törətmək məqsədilə 

qoşunlarımızın müdafiə xəttinə yaxınlaşmağa cəhd göstərib. 

Düşmənə vurulan birinci atəş zərbəsi ilə avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb və kəşfiyyat-diversiya 

qrupu pərən-pərən düşərək qaçmağa başlayıb. Həmin qrupun üzvlərinin ərazini tərk etmələri üçün “Kamaz” 

markalı ikinci avtomobilə minmələri də müşahidə edilib. İçərisi silahlı hərbçilərlə dolu olan bu avtomobil 

də istiqamətlənmiş dəqiq atəş zərbəsi ilə dərhal məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyi həmin anları əks etdirən videogörüntüləri təqdim edir. 
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Kanadada xalqımızla həmrəylik aksiyası keçirilib 

 

[19:10] 31.10.2020  

 

Kanadanın Toronto şəhərində Azərbaycan Qadınlarına Dəstək Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 

“Hamımız Azərbaycanın yanındayıq!” şüarı ilə həmrəylik aksiyası keçirilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ontario əyalətində, parlament 

binasının qarşısında Torontoda yaşayan azərbaycanlı qadınlarının iştirakı ilə təşkil olunan həmrəylik 

aksiyasında təcavüzkar Ermənistanın 30 ilə yaxındır Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlaması, o 

cümlədən erməni ordusunun dinc əhalini, məsum uşaqları qəsdən hədəfə alaraq qətlə yetirməsi kəskin 

pislənilib. Aksiya iştirakçıları əllərində “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Erməni təcavüzünə son!”, “Gəncə 

üçün dua et!”, “Erməni terroruna son!”, “Bərdə şəhəri münaqişə zonasından kənardadır!” kimi şüarlar 

yazılmış plakatlar daşıyıblar. Gəncə və Bərdə terrorunun qurbanlarının fotolarının önünə güllər düzülüb, 

şamlar yandırılıb. 

Sonda Ontariodakı azərbaycanlı analar adından bəyanat, eləcə də parlament üzvlərinə indiyədək 

ünvanlanmış məktublar Ontario Əyalətinin Parlamentinin üzvü Ted Arnota təqdim edilib. 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunda heç bir qadağan olunmuş silah yoxdur 

 

[18:21] 31.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən etibarən bu günədək Azərbaycan Ordusu tərəfindən başladılan əks-həmlə 

əməliyyatı dövründə bütün birləşmələrimiz və bölmələrimiz verilən göstərişlərə uyğun olaraq beynəlxalq 

humanitar hüququn normalarına, o cümlədən Cenevrə Konvensiyası və əlavə edilmiş bütün protokollara, 

norma və prinsiplərə tam olaraq riayət edir. Bu müddətdə düşmən canlı qüvvə, döyüş texnikası baxımından 

ağır itkilər verərək hər dəfə geriyə çəkilməyə məcbur edilir. Bir neçə şəhərimiz, kəndimiz və qəsəbəmiz 

artıq işğaldan azad edilib. Hazıra Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində döyüşlər davam edir. 

Düşmənə qarşı ciddi tədbirlər görülür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 31-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, bu müddətdə üç dəfə humanitar atəşkəs rejimi elan edilib. Bölmələrimiz 

tərəfindən göstərişə uyğun olaraq bu rejimə tam olaraq riayət edilir. Təəssüf ki, düşmən elan olunan 

humanitar atəşkəslərdən sui-istifadə edərək hər dəfə bölmələrimizə qarşı hücum etməyə cəhd edib və onlar 

itirdikləri mövqeləri yenidən əldə etmək üçün ordumuza qarşı əks-hücum əməliyyatları icra etməyə 

çalışıblar. Hər dəfə ağır itki verərək geri bir az daha çəkilməyə məcbur olublar. Döyüş meydanında dəfələrlə 

uğursuzluqla üzləşən düşmən bölmələri çarəni başqa istiqamətlərdə axtarırlar və vəziyyəti dəyişdirmək 

üçün başqa çıxış yolları axtarırlar. Bizim döyüş sahəsindən kənarda yerləşən yaşayış məntəqələrimizi raket 

və artilleriya silahları ilə atəşə tuturlar. Bu da bizim mülki əhalimizə və infrastrukturumuza ziyan vurur. 

Biz bunların qarşısını almaq üçün döyüş əməliyyatlarını davam etdiririk. Düşmənin ağır silahları 

havadan və yerdən aşkar olunaraq məhv edilir. Bu əməliyyatların yekunlaşması üçün işğal altındakı bütün 

ərazilərimiz azad edilməli və ərazilərimizdə silahlı düşmən qalmamalıdır. Bütün əməliyyatlarımız yalnız 

əməliyyat sahəsində həyata keçirilir. Bizim Ermənistanda heç bir hədəfimiz yoxdur. Bizim bütün 

hədəflərimiz yalnız düşmənin silah olan bölmələridir və onun legitim hərbi obyektləridir ki, biz bunlara 

qarşı havadan və qurudan əməliyyatlarımızı davam etdiririk. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi qeyd edib ki, düşmənin yaşayış məntəqələrimizə mərmilər 

atmasının səbəblərindən biri bizi təhrik etməkdir. Onlar bizim mövqelərimizi Ermənistandan atəşə tuturlar. 

Bu mövqelərə cavab atəşləri açmağımızı gözləyirlər, bir az daha cəbhəni genişləndirmək istəyirlər. Lakin 

Azərbaycan Ordusu tapşırığa uyğun olaraq yalnız işğal altındakı torpaqlarımızda əməliyyatları davam 

etdirir. 

Düşmənin digər məqsədi mülki insanlarımız arasında təşviş yaratmaqdır. Ancaq onlar buna nail ola 

bilmirlər. Xalqımız Ali Baş Komandanımızın ətrafında möhkəm birləşir. Ordumuzun gücü ilə düşmənə 

daha da sarsıdıcı zərbələr endirərək itkilərə uğradır. Düşmən bunu görür və bundan sarsılır. Bu xalq-ordu-

dövlət birliyini yalnız düşmən deyil, ordumuz da görür. Bizim Azərbaycan əsgəri bundan güc alır, döyüş 

ruhu daha da artırılır. Hazırda döyüş sahəsində Azərbaycan əsgərinin mənəvi-psixoloji vəziyyəti, 

ordumuzun maddi-texniki təminatı çox yüksək səviyyədir. Biz bu minvalla əməliyyatlarımız davam 

etdirəcəyik. 

“Düşmənin təxribat törədərək mülki əhalimizə qarşı qeyri-qanuni silah və sursatlardan istifadə edir. 

Bizi də təhrik edərək dezinformasiya və yalan məlumat yaymağa çalışırlar. Biz bəyanatlarımızda 

bildirdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusunda heç bir qadağan olunmuş silah yoxdur və istifadə olunmur. 

Arsenalımızda olan silah-sursatlarla düşmənin istənilən nöqtəsinin məhv etməyimizə gücümüz çatır. 

Əldə olunan məlumata görə, düşmən Xocavənd istiqamətində fosfor tərkibli maddələr gətirib. 

Düşmən gizlənmək məqsədilə bu maddələrdən meşələrdə tətbiq etmək istəyir. Meşələrdə yanğınlar 

törədərək bunu Azərbaycan Ordusunun üzərinə atmaq istəyir. Dezinformasiya yayaraq öz bölmələrinin 

orada gizlənməsini təmin etmək istəyir. Lakin biz bəyanatlarımızla, apardığımız şəffaf əməliyyatlarla və 

yaydığımız videogörüntülərlə hər gün öz ictimaiyyətimizi və beynəlxalq ictimaiyyəti bu barədə 

məlumatlandırırıq”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 
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Prezident: Müharibəni dayandırmağın yeganə yolu Ermənistanın öz məğlubiyyətini, bizim isə 

qələbəmizi qəbul etməsidir 

 

[18:19] 31.10.2020 

 

Müharibəni dayandırmağın yeganə yolu Ermənistanın dayanması, öz məğlubiyyətini, bizim isə 

qələbəmizi qəbul etməsi, əraziləri boşaltmasıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

“Twitter” hesabında yazıb. 

Dövlətimizin başçısı digər paylaşımında qeyd edib: “Biz hər hansı üçüncü ölkənin cəlb olunmasını 

istəmirik və bunu görmürük. Çünki bizi əhatə edən ölkələr bizim tərəfdaşlarımız və dostlarımızdır. Bu, 

bizimlə Ermənistan arasında olan döyüşdür və hər kəs ondan uzaqda durmalıdır”. 
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Azərbaycan Prezidenti: Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan 

qətnamələrini icra edirik 

 

[18:15] 31.10.2020  

 

Minsk qrupunun həmsədr ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Bu ölkələr 

Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamənin icrası üçün heç nə etməyiblər. Biz BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan qətnamələrini icra edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

“Twitter” hesabında paylaşıb. 
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Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın qadağan olunmuş fosforlu silahdan istifadə etməsi ilə bağlı 

bəyanat yayıblar 

 

[18:14] 31.10.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları Ermənistanın qadağan olunmuş fosforlu 

silahdan istifadə etməsi ilə bağlı bəyanat yayıblar. AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir. 

Azərbaycan Ordusunun son 1 ayda işğal olunmuş ərazilərimizin böyük bir hissəsini, Füzuli, Cəbrayıl, 

Zəngilan, Qubadlı rayonları da daxil olmaqla 200 kənd və qəsəbəni azad etməsi, Ermənistanın döyüş 

meydanında darmadağın edilməsi, üçüncü ölkəni münaqişəyə cəlb etmək cəhdinin iflasa uğraması 

düşmənin ağır məğlubiyyətini qaçılmaz etmişdir. 

Çarəsiz durumda olan Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi vəziyyətdən çıxış yolu kimi Azərbaycanın 

münaqişə zonasından uzaqda yerləşən şəhər və rayonlarını ballistik raket atəşlərinə məruz qoyur və 

qadağan olunmuş kasetli bombalardan istifadə etməklə çoxlu sayda mülki əhalimizi qətlə yetirməkdə və 

yaralamaqda davam edir. Oktyabrın 31-nə olan məlumata əsasən, Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayət 

nəticəsində 91 nəfər həlak olub, 404 nəfər isə yaralanıb. 

Ermənistan insanlığa qarşı törədiyi cinayətlərin Azərbaycan xalqını qorxutmadığını və torpaqlarını 

işğaldan azad etməkdə qərarlı olduğunu görərək yeni və daha təhlükəli metodlara və təxribatlara əl atmağa 

başlayıb. 

Belə ki, bu gün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəsmi məlumata görə, işğal altında olan 

Xocavənd istiqamətində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun ordusunun 37-ci atıcı 

diviziyasının 3-cü motoatıcı alayının müdafiə sahəsindəki bölmələrinə xeyli sayda fosfor tərkibli yükün 

gətirildiyi barədə kəşfiyyat məlumatı daxil olub. 

Ehtimal olunur ki, fosfor tərkibli döyüş sursatının qeyd olunan ərazilərə gətirilməsində Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyinin məqsədi, ilk növbədə, onun Azərbaycan Ordusunun bölmələrinə qarşı tətbiq 

edilməsidir. Digər tərəfdən isə həmin sursatın guya Azərbaycan tərəfindən əraziyə səpələndiyi barədə 

dezinformasiya yaymaqdır. 

Artıq Ermənistanın təbliğat maşını guya Azərbaycan Ordusunun ağ fosfor tərkibli silah tətbiq etməsi 

barədə yalan və saxta məlumat yayaraq gələcək təxribatlar üçün zəmin yaratmağa başlayıb. Belə ki, bu gün 

Ermənistan silahlı qüvvələri Şuşa meşələrində qadağan olunmuş ağ fosfordan istifadə etməklə qəsdən 

yanğın törətmiş və bunu Azərbaycanın üzərinə atmağa çalışmışdır. Ermənistanın qadağan olunmuş fosforlu 

silahdan istifadə etməsi qəbul olunmuş müvafiq beynəlxalq konvensiyaların növbəti dəfə kobud şəkildə 

pozulması və dəhşətli müharibə cinayəti aktıdır. 

Hesab edirik ki, aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan tərəfindən törədilən bu hərbi cinayətə 

laqeyd qalmamalı və ona adekvat qiymət verməlidir. Eyni zamanda, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyini tarix və hüquq qarşısında məsuliyyət daşıyacağı beynəlxalq cinayətlər törətməyi 

dayandırmağa, xalqının gələcək taleyini düşünərək işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini tərk etməyə, 

regionda sülhün və təhlükəsizliyin yaranmasına mane olmamağa çağırmalıdır. 

Bəyanat 31 QHT tərəfindən imzalanıb. 
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Son iki gündə düşmən xeyli sayda döyüş texnikası və canlı qüvvə itirib 

 

[17:50] 31.10.2020  

 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun bölmələrini və yaşayış məntəqələrini 

atəşə məruz qoyan Ermənistan silahlı qüvvələrinin fəaliyyətlərinin qarşısının alınması məqsədilə ciddi 

tədbirlər görülür. Bunun nəticəsində düşmənin xeyli sayda döyüş texnikası və canlı qüvvəsi sıradan 

çıxarılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qoşunlarımızın dəqiq atəş zərbələri nəticəsində Ermənistanın motoatıcı 

diviziyasının mövqelərinə yaxınlaşan döyüş texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Bunun nəticəsində 

düşmənin müxtəlif təyinatlı 27 hərbi texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. 

Həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində düşmənin motoatıcı alayının iki zabiti məhv edilib, xeyli 

sayda yaralı var. Digər motoatıcı alayın mövqelərinə endirilən zərbələr nəticəsində ölən və yaralananlar 

arasında iki bölük komandiri də var. 

Düşmənin dağatıcı alayının döyüş mövqelərinə vurulan zərbələr nəticəsində taborun şəxsi heyətinin 

50 faizinin məhv edildiyi, zabitlərdən cəmi 5 nəfərin sağ qaldığı müəyyən edilib. Sağ qalan erməni hərbi 

qulluqçularının isə döyüş mövqelərini ataraq qaçdığı məlum olub. 

Düşmənin Xocavənd istiqamətində yerləşən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda ölən və 

yaralananların olduğu, silah-sursatın tükəndiyi, bölmələr arasında rabitənin olmadığı barədə məlumat da 

var. 

Döyüş mövqeyinə çıxarılan əlahiddə taborun şəxsi heyəti arasında da xeyli sayda ölən və 

yaralananların, eləcə də ölənlər arasında bölük komandirlərinin olduğu məlum olub. 
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Ermənistan növbəti dəfə müharibə cinayətləri törətdiyini etiraf etdi 

 

[17:47] 31.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatından sonra Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı artıq bir aydan çoxdur ki, davam edir. 

Döyüş meydanında darmadağın olan düşmən ordusu əməliyyatların gedişində mütəmadi olaraq 

cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən dinc şəhərləri hədəfə alır. Düşmən sanki döyüş meydanındakı 

uğursuzluqları bu cür müharibə cinayətləri ilə ört-basdır etməyə cəhd göstərir, xalqımızın qələbə əzmini 

sarsıtmaq istəyir. Ermənistan ordusunun qadağan olunmuş kastetli raketlərdən istifadə etməsi artıq 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də təsdiqlənib. Ermənipərəst siyasət yürüdən “Amnesty International”, 

“Human Rights Watch” təşkilatları da Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə şəhərinə istifadəsi qadağan 

olunmuş kasetli raketlərlə zərbələr endirdiyini təsdiqləyib. Təşkilatlar açıqlamalarında klaster silahlardan 

istifadəni qadağan edən konvensiyaya istinad edərək bildirirlər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu 

qadağanı pozması beynəlxalq cinayətdir. 

Məhz bu cür cinayətlər zamanı Ermənistan ordusunun Gəncə, Bərdə, Tərtər, Naftalan, Ağcabədi, 

Mingəçevir, Goranboya atdığı raketlər nəticəsində 91 mülki şəxs həlak olub, 400-dən çox mülki şəxs 

yaralanıb. O da qeyd olunmalıdır ki, həlak olanlardan 11-i azyaşlı uşaq, 27-si qadınlardır. Bundan əlavə, 

raket zərbələri nəticəsində müxtəlif infrastruktur obyektlərinə, yaşayış məntəqələrinə ciddi ziyan dəyib. 

Xeyli sayda ev yararsız hala düşüb. 

Ermənistanın müharibə cinayətləri: yaxın tarixə söykənən reallıqlar 

Tarix boyu ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qanlı cinayətlər aktları törədiblər. Belə qanlı 

cinayətlər sırasında 1918-ci il 31 Mart soyqırımını, Xocalı faciəsini və digər terror aktlarını xatırlatmaq 

kifayətdir ki, düşmənin əsl xislətini açıq-aşkar şəkildə nümayiş etdirək. 

Zaman-zaman Ermənistanın rəsmi şəxsləri də bu cür cinayət əməllərini etiraf edib, hətta bunu qürurla 

dilə gətiriblər. Bu məqamda keçmiş prezident Sarkisyanın 2003-cü ildə Böyük Britaniyadan olan jurnalist 

Tomas de Vaala müsahibəsini xatırlatmaq istərdim. Müsahibədə Sarkisyan Xocalı soyqırımını belə 

xatırlayıb: “Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar düşünürdülər ki, ermənilər mülki insanlara əl qaldıra 

bilməzlər. Amma biz bu stereotipi sındıra bildik”. Bu açıqlaması ilə Sarkisyan əslində Azərbaycan xalqının 

beynəlxalq hüquqa istinadən qarşı tərəfdən gözləntilərini öz alçaq əməlləri ilə necə puç etdiklərini etiraf 

edir. 

Hazırkı hərbi əməliyyatlar dövründə də Ermənistan müharibənin ilk günlərində törətdiyi cinayətləri 

etiraf etməsə də, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Arsrun Ovannisyanın “Qarabağ ordusunun 

Azərbaycan şəhərlərinə zərbələr endirməyə tam hüququ var” bəyanatı ilə bu cinayətləri törətdiklərini etiraf 

edib və faktiki olaraq erməni tərəfi indiyədək törədilən və 100-dək dinc sakinin ölümünə səbəb olan 

vəhşliliklərə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. 

Bu iki bəyanat arasındakı oxşarlıqlar düşmənin mahiyyətini çılpaqlığı ilə ortaya qoyur. Hər iki halda 

erməni tərəfi “biz dinc əhaliyə əl qaldıra bilərik” mesajını verir və heç bir beynəlxalq hüququn, sənədin 

onlar üçün əhəmiyyət daşımadığını faktiki etiraf edir. 

Məğlubiyyət astanasında olan Ermənistan Azərbaycanı mülki obyektləri vurmaqla şantaj 

edir 

Bir aydan çoxdur ki, davam edən hərbi əməliyyat dövründə Ermənistan dəfələrlə Azərbaycanın 

şəhərlərini, dinc sakinlərini atəşə tutsa da, bu faktları inkar edir, hətta müxtəlif feyk xəbərlər yaymaqla 

məşğul idi. Guya həmin cinayətləri Suriyadan olan hansısa terrorçuların törətməsi və yaxud Azərbaycanın 

özünün bunu bilərəkdən həyata keçirməsi kimi gülünc və sərsəm bəyanatlar düşmənin cılız düşüncəsindən 

xəbər verir.  

Cəbhədə məğlubiyyətlər artdıqca erməni tərəfinin mülki hədəflərinin sayı artır və onlar artıq bunu 

açıq-aşkar söyləməkdən çəkinmirlər. Ovanisyanın son bəyanatı isə açıq şəkildə Azərbaycan tərəfini dinc 

əhali və mülki obyektlərlə şantaj etmək cəhdidir. 

Ermənistan tərəfinin bu hərbi cinayətlər törətmək barədə bəyanatı düşmən tərəfinin məğlubiyyət 

astanasında olduğundan xəbər verir. Bir daha xatırladaq ki, Ermənistan ordusunun rəsmisinin bəyanatı 

beynəlxalq qanunvericiliyin və Cenevrə Konvensiyalarının kobudcasına pozulmasıdır. 

Görünən odur ki, ikinci Qarabağ müharibəsinin ilk günündən müxtəlif dövlət və hökumət 

başçılarından yardım üçün imdad diləyən Paşinyan artıq tam çarəsiz vəziyyətdədir. Belə olan halda 
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Azərbaycanı dinc sakinləri vurmaqla şantaj edir. Azərbaycan Prezidenti isə dəfələrlə bəyan edib ki, biz 

qisasımızı döyüş meydanında alırıq və düşmənin bu xain hücumları Azərbaycan xalqının iradəsini sarsıda 

bilməz. Qələbə bizimlədir. 

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində 91 mülki şəxs həlak olub, 404 nəfər 

yaralanıb 

 

[16:46] 31.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 31-i saat 13:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 91 nəfər həlak olub, 404 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2465 ev, 97 çoxmənzilli yaşayış binası və 455 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Ali Məhkəmə Ermənistan ordusunun Azərbaycanın dinc əhalisini hədəfə alması ilə bağlı bəyanat 

yayıb 

 

[16:42] 31.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması 

nəticəsində mülki şəxslərin həlak olması və xəsarət alması ilə bağlı bəyanat yayıb. 

Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda qeyd olunub ki, 

Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri oktyabrın 27-də və 28-də rəsmi olaraq elan edilmiş 

humanitar atəşkəs rejimini yenidən pozaraq “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemdən və beynəlxalq hüquqla 

qadağan olunmuş kaset bombalarından istifadə etməklə fəal hərbi zonadan təxminən 40 kilometr məsafədə 

yerləşən, sıx məskunlaşmış əhalisi olan Azərbaycan Respublikasının Bərdə şəhərinə zərbələr endiriblər. 

Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qəsdən və heç bir fərq gözlənilmədən törədilən hücumlar 

nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla 26 mülki şəxsin öldüyü və 83-dən çox insanın müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarəti aldığı bildirilir. Dinc əhali arasında itkilərlə yanaşı, mülki infrastruktura da ciddi ziyan dəyib. 

Bərdədə mülki əhaliyə qarşı qəsdən və heç bir ayırım gözənilmədən törədilən bu son hücumlar “Amnesty 

International”, “Human Rights Watch” və digər insan hüquqları təşkilatlarının yayımladığı hesabatlarda 

ətraflı şəkildə sənədləşdirilib. 

Ümumiyyətlə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycana 

qarşı hücumları nəticəsində bu günədək 91 mülki şəxs öldürülüb, 400-dən çox insan müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarəti alıb və Azərbaycanın müxtəlif şəhər və qəsəbələrində xüsusi mülkiyyət daxil olmaqla 3000-dən 

artıq mülki obyekt məhv edilib və ya zədələnib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələri bu günədək dinc əhaliyə öz ərazilərindən və işğal 

olunmuş Azərbaycan ərazilərindən atəş açmaqda davam edir. Ermənistan hökuməti Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərindəki cinayətkar rejimə hərbi, siyasi, maliyyə və digər maddi dəstək verir, o cümlədən 

silahlı qüvvələrini, hərbi texnikasını və “könüllülər” adlandırdıqları, əslində isə muzdlular olan şəxsləri 

suveren Azərbaycan ərazisinə göndərir. 

Bu halları təsdiq edən xeyli sayda əsaslı sübutların olması nəzərə alınaraq, Azərbaycan hökuməti 

2020-ci il oktyabrın 27-də İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət göndərərək Məhkəmədən 

Ermənistanı yuxarıda göstərilən qanunsuz tədbirlərin dayandırılmasına, silahlı qüvvələrini və qanunsuz 

olaraq Azərbaycanda yerləşdirilmiş silahlılarını geri çəkməyə, Azərbaycana və onun vətəndaşlarına qarşı 

nifrət siyasəti yürütməkdən çəkindirməyə çağırmağı tələb edib. 

Azərbaycan hökuməti, öz növbəsində silahlı qüvvələrin mülki şəxslərə hücum etməsinə və mülki 

insanlara zərər vuran hücumlara qarşı mütləq bir qadağaya riayət etməsini tələb edən beynəlxalq humanitar 

hüququn əsas prinsipinə həmişə əməl etdiyini bildirib. Azərbaycan silahlı qüvvələri mülki əhaliyə 

hücumlara olan qadağaya riayət edilməsinə dair bağlılığını bir daha təsdiqləyərək, əksinə, döyüş 

meydanında düşmənin hərbi hədəflərinə ciddi zərbələr endirir. 

Beynəlxalq səviyyədə tanınmış öz sərhədləri daxilində dövlət suverenliyini bərpa etmək məqsədilə 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə tam uyğun olaraq özünümüdafiə 

hüququnun həyata keçirilməsi nəticəsində son həftələrdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cəbrayıl, Füzuli, 

Zəngilan və Qubadlı şəhərləri də daxil olmaqla, bir sıra şəhər və qəsəbələri erməni işğalından azad edib. 

“Biz beynəlxalq ictimaiyyəti Bərdə şəhərinə və Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələrinə qarşı 

törədilən terror aktlarını qətiyyətlə pisləməyə çağırırıq. İnsanlığa qarşı bu dəhşətli cinayətləri, o cümlədən 

1992-ci ilin fevralında Xocalıda Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilən misli görünməmiş 

soyqırımını törədənlər dərhal tutulmalı və ədalət mühakiməsinə cəlb olunmalıdırlar. 

Biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonları Azərbaycanın ayrılmaz 

hissəsi kimi tanıyan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam 

və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 822, 853, 874, 884 

saylı qətnamələrinin müddəalarını həyata keçirən Azərbaycan hökumətinin səylərini dəstəkləyirik”, - deyə 

bəyanatda qeyd olunub. 

Bəyanatı Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev imzalayıb. 

Ali Məhkəmənin Bəyanatı dünya ölkələrinin, o cümlədən Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin Ali 

Məhkəmələrinə göndərilib. 
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Ermənistan ordusunun döyüş texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib 

 

[16:33] 31.10.2020  

 

Oktyabrın 31-də günün birinci yarısında Azərbaycan Ordusu tərəfindən endirilən zərbələr 

nəticəsində düşmənin döyüş texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi sıradan çıxarılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmənə vurulan dəqiq atəş 

zərbəsi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 tankı, 1 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, sursatla dolu 1 

yük maşını, döyüş mövqeyində və qoşquda olan 3 topu, o cümlədən xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. 
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Azərbaycan MN: Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

 

[16:25] 31.10.2020  

 

Tərtər şəhəri, rayonun Şıxarx qəsəbəsi, Əskipara kəndi, eləcə də Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli 

kəndi düşmən tərəfindən artilleriya atəşinə tutulur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı politoloq: Azərbaycan postsovet məkanında kifayət qədər böyük təsirə malikdir, buna 

etinasız yanaşmaq olmaz 

 

[16:24] 31.10.2020  

 

Azərbaycan Belarusdan tutmuş Qazaxıstana qədər postsovet məkanında kifayət qədər böyük təsirə 

malikdir, buna etinasız yanaşmaq olmaz. Bu səbəbdən, mən hesab edirəm ki, Vladimir Putin müstəqil 

hakim kimi indiki distansiyanı saxlamaqda davam edəcək. 

Bu barədə AZƏRTAC-a müsahibəsində politoloq, Rusiya Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat 

İnstitutunun elmi əməkdaşı Aleksandr Karavayev bildirib. 

A.Karavayev qeyd edib ki, Moskva özünün “hibrid bitərəf” strategiyasını qoruyur. O deyib: “Bu, 

Rusiyanın iki tərəfdaş-dostlarının öz aralarında müharibə vəziyyətində yeganə mümkün formadır. ATƏT-

in Minsk qrupunda bu seçim təkcə Rusiya qarşısındadır, belə ki, məhz Rusiya region ölkələrinin qarşılıqlı 

fəaliyyətini ümumi sosial-iqtisadi ansambla qoşur. Buna görə Rusiya çox mürəkkəb manevr etməlidir – bir 

tərəfdən Ermənistan üçün müttəfiqlik reputasiyasını qoruyub saxlamaq, digər tərəfdən müharibəyə 

Ermənistanın tərəfində qoşulmadan Azərbaycan üçün aparıcı siyasi və iqtisadi tərəfdaş nüfuzunu qoruyub 

saxlamaq lazım gəlir”. 

Ekspertin fikrincə, Moskva və Bakı arasındakı münasibətlərin böhranı Rusiyanın Cənubi Qafqazda 

nüfuzunun aşağı düşməsi ilə nəticələnə bilər. “Əlbəttə, bu mənada Türkiyə üçün asandır. Bununla belə, 

Moskva daha çox riskə gedir. Axı Bakı ilə münasibətlərdə böhran başlasa, o halda nəinki Cənubi Qafqazda 

Rusiyanın nüfuzu azalar, həm də MDB və Avrasiya İqtisadi Birliyindəki inteqrasiya dairəsində qarşılıqlı 

fəaliyyət mürəkkəbləşə bilər. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan Belarusdan tutmuş Qazaxıstana qədər 

postsovet məkanında kifayət qədər böyük təsirə malikdir, buna etinasız yanaşmaq olmaz. Bu səbəbdən, 

mən hesab edirəm ki, Vladimir Putin müstəqil hakim kimi indiki distansiyanı saxlamaqda davam edəcək”, 

- deyə o vurğulayıb. 

A.Karavayevin fikrincə, gələcək danışıqlar Bakının maraqları nəzərə alınmaqla aparılacaq. Ekspert 

sonda deyib: “Azərbaycan faktiki olaraq Madrid prinsiplərinin ilk bəndlərini öz gücü ilə həyata keçirib. 

Əslində bu, Bakının hüququdur. Gələcək danışıqların yeni platforması cari reallıqlara əsaslanacaq. 

Qaytarılmış ərazilərin bir hissəsində iqtisadi bərpa üçün hazırlıq işləri aparılır. Beləliklə, cəmi iki ay bundan 

əvvəl Minsk qrupu həmsədrlərinin sərəncamında olan danışıqlar paketinin bir hissəsi artıq tarixin çevrilmiş 

səhifəsidir. İndiki qondarma “DQR”in aqibətinin necə olacağı hələ məlum deyil. Lakin təbii ki, Bakının 

mövqeyi – Ermənistan silahlı qüvvələrinin tam çıxarılması və daha sonra Ermənistan və Azərbaycan 

arasında sərhədlərə sülhməramlıların yerləşdirilməsi artıq xəyal deyil, Azərbaycan maraqlarının cari 

reallıqlarıdır”. 

  

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Prezidentin köməkçisi: Cenevrə görüşündən sonra Ermənistan ordusu Tərtər, Ağdam, Goranboy, 

Ağcabədi rayonlarını ağır artilleriya və digər atıcı silahlardan atəşə tutub 

 

[16:23] 31.10.2020  

 

Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə keçirilmiş görüşdən sonra 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Tərtər, Ağdam, Goranboy, Ağcabədi rayonları ağır 

artilleriya və digər atıcı silahlardan atəşə tutulub. 

Bu gün səhər saat 06.00 radələrindən saat 12 radələrinə qədər bu rayonlar üzrə 6 qəsəbə və 26 kənd 

olmaqla 32 yaşayış məntəqəsinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 300-dən artıq mərmi atılıb. 

Cenevrə görüşlərinin keçildiyi gün Tərtər, Ağdam, Goranboy, Ağcabədi və Daşkəsən rayonlarına 

200-dən artıq mərmi atılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev KİV-ə açıqlamasında bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Təəssüflə qeyd etməliyik ki, Tərtər şəhəri II Dünya müharibəsindən sonra 

Avropanın ən çox bombalar və raketlərin atıldığı şəhərlərindən biridir. Sentyabrın 27-dən bu günə qədər 

Tərtər rayonuna 15 mindən artıq mərmi və raket atılıb. 

Muzdlular barədə propaqandası uğursuzluqla üzləşən Ermənistan ağ fosfor mövzusunda yeni 

dezinformasiyalar uydurmaqdadır. Ermənistan ağ fosforlu mərmilərdən istifadə edərək onun məsuliyyətini 

Azərbaycanın üzərinə atmağa çalışır. 

Oktyabrın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Arayatlı kəndinə atılmış 

mərminin fosfor olduğu müəyyən edilib və ANAMA tərəfindən zərərsizləşdirilib. ANAMA tərəfindən bu 

fakt sənədləşdirilib. 

2016-cı ilin Aprel döyüşlərində də Ermənistan tərəfindən Tərtər rayonunun Əskipara kəndinə ağ 

fosfor mərmisi atılmışdı. Hərbi attaşelər və ATƏT-in nümayəndəsinin iştirakı ilə əkin sahəsinə düşmüş 

həmin mərmi yerində zərərsizləşdirilib. 

Hazırda meşə yanğını formasında ekoloji terror törətmək və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə qarşı 

istifadə etmək üçün Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xocavənd istiqamətinə böyük həcmdə fosforun 

gətirildiyi barədə məlumatlar var”. 
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Ermənistanın mülki əhalimizə qarşı terrorçu təxribatları barədə faktlar tərəfdaş ölkələrin və 

beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılıb 

 

[15:58] 31.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törətdiyi terrorçu təxribatları barədə 

tərəfdaş ölkələrin müvafiq qurumlarını və beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırıb. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 30-a yaxın ölkənin fövqəladə hallarla 

mübarizə üzrə məsul dövlət qurumlarına və 20-yə yaxın nüfuzlu beynəlxalq təşkilata, o cümlədən BMT-

nin müvafiq qurumları (UN OCHA, UN DRR), Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı, Avro Atlantik 

Fəlakətə Cavabın Əlaqələndirilməsi Mərkəzi (NATO EADRCC), Avropa İttifaqının Avropa Mülki 

Müdafiəsi və Humanitar Yardım Əməliyyatları Baş İdarəsi, Avropa Şurasının Avropa və Aralıq Dənizi 

üzrə Böyük Risklər Sazişi, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər aidiyyəti beynəlxalq strukturlara ünvanlanmış 

məktublarda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətlər diqqətə çatdırılıb. 

Məktublarda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tarixi Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin 30 

ilə yaxın işğal altında saxlanılması, işğal olunmuş bölgədən bir milyondan çox soydaşımızın qaçqın və 

məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının torpaqlarımızın işğaldan dərhal və 

qeyd-şərtsiz azad edilməsi tələbi barədə dörd qətnaməsinin hələ də kağız üzərində qalması barədə danışılıb. 

Ermənistanın terrorçu xislətli hərbi-siyasi rəhbərliyinin qərarı ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu il 

sentyabrın 27-də Azərbaycanın mülki əhalisini və hərbi obyektləri hədəf alaraq hərbi təxribata əl atması və 

buna cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əks-həmlə əməliyyatına başlanılması, bu 

əməliyyatın yalnız Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq birlik tərəfindən birmənalı tanınmış 

torpaqlarında aparılması diqqətə çatdırılıb. 

Bildirilib ki, Ermənistan dövlətinin ənənəvi terrorçu davranışlarına uyğun olaraq, Ermənistan silahlı 

qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan 

əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış 

binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən atəşə tutaraq mülki obyektlərdə dağıntı 

və yanğınlar törədir, çoxsaylı sakinlərin həlak olmasına səbəb olur. Bu çərçivədə, xüsusilə razılaşdırılmış 

humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobudcasına pozaraq döyüş bölgəsindən kənarda yerləşən 

Azərbaycanın Gəncə, Bərdə, Ağcabədi və digər şəhər və kəndlərinin mütəmadi olaraq ağır artilleriya və 

raket atəşlərinə məruz qalması, nəticədə çoxsaylı mülki şəxslərin ölümü və ciddi dağıntıların baş verməsi 

qəti şəkildə pislənilir, bu terrorçu addımlara dərhal son verilməsi üçün dünya birliyinin Ermənistanın hərbi-

siyasi rəhbərliyinə ciddi təzyiqlər göstərməsinin vacibliyi vurğulanıb. 

Məktublara Ermənistan dövlətinin terrorçu xislətini sübut edən foto və videomateriallar, habelə 

ingilis dilində broşür əlavə olunub. 
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Ombudsman dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara videomüraciət ünvanlayıb 

 

[15:12] 31.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Gəncə şəhərini atəşə tutması nəticəsində qədim tarixə malik 

dini-mədəniyyət abidələrinin dağıntılara məruz qalması ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq 

təşkilatlara, milli insan hüquqları təsisatlarına, həmçinin müxtəlif dini icma və konfessiyalara 

videomüraciət ünvanlayıb. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, videomüraciətdə 

təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycanın tarixi-mədəni irs mərkəzi olan qədim Gəncə şəhərinə ballistik raket 

zərbələri endirməklə təkcə Azərbaycanın deyil, eyni zamanda, dünya mədəni irsinə aid dini-mədəni 

abidələri, ziyarətgahları və ümumbəşəri dəyərləri hədəf aldığı, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 

UNESCO-nun “Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” 1954-cü il Haaqa 

Konvensiyasını, “Dünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında” 1972-ci il Konvensiyasını, Müharibə 

zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasını, “Arxeoloji irsin mühafizəsi 

haqqında” 1992-ci il Avropa Konvensiyasını və digər beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə 

pozduğu qeyd olunub, milli-mənəvi, dini terror həyata keçirən, tarixi, dini-mədəni abidələri məhv edən, 

insan hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozaraq müharibə cinayətləri törədən işğalçı Ermənistan 

dövlətinin beynəlxalq hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində ciddi səy göstərməyə çağırılıb. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan ağır artilleriya, ballistik və reaktiv raketlər, kasetli 

bombalardan istifadə edərək Azərbaycan Ordusunun mövqelərini davamlı şəkildə atəşə tutur 

 

[14:39] 31.10.2020  

 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan 

Respublikasının Ermənistan ərazisində heç bir hərbi hədəfləri yoxdur. Azərbaycan Ordusu Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa 

edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Prezidentin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin açıqlamasında yer alıb. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Ermənistan ərazisindən və işğal olunmuş ərazilərdən beynəlxalq insan 

hüquqları müdafiəsi təşkilatları tərəfindən bəyan edildiyi kimi, ballistik, qadağan edilmiş kasetli reaktiv 

raketlər və ağır artilleriya ilə Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir, Tərtər, Bərdə, Goranboy, Ağdam, 

Ağcabədi, Naftalan, Daşkəsən Qəbələ, Kürdəmir, Siyəzən, Xızı və digər şəhər və rayonlarının dinc sakinləri 

və mülki obyektləri bombardman edilib. Bu raket hücumları nəticəsində sıralarında 11 azyaşlı uşaq, 27 

qadın olmaqla, 91 nəfər mülki insan həlak olub, 400-dən artıq mülki şəxs yaralanıb. Eyni zamanda, 

Ermənistan ərazisindən ağır artilleriya, ballistik və reaktiv raketlər, kasetli bombalar və digər atıcı 

silahlardan istifadə edilərək Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə davamlı olaraq atəşlər açılır. Bu, 

dözülməzdir”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1535 
 

BERNAMA agentliyi Ermənistanın Bərdəyə terror hücumu ilə əlaqədar AZƏRTAC-ın beynəlxalq 

KİV-lərə müraciətini yayıb 

 

[14:32] 31.10.2020  

 

Oktyabrın 31-də Malayziyanın BERNAMA Dövlət İnformasiya Agentliyi Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Bərdə şəhərinə vəhşi terror hücumları ilə bağlı AZƏRTAC-ın beynəlxalq və regional xəbər 

agentlikləri təşkilatlarının üzvü olan agentliklərin rəhbərlərinə müraciətini yayıb. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, məqalədə Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresinə 

(NAWC), Asiya və Sakit Okean Ölkələri İnformasiya Agentlikləri Təşkilatına (OANA), Avropa Xəbər 

Agentlikləri Alyansına (EANA), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin Milli Xəbər Agentlikləri Birliyinə 

(UNA) üzv olan agentliklərin rəhbərlərinə ünvanlanan müraciətdə Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin 

azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi terror aktlarının davamı olan Bərdə faciəsinin ağır 

nəticələri barədə məlumat verilir. 

Qeyd edilir ki, döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan silahlı qüvvələri ətrafdakı şəhər 

və kəndləri, eləcə də cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən yaşayış məntəqələrini və mülki obyektləri hədəfə 

almaqda davam edir. Oktyabrın 28-də Bərdə şəhərinin beynəlxalq səviyyədə qadağan edilmiş kasetli 

raketlərlə atəşə tutulması nəticəsində uşaqlar, qadınlar və yaşlı insanlar da daxil olmaqla 21 nəfər həlak 

olub, 70 nəfər yaralanıb, mülki infrastruktura külli miqdarda ziyan dəyib. Bundan bir gün əvvəl - oktyabrın 

27-də isə rayonun kəndlərindən birinə edilmiş bənzər hücumda isə beş nəfər, o cümlədən yeddi yaşlı qız 

həyatını itirib, çoxlu sayda mülki şəxs xəsarət alıb. 

Məqalədə müraciətdən sitat gətirilərək bildirilir: “Sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycanın şəhər 

və kəndlərinə edilən vəhşi hücumlar nəticəsində, ümumilikdə, 90 dinc sakin həlak olub, 392 nəfər yaralanıb, 

2500-ə yaxın fərdi ev və çoxmənzilli yaşayış binası, həmçinin 420-dən çox mülki infrastruktur obyekti 

dağılıb və ya ciddi zədələnib. Həlak olanların 11-i uşaq, 27-si qadın, 15-i ahıl şəxsdir. Yaralananlar arasında 

isə 14 körpə, 36 uşaq, 101 qadın, 45 ahıl şəxs var. Beləliklə, açıq-aşkar görünür ki, bu, Ermənistanın dövlət 

səviyyəsində həyata keçirdiyi terror aktlarıdır, mümkün qədər çox insanın öldürülməsinə hesablanan 

müharibə cinayətləridir”. 

Qeyd olunur ki, AZƏRTAC təəssüflə bu və digər təkzibolunmaz fakt və sübutlara baxmayaraq, bəzi 

beynəlxalq KİV-lərin münaqişənin işıqlandırılmasına yenə də qərəzli yanaşdığını, təcavüzkarla təcavüzə 

məruz qalana fərq qoyulmadığını bildirir. Ermənistan tərəfinin feyk məlumatlarına əsaslanan xəbərlər 

yayılması, eləcə də dinc azərbaycanlı əhaliyə məqsədli hücumlarla bağlı mövqe bildirilməməsi 

Azərbaycanda haqlı narahatlıq doğurur. 

Müraciətdə dünyanın aparıcı xəbər agentlikləri Ermənistanın azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı 

amansız terror hücumlarına və müharibə cinayətlərinə həssas yanaşmağa, münaqişə barədə həqiqətləri 

yaymağa çağırılır. 

Məqalədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və səbəbləri barədə də 

ətraflı məlumat verilir. Qeyd edilir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız torpaq iddialarına 1988-ci 

ildə başlanıb. 1992-ci ildə iki keçmiş sovet respublikası arasında müharibəyə çevrilən münaqişə xarici 

havadarlarına arxalanan Ermənistanın qələbəsi ilə yekunlaşıb. 1994-cü ilin mayında tərəflər arasında 

atəşkəs elan olunsa da, Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal edib. Dağlıq Qarabağda yaşayan 

separatçı ermənilər müstəqil respublika elan etsələr də bu qondarma “dövlət” heç bir beynəlxalq qurum və 

dövlət tərəfindən tanınmayıb. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan ordusunun Azərbaycanın 

işğal edilmiş bütün ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması barədə dörd qətnamə qəbul etsə də, 

Ermənistan hökuməti bu sənədləri icra etməyib. 

Bu il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun növbəti təxribatının qarşısını alan Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri əks-hücuma keçərək işğal altında olan torpaqları azad etməyə başlayıb. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa meşələrində qəsdən yanğın törədilir 

 

[14:10] 31.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa meşələrində qəsdən yanğın törədilir. Ermənistanın 

məqsədi ekoloji terror vasitəsilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istifadə etdiyi pilotsuz uçuş vasitələrinin 

görüntüləri üçün maneələrin yaradılmasıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev KİV-ə açıqlamasında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistanın Şuşa meşələrində yanğının törədilməsi üçün 

qadağan olunmuş ağ fosfordan istifadə etməsi istisna deyil. 

Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Ermənistanın böyük həcmdə fosfor 

tərkibli yükü Xocavənd istiqamətinə gətirdiyi barədə məlumat vermişdi. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1537 
 

 

Rusiya Ermənistana kömək göstərməkdən yenə imtina edib 

 

[13:49] 31.10.2020  

 

Əgər hərbi toqquşmalar bilavasitə Ermənistan ərazisinə keçərsə, onda Rusiya Yerevana hər cür zəruri 

kömək göstərər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri N.Paşinyanın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə 

müraciəti ilə əlaqədar RF Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı bu barədədir. 

Bəyanatda deyilir: “Ermənistan Respublikasının baş naziri N.Paşinyanın Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Vladimir Putinə müraciətlə Ermənistan Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 

Rusiya Federasiyasının ona göstərə biləcəyi köməyin növünü və həcmini təyin etmək məqsədilə 

məsləhətləşmələrə başlamaq xahişi ilə əlaqədar Rusiya Federasiyasının Ermənistan Respublikası barəsində, 

o cümlədən Rusiya Federasiyası ilə Ermənistan Respublikası arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı 

yardım haqqında 29 avqust 1997-ci il tarixli Müqavilədən irəli gələn müttəfiqlik öhdəliklərinə sadiq 

olduğunu təsdiq edirik. Bu Müqavilənin bir sıra maddələrində tərəflərin bir-birinin ərazisinə silahlı hücum 

və ya təcavüz aktı təhlükəsi yaranacağı halda konkret hərəkətlər nəzərdə tutulur”. 

RF XİN-də qeyd ediblər ki, həmin Müqaviləyə müvafiq olaraq, əgər hərbi toqquşmalar bilavasitə 

Ermənistan ərazisinə keçərsə, onda Rusiya Yerevana hər cür zəruri kömək göstərər. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Qarabağ resurslar məsələsi deyil, bu, ədalət, milli qürur və beynəlxalq hüquq 

məsələsidir 

 

[13:36] 31.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağ bizim torpaqdır, beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazimizdir. Bu, resurslar məsələsi 

deyil. Əsas resurslar burada, Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq 

hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində 

kağız üzərində qalan qətnamələrini icra edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Almaniyanın ARD telekanalına 

müsahibəsində müxbirin “Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa 

bu, bir rəmzi məna daşıyır” sualına cavabında bildirib. 

“Tarixə gəlincə, sizə deyə bilərəm ki, ermənilər bu regiona XIX əsrin əvvəlində Qarabağ xanlığı ilə 

Rusiya imperiyası arasında sülh sazişindən, - onu İbrahim Xəlil xan və rus generalı Sisianov imzalamışlar 

- sonra köçürülüb və ya gətirilib. Onlar Dağlıq Qarabağa 1805-ci, 1813-cü, 1828-ci illərdə imzalanmış 

Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay sülh sazişlərindən sonra köçürülməyə başlayıblar. İnternetdə görə 

bilərsiniz. Bu sazişlərdə ermənilər qeyd olunmur. Ermənilər sonradan Çar Rusiyası tərəfindən Şərqi 

Anadolu və İrandan regionun etnik və dini tərkibini dəyişdirmək məqsədilə gətiriliblər”, - deyə Prezident 

əlavə edib. 

 

AZƏRTAC 
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İqor Korotçenko: Moskvadakı erməni lobbisi müvafiq informasiya mənzərəsi yaratmaq üçün 10 

milyonlarla dollar sərf edib 

 

[13:35] 31.10.2020  

 

Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsində bitərəf mövqe tutur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin “Rossiya 

zovyot” VTB investisiya forumundakı çıxışında qeyd edib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun bu hərbi 

münaqişədən əvvəlki fəal işi dövründə əvvəlcə beş rayonun, sonra daha iki rayonun Azərbaycana 

qaytarılması məsələsi gündəlikdə idi. Bu, vəziyyətin sadələşdirilməsi üçün siyasi addımlardan biri idi. Bu 

gün Azərbaycan Ordusu de-fakto bu məsələləri özü yerinə yetirir. 

“Nasionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko bu fikirləri AZƏRTAC-a 

müsahibəsində söyləyib. Hərbi ekspert qeyd edib ki, Azərbaycan hər bir halda yeddi rayonu azad edəcək. 

O deyib: “Əgər Ermənistan məsuliyyətli olsaydı, bu əraziləri Azərbaycana siyasi yolla qaytarmağa 

razılaşardı. Lakin bu gün Azərbaycan həmin torpaqları hərbi yolla qaytarır, hər iki tərəfdən insanlar həlak 

olur. Əgər Yerevan özünü məsuliyyətli aparsaydı, əgər o, Madriddə və Kazanda öz üzərinə götürdüyü 

öhdəlikləri yerinə yetirsəydi, bu cür qurbanlar olmazdı. Prezident Vladimir Putin də təsdiq edib ki, bu 

məsələ müzakirə edilmişdi və reallaşdırılmalı idi. Lakin Yerevanın inadkarlığı ucbatından bu məsələ sülh 

yolu ilə həll edilmədi”. 

Ekspert əmindir: “Azərbaycan bir-birinin ardınca qələbələr qazanır. Bu, Yerevanın daha konstruktiv 

olması üçün ona təsir edəcəkmi? Zənnimcə, çətin ki, belə olacaq. Mənim fikrimcə, Laçın alınmayınca, 

Laçın dəhlizi bağlanmayınca, Yerevan öz qoşunlarını Qarabağdan çıxarmaq barədə siyasi saziş imzalamaq 

məsələsini heç nəzərdən keçirməyəcək. “Tələ” bağlananda və erməni qruplaşması mühasirəyə alınanda, 

bax o vaxt ola bilsin ki, müəyyən siyasi razılaşmalar əldə ediləcək. Hələlik isə düşünürəm ki, erməni 

qoşunlarının müqaviməti davam edəcək”. 

İ.Korotçenko vurğulayıb ki, Yerevan hələ də üçüncü tərəfi hərbi qarşıdurmaya cəlb etməyə çalışır. 

O deyib: “Hazırda Paşinyan hərbi iflas həddindədir. Paşinyan artıq Türkiyəni münaqişəyə cəlb etmək, sonra 

isə kömək üçün Moskvaya müraciət etmək kimi cəhdlər göstərib, lakin ona rədd cavabı verilib. Bu fakt 

barədə sadəcə KİV-lərdə məlumat verilməyib. Paşinyan Putindən qoşun yeridilməsini xahiş edib və ona 

rədd cavabı verilib. Moskvadakı erməni lobbisi müvafiq informasiya mənzərəsi yaratmaq üçün 10 

milyonlarla dollar sərf edib. Onlar qışqırırdılar ki, Rusiya desant əməliyyatı, artilleriya zərbələri və ya 

qoşun yeridilməsi yolu ilə Ermənistanı müdafiə etməlidir. Bu cür hay-küyün xeyri olmadı və bu gün də 

yoxdur. V.Putin çox səliqəli, sağlam mövqe tutdu. O dedi ki, münaqişə Ermənistanın ərazisində getmir, 

buna görə də Rusiyanın və KTMT-nin məsələyə müdaxilə etməsi üçün əsas yoxdur. Paşinyan isə belə 

əsaslar yaranması üçün Azərbaycanın şəhərlərinə zərbə endirir. O ümid edir ki, Bakı buna dözməyəcək, 

cavab zərbəsi endirəcək və bu, Ermənistanın hərbi kömək üçün KTMT-yə müraciət etməsinə imkan 

verəcək. Prezident İlham Əliyev isə deyib ki, biz vicdanla, döyüş meydanında vuruşacağıq. Beləliklə, 

Paşinyan öz problemləri ilə tək qalır”. 

“Nasionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko deyib: “Azərbaycan işğalçıları öz 

ərazisindən güc tətbiq etməklə sıxışdırıb çıxardığı şəraitdə yeni siyasi reallıq yaranıb. Prezident İlham 

Əliyev bu yeni siyasi reallığı bəyan edərək deyib ki, ermənilər Dağlıq Qarabağda siyasi muxtariyyət 

alacaqlar. Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövləti olmayacaq. Hər şey tamamilə açıq-aydın deyilib. 

Ermənistan məğlubiyyətə uğrayan tərəfdir. Lakin o, məğlub olduğunu etiraf etmək istəmir. Məğlubiyyət 

elə olmalıdır ki, Ermənistan real olaraq hansısa sazişləri imzalamaq istəsin. Bir daha təkrar edirəm, hazırda 

hər şey hərbi yolla həll edilir. Erməni hərbi qruplaşmalarının ətrafındakı “tələ” bağlananda Yerevan artıq 

konkret substantiv danışıqlar aparmaq istəyəcək ki, erməni qoşunlarının Qarabağı tərk etmələrindən ötrü 

dəhliz açılsın. Yəqin ki, o vaxt bu cür danışıqlar mümkün olacaq. Lakin onda danışıqlar artıq Azərbaycanın 

irəli sürdüyü şərtlər daxilində aparılacaq”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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MN: Düşmən Xocavənd istiqamətində fosfor tərkibli yük gətirməklə gələcək təxribatlarına zəmin 

yaratmağa çalışır 

 

[12:56] 31.10.2020  

 

İşğal altındakı Xocavənd istiqamətində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun 

ordusunun 37-ci atıcı diviziyasının 3-cü motoatıcı alayının müdafiə sahəsindəki bölmələrinə xeyli sayda 

fosfor tərkibli yükün gətirildiyi barədə kəşfiyyat məlumatı daxil olub. Ehtimal olunur ki, fosfor tərkibli 

döyüş sursatının həmin ərazilərə gətirilməsində düşmənin məqsədi, ilk növbədə, onun Azərbaycan 

Ordusunun bölmələrinə qarşı tətbiq edilməsidir. Digər tərəfdən isə həmin sursatın guya bölmələrimiz 

tərəfindən əraziyə səpələndiyi barədə dezinformasiya yaymaqdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda 

qeyd olunub. 

“Artıq oktyabrın 30-da Ermənistan tərəfi guya Azərbaycan Ordusunun ağ fosfor tərkibli silah tətbiq 

etməsi barədə yalan və saxta məlumat yayıb və beləliklə də gələcək təxribatları üçün zəmin yaradır. Bir 

daha bildiririk ki, Azərbaycan Ordusunun silahlanmasında qadağan olunmuş heç bir döyüş sursatı yoxdur”, 

- deyə məlumatda xüsusi vurğulanıb. 

 

AZƏRTAC 
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İsrailli nazir: Dinc əhalinin atəşə tutulmasının nə demək olduğunu bilirik, daim Azərbaycanın 

yanındayıq 

 

[12:49] 31.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdə, Gəncə, Mingəçevir, Naftalan şəhərlərini, Abşeron, Sabirabad, 

Kürdəmir, Goranboy, Xızı, Qəbələ rayonlarını dəfələrlə raket atəşinə tutması, mülki şəxsləri və azyaşlı 

uşaqları qətlə yetirməsi əsl müharibə cinayətidir. 

Bu sözləri Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov İsrailin Diaspor İşləri naziri 

Omer Yankeleviçlə keçirdiyi videogörüşdə deyib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə Bakıdakı yəhudi icması 

və İsraildəki Azərbaycan icmasının 100-dən çox üzvü iştirak edib. 

Komitə sədri Prezident İlham Əliyevin “Biz dinlər, mədəniyyətlər, ölkələr arasında körpülərin 

qurulması istiqamətində fəaliyyətimizi davam etdiririk” fikrini xatırladıb. Diqqətə çatdırıb ki, ölkəmizdə 

müxtəlif xalqların və dinlərin nümayəndələrinin sülh, dostluq şəraitində yaşaması Azərbaycanın dövlət 

siyasətinin prioritetlərindəndir. 

Omer Yankeleviç Azərbaycan ərazisində müharibə getməsindən böyük təəssüf hissi ilə danışaraq 

qeyd edib ki, öz tariximizdən dinc əhalinin atəşə tutulmasının nə demək olduğunu bilirik, daim sizin 

yanınızdayıq və bu çətin vaxtda dualarımız sizinlədir. Bu Şabatda sizlərə sülh və əmin-amanlıq arzu edirəm. 

O, eyni zamanda, Azərbaycanda yəhudi icmasına olan qayğıdan, dini tolerantlıqdan böyük 

məmnunluq hissi keçirdiyini diqqətə çatdırıb, İsraildəki Azərbaycan icmasının fəaliyyətini yüksək 

qiymətləndirib. 

Avropa Yəhudilərinin Bakı Dini icmasının baş ravvini Şneor Seqal çıxışında Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin Azərbaycandakı yəhudi icması ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini xüsusi vurğulayıb, iki xalqın dostluq 

və qardaşlıq münasibətlərinin daimi olacağına inamını ifadə edib. 

Avropa Yəhudilərinin Bakı Dini İcmasının sədri Aleksandr Şarovski bildirib ki, hər iki ölkə mənim 

vətənimdir və burada bizim həyatımız çox gözəldir. O qeyd edib ki, bu gün haqlı mübarizəsində İsrailin 

Azərbaycanın yanında olması və onu müdafiə etməsi çox vacibdir. 

İsraildəki Azərbaycan Evinin rəhbəri Şirin Nexamiya Ermənistan ordusunun Azərbaycan ərazisində 

törətdiyi qanlı cinayətlər və terror aktlarından ciddi narahat olduqlarını, ölkəmizin haqlı mövqeyini İsrail 

cəmiyyətinə daim çatdırdıqlarını bildirib. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycanda sinaqoqların və yəhudi məktəblərinin fəaliyyətinə dövlət tərəfindən 

diqqət və qayğı bütün dünya üçün nümunəvi bir modeldir. 

Görüşdə Şabat duaları oxunub, Azərbaycan və İsrail xalqlarına əmin-amanlıq arzulanıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Bizdə “Amnesty International” və “Human Rights Watch”ın qərəzliliyi ilə 

bağlı böyük şübhələr var 

 

[12:39] 31.10.2020  

 

Biz “Amnesty International” və “Human Rights Watch” təşkilatlarını Azərbaycana dəvət etmişik. 

Əfsuslar olsun ki, onlar hadisələri yalnız Ermənistan tərəfindən işıqlandırırlar. Onlar bura gəlmək üçün bizə 

müraciət etməyiblər. Ona görə bizdə onların qərəzliliyi ilə bağlı böyük şübhələr var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri oktyabrın 28-də Almaniyanın ARD 

televiziya kanalına müsahibəsində “Amnesty International” və “Human Rights Watch” təşkilatlarının 

mövqeyini şərh edərkən səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı sözünə davam edərək deyib: “Onlar bizim “Nəyə görə buraya gəlmirsiniz?” 

dediyimizə görə gəlirlər. Biz onlara “xahiş edirik, buraya gəlin” müraciətini etdikdən sonra onlar gəlməyə 

razılıq verdilər. Lakin onlar birinci növbədə niyə gəlmədilər?”. 

Prezident qeyd edib ki, ballistik mərminin buraxılışı peykdən görünür. Heç kim deyə bilməz ki, 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağda və ya Ermənistanda mülki şəxslərin yaşadığı istənilən yerə ballistik raket 

atıb. “Mən istərdim ki, onlar buraya gəlsinlər və o dəlilləri təqdim etsinlər. Eyni zamanda, Gəncəyə, Tərtərə, 

Bərdəyə getsinlər və ermənilərin hansı növ silahlardan istifadə etdiklərini görsünlər. Qərəzsiz olsunlar”, - 

deyə Prezident İlham Əliyev əlavə edib. 

Onların Ermənistanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı heç vaxt heç bir şərh vermədiklərini 

vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib ki, sıralarında erməni əsilli insanların olduğu bu təşkilatlardan əsasən 

Azərbaycanın imicinə xələl gətirmək üçün istifadə olunur: “Lakin buna baxmayaraq, biz onları dəvət etdik, 

qoyun, onlar gəlsinlər və gördüklərini desinlər”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bizim cavabımız sərt oldu, amma onlar buna layiq idilər 

 

[12:30] 31.10.2020  

 

Birinci atəş açan Ermənistandır və bizim sübutlarımız var. Çünki mülki şəxslər və hərbçilər arasında 

ilk qurbanlar azərbaycanlılar idi. Bu, bizə qarşı ardıcıl surətdə üçüncü hərbi təxribat idi. Birinci, iyul ayında 

törədildi. O zaman onlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə hücum etdilər. Bizim mülki şəxslər və hərbi 

qulluqçular arasında itkilərimiz oldu. İkinci cəhd avqust ayında baş verdi. Ermənistan mülki şəxslərə hücum 

etmək üçün diversiya qrupu göndərdi. Üçüncü dəfə sentyabrın 27-də təmas xəttinə yaxın yerləşən bəzi şəhər 

və kəndləri ağır artilleriya bombardmanına tutdular. Biz cavab verdik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə oktyabrın 28-də Almaniyanın ARD 

televiziya kanalına müsahibəsində müharibənin necə başladığın izah edərkən bildirib. 

Azərbaycan Ordusunun arsenalındakı İsrail dronları məsələsinə də aydınlıq gətirən dövlətimizin 

başçısı deyib: “İsrail dronları bizdə artıq uzun illərdir ki, var. Yeri gəlmişkən, onların bəziləri Ermənistanın 

işğal olunmuş bəzi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi zamanı başladığı təxribata qarşı 2016-cı ildə 

istifadə olunmuşdur. Lakin o toqquşma Ermənistan dayandığına görə bir neçə gün davam etdi. Onlar bu 

dəfə də dayansaydılar, biz də dayanardıq. Lakin onlar dayanmadılar”. 

Prezident qeyd edib ki, erməni tərəfi Azərbaycana böyük ziyan vurmaq istəyirdi. Onlar təmas 

xəttindən çox uzaqda yerləşən şəhərlərə raket atmağa başladılar və bizim mülki şəxslər arasında çoxlu 

qurbanlarımız var. “Odur ki, biz özümüzü, xalqımızı müdafiə etməli və cavab verməli idik. Bizim 

cavabımız sərt idi, amma onlar buna layiq idilər”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın ARD televiziya kanalına müsahibəsi 

 

[12:06] 31.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Almaniyanın ARD televiziya 

kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Sentyabrın 27-də müharibə başladı. Sizin, “kim birinci atəş açdı” sualına cavabınız nədir? 

- Cavab, Ermənistandır və bizim sübutlarımız var. Çünki mülki şəxslər və hərbçilər arasında ilk 

qurbanlar azərbaycanlılar idi. Bu, bizə qarşı ardıcıl surətdə üçüncü hərbi təxribat idi. Birinci, iyul ayında 

törədildi. O zaman onlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə hücum etdilər. Bizim mülki şəxslər və hərbi 

qulluqçular arasında itkilərimiz olmuşdur. İkinci cəhd avqust ayında baş vermişdir. Ermənistan diversiya 

qrupu göndərmişdir, onun başçısı tərəfimizdən saxlanılmışdır və o, ifadə vermişdir ki, mülki şəxslərə 

hücum etmək üçün göndərilmişdir. Üçüncü dəfə sentyabrın 27-də onlar təmas xəttinə yaxın yerləşən bəzi 

şəhər və kəndləri ağır artilleriya bombardmanına tutdular. Biz cavab verdik və bu, belə başlamışdır. 

- Siz çox tutarlı və sərt cavab verdiniz. Nə üçün bu dəfə belə etdiniz? Bu, İsrail və Türkiyə 

dronlarına görə Azərbaycan Ordusunun üstün qüvvəyə malik olduğu üçün baş verdi? 

- İsrail dronları bizdə artıq uzun illərdir ki, var. Yeri gəlmişkən, onların bəziləri Ermənistanın işğal 

olunmuş bəzi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi zamanı başladığı təxribata qarşı 2016-cı ildə istifadə 

olunmuşdur. Lakin o toqquşma Ermənistan dayandığına görə bir neçə gün davam etdi. Onlar bu dəfə də 

dayansaydılar, biz də dayanardıq. Lakin onlar dayanmadılar. Onlar bizə böyük ziyan vurmaq istəyirdilər. 

Onlar təmas xəttindən çox uzaqda yerləşən şəhərlərə raket atmağa başladılar və bizim mülki şəxslər 

arasında çoxlu qurbanlarımız var - bu vaxtadək 69 nəfər. Odur ki, biz özümüzü, xalqımızı müdafiə etməli 

və cavab verməli idik. Bizim cavabımız sərt idi, amma onlar buna layiq idilər. 

- Başa düşdüyümə görə Siz xüsusilə cənubda müəyyən torpaqları azad etmisiniz, lakin, eyni 

zamanda, Dağlıq Qarabağa yaxın, şimalda da. Bu müharibə nə qədər davam edəcək? 

- Bu, Ermənistandan asılıdır. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Biz bu gün dayanmağa hazırıq. Yeri 

gəlmişkən, bizim üç dəfə atəşkəsə razı olmağımız faktı hərbi toqquşmaları dayandırmaq və bu məsələni 

danışıqlar masasında, siyasi yolla həll etmək iradəmizi nümayiş etdirir. Lakin Ermənistan üç dəfə atəşkəsi 

kobud şəkildə pozmuşdur. 

- Onlar da eyni sözləri deyirlər. 

- Bəli, əlbəttə ki, onlar deyirlər. Lakin baxın, görün nələr baş verib. Oktyabrın 10-da humanitar 

atəşkəs elan olunmuşdu. Növbəti gün onlar Ermənistan ərazisindən Gəncəyə ballistik raket atdılar. Yəqin 

ki, siz bunun səbəb olduğu dağıntıları görmüsünüz və 10 mülki şəxs öldürülmüşdür. Onlar deyirlər ki, bunu 

onlar etməyiblər. Lakin bu, açıq-aydındır, çünki ballistik raketlərin buraxılışı peyk vasitəsilə müşahidə 

edilir. Beləliklə, Minsk qrupunun üç həmsədr ölkəsi, əlbəttə ki, bunu kimin etdiyini bilirlər. İkinci dəfə 

onlar eyni şeyi etdilər. Onlar atəşkəs elan olunduqdan 2 dəqiqə sonra onu pozdular. Üçüncü dəfə isə onlar 

dünən Tərtər şəhərinə kasetli raket atanda bunu etdilər. Dörd nəfər öldürülmüşdür, onların arasında yeddi 

yaşlı bir qız var. Beləliklə, bunu onlar ediblər. Bunu bizim etdiyimizə dair heç bir sübut yoxdur. Bizim 

etdiyimiz bunun əksidir. Mən demişdim ki, biz eyni qaydada cavab verməyəcəyik. Biz onlara döyüş 

meydanında cavab verəcəyik. Biz şəhərlərə, mülki şəxslərə hücum etmirik, yalnız döyüş meydanında cavab 

veririk. Əlbəttə, biz özümüzü müdafiə etməliyik. Əgər onlar hücum edirlərsə, əgər onlar itirdikləri 

mövqeləri geri almaq istəyirlərsə, biz sakit dura bilmərik. Biz özümüzü müdafiə etməliyik. Biz nə qədər 

çox müdafiə olunuruqsa, daha çox əraziləri azad edirik. 

- Bu, eyni ilə onların iddia etdiyi məsələlərdir. Onlar iddia edirlər ki, Siz kasetli raketlərdən 

istifadə edirsiniz. Hətta Sizin orada və Dağlıq Qarabağda kasetli raketlərdən istifadə etdiyinizə dair 

“Amnesty International” və “Human Rights Watch” təşkilatlarından bəzi dəlillər var idi. Nəyə görə 

Siz bu növ silahlardan istifadə edirsiniz? 

- Biz onlardan istifadə etmirik. Biz özümüzü müdafiə edirik. Biz “Amnesty International” və 

“Human Rights Watch” təşkilatlarını Azərbaycana dəvət etmişik. Əfsuslar olsun ki, onlar hadisələri yalnız 

Ermənistan tərəfindən işıqlandırırlar. Onlar bura gəlmək üçün bizə müraciət etməyiblər. Ona görə bizdə 

onların qərəzliliyi ilə bağlı böyük şübhələr var. 

- Lakin mənim indi bildiyimə görə onlar gəlirlər. “Human Rights Watch” təşkilatı gəlir, mənə 

deyiblər. 
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- Onlar bizim “Nəyə görə buraya gəlmirsiniz?” dediyimizə görə gəlirlər. Biz onlara “xahiş edirik, 

buraya gəlin” müraciətini etdikdən sonra onlar gəlməyə razılıq verdilər. Lakin onlar birinci növbədə niyə 

gəlmədilər? 

- Onlar mənə gəlmək istədiklərini deyiblər. Bir neçə dəfə müraciət ediblər, lakin Siz onlara 

girişə icazə verməyibsiniz. 

- Xeyr. Bu, mümkün deyil. Çünki biz elə dünən onların nəyə görə gəlmədiklərini, qoyun, gəlsinlər 

Gəncəyə, Tərtərə getsinlər demişik. Ermənilərin hücum etdiyi insanlarla görüşsünlər. Yenə də ballistik 

mərminin buraxılışı peykdən görünür. Heç kim deyə bilməz ki, biz Dağlıq Qarabağda və ya Ermənistanda 

mülki şəxslərin yaşadığı istənilən yerə ballistik raket atmışıq. 

- Gəlin, yenə Sizdən kasetli silahlarla bağlı soruşum. Çünki Sizin də bildiyiniz kimi bu, çox 

ciddi mövzudur. Mən “Human Rights Watch” təşkilatının araşdırmasına baxdım və sübut ondan 

ibarət idi ki, çox maraqlıdır, onların şəkilləri var idi, onlarda hətta silahın adı da var idi. Onların 

dediyinə görə, onun adı İsrail istehsalı olan LAR 160 kasetli bomba idi. Bu faktları həqiqətən də 

mübahisə predmetinə çevirirsiniz? 

- Bəli, əlbəttə ki. Bununla bağlı heç bir sübut yoxdur. Mən istərdim ki, onlar buraya gəlsinlər və o 

dəlilləri təqdim etsinlər. Eyni zamanda, Gəncəyə, Tərtərə, Bərdəyə getsinlər və ermənilərin hansı növ 

silahlardan istifadə etdiklərini görsünlər. Qərəzsiz olsunlar... 

- Onlar burada silah tapsalar, Siz onların araşdırmasına güvənərsiniz? 

- Onlar bunu etməlidirlər. Çünki onların “yox” demək imkanı yoxdur. Qoyun, onlar desinlər. Çünki 

bu vaxtadək “Human Rights Watch” və “Amnesty International” təşkilatları Azərbaycana qarşı çox 

aqressiv idi. Onlar heç vaxt Ermənistanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı heç bir şərh verməyiblər. 

Ermənistan həbsxanasında jurnalist öləndə onlar sakit idilər. Ermənistanın əsas müxalifət partiyasının 

rəhbəri həbs edildikdə onlar səssiz idilər. Sabiq prezidentlərin məhkəmə işi gedəndə onlar səssiz idilər. 

Onlar görmək istəmirlər. Çünki onların təşkilatlarında erməni əsilli insanlar var və bu təşkilatlardan əsasən 

Azərbaycanın imicinə xələl gətirmək üçün istifadə olunur. Lakin buna baxmayaraq, biz onları dəvət etdik, 

qoyun, onlar gəlsinlər və gördüklərini desinlər. 

- Əslində, Siz heç vaxt BMT-nin kasetli silahları haqqında konvensiyasını imzalamayıbsınız. 

Nəyə görə, bu, Sizin üçün problemdir? Əslində, Siz ondan istifadə edə bilərdiniz. 

- Ermənistan onu imzalayıb? 

- Xeyr, lakin biz indi Ermənistandan deyil, Azərbaycandan danışırıq. 

- Biz münaqişə haqqında danışırıq. Bizim hansısa konvensiyanı imzalamağımız və ya 

imzalamamağımız faktı bizim o silahdan istifadə etməyimiz və ya etməməyimiz anlamına gəlmir. Bizim 

kifayət qədər silah-sursatımız var. Bizim müasir silahlarımız var və biz onları döyüş meydanında nümayiş 

etdiririk. Bizim etdiklərimiz budur, biz əraziləri bombalarla azad etmirik, biz əraziləri, kəndləri, şəhərləri 

bir-birinin ardınca işğaldan azad edən və Azərbaycan bayrağını ucaldan döyüşçülərimizlə azad edirik. Bu, 

belə edilir. 

- Bu mövzuya gəlmişkən, yeddi rayonun hamısını azad etmək, bundan sonra danışıqları 

aparmaq və Dağlıq Qarabağın muxtariyyət zonası ilə bağlı bir razılığa gəlmək məqsəd deyilmi? 

- Biz bunu təklif etdik. Lakin ermənilər bunu həmişə rədd ediblər. Minsk qrupunun həmsədrləri 

mənim dediklərimi təsdiqləyə bilərlər. Biz həmişə təklif edirdik, biz həmişə sülh planına, belə adlandırılan 

əsas prinsiplərə sadiq idik. Bu prinsiplər Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin mərhələlərlə 

boşaldılmasını nəzərdə tuturdu. Birinci mərhələdə beş rayon, ikinci mərhələdə iki rayon. Lakin indi bu beş 

rayonun demək olar ki, hamısı işğaldan azad edilib. Buna görə Ermənistan həmişə buna qarşı olub. Səmimi 

söyləsək, əraziləri azad etdikdən sonra döyüş meydanında gördüklərimiz, orada qurulmuş istehkam 

qurğuları, - onlar bəlkə də bu qurğulara yüz milyonlarla dollar xərcləyiblər, - göstərir ki, onlar bu 

ərazilərdən çıxmağı planlaşdırmayıblar. Çünki əgər ərazilərdən çıxmağı planlaşdırsaydılar, bu qədər çox 

sərmayə yatırmazdılar. Müasir avadanlıq, müasir silahlar, müasir istehkam texnologiyası ilə təchiz olunmuş 

bir neçə müdafiə səddi var idi. Buna görə danışıqlar masasında onların bütün davranışı vasitəçiləri və bizi 

aldatmaq cəhdindən ibarət idi. Onlar danışıqları sonsuz edirdilər və vaxt qazanmaq istəyirdilər, onlar 27 il 

ərzində buna nail ola bildilər. Buna görə, biz əsas prinsiplərə sadiqik. Yeddi rayon bizə qaytarılmalıdır. 

Ermənilər heç vaxt bu rayonlarda yaşamayıblar. Üstəgəl, Dağlıq Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlılar, - 

müharibədən əvvəl Dağlıq Qarabağda Azərbaycan əsilli 40 min insan var idi, - oraya qayıtmalıdır və plan 

belə icra olunmalıdır. 

- Azərbaycanın heç bir təsiri olmadan muxtar rayon? 
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- Bu, müzakirələrin bir hissəsi idi. Lakin biz bununla bağlı yekun razılığa gəlmədik. 

- Lakin Siz buna razılaşardınız? 

- Biz bunu indi müzakirə etməliyik. Çünki indi ortada yeni reallıq var. Biz həmişə eşitmişik ki... 

- Siz orada - muxtar regionda hansı təsirə malik olmaq istəyirsiniz? Bu, özü-özlüyündə 

ziddiyyət təşkil edir. 

- Xeyr. Əvvəla, biz heç bir muxtar rayon razılığına gəlməmişik. Bu, birincisi. Biz bu razılığa 

gəlməmişik. Biz bunu təklif edəndə ermənilər bunu rədd edirdilər. Onlar bizim razı olmadığımız 

müstəqillik tələb edirdilər. İndi ortalıqdakı reallıqlar dəyişib. Biz dəfələrlə eşitmişik ki, reallıqlar var və siz 

onları nəzərə almalısınız. Yaxşı. Biz dəyişdik reallıqları. İndi onlar bunları nəzərə almalıdır və bu, 27 il 

ərzində bizim onlara təklif etdiklərimiz ola bilsin, artıq öz qüvvəsini itirib. Ona görə indi biz müzakirələr 

aparmalıyıq və yeri gəlmişkən, Ermənistan hazır olduğu təqdirdə biz danışıqların yeni mərhələsinə 

başlamaq və danışıqlar masasında Dağlıq Qarabağın gələcəyini müzakirə etmək üçün Xarici İşlər nazirimizi 

sabah Cenevrəyə göndərməyə hazırıq. Lakin bunun üçün Ermənistan dayanmalıdır. Onlar bu aylar ərzində 

həmişə bizim azad etdiyimiz əraziləri geri almaq istəyiblər və bu da onların məğlubiyyətinin əsas səbəbidir. 

- Biz orada, bu ərazidə olduqda bizdə bir sual ortaya çıxdı. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan 

üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu, bir rəmzi məna daşıyır? 

- Elzas və Lataringe sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reyn-Vestfaliya? 

Bu, bizim torpaqdır, beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu, resurslar məsələsi deyil. Əsas 

resurslar burada, Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq hüquq 

məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz 

hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız 

üzərində qalan qətnamələrini icra edirik. 

– Siz qəbul edirsiniz ki, bu regionda insanların əksəriyyəti dünya üzrə əksər tarixçilərin dediyi 

kimi, ermənilər olub? 

– Tarixə gəlincə, sizə deyə bilərəm ki, ermənilər bu regiona XIX əsrin əvvəlində Qarabağ xanlığı ilə 

Rusiya imperiyası arasında sülh sazişindən, - onu İbrahim Xəlil xan və rus generalı Sisianov imzalamışlar 

- sonra köçürülüb və ya gətirilib. 

– Onlar orada əsrlərboyu yaşamırlar? 

– Xeyr, xeyr. Onlar Dağlıq Qarabağa 1805-ci, 1813-cü, 1828-ci illərdə imzalanmış Kürəkçay, 

Gülüstan və Türkmənçay sülh sazişlərindən sonra köçürülməyə başlayıblar. İnternetdə görə bilərsiniz. Bu 

sazişlərdə ermənilər qeyd olunmur. Ermənilər sonradan Çar Rusiyası tərəfindən Şərqi Anadolu və İrandan 

regionun etnik və dini tərkibini dəyişdirmək məqsədilə gətiriliblər. 

– Belə çıxır ki, tarixçilərin, Qafqaz regionu üzrə ekspertlərin əksəriyyəti səhv edirlər? 

– Bəli, əlbəttə. Çünki sənədlərə baxın. Tarixçilər, hansı tarixçilər? Müxtəlif tarixçilər var və bəzən 

tarix siyasi üstünlüklərlə motivasiya olunur. Lakin həmin sənədlərə baxın, internetdə var və siz görə 

bilərsiniz. Əgər siz erməni əhali ilə bağlı hər hansı qeyd tapsanız, deyərsiniz ki, mən səhv edirəm. Beləliklə, 

bu, belə olub. Lakin digər məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, onlar 200 il ərzində orada yaşayıblar və “Qarabağ” 

sözü Azərbaycan sözüdür, erməni sözü deyil. Siz bilirsiniz onlar Dağlıq Qarabağın qondarma paytaxtını 

necə adlandırırlar? Stepanakert. Bilirsiniz kimin şərəfinə adlandırılıb? Stepan Şaumyanın. Erməni əsilli rus 

bolşeviki Stepan Şaumyan 1918-ci ildə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmiş cinayətkar dəstənin 

rəhbəri idi. Əgər bu, qədim Ermənistan ərazisi idisə, niyə Qarabağ adlandırılır? Niyə paytaxt şəhər hansısa 

qədim adla deyil, Stepanakert adlanır? Çünki onlar orada 200 il yaşayıblar. 1978-ci ildə orada yaşayan 

ermənilər Dağlıq Qarabağa gəlişlərinin 150 illiyi münasibətilə abidə ucaltdılar. Bu, tarixdir. Lakin bir daha 

deyirəm, onlar 200 il boyunca yaşayıblar və biz onların yaşamağını istəyirik. Mən dəfələrlə demişəm ki, 

biz azərbaycanlıların geri qayıtmağını və ermənilərin 200 il boyunca tarixən yaşadıqları ərazidə yaşamağını 

istəyirik, nəyin bahasına olursa-olsun. 

– Buna baxmayaraq, bu insanlar Sizin hərbi əməliyyatlara, dedikləri kimi etnik təmizləməyə 

məruz qalırlar? 

– Xeyr, əsla. Biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. Onlar Dağlıq Qarabağı və 7 ətraf rayonu işğal 

edəndə, bu 7 rayonda, o cümlədən Dağlıq Qarabağın bir hissəsi olan Şuşada 750 min azərbaycanlı etnik 

təmizləməyə məruz qaldı. Etnik təmizləməyə məruz qalan biz olmuşuq. Biz ermənilərə qarşı etnik 

təmizləmə aparmamışıq və bunu indi də etməyi planlaşdırmırıq. Çünki mən demişəm ki, biz birlikdə 

yaşamalıyıq. Bu, asan olmayacaq. Lakin biz öyrənməliyik. 

– Lakin indi orada, son bir neçə həftədə mülki şəxslər qətlə yetirilib? 
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– Azərbaycanın da mülki şəxsləri qətlə yetirilib – 69 nəfər. 

– Orada da. 

– Bəli. Çünki bu, müharibədir. Lakin 69 mülki şəxs münaqişə zonasından uzaqda olan Gəncədə və 

digər ərazilərdə qətlə yetirilib, 300-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Bu, müharibədir. Əfsuslar olsun ki, bu, 

olur. 

– Mən 5 il İsraildə yaşamışam. Yaxşı bilirəm ki, İsrail dronları çox dəqiqdir. Demək istəyirəm, 

mənim anladığım qədəri ilə bu, dron vasitəsilə edilməyib? 

– Xeyr. 

- Necə olub ki, Dağlıq Qarabağda kilsəyə zərbə endirilib. 

– Artıq qeyd etdiyim kimi, bu, ehtimal ki, bizim artilleriyanın səhvi olub və ya, ikinci variant o ola 

bilər ki, ermənilər bizi günahlandırmaq üçün bunu özləri ediblər. 

- Xristianlar öz kilsələrinə atəş açıblar? 

– Lakin bu, kiçik ziyan idi. Dağılmayıb. Siz oranın şəkillərini görmüsünüz? Kiçik ziyandır. Kilsə 

dağılmayıb. O, maksimum iki həftəyə təmir edilə bilər. Ona görə də, bizdə şübhə var ki, bu, bizi 

günahlandırmaq üçün onların özləri tərəfindən törədilmiş ola bilər. Bakıdakı erməni kilsəsinə baxın. Biz 

onu qoruyub saxlayırıq. Biz onu bərpa etmişik. 

- Belə bir şeyi uydurmaq üçün müsəlmanların məscidi dağıtmasını təsəvvürünüzə gətirə 

bilərsiniz? 

– Mən bilmirəm. Ola bilsin. Ola bilsin ki, bu, baş versin, niyə də yox. Burada, Bakıdakı erməni kilsəsi 

bizim tərəfimizdən qorunub saxlanıb. Biz onu dağıtmamışıq. Biz onu qoruyuruq. Biz orada minlərlə erməni 

kitabı saxlayırıq. Onlar isə işğaldan azad edilmiş Zəngilanda məsciddə donuz saxlayırdılar. Fərq bundadır. 

– Mən bildiyimə görə, oktyabrın 1-də Azərbaycanda bir nəfər sülh tələb etdiyinə görə həbs 

olunub. Bəzi insan haqları ekspertləri, müdafiəçiləri deyirlər ki, Siz bu müharibəyə həm də xalqı 

ətrafınızda birləşdirmək, demokratiya və insan haqları ilə bağlı ölkədəki problemlərdən diqqəti 

yayındırmaq üçün başlamısınız. 

– Bu, tamamilə yanlış qiymətləndirmədir. Birincisi, mənim həbs olunan hər hansı şəxs barəsində 

məlumatım yoxdur. Əgər, adını deyə bilərsinizsə, əgər, sizdə adı varsa, mənə deyin. Sizdə adı var? 

– Hazırda məndə adı yoxdur, öyrənərəm. 

– Öyrənəndə mənə deyərsiniz. Beləliklə, biz bu sualı etibarsız hesab edə bilərik, çünki sizdə ad 

yoxdur və məndə də bu məlumat yoxdur. Diqqətin yayındırılmasına gəlincə, diqqəti yayındırmağa ehtiyac 

yoxdur. Bizim siyasi sistemimiz səmərəlidir. Bu toqquşmadan əvvəl, hətta bizdə parlament seçkiləri 

keçirilməzdən əvvəl, mən siyasi əməkdaşlığın bir növ yeni prosesinə start verdim. Biz praktiki əməkdaşlığa 

başlamaq, düşmənçiliyə son qoymaq və ən azı bir-birimizlə danışmağa başlamaq üçün bütün siyasi 

partiyalara açıq müraciət etdik və iki partiyadan başqa bütün digər partiyalar, onların 50-si bunu dəstəklədi. 

Biz müasir, yeni siyasi prosesə başladıq. Hazırda parlamentimizdə çox sayda müxalifət üzvü var. Siyasi 

proses çox səmərəlidir. 

– Azərbaycanda bir çox müxalifət üzvləri də həbsdə deyilmi? 

– Xeyr, həbsdə olanlar törətdikləri cinayətlərə görə həbs ediliblər. Burada siyasi ittiham irəli 

sürülmüş heç kim yoxdur və müxalifət... 

– Nə cür cinayətlər? Öz fikirlərini ifadə etməklə bağlı? 

– Xeyr, müxtəlif cinayətlər. Hər hansı digər cinayət kimi. Mən dəqiq hansı olduğunu bilmirəm, amma 

bu, sadəcə olaraq, adi cinayətlərdir. Beləliklə, bizim bu cür səbəbimiz yoxdur. İkincisi, pandemiya 

dövründə bizim iqtisadi göstəricilərimiz ən yaxşılardan biridir. İqtisadiyyatımız cəmi 3,9 faiz azalıb. Bu, 

bəzi Avropa ölkələrində olduğundan xeyli aşağıdır. Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 5 faizdir, xeyli 

aşağı. İşsizlik səviyyəsi 7 faizdir, xeyli aşağı. Bizim konvertasiya oluna bilən valyuta ehtiyatlarımız xarici 

borcumuzdan 6 dəfə çoxdur. Bizdə daxili problemlər yoxdur, niyə mən buna başlamalıyam. 

– Siz Azərbaycanı demokratiya nümunəsi adlandırardınız? 

– Xeyr, heç vaxt. Siz öz ölkənizi demokratiya nümunəsi adlandırarsınız? 

– Müəyyən mənada, bəli. 

– Lakin siz müxalifətin nümayişlərinə qadağa qoyursunuz. 

– Xeyr, belə deyil. 

– Bəli, bəli. Nümayiş keçirmək istəyən ekstremist - adını unutmuşam. Siz onlara qadağa qoydunuz. 

– Mən bu barədə bilmirəm. Demək istəyirəm ki, hətta koronavirus dövründə də etirazlar 

keçirirdilər. 
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– Xeyr, koronavirus dövründən əvvəl idi. Biz nümunə deyilik və özümüzü bu cür göstərmirik. Lakin 

özlərini sanki belə göstərən ölkələr var, amma onlar etirazçıları qətlə yetirirlər. Siz “sarı jiletlilərin” 

etirazlarında neçə nəfərin qətlə yetirildiyini bilirsinizmi? Bilirsiniz, 10-dan çox adam qətlə yetirilib. 

– Amma biz Fransa barədə danışmırıq. 

- Xeyr, gəlin, Avropa barədə danışaq. 

– Azərbaycan barədə... 

– Xeyr, gəlin özlərini guya demokratmış kimi aparanlardan danışaq. Biz özümüzü elə aparmırıq. 

Bəli, bizim çatışmazlıqlarımız var. 

– Mən cənab Makrondan bu barədə soruşaram. 

– Lakin etirazçılar qətlə yetirilirlər, küçədə etirazçıları qətlə yetirirlər – 10 nəfər qətlə yetirilmişdi. 

Biz sizin Avropada etirazçıları necə döydüyünüzə baxırıq, siz onları atlarla döyürsünüz, itləri gətirirsiniz 

və bu, demokratiya hesab olunur. 

– Hazırda gəldiyim ölkə - Türkiyə bu hərbi əməliyyatlarda, bu müharibədə Sizin üçün nə 

dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir? Burada türk əsgərləri var idi. Dünən biz onlardan bəziləri ilə söhbət 

etdik. Onlar Türkiyədən olduqlarını dedilər. 

– Siz əsgərlərlə danışmısınız? 

– Bəli. 

– Döyüş meydanında? 

– Xeyr, döyüş meydanında yox. 

– Bəs harada? 

– Bakı şəhərində. 

– Onlar burada, Bakıda döyüşürlər? 

– Xeyr, xeyr. Bununla belə, onlar buradadırlar. 

– İndi burada alman əsgərləri də ola bilər. 

– Siz birgə hərbi təlimlər keçirirsiniz... 

– Bəli, bəli, keçiririk. 

– Əgər, bu münaqişəyə üçüncü ölkə cəlb olunsa, Siz Türkiyədən kömək gözləyərsiniz? 

– Biz hər hansı üçüncü ölkənin cəlb olunmasını istəmirik. Hansısa ölkənin cəlb oluna biləcəyini biz 

görmürük. Çünki bizi əhatə edən ölkələr bizim tərəfdaşlarımız və dostlarımızdır. Biz bilirik ki, ermənilər 

onların bəzilərini bu döyüşə cəlb etmək istəyirlər, lakin, əminəm, bu, baş verməyəcək. Bu, bizimlə 

Ermənistan arasında olan döyüşdür və hər kəs ondan uzaqda durmalıdır. Türk əsgərlər burada ola bilər, 

bəli. Ötən il biz 10 birgə hərbi təlim keçirmişik. Lakin bizim başqa ölkələrlə də çoxlu təlimlərimiz olur. Biz 

NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramının bir hissəsiyik. Burada qəribə heç nə yoxdur. Siz onları 

Bakıda görmüsünüz, onları döyüşdə görməmisiniz. 

– Türkiyəyə məxsus F-16-lar burada - Azərbaycanda olduğuna görə özünüzü daha təhlükəsiz 

hiss edirsiniz? 

– Türkiyənin F-16-ları bura təlimlə bağlı gəlib və ermənilər bizə qarşı hücuma keçdiklərinə görə 

burada qalıblar. Onlar həmrəylik əlaməti olaraq buradadır. Onlar heç bir döyüşdə iştirak etmir. Onların 

burada iştirakı planlaşdırılmır. 

– Atəşkəs 3 dəfə pozulub. Onlardan biri Fransa, biri Rusiya, biri isə ABŞ-la danışıqlar 

nəticəsində elan edilmişdi. Bu müharibəni hansı beynəlxalq güc dayandıra bilər? 

– Düşünürəm ki, bunu Ermənistan dayandırmalıdır. Beynəlxalq güc – sizin qeyd etdiyiniz bu üç ölkə 

Minsk qrupunun həmsədrləridir. Onlar dünyanın aparıcı ölkələri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir, 

daimi üzvləri. Bu ölkələr Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Lakin bu 

ölkələr bu qətnamələrin icrası üçün heç nə etməyiblər. Bu qətnamələr kağız üzərində qalıb. Bu, onu göstərir 

ki, bu vasitəçilik səmərəli olmayıb. Lakin, eyni zamanda, biz daha güclü ola biləcək bəzi başqa ölkələr 

barədə düşünməyə bilmərik. Ona görə də, müharibəni dayandırmağın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, 

Ermənistan dayansın, öz məğlubiyyətini qəbul etsin, bizim qələbəmizi qəbul etsin və sonra ərazilərin bir 

hissəsini boşaltmaq barədə öhdəlik götürsün. Biz istənilən halda onları azad edəcəyik. Biz əks-hücuma 

başlayanda onlar inanmırdılar. Biz dedik – biz azad edəcəyik, bunu indi dayandırın. Onlar hətta biz Füzulini 

geri qaytarandan sonra da dayana bilərdilər. Dayanmadılar. 

– Sizdə elə bir hiss varmı ki, onlar bu münaqişədə həqiqətən də maraqlı deyillər? 

– Siz kimi nəzərdə tutursunuz? 

– Məsələn, həmin üç ölkə. 
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– Xeyr, məndə belə bir hiss yoxdur. Çünki əgər onlar maraqlı olmasaydılar, vasitəçi olmazdılar. 

Onların ATƏT-dən mandatı var. 

– Lakin vasitəçilik uğurlu olmadı? 

– Bəli, uğurlu olmadı, çünki onlar Ermənistana sanksiya tətbiq etmədilər. Mən bu məsələni dəfələrlə 

qaldırmışam. Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq olunmalı idi, necə ki, Səddam Hüseyn Küveyti işğal edəndə 

İraqa qarşı sanksiyalar tətbiq edilmişdi, dərhal. İraqa qarşı ciddi sanksiyalar var idi. Əgər eyni şey 

Ermənistana edilsəydi, onda onlar qüvvələri geri çəkərdilər. 

– Deməli, onlar göz yumdular? 

– Bəli, onlar göz yumdular. Mən deyərdim ki, göz yummadılar, onlar hər zaman deyirdilər ki, hərbi 

həll yoxdur. Onlar bu vəziyyətin bu və ya digər dərəcədə eyni qaydada davam etməsini istəyirdilər. 

Düşünürəm ki, münaqişənin dondurulmuş kimi görünməsi onları qane edirdi. Onlar düşünürdülər ki, bu, 

həmişəlik dondurula bilər və onlar yalnız bəzi etimad yaratma tədbirləri, bəzi monitorinqlər barədə 

düşünməyə çalışırdılar ki, heç bir toqquşma olmasın. Amma onlar ATƏT-in qərarına uyğun olaraq öz 

mandatlarını icra etmədilər. Onlar Ermənistanı məcbur etməli idilər. Düşünürəm, bu ölkələrin hər biri 

Ermənistana birtərəfli qaydada elə bir mesaj verə bilər ki, o, ona qulaq asmalı olar. Lakin onlar etmədilər. 

– Siz onlara qulaq asırsınız? 

– Mən hər bir tərəfdaşa qulaq asıram. Lakin bu, mənim qulaq asdıqdan sonra nə etməyimdən asılıdır. 

Lakin mən qulaq asıram. 

– İki gün əvvəl radioda Sizin Ermənistanın bu müharibəni aparmaq üçün pulu haradan 

aldığını soruşduğunuzu eşitdim. Cavab nədir? 

– Heç bir cavab yoxdur. Mən bir aydır bu sualı verirəm. Biz ilkin hesablama aparmışıq. 

– Mənə elə gəlir ki, bu sualı davamlı olaraq verən şəxsdə müəyyən mənada bir cavab olmalıdır. 

– Cavabım olsaydı, soruşmazdım. Hələ də soruşuramsa, o deməkdir ki, cavab almamışam. Biz məhv 

etdiklərimiz barədə minimum ilkin hesablama aparmışıq, yeri gəlmişkən, mən bizim məhv etdiklərimizin 

hamısını açıqlamamışam. Bu, olacaq. Bizim məhv etdiyimiz və qənimət kimi götürdüyümüz sursatın dəyəri 

2,7 milyard dollardır. Bu pul haradan gəlir? Ermənistan kasıb ölkədir. Onun büdcəsi 2 milyard dollardan 

azdır. Onun xarici borcu 8 milyard dollardır. 

– Onları Rusiya dəstəkləyir. 

– Bu, sizin fikrinizdir? 

– Bu, rəsmidir. Sirr deyil. Başqa kimsə var? 

– Bəlkə də, mən bilmirəm. Beləliklə, mən soruşuram, amma heç bir cavab verilmir. Ona görə də, 

soruşmağa davam edəcəyəm. 

– Zati-aliləri, cənab Prezident, müsahibəyə görə çox sağ olun. 

– Təşəkkür edirəm. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistana təhvil verilmiş yaşlı qadının işgəncələrə məruz qalaraq 

müstəntiq qarşısına çıxarılması qəbuledilməzdir 

 

[11:49] 31.10.2020  

 

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Rusiya Federasiyasının humanitar dəstəyi ilə Ermənistan tərəfə 

təhvil verilmiş 85 yaşlı Yevgeniya Babayanın Ermənistanda psixoloji və fiziki işgəncələrə məruz qalaraq, 

müstəntiq qarşısına çıxarılması ciddi təəssüf və narahatlıq doğurur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev KİV-ə açıqlamasında bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Ermənistan tərəfindən təqdim olunan səhnələşdirilmiş videoda yaşlı qadın 

əvvəlcədən təqdim olunmuş mətn üzrə fikir söyləməyə məcbur edilir. Bizdə olan məlumata görə, həmin 

qadının yaxın qohumları da Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən istintaqa cəlb edilib. 

Döyüş meydanında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yalnız qoyulan və fiziki yardıma ehtiyacı 

olan Yevgeniya Babayana Azərbaycan tərəfdən bütün zəruri tibbi yardım, insani davranış və dəstək 

göstərilib. Ermənistandan fərqli olaraq bu yaşlı qadın müstəntiq qarşısına çıxarılmayıb və Beynəlxalq 

Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin müşayiəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Prezident İlham Əliyevin humanist təşəbbüsü ilə erməni əsgərlərinin cəsədlərinin və yaşlı iki 

erməninin oktyabrın 18-də Ermənistana verilməsi təklif olunsa da, Ermənistan bundan imtina edib. 

Ermənistan tərəfi yalnız oktyabrın 28-də Yevgeniya Babayanı, oktyabrın 29-da isə erməni əsgərlərin 

cəsədlərini qəbul etməyə razılıq verib. 

Azərbaycan tərəfi 84 yaşlı Mişa Melkumyanı oktyabrın 29-da BQXK-nın vasitəçiliyi ilə Ermənistana 

təhvil vermək istəmiş, lakin qarşı tərəf qeyri-insani davranış göstərərək M.Melkumyanı təhvil almaqdan 

imtina etmişdir. Xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən və xəstəxanaya yerləşdirilən Mişa Melkumyan 

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin nəzarəti altında olmuşdur. Həmin şəxs əziyyət 

çəkdiyi çoxsaylı xroniki xəstəliklərdən vəfat edib. Ermənistan tərəfi qəbul etməkdən imtina etdiyi bu yaşlı 

şəxsin vəfatını da səhnələşdirib propaqanda mövzusuna çevirəcək. 

Ermənistan xüsusi xidmət və istintaq orqanlarının 85 yaşlı qadına və onun yaxın qohumlarına 

psixoloji təsir göstərərək Azərbaycana qarşı ifadələr almasını, onu Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə 

əməkdaşlıqda günahlandırmasını qəti şəkildə pisləyirik. Sağlamlıq durumu yaxşı olmayan yaşlı qadına 

qarşı bu cür qeyri-humanist davranış qəbuledilməzdir”. 
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MN: Azərbaycan Ordusunun Şuşanı atəşə tutması xəbəri düşmənin növbəti yalanıdır 

 

[11:26] 31.10.2020  

 

Ermənistan KİV-lərinin guya Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Şuşanı atəşə tutması barədə 

yaydığı xəbər düşmənin növbəti yalanıdır və vəziyyətin gərginləşdirilməsi məqsədi daşıyır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bölmələrimiz yalnız 

düşmənin atəş nöqtələrinə cavab zərbələri endirir. 
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Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin baş direktoru cəbhədəki son vəziyyət barədə məlumatlandırılıb 

 

[11:18] 31.10.2020  

 

Cenevrəyə işçi səfəri çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq 

Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) baş direktoru Roberto Mardini ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə tərəflər 

Azərbaycan ilə BQXK arasında uzun illərdir mövcud olan əməkdaşlığı məmnunluqla qeyd ediblər. 

Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfi bölgədəki mövcud vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb. O, 

Ermənistan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulduğunu, Azərbaycanın cəbhə 

bölgəsindən uzaqda yerləşən şəhərlərinin, dinc əhalisinin və mülki infrastrukturunun bilərəkdən hədəfə 

alındığını, qadağan olunmuş silahlardan mülki şəxslərin atəşə tutulduğunu və bu günədək dinc sakinlər 

arasındakı ağır itkilər olduğunu vurğulayıb. 

Bölgədə dayanıqlı sülhün təmin edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə uyğun 

olaraq, işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən çıxmasının vacibliyi bildirilib. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və digər rəsmi orqanları saxta səhnəciklər 

hazırlamaqla məşğul olmaqdansa məğlubiyyətləri barədə erməni ictimaiyyətinə dolğun məlumat 

vermələri daha faydalı olardı 

 

[11:09] 31.10.2020  

 

Oktyabrın 30-da Ermənistan rəsmi qurumlarının məlumatlarına istinadən bir sıra erməni informasiya 

resursları tərəfindən guya Azərbaycan Ordusunun sıralarında hərbi əməliyyatlara cəlb edilmiş, amma 

Ermənistan hərbçiləri tərəfindən saxlanılmış suriyalı “döyüşçü”nün ifadə verməsinə dair videokadr yayılıb. 

Ermənistan tərəfi bir ay müddətində bu cür ucuz və qeyri-peşəkar formada hazırlanan səhnələşdirilmiş saxta 

videolar və məlumatlarla guya Azərbaycan tərəfdə muzdluların döyüşdüyünü isbat etməyə çalışır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin açıqlamasında bildirilir. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Prezident İlham Əliyevin müxtəlif xarici KİV-lərə açıqlamalarında dəfələrlə 

qeyd etdiyi kimi, ölkəmizin ərazilərini uzun illər ərzində işğalda saxlamağa çalışan Ermənistanın bu 

iddialarının məqsədi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Vətən torpaqlarını azad etmək istiqamətində uğurlu 

hərbi əməliyyatlarına kölgə salmaq, beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizənin ön cəbhəsində duran 

ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna zərbə vurmağa yönəlmişdir. Təqdim olunan 1 dəqiqəlik videoda bir çox 

kadrlar dəfələrlə çəkilib, sonradan montaj edilib. 

Dindirilən şəxsin səsinin linqvistik ekspertizası nəticəsində müəyyən edilib ki, o, Suriyada yaşayan 

kürdlərdəndir. Bu şəxs videonun 47-ci saniyəsində kürd dilində astaca söz deyir, sonra isə ərəb dilinə keçir. 

Bu fakt həmin şəxsin PKK üzvü ola biləcəyi ehtimalını deməyə əsas verir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

tərkibində Suriya və İraqdan gətirilmiş PKK-çıların olması faktdır. Bu şəxs əvvəlcədən əzbərlədiyi və ya 

suflyor vasitəsilə təqdim olunan mətni oxumaqda çətinlik çəkir. 

Sorğuda iştirak edən və ərəbcə danışan ikinci şəxsin isə ərəb olmadığı, Suriya ermənisi olduğu güman 

edilir. 

Bu şəxs Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi formasına bənzər geyimdədir. 

Ermənistanın müdafiə naziri Tonoyanın bu günlərdə döyüş əməliyyatları zonasında erməni hərbi 

qulluqçularla çəkdirdiyi şəkildə içərisində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi 

formasına bənzər geyimdə olan iki nəfər diqqətdən qaçmayıb. Sonradan Ermənistan Müdafiə Nazirliyi qeyd 

olunan fotonu silib. 

Azərbaycanın dövlət orqanlarında Ermənistan hərbi birləşmələrinin tərkibində döyüş 

əməliyyatlarında iştirak edən əcnəbilərin və muzdluların, o cümlədən Suriyadan gətirilmiş terror təşkilatları 

fəallarının olması barədə təkzibedilməz sübutlar və əməliyyat məlumatları mövcuddur. 

Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və digər rəsmi orqanlarının bu kimi saxta səhnəciklər hazırlamaqla 

məşğul olmaqdansa məğlubiyyətləri barədə erməni ictimaiyyətinə dolğun məlumat vermələri daha faydalı 

olardı”. 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusunun Xankəndini atəşə tutması xəbəri yalandır 

 

[10:45] 31.10.2020  

 

Ermənistan KİV-lərinin səhər saatlarından başlayaraq guya Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin 

Xankəndini raket atəşinə tutması və nəticədə mülki əhaliyə maddi zərər vurulması barədə yaydığı xəbər 

yalandır və vəziyyətin gərginləşdirilməsinə yönəlib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bölmələrimiz yalnız 

düşmənin atəş nöqtələrinə zərbələr endirir. 
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Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli kəndi atəşə tutulub 

 

[09:37] 31.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli kəndini atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, dağıntı və xəsarət alanlar 

yoxdur. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Qubadlını artilleriya atəşinə tutan düşmənin atəş nöqtələrinə cavab 

atəşi açılıb 

 

[08:44] 31.10.2020  

 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisinə istinadən guya Azərbaycan Ordusunun Qafan şəhəri 

yaxınlığındakı David Bek kəndi istiqamətində döyüş əməliyyatları aparması barədə bu ölkənin mətbuatının 

yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyil. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 

“Azərbaycan Ordusunun bölmələri göstərilən istiqamətdən Qubadlı ərazisini artilleriya atəşinə tutan 

düşmənin atəş nöqtələrinə cavab atəşi açıb. Bildiririk ki, bundan sonra da düşmənə qarşı adekvat cavab 

tədbirləri görüləcək”, - deyə məlumatda qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusunun silahlanmasında beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş 

heç bir silah və sursat yoxdur 

 

[08:30] 31.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən guya fosfor tərkibli sursatların tətbiq olunması ilə bağlı Ermənistanın 

iddialarının heç bir əsası yoxdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 

“Rəsmi olaraq bildiririk ki, Azərbaycan Ordusunun silahlanmasında beynəlxalq hüquqla qadağan 

olunmuş heç bir silah və sursat yoxdur. Bu kimi əsassız xəbərlər yaymaqla Ermənistan dinc azərbaycanlı 

əhaliyə qarşı törətdiyi hərbi cinayətləri gizlətmək məqsədini güdür, - deyə məlumatda qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhədə oktyabrın 31-nə olan son vəziyyət 

 

[08:00] 31.10.2020  

 

Oktyabrın 30-u gün ərzində və 31-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. 

Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri 

nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. 

Dünən gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda 

canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd PDM, 2 ədəd “Smerç” və 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli 

reaktiv sistemləri, 12 ədəd müxtəlif tipli topu, 1 ədəd “Osa” ZRK, 1 ədəd radioelektron mübarizə stansiyası, 

2 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi artilleriya atəşinə tutulub 

 

[07:55] 31.10.2020  

 

Oktyabrın 31-də saat 06:00-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər, Ağdam və Ağcabədi 

rayonlarının ərazisini artilleriya atəşinə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA: Döyüş başlıqları, top mərmisi və bombacıq aşkarlanıb 

 

[07:00] 31.10.2020  

 

Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyinə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy, Tərtər, Xocavənd rayonları 

və Mingəçevir şəhəri ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-

Zəng mərkəzi sistemindən – 26 (iyirmi altı) və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində 

İdarəetmə Mərkəzindən – 1 (bir) müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 27 çağırış əsasında Agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Minəxaorlu, Rəncbərlər kəndləri, Ağdam 

rayonunun Xındırıstan, Üçoğlan kəndləri, Bərdə rayonunun Qarayusifli, Yeni Daşkənd kəndləri, Cəbrayıl 

rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi, Füzuli rayonunun Şükürbəyli kəndi, Haramı düzü adlanan ərazi, Horadiz 

şəhəri, Goranboy rayonunun Şahməmmədli, Meşəli kəndləri, Tərtər rayonunun Kəbirli, Seyidimli kəndləri, 

Narlıq qəsəbəsi, Axundov, E.Səfərov küçələri, Xocavənd rayonu ərazisi və Mingəçevir şəhəri ərazisinə 

Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 24 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata 

keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 122 millimetrlik top mərmisi (OF-56), 2 

ədəd mərminin döyüş başlığı, 1 ədəd 9N235 bombacığı, 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan 

meteoroloji radiopelenqator və 24 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkarlanıb. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 1 ədəd 9N235 bombacığı zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə 

dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 42 min 777 nəfər mülkü şəxs arasında mina 

təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1562 
 

Minsk qrupunun həmsədrləri Cenevrə görüşünün nəticələrinə dair bəyanat yayıblar 

 

[01:58] 31.10.2020  

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri oktyabrın 30-da Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistanın 

Xarici işlər nazirlərinin görüşünə dair bəyanat yayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, həmsədrlər bəyanatda bir daha tərəfləri oktyabrın 17-də Parisdə və 25-də 

Vaşinqtonda təsdiqlədikləri 10 oktyabr - Moskva Birgə Bəyanatına uyğun olaraq, humanitar atəşkəsin 

dərhal qurulması da daxil olmaqla, öz öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirməyə çağırıblar. 

Bəyanatda qeyd edilir ki, atəşkəs və ya digər öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair ön şərt irəli 

sürmədən tərəflər təcili əsasda aşağıdakılar da daxil olmaqla, bir sıra addımlar atmağı qəbul edirlər: 

- Tərəflər beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq qəsdən mülki əhalini və ya qeyri-hərbi 

obyektləri hədəf almayacaqlar; 

- Tərəflər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi (BQXK) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi 

nümayəndəsinin ofisinin fəaliyyətini asanlaşdırmaq üçün lazımi təhlükəsizlik zəmanətlərini verərək, döyüş 

sahəsindəki cəsədlərin toplanması və mübadiləsinin həyata keçirilməsində fəal iştirak edəcəklər; 

- Tərəflər bir həftə ərzində BQXK və şəxsi nümayəndənin ofisinə mümkün mübadiləni təmin etmək 

məqsədi ilə həbsdə olan hərbi əsirlərin siyahısını təqdim edəcəklər; 

- Tərəflər 10 oktyabr birgə bəyanatının 2-ci bəndinə uyğun olaraq atəşkəsin təsdiqlənməsi 

mexanizmləri ilə bağlı şərh və sualları yazılı şəkildə təqdim edəcəklər. 

Daha sonra bəyanatda bildirilir ki, tərəflər 10 oktyabr birgə bəyanatının 3-cü bəndinə uyğun olaraq, 

hərtərəfli həllin əsas elementləri üzrə danışıqlarla bağlı mövqelərini aydınlaşdırmağa yönəlmiş açıq və 

əsaslı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Yekunda həmsədrlər münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün tərəflərlə intensiv çalışmağa 

davam edəcəklərini bildiriblər. 

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vyana 

 

AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və Ermənistan XİN rəhbəri ilə 

görüşü başa çatıb 

 

[01:10] 31.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Cenevrədə ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrləri və Ermənistanın xarici işlər naziri ilə görüşü başa çatıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə nazir 

Ceyhun Bayramov münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, eləcə də BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələri və beynəlxalq təşkilatların qərar və sənədləri əsasında həllinə dair Azərbaycanın 

mövqeyini təqdim edib. 

Humanitar tədbirlərdən bəhs edən nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın sərgilədiyi konstruktiv 

yanaşmanı vurğulayıb. Bu xüsusda, Azərbaycan tərəfindən birtərəfli qaydada cəsədlərin, habelə ahıl erməni 

qadınının Ermənistan tərəfinə təhvil verildiyini qeyd edib. Nazir Azərbaycanın bu təklifi çox öncədən irəli 

sürdüyünü bildirib. 

Nazir Ceyhun Bayramov, həmçinin Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə 

pozaraq mülki şəxsləri və yaşayış məntəqələrini məqsədli şəkildə atəşə tutmasının qəbuledilməz olduğunu 

vurğulayıb. 
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30 oktyabr 

 

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

 

[23:58] 30.10.2020  

 

Xocalı rayonunun Qarabulaq kəndinin (keçmiş Əsgəran rayonunun Aknaxpyur kəndi) guya 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində mülki əhalinin xəsarət alması barədə Ermənistan 

mətbuatının yaydığı məlumat yalandır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 

“Rəsmi olaraq bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu mülki əhaliyə deyil, yalnız hərbi hədəflərə atəş açır”, 

- deyə məlumatda qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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“FranckMuller” saatlarının banisi Kəlbəcər rayonunda və Vecnəli kəndində qanunsuz qızıl axtarışı 

ilə məşğul olub - Hikmət Hacıyev 

 

[23:36] 30.10.2020  

 

“FranckMuller" saatlarının banisi Vartan Sermakes Azərbaycanın işğal olnumuş Kəlbəcər rayonunda 

və Vecnəli kəndində qanunsuz qızıl axtarışı ilə məşğul olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə özünün "Twitter" səhifəsində Azərbaycan Prezidentinin 

köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 

yazıb. 

Hikmət Hacıyev bildirib: “FranckMuller” saatlarının banisi Vartan Sermakes Azərbaycanın işğal 

olnumuş Kəlbəcər rayonunda və Vecnəli kəndində qanunsuz qızıl axtarışı ilə məşğul olub. Bizdə Sermakesə 

qarşı cinayət işinin başladılması üçün yerlərdə daha çox fakt olacaq”. 

 

AZƏRTAC 
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Ekstremist qruplaşmanın rəhbəri Dağlıq Qarabağa vuruşmağa yola düşüb 

 

[22:55] 30.10.2020  

 

Sağ radikal “Zouaves Paris” qruplaşmasının lideri Mark de Kakkere-Valmenir “Instagram”dakı 

səhifəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağa ermənilərlə birlikdə vuruşmağa yola düşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə "Liberasen" bildirib. 

Mark de Kakkere "Kalaşnikov" avtomatı ilə hərbi formada şəklini də paylaşıb. Fotoda "İstiqamət: 

cəbhə yazılıb". O, həmçinin ermənilərlə əməkdaşlıqla "xarici könüllülər briqadası"nı yaratmaq arzusu 

haqqında da bildirib. 

O, özünü birbaşa faşist adlandırır. Amma Parisdə zorakılığın əsas təhrikçisi olan sağ ekstremistlər 

qruplaşmasına “Zouaves Paris” adını verib. Mark de Kakkere, həmçinin deyib ki, bu kiçik qruplaşma 

küçələri qorxuda saxlamaq üçündür. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin növbəti “Osa” ZRK-sı məhv edilib 

 

[22:35] 30.10.2020  

 

Oktyabrın 30-da saat 20:25 radələrində cəbhənin Ağdam istiqamətində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə məxsus 1 ədəd “Osa” ZRK bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb 

 

[21:23] 30.10.2020  

 

Oktyabrın 30-da Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləri ilə görüşü keçirilib. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, görüş zamanı nazir Azərbaycanın mövqeyi barədə məlumat verərək, Ermənistanın destruktiv 

əməlləri, mülki şəxslərin və yaşayış məntəqələrinin hədəfə alındığı, dinc əhaliyə qarşı qadağan olunmuş 

silahlardan istifadə edildiyi və müharibə cinayətlərinin törədildiyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. 

Daha sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirləri 

arasında görüş başlayıb. Görüş hazırda davam edir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənə dəqiq zərbələr endirilib 

 

[19:56] 30.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin qüvvə və döyüş vasitələrini dəqiq zərbələrlə məhv edib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər rayonunun Ələsgərli kəndini raket atəşinə tutub 

 

[19:50] 30.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər rayonunun Ələsgərli kəndini raket atəşinə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twiter” hesabında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistan Tərtər rayonunun Ələsgərli kəndinə “Smerç” raketi 

atıb. Raket tezliklə ANAMA tərəfindən zərərsizləşdiriləcək. Xoşbəxtlikdən raket partlamayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Cəbhənin bütün istiqamətlərində vəziyyət ordumuzun nəzarəti altındadır 

 

[19:34] 30.10.2020  

 

Ötən müddət ərzində humanitar atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, 

Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarını, o cümlədən Gorus rayonu istiqamətindən Qubadlı rayonunun 

ərazilərini raket və artilleriya vasitələrindən atəşə tutub. Cəbhənin əsasən Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı 

istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd edən düşmən bölmələrinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 30-da Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, döyüş texnikası və canlı qüvvə baxımından xeyli sayda itki verən düşmən 

geri çəkilməyə məcbur edilib. Bərdə və Tərtər şəhərlərinə raket hücumları həyata keçirən düşmənin üç ədəd 

“Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemi və ermənilərin qondarma özünü müdafiə ordusu adlandırdıqları 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun ordusunun komandan müavini, o cümlədən düşmənin 

xeyli sayda canlı qüvvəsi, “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, “Osa” zenit raket kompleksi, P-18 

radiolokasiya stansiyası, 2 ədəd “Qvozdika” özüyeriyən haubitsası, 10 ədəd artilleriya topu, piyada döyüş 

maşını, 3 ədəd tankı, 4 ədəd avtomobil texnikası və yeni istismara verilmiş raket-artilleriya silahları anbarı 

bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları 

çərçivəsində Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının ümumilikdə 9 kəndi işğaldan azad edilib. 

“Uğursuz fəaliyyətlərini gizlətmək məqsədilə müxtəlif dezinformasiyalar yayan düşmənin guya 

Azərbaycan Ordusuna aid silah anbarının və pilotsuz uçuş aparatının məhv edilməsi ilə bağlı məlumatları 

həqiqəti əks etdirmir. Hazırda cəbhənin bütün istiqamətlərində vəziyyət ordumuzun nəzarəti altındadır. 

Qələbə bizimlədir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya atəşləri nəticəsində Goranboyda meşəlik 

ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb 

 

[19:07] 30.10.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Goranboy rayonu ərazisini ağır artilleriya 

qurğularından atəşə tutaraq ekoloji terror aktı törətməsi nəticəsində meşəlik zonada yanğın baş verib. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə 

Xidmətinin müvafiq qüvvələri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Regional meşə təsərrüfatı 

mərkəzinin əməkdaşlarının səyi nəticəsində yanğın qısa müddətdə söndürülərək onun sıx meşəlik əraziyə 

keçməsinin qarşısı alınıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Braziliyadakı səfirinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı onlayn mühazirəsi olub 

 

[19:00] 30.10.2020  

 

Braziliyanın Parana əyalətinin “İSEPE” Universitetində siyasi elmlər namizədi, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi üzrə mütəxəssis Joao Xavierin təşkilatçılığı ilə səfir Elxan Poluxovun “Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi haqqında müzakirələr – beynəlxalq qanunvericilik” mövzusunda onlayn mühazirəsi olub. 

Azərbaycanın Braziliyadakı səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, “Facebook” vasitəsilə 

yayımlanan mühazirəyə universitetin çoxsaylı müəllim və tələbələri və digər iştirakçılar qatılıb, səfirin 

təqdimatı ilə tanış olublar. Çıxışında E.Poluxov münaqişənin tarixi, hazırkı vəziyyəti, Gəncə, Bərdə, Tərtər 

və digər yaşayış məntəqələrində törədilən erməni vəhşilikləri, erməni terrorçularının Azərbaycana və 

Türkiyəyə qarşı fəaliyyəti və döyüş zonasında muzdluların istifadə edilməsi məsələlərinə dair ətraflı 

məlumatlar verib. Səfir münaqişənin həllinə dair ölkəmizin mövqeyini iştirakçıların diqqətinə çatdıraraq, 

beynəlxalq qanunvericiliyin norma və prinsiplərinin aliliyi, onlara hörmət və şərtsiz yerinə yetirilməsinin 

başlıca tələb olduğunu bildirib. O, 27 il BMT-nin 4 qətnaməsinə əməl etməyən Ermənistanın ölkəmizi bu 

məsələnin həllini öz üzərinə götürməyə məcbur etdiyini və müzəffər ordumuzun bunu yerinə yetirdiyini 

dinləyicilərin nəzərinə çatdırıb. Prezident, Ali Baş Kamandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün 

Azərbaycan xalqının səfərbər olaraq müstəqilliyimizin bərpasının ilk günlərindən ən ağrılı problemi olan 

Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün apardığı mübarizənin qələbə ilə bitəcəyini vurğulayıb. Sonda 

E.Poluxov Braziliya ictimaiyyətini ölkəmizin ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə çağırıb və regionda gedən 

proseslərin elimi tədqiqatının aparılmasının vacib olduğunu deyib. 

Öz növbəsində, J.Xavier uzun müddətdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı elmi araşdırmalar 

apardığını və Azərbaycanın mövqeyinin beynəlxalq qanunvericiliyə əsaslandığını, tam ədalətli olduğunu 

söyləyib. 

Sonda hər iki mühazirəçi çoxsaylı sualları, o cümlədən erməni izləyicilərin suallarını 

cavablandırıblar. 

Tədbirin tam yazısı ilə bu linkdə tanış olmaq mümkündür: 

https://www.facebook.com/faculdadeisepe/. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı vəziyyəti RF Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri 

ilə müzakirə edib 

 

[18:36] 30.10.2020  

 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı vəziyyəti RF Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri 

ilə müzakirə edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O 

deyib: “Qarabağdakı vəziyyətin gedişinə xüsusi diqqət yetirilməklə Cənubi Qafqazdakı vəziyyət müzakirə 

olunub”. 

İclasda, həmçinin Rusiyadaxili gündəliyə aid məsələlər də müzakirə edilib. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan Gəncə, Tərtər və Bərdənin mülki əhalisinə qarşı törətdiyi terrora görə cavab verəcək 

 

[17:34] 30.10.2020  

 

Ermənistan döyüş meydanında məğlubiyyətini etiraf edir və Azərbaycanın mülki şəxslərini hədəfə 

alaraq bəşəri və insani dəyərlərə, beynəlxalq hüquq və konvensiyalara məhəl qoymur, terror və soyqırımı 

aktları törədərək hərbi cinayətlər həyata keçirir. Bütün iqtisadi-siyasi uğurlarına görə regional gücə 

sahiblənən Azərbaycana qarşı törədilən terror aktlarının əsas məqsədi, riyakar və mənfur düşmənin ölkə 

rəhbərliyi döyüş meydanındakı məğlubiyyətini pərdələyərək mülki şəxsləri qətlə yetirməklə nüfuzunu 

yüksəltməyə çalışır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri Məhərrəm 

Əliyevin “Ermənistan Gəncə, Tərtər və Bərdənin mülki əhalisinə qarşı törətdiyi terrora görə cavab verəcək” 

sərlövhəli məqaləsində yer alıb. Məqaləni təqdim edirik. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş əməliyyatları zonasından kənarda yerləşən Bərdə şəhərini 

raket atəşinə məruz qoyaraq humanitar atəşkəs rejiminin şərtlərini növbəti dəfə kobud şəkildə pozması 

nəticəsində vətəndaşlarımızın həlak olması düşmənin açıq-aşkar beynəlxalq hüquq normalarını və 

prinsiplərini heçə sayması deməkdir. “Smerç” qurğusundan buraxılmış kasetli raketlərlə atəş nəticəsində 

21 nəfər həlak olub, 70-dən çox insan isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ermənistan Respublikası 

silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, habelə elan edilmiş humanitar atəşkəs 

rejiminin tələblərinə məhəl qoymaması dünya ictimaiyyəti tərəfindən ümumbəşər dəyər və beynəlxalq 

hüquq prinsiplərinin pozulması kimi qəbul edilməli və hərbi cinayət aktları qəti şəkildə pislənməlidir. 

Azərbaycan istər siyasi, istərsə də sosial-iqtisadi sahələrdə dünya ölkələri ilə bütün istiqamətlərdə 

uğurlu əməkdaşlıq edən dövlətlər sırasındadır. Ermənistanın mülki əhalimizə qarşı cinayətkar terror 

hücumlarına Azərbaycan yalnız və yalnız döyüş meydanında layiqli şəkildə cavab verir və həlak olan mülki 

şəxslərimiz və şəhidlərimizin qisasını alır. Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi və liderliyi 

ilə hərbi güc və potensialımızın möhkəmlənməsi uğrunda həyata keçirilmiş dövlət siyasətinin nəticəsində 

ən yüksək resurs və təminata malikdir. Bu uğurlar Azərbaycan Ordusunun qələbəsinin təminatıdır. 

Azərbaycan Ordusu ən müasir silah və texnikalara sahibdir və döyüş meydanında heç bir kənar qüvvələrin 

təsiri olmadan zəfər çalır. Düşmən isə terrorçu qruplaşmaları ilə birgə, havadarlarının dəstəyinə 

baxmayaraq, döyüş meydanında məğlubiyyətə düçar olur. 

Azərbaycan nəinki öz ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşür, eyni zamanda, regionda daimi sülhün və 

sabitliyin təmin olunması üçün beynəlxalq terrorizmlə mübarizə aparır. Dünya dövlətləri işğalçı və terrorist 

dövlətə dur deməli və regionda ədalətin və sülhün təmin edilməsində Azərbaycana dəstək olmaqla sülhə, 

sabitliyə, ümumbəşər dəyər və beynəlxalq hüquq normalarının qorunmasını töhfə vermiş olarlar. 

Ermənistan dövlətinin terrorçu və işğalçı siyasəti bütün dünyaya məlumdur. Xocalı soyqırımının eyni adlı 

ssenarisi ilə Gəncə, Bərdə Tərtər və digər rayon və şəhərlər atəşə tutulur. Azərbaycan dövləti 

məğlubedilməz və şanlı Azərbaycan Ordusunun yüksək döyüş əzmi və ruhu ilə regionda sülhün və 

sabitliyin təmin edilməsinə nail olacaq. 

Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər rayon və şəhərlərin mülki əhalisinin sıx yaşadığı ərazilərin xüsusi 

olaraq seçilməsi və davamlı atəşə tutulması Ermənistanın azğınlaşmış hərbi-siyasi rəhbərliyinin birbaşa 

göstərişi və tapşırığı ilə həyata keçirilir. Bu cür riyakar və mənfur əməllər ordumuzun döyüş meydanında 

əldə etdiyi uğurlar və yeni ərazilərimizin işğaldan azad olunması ilə nəticələnəcəyinə inanırıq. 

Bütün dünyaya bəllidir ki, ermənilər havadarlarının gücü və dəstəyi ilə Rusiya-İran müharibəsindən 

sonra bizim tarixi torpaqlarımıza, o cümlədən indiki Ermənistan ərazisinə XIX əsrin əvvəllərində 

köçürülüblər. 1978-ci ildə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisindəki kəndlərin birində 

ermənilərin bu bölgəyə gəlməsinin 150 illiyini əks etdirən abidə ucaldılması onların dünyada yaymağa 

çalışdıqları yalan məlumatları tamamilə təkzib edir. İrəvan, Göyçə, Zəngəzur bölgələrinin – keçmişdə 

İrəvan xanlığına məxsus ərazilərin – Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğunu sübut edən faktların 

ermənilərin riyakar və mənfur siyasətinin əsası olaraq saxtalaşdırılması cəhdləri işğalçılıq niyyətlərinin hələ 

də davam etməsinin təzahürüdür. Ancaq Azərbaycan əzəli və əbədi torpaqlarından bir qarış belə güzəştə 

getməyəcək! Xalqımız olduqca məğrur, dözümlü və bir qarış torpaqdan belə vaz keçməyəcək qədər 

qətiyyətli və əzmlidir. Heç bir düşmən həmləsi və hiyləgərliyi mülki vətəndaşlarımızı çaşqın vəziyyətə 

salmayacaq və xalqımız Ali Baş Komandanımızın ətrafında daha sıx birləşərək, qələbə qazanacaqdır. 
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Qələbə Azərbaycanındır! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC 
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Bərdə və Tərtər şəhərlərini atəşə tutan düşmənin daha iki “Smerç” sistemi məhv edilib 

 

[17:30] 30.10.2020  

 

Bərdə və Tərtər şəhərlərində dinc əhalini və mülki infrastrukturu atəşə tutan Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə məxsus növbəti 2 ədəd “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemlərinin tutduğu mövqelər 

bölmələrimiz tərəfindən aşkarlanıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 30-u saat 12.55 və 

saat 14:18 radələrində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin 2 ədəd “Smerç” yaylım atəşli reaktiv 

sistemləri məhv edilib. 

Reaktiv sistemlərin sıradan çıxarılmasının videogörüntülərini təqdim edirik. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Xudafərin kəndindən videoreportaj 

 

[17:22] 30.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Xudafərin 

kəndindən videoreportaj yayımlayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoreportajı təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Kamran Əliyev: Ermənistan tərəfinin muzdlu döyüşçülərdən istifadə etdiyi təsdiqini tapıb 

 

[16:32] 30.10.2020  

 

Ermənistan döyüş meydanında uğursuzluqlarını ört-basdır etmək istəyir. Ermənistanın muzdlu 

döyüşçülərdən istifadə etdiyi artıq təsdiqini tapıb. Həmin muzdluların altısı barədə beynəlxalq axtarış elan 

edilib və onların vətəndaşı olduqları dövlətlərlə əlaqə saxlanılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı oktyabrın 

30–da ölkəmizdə akkreditə olunan diplomatik korpusun, beynəlxalq təşkilatların, yerli və beynəlxalq media 

qurumlarının nümayəndələri üçün təşkil olunan brifinqdə deyib. 

Kamran Əliyev bildirib ki, döyüşlərdə muzdlu kimi iştirak edən Yunanıstan, Liviya, Suriya, 

Gürcüstan, Fransa və ABŞ vətəndaşları barədə də araşdırmalar aparılır. İstintaqın nəticəsində onlar barədə 

cinayət işinin başlanıb-başlanmaması, barələrində axtarış elan olunub-olunmamasına dair qərar veriləcək. 

Baş prokuror əlavə edib ki, Hərbi Prokurorluğun apardığı istintaqda da Ermənistan tərəfindən 

muzdluların döyüşlərdə iştirak etməsi təsdiqlənir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı terror əmrini verən dörd erməni məmur barəsində beynəlxalq 

axtarış elan olunub 

 

[15:46] 30.10.2020  

 

Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı terror cinayətlərinin törədilməsi əmrini verən yüksək rütbəli dörd 

erməni məmur barəsində beynəlxalq axtarış elan olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev oktyabrın 30–da ölkəmizdə akkreditə 

olunan diplomatik korpusun, yerli və beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələri üçün təşkil olunan 

brifinqdə bildirib. 

Kamran Əliyev deyib ki, Azərbaycanın istintaq orqanları tərəfindən Ermənistan nümayəndəsi, özünü 

qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın prezidenti elan edən Araik Arutunyan, onun köməkçisi David 

Babayan, qondarma rejimin “müdafiə naziri” adlandırılan Cəlal Arutunyan və deputat Armen Babacanyan 

barəsində cinayət işi başlanıb. Onlar müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilirlər və həmin şəxslərin 

istintaqa cəlb olunmaları barədə qərar qəbul edilib. Onların tutularaq istintaqa cəlb edilmələri barədə 

İnterpola məlumat verilib. 
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Latviyalı deputat: Ermənistan təcili olaraq Azərbaycan torpaqlarını tərk etməlidir 

 

[16:29] 30.10.2020  

 

Əgər Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əməl etmirsə, o zaman sanksiyalar, 

məsələn, siyasətçilərin müəyyən bir ölkəyə girişinin qadağan edilməsi, bəzi təşkilatlarda səs hüququndan 

məhrum edilməsi tətbiq edilməlidir. Düşünürəm ki, dünya dövlətləri bu cür sanksiyalar tətbiq etsəydilər, 

bu gün belə bir qarşıdurma olmazdı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Latviyanın ATƏT Parlament Assambleyasında daimi 

nümayəndə heyətinin üzvü Romans Naudinş deyib. 

Romans Naudinş qeyd edib ki, Avropa İttifaqı və dünyanın aparıcı ölkələri 30 il ərzində Ermənistanı 

işğal etdiyi torpaqlardan çıxmağa və beynəlxalq hüquqa riayət etməyə məcbur etmək üçün çox az iş görüb: 

“Arzu edirəm ki, sülh bərpa olunsun və Cənubi Qafqaz ölkələri də Baltikyanı ölkələr kimi dinc və mehriban 

şəraitdə yaşasınlar. Bunun mümkün olduğunu bilirəm və olacağına da əminəm, çünki tarixdə belə 

nümunələr olub. 1980-ci illərin sonuna qədər azərbaycanlıların və ermənilərin birlikdə yaşadığı Dağlıq 

Qarabağda heç bir problem yox idi. Onlar orada sülh və mehriban qonşuluq şəraitində yaşayırdılar. Bu 

məsələdə yalnız Ermənistan və Azərbaycan deyil, beynəlxalq təşkilatlar və siyasətçilər də məsuliyyəti öz 

üzərinə götürməlidirlər, çünki qan yalnız döyüş meydanında deyil, dinc şəhərlərdə də tökülür”. 

  

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Riqa 
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Dövlət Komissiyası: Ermənistan 84 yaşlı Mişa Melkumyanın nəşini ailə üzvlərinə çatdırmaqdan 

imtina edib 

 

[16:44] 30.10.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, Hadrut qəsəbəsində ermənilərin köməksiz halda buraxıb getməsi nəticəsində 

uzun müddət qidasız və susuz qalması səbəbindən sağlamlıq durumu ağırlaşmış vəziyyətdə aşkarlanan 84 

yaşlı Mişa Melkumyanı Azərbaycan tərəfi oktyabrın 29-da Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) 

vasitəçiliyi ilə Ermənistana təhvil vermək istəyib. Lakin qarşı tərəf qeyri-insani davranış göstərərək 

M.Melkumyanı təhvil almaqdan imtina edib. 

Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət 

Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ürəyin xroniki işemiyası, böyrək çatışmazlığı, pnevmoniya, 

yataq yaraları və digər ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən M.Melkumyan dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Onun sağlamlıq durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində bütün zəruri tibbi prosedurlar həyata keçirilib 

və müvafiq qaydada sənədləşdirilib. M.Melkumyanın vəziyyətinin ağır olması BQXK-nın həkim 

mütəxəssisləri tərəfindən də təsdiqlənib. Görülmüş tədbirlərə baxmayaraq, M.Melkumyan oktyabrın 30-u 

gecə saatlarında keçinib və xəstəliyi ilə bağlı epikriz BQXK-ya təqdim olunub. Onun nəşinin BQXK-nın 

vasitəçiliyi ilə verilməsi üçün ilkin razılığın əldə olunmasına və Azərbaycan tərəfindən bütün təşkilati 

işlərin görülməsinə baxmayaraq, Ermənistan bir daha beynəlxalq humanitar hüquq normalarına 

hörmətsizlik göstərib və M.Melkumyanın nəşini qəbul edərək həmin ölkədə yaşayan ailə üzvlərinə 

çatdırılmasından imtina edib. 

M.Melkumyanı əsir götürülmüş şəxs kimi təqdim etmək cəhdləri Ermənistanın özünün qeyri-insani 

hərəkətlərini ört-basdır etmək üçün yalan kampaniyasının tərkib hissəsidir. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ziyanın araşdırılması aparılacaq 

 

[16:03] 30.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ziyanın Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə araşdırılması 

aparılacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı ölkəmizdə akkreditə olunmuş 

diplomatik korpusun, beynəlxalq təşkilatların, yerli və beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələri üçün 

oktyabrın 30–da Baş Prokurorluqda təşkil olunan brifinqdə məlumat verib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bu proses indiyədək də aparılırdı, sadəcə, səthi formada gedirdi. 

Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqca, proses daha dəqiq formada aparılacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan bu gün hərbi təcavüz həyata keçirən tərəf kimi bütün cinayətlərə görə 

birbaşa məsuliyyət daşıyır 

 

[15:03] 30.10.2020  

 

Azərbaycan dövləti xalqımıza qarşı törədilən müharibə cinayətlərinə görə hüquqi təqib addımlarını 

davam etdirəcək. Bu cinayətlər beynəlxalq platformalarda zəruri qiymətini almalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı ölkəmizdə akkreditə olunmuş 

diplomatik korpusun, beynəlxalq təşkilatların, yerli və beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələri üçün 

oktyabrın 30–da Baş Prokurorluqda təşkil olunan brifinqdə bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bütün bunların qiymətləndirilməsi üçün hərbi tribunalın 

yaradılmasına ehtiyac var. Bu, intiqam deyil, bu, ədalətin bərpasıdır. 

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində çoxsaylı 

cinayətlər törədilib. Bu cinayətlər Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilib. Bu gün 

hərbi əməliyyatların gedişi onu göstərir ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz həyata keçirir, mülki əhalinin 

öldürülməsi Ermənistanın məsuliyyətini təsbit edir. Bu günə qədər Ermənistan danışıqlar prosesinin 

formatını dəyişməyə çalışıb. Ermənistan bu gün hərbi təcavüz həyata keçirən tərəf kimi bütün cinayətlərə 

görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, işğal edilmiş ərazilərdə mədəni abidələrin, mədəni irsin qəsdən məhv 

edilməsi də müharibə cinayətləridir. İşğal edilmiş ərazilərimizdə bu günə qədər qanunsuz məskunlaşdırma 

siyasəti həyata keçirilir, amma buna zəruri adekvat reaksiya verilməyib. İşğal edilmiş ərazilərin qazanc 

məqsədilə istifadəsi də müharibə cinayətləridir. İşğal edilmiş ərazilərdə qeyri-qanuni iqtisadi əlaqələr də 

qurulub. Mineral yataqlar qanunsuz şəkildə istismar edilib və ölkədən kənara çıxarılıb. Bu qanunsuz iqtisadi 

əlaqələr nəticəsində hasil olunan maddi resurslar Ermənistanın bank hesablarına keçirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Cəbrayılın, Zəngilanın və Qubadlının 9 kəndini 

işğaldan azad edib 

 

[15:01] 30.10.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, 

Zəngilan rayonunun Aladin, Vejnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan 

azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

“Twitter” hesabında bildirib. 
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Baş prokuror: Ermənistan ordusunun mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində 7 ailə tamamilə məhv 

olub 

 

[15:00] 30.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-dən oktyabrın 30-dək Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrini, mülki şəxsləri atəşə tutması nəticəsində indiyədək 7 ailə tamamilə məhv olub. Bundan başqa, 

4 uşaq hər iki valideynini itirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

oktyabrın 30–da Baş Prokurorluqda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı 

törətdiyi cinayətlərlə bağlı ölkəmizdə akkreditə olunan diplomatik korpusun, beynəlxalq təşkilatların, yerli 

və beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələri üçün təşkil olunan brifinqdə məlumat verib. 

Baş prokuror bildirib ki, indiyədək həlak olan 91 mülki şəxsin 1-i körpə, 10-u uşaq, 27-si qadın, 53-

ü kişi, 15-i ahıldır. 

Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 4-də, 5-də, 8-də, 11-də və 17-də Gəncə şəhərində dinc əhalini 

ağır artilleriya və raket atəşinə tutması nəticəsində 26 nəfər, o cümlədən 10-qadın və 6 uşaq həlak olub, 57-

si qadın, 32-si uşaq olmaqla 142 nəfər yaralanıb. Bərdə rayonunda isə 27 dinc sakin (8 qadın və 1 uşaq) 

həlak olub, 101 nəfər, o cümlədən 26 qadın və 14 uşaq xəsarət alıb. 

Kamran Əliyev vurğulayıb ki, düşmənin raket və ağır artilleriya atəşləri nəticəsində Tərtər rayonunda 

17 (1 uşaq, 1 qadın), Goranboy rayonunda 8 (2 qadın, 5 uşaq), Ağdam rayonunda 7 (1 qadın), Füzuli 

rayonunda 3 nəfər, Beyləqan rayonunda 2 qadın və Ağcabədi şəhərində 1 uşaq həlak olub. 
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Kamran Əliyev: Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən cinayət faktları üzrə 52 cinayət 

işi başlanıb 

 

[14:46] 30.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən oktyabrın 30-dək Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən cinayət faktları 

üzrə 52 cinayət işi başlanmaqla istintaq olunur. Bu cinayət işlərindən 45-nin istintaqı Baş Prokurorluğun 

İstintaq idarəsində aparılır. Onlardan 39 cinayət işi raket zərbələrinin əhalinin yaşadığı məntəqələrə və 

strateji obyektlərə vurulması, 5-i muzdluların Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatlarında iştirak etməsi, 1-i 

isə tarixi abidələrin məhv edilməsi və ekologiyaya qarşı cinayətlərlə bağlıdır. Ümumilikdə muzdluların 

döyüş əməliyyatlarında iştirakı və əsir düşmüş hərbçilərə qarşı qeyri-insani rəftarlarla bağlı 3 cinayət işi 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Baş istintaq idarəsi, 4 cinayət işi isə Hərbi Prokurorluq tərəfindən istintaq 

olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

oktyabrın 30–da Baş Prokurorluqda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı 

törətdiyi cinayətlərlə bağlı ölkəmizdə akkreditə olunan diplomatik korpusun, beynəlxalq təşkilatların, yerli 

və beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələri üçün təşkil olunan brifinqdə məlumat verib. 

Baş prokuror bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya 

qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində indiyədək mülki şəxslərdən 91 nəfər həlak 

olub, 400 nəfər isə xəsarət alıb. Həlak olmuş dinc sakinlərin 1-i körpə, 10-u uşaq, 27-si qadın, 53-ü kişi, 

15-i ahıl şəxsdir. Yaralanlardan isə 14-ü körpə, 36-sı uşaq, 101-i qadın, 249-u kişi, 45-i ahıl şəxsdir. 

Yaralananlardan 43-nün vəziyyəti ağır, 357-sinin vəziyyəti isə sabitdir. Bundan başqa, Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2442 ev, 92 çoxmənzilli yaşayış binası və 428 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd olunub ki, döyüş meydanında məğlub olaraq geri çəkilən düşmən cəbhə xəttindən onlarla 

kilometr məsafədə yerləşən Gəncə (100 km), Mingəçevir (80 km), Bərdə (50 km), Qəbələ (150 km) 

şəhərlərini, Bakı-Tbilisi-Ceyhan (80 km), Bakı-Novorossiysk (250 km) neft kəmərlərini və Oğuz-Qəbələ-

Bakı (150 km) su kəmərini də atəşə tutub. Bu ərazilər döyüş bölgəsində yerləşmir və həmin ərazilərdə hər 

hansı hərbi obyekt yoxdur. 
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Düşmənin raket-artilleriya silahları anbarı məhv edilib 

 

[14:31] 30.10.2020  

 

Ermənistan mətbuatı guya Azərbaycan Ordusuna məxsus döyüş sursatı anbarının məhv edilməsi ilə 

bağlı növbəti yalan məlumat yayıb. Lakin düşmən həmin anbarın yaxın məsafədən çəkilmiş 

videogörüntüsünü məlumata əlavə etməklə öz saxtakarlığını bir daha ifşa edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həqiqətdə isə oktyabrın 29-

da gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazimizdə yeni tikilmiş raket-artilleriya 

silahları anbarı bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 
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MN: Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA vurulmayıb 

 

[13:14] 30.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ordumuza məxsus pilotsuz uçuş aparatının (PUA) 

guya vurulması ilə bağlı məlumat yayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda qeyd edilib ki, 

Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA-nın guya cəbhə xəttində vurulması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı 

məlumat yalan və dezinformasiyadır. 
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Azərbaycan MN: Qubadlı rayonunun ərazisi Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşinə tutulur 

 

[12:04] 30.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan rayonlarının ərazisini atəşə tutmaqda davam 

edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırda düşmən bölmələri 

Gorus rayonu tərəfdən Qubadlı rayonunun ərazisini artilleriya atəşinə tutur. 

Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görüləcək. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1591 
 

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan tərəfinin hücum cəhdi olmayıb 

 

[11:27] 30.10.2020  

 

Ermənistan mətbuatı bu ölkənin müdafiə nazirliyinin rəsmisinə istinadən guya Azərbaycan 

Ordusunun hücum etmək cəhdi və itki verərək geri çəkilməsi barədə xəbər yayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu xəbər növbəti 

dezinformasiyadır və bölmələrimiz tərəfindən heç bir hücum cəhdi olmayıb. 
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AŞPA-nın komitə sədri mülki yaşayış məntəqələrinə raket zərbələrini dayandırmağa çağırış edib 

 

[11:15] 30.10.2020  

 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Miqrasiya, qaçqınlar və məcburi köçkünlər 

komitəsinin sədri Piyer Alan Fridez mülki yaşayış məntəqələrinə raket zərbələrini dayandırmağa çağırış 

edib. Komitə sədrinin bununla bağlı bəyanatı AŞPA-nın rəsmi saytında yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Mülki yaşayış məntəqələrinə raket zərbələri dayandırılmalıdır. 

Azərbaycanın Bərdə şəhərinə zərbələrin endirilməsi, 21 nəfərin həlak olması fəlakətdir”, - deyən komitə 

sədri Piyer Alan Fridez münaqişənin humanitar nəticələrindən dərin narahatlığını bildirib. O, vəziyyətin 

Avropa Şurasının 47 üzv dövlətini təmsil edən parlamentarilər tərəfindən diqqətlə izlənilməsi üçün 

məsələni rəhbərlik etdiyi komitənin gündəliyinə saldığını bildirib. 

Xatırladaq ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Miqrasiya, qaçqınlar və məcburi köçkünlər 

komitəsinə 2015-2017-ci illərdə Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova sədrlik edi 
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Norveç Qızıl Xaç Cəmiyyəti Bərdədə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüsünün qətlə 

yetirilməsini pisləyir 

 

[10:49] 30.10.2020  

 

Norveç Qızıl Xaç Cəmiyyəti Bərdə şəhərinə raket zərbələri endirilməsi zamanı Azərbaycan Qızıl 

Aypara Cəmiyyətinin könüllüsünün öldürülməsini pisləyir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Norveç Qızıl Xaç Cəmiyyətinin saytında yerləşdirilən məlumatda dinc 

əhaliyə qarşı ağır silahların istifadəsi pislənilir. “Bu cür silahlar əhalinin sıx yaşadığı yerlərdə istifadə üçün 

nəzərdə tutulmayıb”, - deyə Norveç Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin regional müşaviri Morten Tennessen-

Krokan bildirib. O, mülki və hərbi hədəfləri ayırd etməyən zəruriliyini qeyd edir və mülki insanlara zərər 

verən hücumların müharibə qaydalarına zidd olduğunu vurğulayır. 

Bəyanatda 28 oktyabr hücumu zamanı Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara könüllüsünün 

öldürülməsi də pislənilir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindən mərhum könüllünün Bərdədə dinc 

sakinlərə humanitar yardım göstərdiyi qeyd olunur. Vurğulanır ki, hər hansı silahlı qarşıdurmada Qırmızı 

Xaç və ya Qızıl Aypara üzvünə edilən hücum müharibə qaydalarının pozulması deməkdir. 

 

Rauf Əliyev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Stokholm 
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FHN: Ermənistan ölkəmizə qarşı növbəti ekoloji terror aktları törədib 

 

[10:55] 30.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq Azərbaycan əhalisinin 

sıx yaşadığı məntəqələri, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları 

ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən atəşə tutmaqla yanaşı, ekoloji terror əməllərini də davam 

etdirir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ötən gün döyüş bölgəsindən 

kənarda yerləşən Göygöl rayonunun ərazisinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya 

qurğularından atəşə tutulması səbəbindən yanğın baş vermiş meşəlik ərazi oktyabrın 30-da səhər 

saatlarından da yenidən mərmi atəşlərinə məruz qalıb və nəticədə yanğın başlayıb. 

Həmçinin Goranboy rayonunun ərazisinin düşmən tərəfindən ağır artilleriya qurğularından atəşlərə 

məruz qalması nəticəsində də meşəlik zonada yanğın baş verib. Yanğınların söndürülməsi üçün FHN-in 

Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub, bu istiqamətdə təxirəsalınmaz 

tədbirlər davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. 

Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş 

verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar Nazirliyin 112 – “qaynar” telefon xəttinə dərhal məlumat 

verilməsi xahiş olunur. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Hərbi cinayət törətmiş növbəti yüksək vəzifəli erməni hərbçisi məhv 

edilib 

 

[10:47] 30.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən düşmənə qarşı görülən tədbirlər davam etdirilir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 29-da gün ərzində 

cəbhənin bir neçə istiqamətdə düşmənin hücum etmək cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Döyüş texnikası 

və canlı qüvvə sarıdan xeyli sayda itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Görülən cavab tədbirləri nəticəsində hərbi cinayət törətmiş növbəti yüksək vəzifəli erməni hərbçisi 

məhv edilib. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının müdafiə zolağında 

avtomobil kolonunun atəşə tutulması nəticəsində 1-ci ümumqoşun ordusu komandanının silahlanma üzrə 

müavini polkovnik Viktor Arustamyan məhv edilib. 
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Azərbaycan Milli Məclisinin Sədri Pakistan Milli Assambleyanın Sədrinə məktub ünvanlayıb 

 

[10:32] 30.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Ordusunun əks-hücum 

əməliyyatına başlamasından sonra Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Pakistan Milli Assambleyasının 

və Senatının sədrlərinə erməni təcavüzünün və işğalının qətiyyətlə pislənilməsi və Azərbaycanın haqlı 

mövqeyinin dəstəklənməsi ilə bağlı müraciət etmişdi. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 

28-də bu müraciətə cavab olaraq Pakistan İslam Respublikası Milli Assambleyasının plenar iclasında 

Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinə və Azərbaycanın mülki əhalisinə 

qarşı təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul edilib. Qətnamə deputat, sabiq spiker Sərdar Ayaz Sadiqin 

təşəbbüsü ilə Assambleyaya təqdim olunub və yekdilliklə təsdiqlənib. Bununla bağlı Milli Məclisin Sədri 

Sahibə Qafarova Pakistan Milli Assambleyasının Sədri Əsəd Qeysərə məktub ünvanlayıb. 

Sahibə Qafarova məktubda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bütün üzvləri adından və öz 

adından başda Əsəd Qeysər olmaqla Pakistan Milli Assambleyasının bütün üzvlərinə dərin təşəkkürünü 

bildirərək, Pakistan parlamentinin belə bir qətnamə qəbul etməsini yüksək qiymətləndirib, ədalətin 

təntənəsi olan bu təşəbbüsün reallaşmasını alqışlayıb. 

Milli Məclisin Sədri qeyd edib ki, Azərbaycan Pakistan İslam Respublikası ilə mövcud sıx əlaqələrin 

gələcəkdə daha da dərinləşdirilməsinə mühüm əhəmiyyət verir. Bildirilib ki, ölkələrimizin parlamentləri 

arasında əməkdaşlığın bundan sonra da möhkəmləndirilməsi xalqlarımız arasında münasibətlərin hərtərəfli 

inkişafına xidmət edəcəkdir. Pakistan İslam Respublikası xalqımızı narahat edən məsələlərdə daimi olaraq 

Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyib. Bu mənada, 27 sentyabr tarixindən etibarən Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzü ilə bağlı qardaş Pakistanın ortaya qoyduğu qətiyyətli mövqe xüsusi 

vurğulana bilər. Pakistan Milli Assambleyasının qəbul etdiyi sonuncu qətnamə də Azərbaycan 

Respublikasının erməni təcavüzünə qarşı həyata keçirdiyi və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə 

yönəlmiş əks-hücum əməliyyatına mühüm bir dəstəkdir. 

“Müasir beynəlxalq münasibətlərdə parlament diplomatiyasının artan rolunu nəzərə alaraq hesab 

edirik ki, Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinə və Azərbaycanın mülki 

əhalisinə qarşı təcavüzünü pisləyən qətnamə bu təcavüzün aradan qaldırılmasında parlament meyarının 

tətbiq olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir”, - deyə məktubda qeyd olunur. 
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Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən üç dildə “Qarabağ Azərbaycandır!” elektron məlumat platforması 

yaradılıb 

 

[10:22] 30.10.2020  

 

Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törətdikləri insanlıq əleyhinə, o 

cümlədən hər bir insanın təhlükəsiz yaşamaq hüququnun pozulmasına yönələn müharibə cinayətləri, terroru 

barədə həqiqətlərin, insan hüquqlarına dair beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması 

haqqında məlumatların geniş ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 

rəsmi http://www.justice.gov.az/categories/1148 internet saytında 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis 

dilləri) olmaqla “Qarabağ Azərbaycandır!” elektron məlumat platforması yaradılıb. 

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, daim yenilənən platformada 

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciətləri, 

dünyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri, Birinci vitse-prezident Mehriban 

Əliyevanın sosial şəbəkələrdə müraciətləri və mediada çıxışları, işğaldan azad edilən ərazilərimiz barədə 

xəbərlər, bayrağımızın ucaldılması mərasimləri, Qarabağ və ətraf yeddi rayonun tarixi, mədəni və dini 

abidələrinə dair fotoqalereya, münaqişəyə dair tarixi sənədlər: Kürəkçay, Gülüstan, Türkmənçay sülh 

müqavilələri və digər materiallar yerləşdirilib. 

Platformanın digər saytlara inteqrasiyası təmin olunub. 
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Bərdəni atəşə tutan “Smerç” məhv edilib 

 

[10:20] 30.10.2020 

 

Bərdə şəhərində dinc əhalini və mülki infrastrukturu atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinə 

məxsus “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sisteminin atəş mövqeyi bölmələrimiz tərəfindən aşkarlanıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 29-da saat 15:18 

radələrində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyi qeyd olunan reaktiv sistemin məhv edildiyi anın videogörüntüsünü təqdim edib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1599 
 

Ermənistanın Bərdəyə kasetli raketlərlə hücum etdiyini “Human Rights Watch” təşkilatı da 

təsdiqləyib 

 

[10:16] 30.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə şəhərinə istifadəsi qadağan olunmuş kasetli raketlərlə zərbələr 

endirdiyini 

“Human Rights Watch” təşkilatı da təsdiqləyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, təşkilatın bununla bağlı yaydığı açıqlamada deyilir ki, Ermənistan 

qüvvələri oktyabrın 28-də Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan 230 kilometr məsafədə yerləşən Bərdə şəhərinə 

beynəlxalq səviyyədə qadağan edilmiş kasetli döyüş sursatları atıb. Hücum nəticəsində ən azı 21 mülki 

şəxsin öldüyü və ən azı 70 nəfərin yaralandığı bildirilir. “Human Rights Watch” kasetli sursatın qalıqlarının 

beynəlxalq və yerli jurnalistlər, o cümlədən sakinlər tərəfindən çəkilən fotolarını analiz edib. 

Qeyd edək ki, “Amnesty İnternational” təşkilatı da Ermənistanın Azərbaycanın dinc sakinlərinə qarşı 

kasetli raketlərdən istifadə etdiyini təsdiqləyib. 
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Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Cenevrədə işçi səfərdədir 

 

[10:08] 30.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Cenevrədə işçi səfərdədir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1601 
 

 

Səhər saatlarından başlayaraq bir sıra yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulur 

 

[08:30] 30.10.2020  

 

Oktyabrın 30-u saat 07:35-dən başlayaraq Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının 

ərazisi artilleriya atəşinə tutulur. 

Ordumuz tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyəti açıqlayıb 

 

[08:18] 30.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 29-u gün ərzində və 30-na keçən gecə cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a məlumat verilib ki, döyüş əməliyyatları 

əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmənin hücum etmək 

cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri 

nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. 

Dünən gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda 

canlı qüvvəsi, 2 ədəd Su-25 təyyarəsi, 3 ədəd T-72 tankı, 1 PDM, 2 ədəd “Smerç” və 1 ədəd BM-21 “Qrad” 

yaylım atəşli reaktiv sistemləri, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 2 ədəd “Qvozdika” özüyeriyən haubitsası, 1 

ədəd “Osa” ZRK, 1 ədəd P-18 radiolokasiya stansiyası, 4 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan 

çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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BMT-nin Cenevrədəki ofisi qarşında Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisini hədəfə almasına 

etiraz edilib 

 

[03:04] 30.10.2020  

 

Oktyabrın 29-da BMT-nin Cenevrədəki ofisi qarşında Ermənistan ordusunun Azərbaycanın dinc 

əhalisini hədəfə almasına qarşı etiraz aksiyası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, aksiyada BMT-dən Gəncə, Bərdə və digər şəhərlərdə həyatını itirmiş 

insanlarla bağlı ədalətli yanaşma tələb edilib. Tədbir iştirakçıları çıxışlarında bildiriblər ki, bir beynəlxalq 

qurumun nüfuzu onun qəbul etdiyi sənədlərin kəsəri və icrasının təmin olunması qədərdir. Azərbaycan öz 

ərazilərində həyata keçirdiyi anti-terror əməliyyatları ilə həm də BMT Təhlükəsizlik şurasının dörd 

qətnaməsini icra edir və bununla da təşkilatın nüfuzunu xilas edir. 

Aksiya iştirakçıları eyni zamanda BMT-ni öz qətnamələrinin arxasında durmağa çağırıblar və qeyd 

ediblər ki, Ermənistan nəinki BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirmir, əksinə, 30 il 

əvvəl olduğu kimi yenə də dinc günahsız insanları azğıncasına qətlə yetirir. Cəbhədən on kilometrlərə 

uzaqdakı Azərbaycan şəhərləri hədəfə alınır. 

Aksiya zamanı Cenevrə sakinlərinə, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərindən və erməni terrorundan bəhs 

edən məlumat vərəqələri paylanılıb. Çıxış edənlər alman ingilis, fransız və italyan dillərində Gəncə, Bərdə 

və digər şəhərlərə endirilmiş raket zərbələrinin nəticələrilə bağlı ətraflı məlumat veriblər. Aksiyada hələ də 

işğal altında olan Azərbaycan şəhərlərinin adları sadalanıb və beynəlxalq qurumlardan Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzünə, eləcə də dinc əhaliyə qarşı terroruna son qoymağa çağırılıb. 

Aksiyanın bəyanatı BMT-nin Cenevrə ofisinə və bu şəhərdəki beynəlxalq təşkilatların ofislərinə, 

eyni zamanda diplomatik nümayəndəliklərə təqdim ediləcək.  

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cenevrə  

 

AZƏRTAC 
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ANAMA mütəxəssisləri cəbhəboyu ərazilərdə top mərmisi, raketlər, tank əleyhinə minaları 

zərərsizləşdirib 

 

[01:08] 30.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) 

Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları ərazisinə mərmilərin düşməsi 

barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 58 və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzindən 3 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş 61 çağırış əsasında agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Hacılar, Palıdlı, Qaraxanlı, Yuxarı 

Qiyaməddinli kəndləri, Ağdam rayonunun Çəmənli, İkinci Yüzbaşlı, Alıbəyli, Əfətli, Təzəkənd, Ayaq 

Qərvənd, Üçoğlan kəndləri, Bərdə rayonunun B.Hacıyev, Bakı, Koroğlu, Natavan, Ü.Hacıbəyov küçələri, 

H.Əliyev prospekti, Mirzalıbəyli kəndi, Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndi, Füzuli rayonunun Əhmədalılar, 

Alxanlı, Arayatlı kəndləri, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Qızılhacılı kəndləri, Tərtər rayonunun 

Buruc, Düyərli, Köçərli, Ələsgərli kəndləri ərazisinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 50 

operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 

1 ədəd 122 mm-lik top mərmisi (OF-56), 1 ədəd 9N235 bombacığı, 2 ədəd 122 mm-lik raket (9M22U), 225 

ədəd tank əleyhinə TM-62P2 minası, 224 ədəd MVP-62 partladıcısı və 44 ədəd partlamış mərmi qalıqları 

aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 3 ədəd raket, 1 ədəd 9N235 bombacığı zərərsizləşdirilib, mina 

təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 36 045 nəfər mülki şəxs arasında mina 

təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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29 oktyabr 

 

Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[22:59] 29.10.2020  

 

Oktyabrın 29-da Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon söhbəti 

zamanı nazir Ceyhun Bayramov həmkarına Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 97-ci ildönümü 

münasibətilə səmimi təbriklərini çatdırıb, qardaş Türkiyəyə davamlı sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq 

arzulayıb. 

Nazirlər bölgədəki son vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 

Ermənistan tərəfindən azərbaycanlı mülki şəxslərin xaincəsinə hədəfə alınması və dinc insanlara 

qarşı növbəti müharibə cinayətlərinin törədilməsinin qəbuledilməz olduğu, bu cinayətlərə görə cavabdeh 

şəxslərin ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməsinin zəruriliyi vurğulanıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ermənistanın 30 hərbçisinin meyitini Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə 

qarşı tərəfə təhvil verib 

 

[22:41] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət 

Komissiyasının məlumatına əsasən, bu il oktyabrın 29-da Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 

iştirakı, ATƏT və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə 30 erməni hərbçisinin meyiti birtərəfli 

qaydada Azərbaycanın Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi istiqamətində Ermənistan tərəfinə təhvil verilib. 

Bir gün əvvəl isə döyüş bölgəsində köməksiz buraxılıb gedilən mülki şəxs, 85 yaşlı Yevgeniya Babayan 

Gürcüstan-Ermənistan sərhədində qarşı tərəfə təhvil verilib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin tapşırığı ilə və humanizm prinsiplərindən çıxış edərək birtərəfli qaydada atılan 

bu addımlar Azərbaycanın xoş niyyətinin, eləcə də beynəlxalq humanitar hüquqa və insani dəyərlərə verdiyi 

dəyərin göstəricisidir. 

Öz növbəsində Ermənistan tərəfi erməni mülki şəxs, 84 yaşlı Mişa Melkumyanı təhvil almaqdan 

son anda imtina edərək növbəti dəfə qeyri-insani davranış nümayiş etdirib. 

Vurğulayırıq ki, Ermənistanın bu günədək 3 dəfə elan olunmuş humanitar atəşkəsi kobud şəkildə 

pozaraq cəsədlərin, eləcə də hər iki tərəfdə saxlanılan şəxslərin mübadiləsinə əngəl törətməsinə 

baxmayaraq, Azərbaycan birtərəfli qaydada humanitar addımı reallaşdırıb. 

Azərbaycan tərəfinin bu humanitar addımının həyata keçirilməsində Rusiya Federasiyasının 

Müdafiə Nazirliyi müstəsna rol oynayıb. 

Humanizm prinsipləri hər zaman olduğu kimi, bundan sonra tərəfimizdən əsas götürüləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Bərdənin qisası alınır-düşmənin qüvvə və vasitələri məhv edilib 

 

[22:13] 29.10.2020  

 

Düşmənin qüvvə və vasitələri məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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“Amnesty International” Ermənistanın Bərdəyə istifadəsi qadağan olunmuş kasetli raketlərlə 

zərbələr endirdiyini təsdiqlədi 

 

[21:51] 29.10.2020  

 

“Amnesty International” təşkilatı Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə şəhərinə istifadəsi qadağan 

olunmuş kasetli raketlərlə zərbələr endirdiyini təsdiqləyib. 

AZƏRTAC-ın məlumatına görə, təşkilatın bu barədə yaydığı açıqlamada deyilir ki, dünən yerli 

vaxtla saat 13:30-da Bərdə şəhərinə bir və ya bir neçə “Smerç” raketi atılıb və xəstəxanaya yaxın yaşayış 

ərazisinə düşüb. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu bildirib ki, nəticədə ən azı 21 nəfər həlak olub, 70-dən 

çox insan yaralanıb. 

Qeyd olunur ki, “Amnesty International”ın böhrana cavab mütəxəssisləri şəkillərə əsasən şəhərə 

erməni qüvvələri tərəfindən atılan raket qalıqlarının Rusiya istehsalı olan 9M55 “Smerç” raketlərindən 

9N235 sursat parçalarının olduğunu təsdiqləyiblər. 

Vurğulanır ki, kasetli sursatlardan mülki ərazilərə qarşı istifadə etmək amansızlıqdır və 

məsuliyyətsizlikdir. Bu, çoxsaylı insan itkisinə, yaralanmaya səbəb olur. Kasetli döyüş sursatlarının hər cür 

şəraitdə istifadəsi beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən qadağandır. 

 

AZƏRTAC 
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Bərdənin qisası alınır  

 

[20:43] 29.10.2020  

 

Mülki infrastruktur və dinc əhalimizi atəşə tutan düşmən bölmələri Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri tərəfindən darmadağın edilir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Konstitusiya Məhkəməsi Bərdədə Ermənistanın törətdiyi terror aktları ilə bağlı dünya ölkələrinın 

konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanlarına müraciət edib 

 

[20:25] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Bərdə şəhərində oktyabrın 27-də və 28-də 

mülki əhaliyə qarşı Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin törətdiyi terror aktları ilə bağlı dünya ölkələrinın 

konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanlarına müraciət edib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

Müraciətdə deyilir: “Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq, 

Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı şəhər və kəndləri, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli 

yaşayış binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya və raketlərdən atəşə tutmaqla dağıntı və yanğınlar törədir. 

Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi cinayətlərini davam etdirərək, beynəlxalq hüquq normaları ilə qadağan 

edilmiş kaset bombalarından istifadə etməklə, oktyabrın 27-də Bərdə şəhərini müxtəlif istiqamətlərdən ağır 

artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 4 dinc sakin həlak olub, 13-ə 

yaxın insan yaralanıb. Oktyabrın 28-də isə Bərdə şəhərinin Ermənistan tərəfindən yenidən raket atəşinə 

tutulması 21 dinc sakinin həlak olması, 70-ə yaxın insanın yaralanması ilə nəticələnib. 

Həmin terror aktlarının nəticəsində ölənlər və yaralananlar arasında azyaşlı uşaqlar və qadınlar var. 

Mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib. 

Döyüş zonasından 40 kilometr məsafədə yerləşən Bərdə şəhərinə iki gün ard-arda raket zərbələrinin 

endirilməsi və mülki şəxslərin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi erməni faşizminin növbəti təzahürüdür. 

Ümumiyyətlə, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın 

müxtəlif yaşayış məntəqələrində 90 mülki şəxs həlak olub, 392 nəfər yaralanıb. 

Dinc əhaliyə qarşı törədilən bu terror aktları bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyi beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, xüsusilə “Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi 

haqqında” 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə Konvensiyasını, BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasını, 

habelə insan hüquqları sahəsində digər beynəlxalq hüquq sənədlərini kobud şəkildə pozmaqla öz təcavüzkar 

siyasətindən əl çəkmir, sülh və insanlıq əleyhinə yönəlmiş cinayətlərini davam etdirir. 

Biz dünyanın bütün konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanlarını, Ermənistan hökumətinin qadağan 

edilmiş silahlardan istifadə edərək beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın 

mülki əhalisinə qarşı törətdiyi hərbi və qeyri-insani cinayət əməllərini və qəddar işğalçı siyasətini qınamağa 

çağırırıq”. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1611 
 

Vətəndaş məktubları: Cənab Prezident, ədalət mübarizənizdə canımızla, qanımızla Sizin 

yanınızdayıq 

 

[20:16] 29.10.2020  

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə vətəndaşlarımızdan, xaricdə yaşayan 

soydaşlarımızdan, eləcə də qardaş Türkiyə və digər ölkələrin vətəndaşlarından məktublar gəlməkdə davam 

edir. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bir neçəsini təqdim edir. 

Türkiyənin Balıkesir şəhərindən Berkut Gencay Sarıkız yazır: “Hörmətli cənab Prezident, mən 

məktəbliyəm. Azərbaycanı çox sevirəm. Düşünürəm ki, atamın mənə məktəb ləvazimatı almaq üçün 

verdiyi 100 türk lirəsini Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinə bağışlamağım, inşallah, əsgərlərimizə töhfəm 

olar. Mən isə hələlik köhnə dəftərimdən, qələmlərimdən istifadə edə bilərəm. Həmin pulun əsgərləriniz 

olan böyük qardaşlarıma daha çox kömək olacağına ümid edirəm. İnşallah, qələbə sizinlədir. Allah 

əsgərlərimizin ayağına daş, gözünə yaş salmasın”. 

Yozqat şəhərindən Hilalsu Mert yazır: “Hörmətli cənab Prezident, mənim 10 yaşım var. Sizi 

səmimi qəlbdən salamlayır, dəyərli böyüyüm kimi əllərinizdən öpür, uca Allaha Sizi qoruması üçün dua 

edirəm. Hər gün televiziyadan ölkənizin torpaqlarınızı işğaldan azad etmək üçün göstərdiyiniz mübarizəni 

həyəcanla izləyirəm. Mən inanıram ki, uğrunda şəhidlər verdiyiniz doğma torpaqlarınızı erməni zülmündən 

qurtaracağınız günlər yaxındadır. Biz bütün ailə üzvlərimizlə birlikdə Sizə və qəhrəman əsgərlərinizə görə 

dua edirik. Kədəriniz kədərimiz, sevinciniz sevincimizdir. Mən özümə məxsus sırğamı Azərbaycan 

əsgərinə kömək üçün yaradılan fonda bəxş etməklə, ümid edirəm ki, az da olsa igid əsgərlərimizə dəstək 

ola bilərəm. Allaha əmanət olun”. 

Giresun şəhərindən Erdal Adlan yazır: “Hörmətli cənab Prezident, müraciətimin əvvəlində 

tarixboyu Azərbaycanın və Türkiyənin azadlığı uğrunda şəhid olan bütün əsgərlərimizə Allahdan rəhmət 

diləyirəm. Cənab Prezident, keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində 10 yaşım olsa da, Dağlıq Qarabağın işğal 

edilməsi barədə xəbərləri babamla birlikdə böyük ürək ağrısı ilə qarşıladıq, göz yaşlarımızı saxlaya 

bilmədik. İllərdir bu yara ürəyimizdə qaysaq bağlamır, içimizi qanadırdı. Amma əmin idim ki, əsl türk olan 

azərbaycanlı qardaşlarım bir qarış torpaq belə verməzlər. Erməni terrorçularını doğma torpaqlarınızdan 

qovmanıza çox sevindim. Onları sonacan qovun, 10 yaşında olan uşaqlarımızın bir daha üzülməsinə imkan 

verməyin. Ermənilərin hələ 1915-1923-cü illərdə doğulduğum Giresun şəhərində törətdikləri vəhşiliklər, 

tarixboyu türklərə qarşı xainlikləri hələ də yaddaşlardan silinməyib. Siz mübarizənizdə qazandığınız 

qələbələrlə təkcə öz şəhidlərinizin deyil, erməni terrorunun qurbanı olan hər bir kəsin qisasını alırsınız. 

Türkiyə hər zaman candan əziz olan Azərbaycanın yanındadır. Ölkəmizin hər bir vətəndaşı Azərbaycan 

üçün canından belə keçməyə hazırdır və bunu özlərinə şərəf bilirlər. Mən, həmçinin türk qanı daşıyan hər 

kəs haqq işinizi hələlik dualarımızla dəstəkləyirik. Ədalət mübarizənizdə canımızla, qanımızla Sizin 

yanınızda olduğumuzu unutmayın. Şəhidlərinizə rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm. Tanrı türkü qorusun! 

Türk qanı daşıyan xoşbəxtdir”. 

Rusiyanın Moskva şəhərindən Namiq Əlimuradov: “Hörmətli cənab Prezident, artıq bir aydır ki, 

doğma Vətənim sevimli Azərbaycanımda baş verən hadisələri izləyirəm. Qarabağ torpaqlarının 

qaytarılması uğrunda savaşda Azərbaycan Ordusunun növbəti uğuru barədə hər dəfə xəbər alanda sevinc 

və qürur hissləri keçirirəm. Vətəndən xeyli uzaqda olmağım heç bir zaman mənim Azərbaycana sevgimi 

azalda, ölkəmə görə duyduğum fəxarət hissini zəiflədə bilməz. Cənab Prezident Sizə, eləcə də Azərbaycan 

xalqına mətanət, əzm və bütün işlərdə uğurlar arzulayıram. Valideynlərimizin bizə təlqin etdiyi və 

Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlara xas olan qüvvətli haqq-ədalət hissi bizi baş verən hadisələrə biganə 

qalmağa qoymur. Hər an Azərbaycanın köməyinə gəlməyə hazıram, sözdə də, əməldə də. Bizim hamımıza, 

xüsusən də Sizə uğurlar diləyirəm, cənab Prezident. Haqq kimin tərəfindədirsə, o qalib gəlir, çünki haqq 

güclüdür. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Rusiyanın Novosibirsk şəhərindən Mayis Məmmədov: “Hörmətli cənab Prezident, sentyabrın 27-

də Ermənistanın Azərbaycan mövqelərinə və yaşayış məntəqələrinə hücumuna cavab olaraq Azərbaycan 

Ordusunun başlatdığı və işğal edilmiş ərazilərin azad olunmasına yönəlmiş hərbi əməliyyatlar gedişində 

şəhid olmuş qardaşlarımıza görə “Rus–Azərbaycan Evi” Regional İctimai Təşkilatı adından və şəxsən öz 

adımdan bütün Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Dinc əhali arasında həlak olanlar, 

yaşayış binalarında, eləcə də məktəblər və uşaq bağçaları daxil olmaqla ictimai binaların dağıdılması bizi 

https://azertag.az/
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hədsiz kədərləndirir. Dinc əhaliyə qarşı silah və güc tətbiqini biz qətiyyətlə pisləyirik. Hazırda biz – Sizin 

soydaşlarınız Vətəndən uzaqda olsaq da, cərəyan edən hadisələri, 30 ilə yaxın işğal altında olmuş 

torpaqlarımızın Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-hücumu nəticəsində azad edilməsi prosesini diqqətlə 

izləyir, haqq-ədalət mübarizəsində Sizi dəstəkləyirik, çünki həmvətənlərimizin taleyinə biganə qala 

bilmərik. Bizim ürəklərimiz Azərbaycanla həmahəng döyünür. Ümid edirik ki, əldə olunmuş müvəqqəti 

atəşkəs münaqişənin nizamlanması üçün yeni imkan yaradacaq. İnanırıq ki, tarix və beynəlxalq hüquq 

nöqteyi-nəzərindən haqlı olan Azərbaycan döyüş meydanlarında olduğu kimi, diplomatiya sahəsində də öz 

üstünlüyünü davam etdirəcək, ədalətli mübarizəsini sona çatdıraraq Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 

tərkibinə qaytarılmasına nail olacaq, regionda sabitliyi, sülhü və asayişi bərpa edəcəkdir. İndi bizim gözəl 

ölkəmiz yeni sınaqla üz-üzədir. Lakin ötən illərin təcrübəsi bizə inanmağı, mübarizə aparmağı və qalib 

gəlməyi öyrədib. Hörmətli cənab Prezident, mən Sizin strateji siyasətinizi dəstəkləyir və qürur duyuram. 

İnanıram ki, qətiyyətli rəhbərliyiniz və həmişə xalqı doğru yola istiqamətləndirən müdrikliyiniz sayəsində 

bundan sonra da sülhü və hər kəs üçün rifahı təmin edəcəksiniz. Hansı ölkədə yaşamağımızdan asılı 

olmayaraq biz – soydaşlarınız Sizin siyasətinizi dəstəkləyirik, Azərbaycanda sabitlik və firavanlıq naminə 

əlimizdən gələni edəcəyik. Rusiya ilə Azərbaycan arasında böyük dostluq bir çox nəsillərdən bəri davam 

edir, Rusiya və Azərbaycan xalqları çətin vəziyyətdə bir-birlərinə kömək etməyə həmişə hazırdırlar. 

Ümidvaram ki, Rusiya–Azərbaycan dostluğu illər keçdikcə hər iki dövlətin tərəqqisi, rifahı və əməkdaşlığı 

naminə daha da dərinləşəcək, inkişaf edəcək və möhkəmlənəcək”. 

Tovuz sakini Kürzəli Bayramov dövlətimizin başçısına yazır: “Hörmətli cənab Prezident, işğaldan 

azad olunan bütün torpaqlara və yaşadığımız sevinc hisslərinə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Sizin sayənizdə uzun illərin həsrətinə son qoyuldu, əzəli, əbədi torpaqlarımıza qovuşuruq. Sevinc 

hisslərimizi sözlə ifadə edə bilmirik. Hər zaman yanınızdayıq, cənab Prezident. 

Şəki sakini Elvin Məmmədov: “Müzəffər Ali Baş Komandan, mən bir zabit olaraq Azərbaycanın 

bu haqq savaşında, işğal altında olan doğma torpaqlarımız uğrunda gedən Vətən müharibəsində canımdan, 

son damla qanımdan belə keçməyə hazıram. Bir Azərbaycan oğlu kimi ön cəbhədə düşmənlə üz-üzə 

vuruşaraq şəhidlərimizin intiqamını almaq istəyirəm. Müzəffər Ali Baş Komandan, hərbi anda sadiq 

qalacağıma, düşmənə qarşı vicdanla vuruşacağıma Sizi əmin edirəm. Əmrinizi gözləyirəm”. 

Şamaxı rayonunun sakini Rubabə Nuriyeva: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin dərin savadınız, 

dünyagörüşünüz qarşısında dünyanın siyasət meydanında heç bir siyasətçi tab gətirə bilməz. Siz 

Azərbaycan xalqının xilaskarısınız. Gələcək nəsillər Azərbaycan deyəndə Sizi, İlham Heydər oğlu deyəndə 

isə Azərbaycanı xatırlayacaq. Allah Sizi qorusun. Yaşasın Azərbaycan xalqı! Yaşasın sevimli 

Prezidentimiz! Azərbaycanın şanlı Ordusuna eşq olsun!”. 

Saatlı rayonun sakini Fariz Ağayev: “Müzəffər Ali Baş Komandan, bu sevinci bizə yaşatdığınıza 

görə Sizə Saatlı sakinləri adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab Prezident, bir təhsil işçisi kimi 

inanıram ki, pedaqoji fəaliyyətimizi Şuşada, Xankəndidə, Laçında davam etdirəcəyimiz günlər lap 

yaxındadır. Bildirmək istəyirik ki, hər zaman Sizin əmrinizi gözləyirik. Hər birimiz Vətənimiz naminə son 

damla qanımızadək döyüşməyə hazırıq. Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Cavad Quliyev yazır: “Müzəffər Ali Baş Komandan, bir talış, bir lənkəranlı olaraq 

Sizə təşəkkür edirəm. 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızı, doğma Qarabağımızı düşmən 

tapdağından azad edirsiniz. Bu, Sizin yüksək savadınız və güclü iradənizin nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Bütün xalqımız Sizə sonsuz təşəkkür edir və ətrafınızda sıx birləşib. Allah Sizi və mətin Ordumuzu 

qorusun! Cənab Prezident, çox təəssüflənirəm ki, bir vətəndaş olaraq, Vətənə olan borcumu yerinə yetirə 

bilmirəm. Çox istərdim ki, məni də Ordu sıralarına daxil etsinlər. Bu Vətən üçün canımı da, qanımı da 

verməyə hazıram. Yaşasın Müzəffər Ali Baş Komandan! Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Qubadlı sakini Çingiz Salmanov: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, nəhayət 

gözlədiyimiz gün gəldi. İyirmi yeddi il həsrətdən sonra Zəngəzurun qapısı adlandırılan Qubadlı rayonu 

mənfur düşmən tapdağından azad edildi. İllərdi bu günü gözləyir, Vətən həsrəti ilə yaşayırdıq. Artıq buna 

son qoydunuz, xalqımın qəhrəman, yenilməz oğlu. Bizi əbədi və əzəli dədə-baba torpaqlarımıza 

qovuşdurduğunuz üçün Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah, Sizin göstərişinizlə müzəffər 

Azərbaycan Ordusu digər işğal altında olan torpaqlarımızı yaxın günlərdə düşmən tapdağından azad edərək 

şanlı Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağını yüksəklərə qaldıracaqdır. Cənab Prezident, Sizin bu haqq işiniz 

və adınız bir sərkərdə olaraq gələcək nəsillərin yaddaşında qalmaqla qızıl həriflərlə tarix dərsliklərində 

yazılacaqdır. Mən fəxr edirəm ki, mənim xalqımın Sizin kimi ağıllı, savadlı, uzaqgörən Prezidenti var. 

Allah Sizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Ağcabədi sakini Səbuhi Atakişiyev: “Hörmətli cənab Ali Baş Komandan, son günlər Azərbaycan 

Ordusu tarix yazmaqda davam edir. Çox xoşbəxtik ki, qazanılan qələbələrin canlı şahidiyik. Müzəffər Ali 

Baş Komandan, hər gün azad olunmuş torpaqlarımızın xəbərini eşitdikcə böyük qürur hissi keçiririk. Siz 

bu gün milyonların arzusunu reallaşdırırsınız, Sizə Ulu Tanrıdan güc-qüvvət arzu edirik. İnanırıq ki, 

rəşadətli Azərbaycan Ordusu üçrəngli bayrağımızı Şuşada dalğalandıracaq. Eşq olsun Ali Baş 

Komandanımıza, eşq olsun Azərbaycan Ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bərdə sakini Rauf Xanlarov: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Mən Sizinlə fəxr 

edirəm. Azərbaycanımızın torpaqlarının qarış-qarış azad edilməsi barədə dilinizdən çıxan sevinc dolu 

cümlələri, məntəqələrimizin adlarını çəkdiyiniz saniyələri qürurla izləyirəm. Cənab Prezident, son illər 

etdiyiniz kadr dəyişiklikləri, COVID-19 pandemiyası ilə apardığınız mübarizə tədbirləri və nəhayət ki, 

qəlbimizdə yara bağlamış Qarabağ həsrətinə son qoymaq üçün başladığınız Vətən müharibəsi bir daha 

sübut etdi ki, Siz var olduqca Azərbaycan xalqının yaşayacağı gözəl günlər çox olacaq. Sizə inanıram və 

güvənirəm. Kaş hər gün dilinizdən çıxan o “Qarabağ Azərbaycandır!” ifadəsini televiziyadan yox, Sizin 

qarşınızda duraraq eşidəydim. Allah Sizi və rəşadətli əsgərlərimizi qorusun! Fəxr edirəm ki mən 

azərbaycanlıyam! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhər sakini Cavid Şamoyev: “Çox hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, mənim adım 

Cavid Şamoyevdir. 13 yaşım var və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşmək istəyirəm. Yaşım az olsa 

da, əlimdən gələni əsirgəmərəm. Mənim qardaşım hərbi xidmətdədir. Mən də onun kimi Vətənimin 

keşiyində durmaq istəyirəm. Əminəm ki, çox yaxın zamanda Siz başda olmaqla, Azərbaycan Ordusu qələbə 

qazanacaqdır. Sizə və qəhrəman əsgərlərimizə böyük uğurlar arzu edirəm. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın 

Ali Baş Komandan! Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Dağlıq Qarabağın yaşayış məntəqələrinə raket və aviasiya 

zərbələrinin endirilməsi xəbəri yalandır 

 

[20:04] 29.10.2020  

 

Ermənistan mətbuatının guya Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Xankəndiyə raket, Əsgəran, 

Ağdərə və Xocavəndə isə aviasiya zərbələrinin endirilməsi xəbəri yalandır. Bu xəbər düşmənin bu gün 

Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini raket-artilleriya atəşinə tutmasından diqqəti yayındırmaq məqsədini 

güdür. 

Ermənistan silahlı qüvvələrindən fərqli olaraq Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə 

riayət edir və yalnız düşmənin atəş nöqtələrinə adekvat zərbələr endirir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun qarşısında bir hədəf var: işğal altında qalan bütün 

torpaqlarımızın azad olunması 

 

[19:50] 29.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq şəhər və rayonlarımızda dinc əhalini və mülki 

infrastrukturu atəşə tutan düşmən bölmələrini Azərbaycan Ordusu cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı 

istiqamətlərində gedən döyüşlərdə darmadağın edib. Dəqiq atəş zərbələrinə tab gətirə bilməyən düşmən itki 

verərək qaçmağa və geriyə çəkilməyə məcbur edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 29-da Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, ümumilikdə düşmənin ordu korpusunun və diviziyasının yüksək rütbəli 

zabitləri daxil olmaqla, xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli 

reaktiv sistemi, 14 ədəd müxtəlif artilleriya qurğusu, 6 ədəd avtomobil texnikası və bir neçə dayaq 

məntəqəsi bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. Döyüş meydanında məhv olan bölmələrinə 

dəstək üçün gələn düşmənə məxsus iki “Su-25” tipli hücum təyyarəsi hərbi hava hücumundan müdafiə 

bölmələrimiz tərəfindən havada məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, düşmənin bir neçə istiqamətdə hücum etmək 

cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Ermənistan ordusu Bərdə, Goranboy və Tərtər rayonlarında yaşayış 

məntəqələrimizi və mülki infrastrukturlarımızı raket və artilleriya silahları ilə atəşə tutmaqla növbəti 

müharibə cinayətlərinə əl atıb. 

Özbaşınalığın hökm sürdüyü Ermənistan ordusunda könüllülər və nizami bölmələrinin şəxsi heyəti 

arasında açıq qarşıdurmalar, tabesizlik, bir-birilərinə qarşı silah tətbiq etmə, döyüşə girməkdən imtina, əmr 

olmadan mövqelərdən geri çəkilmə və kütləvi fərarilik halları baş alıb gedir. Təşviş və xaos bürümüş 

ordusunun uğursuzluğunu gizlətmək məqsədilə feyk foto və videomaterialların, saxta məlumatların da 

faydasız olduğunu görən Ermənistan rəhbərliyi düşdükləri ağır vəziyyətlə barışmağa məcbur edilir. 

“Beynəlxalq humanitar hüququn normalarını kobudcasına pozaraq dinc sakinləri və mülki 

infrastrukturu hədəfə almaqla Ermənistan silahlı qüvvələri müharibə cinayətlərini davam etdirir. 

Azərbaycan Ordusunun qarşısında bir hədəf var: mülki insanlara ziyan vurmadan, yalnız legitim hərbi 

hədəfləri dəqiq atəşlə məhv edərək işğal altında qalan bütün torpaqlarımızın azad olunması. Qələbə 

bizimlədir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Özbəkistanın qadın şairlərindən 

 

[19:39] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə 

Hörmətli cənab Prezident, 

Biz, Özbəkistanın qadın şairləri bu günlərdə Azərbaycanda baş verən hərbi əməliyyatlarla əlaqədar 

Sizə müraciət edir və həyatını itirən insanlarla əlaqədar başsağlığı veririk. 

Biz bilirik ki, Azərbaycan 30 ildir Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarını azad etmək və BMT-

nin münaqişənin həllinə dair qəbul olunmuş 4 qətnaməsinin tələblərini yerinə yetirmək üçün hərbi libas 

geyinib öz torpaqları uğrunda Vətən savaşı aparır. Tarixdən bizə yaxşı məlumdur ki, Qarabağ diyarı daim 

türk yurdu olub, bütün tarixi mənbələr, sənədlər, abidələr bu faktı bir daha təsdiq edir. 

Necə ola bilər ki, Qarabağda 80 min nəfərə yaxın olan ermənilərin hüquqları, onların gələcək taleyi 

hamını maraqlandırır, amma bu diyarın əbədi sakinləri olan, etnik təmizləmə nəticəsində öz torpaqlarından 

qovulan bir milyondan çox azərbaycanlının nə dünənki, nə bugünkü, nə də gələcək həyatı heç kimi 

maraqlandırmır və bu haqda danışan yoxdur. 

Biz bu dünyada ədalətin, beynəlxalq hüququn olmamasının son zamanlar bir daha görməkdəyik. Kim 

o torpaqlardan qovulan insanların 27 il çəkdikləri əziyyətlərin, məşəqqətlərin əvəzini qaytaracaq? 

Biz işğaldan azad edilən Cəbrayıl rayonunun görüntülərini izləyəndə məyus olduq və dəhşətə gəldik. 

Bura tamamilə xarabazara - bütün infrastrukturu dağılmış bir əraziyə çevrilib. Bu rayon böyük İpək 

Yolunun üzərində yerləşib və buradakı tarixi Xudafərin körpüsü əsrlərlə xalqlarımız arasında mədəni, 

ticarət bağlantısı olub. Bu gün bütün dünya bilməlidir ki, ermənilər heç bir hüquqa hörmət qoymayaraq 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin ətrafında ondan ərazi cəhətdən daha böyük olan 7 rayonu zəbt edib və bunu 

sərsəmcəsinə təhlükəsizlik zonası adlandırır, bu əraziləri 27 ildir işğal altında saxlayırlar. Halbuki, bu 

rayonların əhalisinin 97 faizi yerli azərbaycanlılardır. Bu, hansı qanuna, məntiqə və beynəlxalq hüquqa 

sığır? Bu danışıqlar dözümlü, sülhsevər Azərbaycan xalqı tərəfindən 27 ildir ki, aparılır və hamımız onun 

nəticəsini yaxşı gördük. 

Müharibə dünən və bu gün bütün dəhşətləri ilə Azərbaycan torpağında getməkdədir. Şəhərləri 

dağılan da, ərazisində ağır texnika hərəkət edən də və sabahları güllə səsləri ilə açan da Azərbaycandır. 

Ermənistan ərazisində bir güllə belə atılmır, qanlar tökülmür. Ona görə də işğalçı tərəf bu gün belə arxayın 

və riyakarcasına dinc əhaliyə raket zərbəsi endirməkdə davam edir. 

Atəşkəs müqaviləsi imzalanandan sonra döyüşlərin getdiyi ərazidən 100 kilometr məsafədə yerləşən, 

dahi Nizami Gəncəvinin vətəni və böyük mədəniyyət beşiyi olan Gəncənin dinc əhalisini gecə saat 2-də 

raket atəşinə tutmaq bizləri çox sarsıtdı və hiddətləndirdi. Xocalıda tökülən o qanlardan, uşaqların, anaların 

fəryadından doymayan canilər dinc Gəncəni də vurdular. Bu, sivil dünyada qəbulolunmaz hadisə və bəşəri 

cinayətdir. 

Hesab edirik ki, işğal bitməli, doğma yurdlarından qovulmuş, etnik təmizləmə, soyqırımına məruz 

qalmış dinc azərbaycanlılar öz torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Biz isə öz aramızda bu cür ideyalara, 

başqalarının torpaqları hesabına öz ərazisini böyütməyə, xalqları zülm və iztirablara məhkum edənlərə 

“dur” deyirik. Hamımız artıq yaxşı görürük ki, bu cür haqsızlığın axırı nə ilə bitir. 30 ildir davam edən bu 

münaqişə regiona, xalqlara nə qədər zərbə vurdu, yüz minlərlə insanın həyatını, arzularını məhv etdi. 

Biz qadın şairlər olaraq bu imkandan istifadə edib bütün dünya analarına, qabaqcıl təfəkkürlü 

insanlara buradan müraciət edirik. Biz analar daim sülh istəyirik və istəməliyik. Amma davamlı və əbədi 

sülh. Bu sülhü yurd yerləri, evləri, abidələri, qəbirlərimizin düşmən tapdağı altında olması, özümüzün isə 

köçkün kimi həsrətdən çürüyərək məhv olmağımız hesabına deyil, azad, ədalətli və beynəlxalq hüququn, 

ərazi bütünlüyünün təmin edildiyi şərtlərlə istəyirik. 

Biz də türk ellərinin, türk dünyasının hər bir ziyalısı, vətəndaşı, füqarası olaraq haqqın, ədalətin və 

bunu özünün əsas qayəsi hesab edən Sizlərin, Azərbaycanın yanındayıq. 

Biz bu gündən qarabağlıyıq! Ürəyimiz daim Sizinlə, Azərbaycanla döyünür. Vətən əmanətdir, Vətən 

anadır, Ana isə bizlərdə müqəddəsdir. 

Hörmətli cənab Prezident, torpaqlarınızın son qarışınadək azadlığı uğrunda mübarizədə Tanrı Sizə 

və bütün ədalət carçılarına yar olsun! Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi! 

Dərin hörmət və ehtiramla, 
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Dilbar Heydərova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Gülbahor Ashurova – professor, şairə 

Dildora Hasanova - jurnalist, Özbəkistan Dövlət Televiziyasının “Mənbələr 

danışanda” verilişinin baş redaktoru və aparıcısı 

Uktamoy Xaldarova – şairə, tərcüməçi 

Gulnora Shininova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Kutlibeka Rəhimboeva - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Şərifə Səlimova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Zülfiyə Muminova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Nəzirə Salomova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Sayora Tuyçiyeva - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Hulkar Hamroeva - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Zebo Mirzəyeva - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Zəhra Həsənova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Faroqat Xudoyqulova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Güljamol Əsgərova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Zilola Xocaniyozova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Mahfuza Imomova - şairə, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Şaxlo Qasımova – şairə, tərcüməçi 

Xamrogul Ashurova - şairə 

Mavjuda Rajabova - şairə 

Özbəkistan Respublikası, Daşkənd şəhəri. 
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GUAM Ermənistanın Azərbaycan şəhərlərini raket atəşinə tutmasını kəskin şəkildə qınayıb 

 

[19:38] 29.10.2020  

 

Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat (GUAM) Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycanın Bərdə və Tərtər rayonlarının raket atəşinə tutulmasını pisləyən bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, GUAM-ın “Twitter” səhifəsində yerləşdirilən bəyanatda çoxsaylı insan 

tələfatı ilə nəticələnən Ermənistanın raket hücumu kəskin şəkildə qınanılıb. 

Bəyanatda deyilir: “Ermənistanın oktyabrın 27-28-də Azərbaycanın Bərdə və Tərtər rayonlarında 

mülki infrastrukturu raket atəşinə tutmasını qınayırıq. Bu hücumlar cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən 

ərazilərdə çox sayda dinc insanın həlak olmasına və yaralanmasına səbəb olub. Onların arasında uşaq, qadın 

və yaşlı insanlar da var. Eyni zamanda, çox sayda mülki obyekt dağıdılıb. Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı 

istifadə etdiyi ballistik raketlər və kasetli bombalar beynəlxalq hüquq tərəfindən qadağan olunub. Bu 

bəyanatla Ermənistan silahlı qüvvələrinin belə cinayət əməllərini pisləyirik. Beynəlxalq ictimaiyyət 

səmərəli mexanizmdən istifadə edərək Ermənistanı Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri törətməsinin 

qarşısını almalıdır”. 

  

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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RF Prezidenti: bu ərazilər Azərbaycanın əzəli torpaqlarıdır və Azərbaycan bu əraziləri qaytarmaq 

hüququna malik olduğunu deyir 

 

[19:20] 29.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağ özü və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı yeddi rayonu Ermənistanın 

nəzarəti altına keçib. Bu ərazilər Azərbaycanın əzəli torpaqlarıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, RF Prezidenti Vladimir Putin bu sözləri “VTB Kapitala” “Rossiya 

zovyot!” İnvestisiya Forumunun iclasında söyləyib. 

Rusiya Prezidenti deyib: “Azərbaycan nə deyir? O deyir ki, həmin yeddi rayonun istər etnik 

münaqişəyə, istərsə də Ermənistana heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunlar əzəli Azərbaycan əraziləridir və 

Azərbaycan deyir: bizim bu əraziləri özümüzə qaytarmaq və Dağlıq Qarabağla münasibətləri 

aydınlaşdırmaq hüququmuz var. Başa düşürsünüzmü, hər kəs özünü haqlı hesab edir və burada sadə həll 

yoxdur, çünki düyün çox möhkəm bağlanıb. Biz lap əvvəldən nə demək lazım olduğunu əsas götürmüşük, 

- bizim mövqeyimiz isə tamamilə açıqdır, - Azərbaycana beş üstə gəl iki rayonun verilməsinin mümkünlüyü 

və Dağlıq Qarabağ zonasında müəyyən rejimin təmin edilməsi, Ermənistanla qarşılıqlı münasibətlər və sair 

barədə danışmaq lazımdır”. 

Prezident V.Putin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzunmüddətli nizamlanması barədə sualın 

cavabında deyib: “Hər iki tərəfi – həm bizim həmişə hörmətlə yanaşdığımız Azərbaycan xalqını, həm də 

erməni xalqını və Ermənistan dövlətini qane edən, onların maraqları nəzərə alınan mənafelər balansını 

tapmaq lazımdır ki, insanlar özlərini təhlükəsiz hiss etsinlər, lakin, eyni zamanda, həm Azərbaycanın, həm 

də Ermənistanın, elə insanların kifayət qədər sadə yaşadığı Dağlıq Qarabağın özünün də səmərəli 

inkişafının əsasını təşkil edən bütün infrastruktur imkanları bərpa olunsun və inkişaf etdirilsin. Bu halda 

bizim bugünkü diskussiyanın iştirakçılarının çoxu həmin ərazilərin inkişafında iştirak etmək, orada 

sərmayə qoymaq imkanı əldə edərdi – hər iki ölkənin insanları çox istedadlı, çox qabiliyyətlidir. Artıq 30 

ilə yaxın davam edən bu münaqişə hər iki tərəfin səmərəli inkişafına imkan vermir”. 

Rusiya lideri vurğulayıb ki, birinci mərhələdə döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq lazımdır. V.Putin 

sonda deyib: “İnsanların həlak olmasına son qoymaq, danışıqlar masası arxasına keçmək və Minsk qrupu 

tərəfindən, onun həmsədrləri – Rusiya, ABŞ, Fransa tərəfindən ifadə edilmiş təkliflər əsasında həmin Minsk 

qrupunun digər üzvlərinin, - orada çox ölkə var, Türkiyə, bəzi Avropa dövlətləri, - iştirakı ilə konsensus və 

mənafelər balansını tapmaq lazımdır. Bunu etmək olar”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva  
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Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri: Erməni qriqoryan kilsəsi ən müqəddəs dəyər olan insan 

həyatına deyil, ölümə xeyir-dua verir 

 

[18:55] 29.10.2020  

 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə erməni qriqoryan 

din xadimlərinin xristianlığın təməl prinsiplərinə, İncilin sülhsevər çağırışlarına zidd davranışlarını pisləyən 

bəyanat verib. 

QMİ-nin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatın mətnini təqdim edirik: 

“Təcavüzkar Ermənistan rejimi 2020-ci ilin iyul ayından etibarən yeni hərbi təxribatlara əl ataraq, 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı ərazilərimizdə, həm də Ermənistan ilə dövlət sərhədində 

yerləşən yaşayış məntəqələrimizi və mülki əhalimizi ağır artilleriya və raketlərlə atəşə tutmaqda davam 

edir. 

Sentyabrın 27-dən bu günədək Ermənistan Azərbaycanın onlarla şəhər və yaşayış məntəqələrinin, 

o cümlədən, hərbi əməliyyatların baş verdiyi bölgədən xeyli uzaqda yerləşən Azərbaycanın ikinci ən böyük 

şəhəri olan Gəncənin dəfələrlə atəşə tutulmasından sonra oktyabrın 28-də qədim şəhərimiz Bərdə raket 

atəşlərinə məruz qalıb. Bərdədə azyaşlı uşaqlar da daxil olmaqla 21 nəfər qətlə yetirilib, 70-dən çox insan 

yaralanıb. Ümumilikdə, bu günədək 90-dan artıq dinc sakinimiz həlak olub, 392 nəfər yaralanıb, 2406 fərdi 

ev, 92 çoxmənzilli ev, 423 mülki obyekt dağıdılıb. Gəncədə, Bərdədə məsum uşaqların öldürülməsi heç bir 

insanı biganə qoya bilməz. Lakin Ermənistanın dövlət səviyyəsində törətdiyi bu terrora dünya ictimaiyyəti 

hələ də yekdil, birmənalı mövqe ifadə etmir. 

Ermənistan tarix boyunca çoxlu qanlı cinayətlər törədib. Ermənilər soyqırımı, işğal, ekstremizm, 

terror, zorakılıq kimi insanlıqla bir araya sığışmayan cinayətlər törədiblər. 

BMT-nin qətnamələrini yerinə yetirməmək, separatizm, qondarma dövlət qurmaq cəhdləri, 

münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqları pozmaq, əldə olunmuş razılaşmalara, öhdəliklərə əməl 

etməmək Ermənistanın hazırkı rejiminin fəaliyyət istiqamətləridir və bu, erməni dövlətçiliyini iflasa aparır, 

süquta sürükləyir. Soyqırımı, ksenofobiya, İslamofobiya, monoetniklik, etnik təmizləmə aparmaq, tarixən 

ərazi iddialarını təmin etmək məqsədilə terror təşkilatları yaratmaq və onları maliyyələşdirmək, dindən öz 

təcavüz məqsədləri üçün istifadə etmək – erməni ekstremistlərinin xislətidir. 

İşğal olunmuş ərazilərimizdə mədəni irsin məhv edilməsi, məzarlıqların dağıdılması, məscidlərin 

həqarətə məruz qalması, müxtəlif dinlərə məxsus məbədlərin, dini abidələrin məhv edilməsi, tarixin 

saxtalaşdırılması, mənşəyinin dəyişdirilməsi, özününküləşdirərək qriqoryanlaşdırılması siyasəti - bütün 

bunlar erməni vandalizminin təzahürləridir. 

Erməni rejiminin daha bir xarakterik cəhəti yalan, iftira xarakterli təxribatçı məlumatlar yaymaqdır. 

Belə ki, muzdlu terrorçulardan istifadə etdikləri halda Azərbaycana böhtan atmaq buna nümunədir. 

“Qarabağ Ermənistandır” deyərək, işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında qədim toponimləri erməni 

adları ilə dəyişdirərək özününküləşdirmək cəhdlərindən belə çəkinmirlər. Xocalı, Gəncə, Bərdə 

soyqırımlarını törətdikləri halda, guya ozlərinin soyqırıma məruz qaldıqları barədə dünyada hay-küy 

salmaq da bu qəbildəndir. Faşizm dövrünün canilərinə haqq qazandıraraq xatirəsini əbədiləşdirmək 

Ermənistanın ən yeni tarixində siyasi yönünün göstəricisidir. 

Ermənistanın təcavüzkar, işğalçı siyasətinə və müharibə cinayətlərinə erməni kilsəsi tərəfindən 

xeyir-dua verilməsi təəssüf doğurur. Erməni qriqoryan kilsəsi ən müqəddəs dəyər olan insan həyatına deyil, 

ölümə xeyir-dua verir, uşaqların, qadınların ölümünə, dinc insanların qətlinə bəraət verməsi isə heç bir 

məntiqə sığmır. Bütün səmavi dinlərin kitablarında, o cümlədən, İncildə, İsa Peyğəmbərin xitablarında 

insanları yaşamağa və yaşatmağa çağırış vardır. Xristianlığın təməl prinsiplərinə xilaf çıxan, İncilin 

sülhsevər çağırışlarına zidd gedən erməni qriqoryan din xadimlərinin belə bir davranışı mənsub olduqları 

din adına həqarətdir. Sülh üçün dua etmək əvəzinə, müharibə səngərlərində bir əlində xaç, bir əlində silah 

tutub əsgərlərini Azərbaycan torpaqlarının işğalına ruhlandıranların həqiqi din xadimliyi şübhə doğurur. 

Öz xalqını sülhə deyil, zorakılığa təhrik edən Ermənistan dövləti, erməni kilsəsi öz millətini ölənədək 

savaşa səsləməklə erməni xalqının gələcəyini fəlakətə sürükləyir. 

Dünya dövlətlərinin rəhbərlərinə, beynəlxalq təşkilatlara və dini liderlərə müraciət edərək, erməni 

qriqoryan kilsəsi başçısının dünyadakı ermənilərə müraciətinin mahiyyətini və mümkün fəsadlarını 

lazımınca qiymətləndirməyə çağırıram. Monoetnik ölkə olan Ermənistanın dini mərkəzi faşizmə, terrora, 

işğala, ilhaqa, milli və dini ədavətə təşviq edirsə, bu, çox təhlükəli bir tendensiyadır və təkcə bölgədə deyil, 
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qlobal müstəvidə sülhə, dinlər və sivilizasiyaların dinc birgəyaşayış mühitinə təhdiddir. Ölkəmizin 

beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazilərini işğaldan azad etmək yolunda əzmkarlığı və israrı qarşısında 

aciz olduğunu dərk edən və məğlubiyyətinin qaçılmaz olduğunu anlayan erməni tərəfi son ümid yeri olaraq 

kilsə amilindən istifadə edərək münaqişəyə dini don geyindirərək xristian-müsəlman qarşıdurması kimi 

təqdim etməyə və beləliklə, xristian dünyasının dəstəyinə nail olmaq yönündə cidd-cəhdlə çalışır. Bu amilin 

təhlükəli olması dünyanın aparıcı dini liderləri ilə, o cümlədən, Rus Pravoslav Kilsəsinin başçısı Patriax 

Kirillin, Ümumgürcüstan Katalikos-Patriarxı II İliyanın, Ümumdünya Kilsələr Şurasının vasitəçiliyi ilə 

keçirilən, erməni dini liderinin şəxsən iştirak etdiyi görüşlərimizdə dəfələrlə gündəmə gətirilib və 

münaqişələrdə din amilindən istifadənin qətiyyən yolverilməz olduğu birmənalı vurğulanıb. Belə ki, bu 

amil dinlərin sülhsevər mahiyyətinə ziddir. 

Bütün dünyaya bir daha bəyan edirik ki, hazırkı hərbi qarşıdurma Azərbaycan ərazilərində baş 

verir. Biz öz haqq işimizdə hər hansı dinə və millətə qarşı deyilik, heç bir ölkəyə təcavüz etməmişik və 

Qarabağda yaşayan ermənilər öz vətəndaşlarımızdır. Biz, dövlətimizin başçısı Zati-aliləri cənab İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə, müzəffər ordumuz sayəsində qələbəmizə, şəhidlərimizin qanının yerdə 

qalmayacağına inanırıq. Biz sülhün bərqərarını istəyirik və Vətənimiz Azərbaycanda sülhə və əmin-

amanlığa nail olunması üçün bu niyyətlərimizdə bütün dünya birliyinin dəstəyinə ümid edirik!” 

 

AZƏRTAC 
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DİN: Hərbi vəziyyət rejiminin tətbiqi insanların və ölkəmizin təhlükəsizliyinin təmininə yönəlmiş 

konstitusion aktdır 

 

[18:52] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə deyilir: “Hərbi 

vəziyyət rejiminin tətbiqi insanların və ölkəmizin təhlükəsizliyinin təmininə yönəlmiş konstitusion aktdır. 

Hərbi vəziyyət rejiminə və komendant saatı qaydalarına dönmədən əməl edək!”. 

 

AZƏRTAC 
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Dövlət Komissiyası: Birtərəfli qaydada mülki şəxs və 30 erməni hərbçisinin meyiti Ermənistan 

tərəfinə təhvil verilib 

 

[18:50] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının 

humanitar addımı kimi birtərəfli qaydada erməni milliyyətindən olan mülki şəxsi - Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin geri çəkilərkən döyüş bölgəsində köməksiz vəziyyətdə buraxıb getdiyi 85 yaşlı Yevgeniya 

Babayanı Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası Beynəlxalq 

Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) vasitəçiliyi ilə oktyabrın 28-də Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindən 

keçirilməklə Gürcüstan-Ermənistan sərhədində qarşı tərəfə təhvil verib. 

Dövlət Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Hadrut qəsəbəsində öz soydaşlarını köməksiz 

buraxıb getməsi səbəbindən sağlamlıq durumu ağırlaşmış, lakin Azərbaycan əsgərləri tərəfindən xilas 

edilmiş 84 yaşlı Mişa Melkumyanı isə Ermənistan tərəfi bir daha qeyri-humanistlik göstərərək son anda 

təhvil almaqdan imtina edib. 

Oktyabrın 29-da Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin iştirakı, ATƏT-in və BQXK-nın 

vasitəçiliyi ilə Dövlət Komissiyası 30 erməni hərbçisinin meyitini birtərəfli qaydada Azərbaycanın Tovuz 

rayonunun Əlibəyli kəndi istiqamətində Ermənistan tərəfinə təhvil verib. 

Humanitar proses zamanı insident baş verməyib. 

 

AZƏRTAC 
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TÜRKPA-nın Baş katibi Azərbaycan şəhərlərinə edilən hücumları şiddətlə qınayır 

 

[18:17] 29.10.2020  

 

Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi Altınbek Mamayusupov 

erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan şəhərləri Bərdə və Tərtərdə mülki şəxslərə qarşı 

törədilməkdə davam edən qeyri-insani addımları şiddətlə qınayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Baş katib bunun insanlıq əleyhinə addım və beynəlxalq humanitar 

hüququn bütün mövcud normalarının kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirilə biləcəyini vurğulayır. 

Bununla əlaqədar olaraq TÜRKPA beynəlxalq hüquq prinsiplərinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyərək, 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi 

bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında qısa zamanda həllini 

qətiyyətli şəkildə dəstəkləyir. 

Baş katib insanların həyatlarını itirmələri ilə bağlı Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığını 

bildirib və yaralananlara şəfa diləyib. 

 

AZƏRTAC 
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Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazisi artilleriya atəşinə tutulur 

 

[18:02] 29.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozmağa davam edən Ermənistan silahlı qüvvələri 

Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazisini artilleriya atəşinə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmə təşkil edilir 

– Fərman 

 

[17:57] 29.10.2020  

 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti 

xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında Fərman imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş 

ərazilərində, Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq, hər rayon üzrə xüsusi 

idarəetməni həyata keçirən müvəqqəti komendantlıqlar yaradılacaq. 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə müvafiq ərazilərin müvəqqəti 

komendantlarını təyin etmək və müvəqqəti komendantlıqların fəaliyyətini təşkil etmək tapşırılıb. 

Müvəqqəti komendantlıqlar öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və 

Dövlət Sərhəd Xidməti ilə əlaqələndirəcəklər. 

Fərmana əsasən, müvəqqəti komendantlıqların nəzdində aşağıdakı dövlət orqanlarının 

(qurumlarının) nümayəndələrinin daxil olduğu əməliyyat qərargahları yaradılacaq: 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti; 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi; 

İqtisadiyyat Nazirliyi; 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; 

Maliyyə Nazirliyi; 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi; 

Mədəniyyət Nazirliyi; 

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik; 

Müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları. 

Müvəqqəti komendantlıqlara fəaliyyət göstərdikləri ərazilərdə aşağıdakı vəzifələrin yerinə 

yetirilməsini təşkil etmək tapşırılıb: 

Mühüm əhəmiyyətli obyektlərin, o cümlədən nəqliyyat və telekommunikasiya infrastrukturu 

obyektlərinin, enerji və su təchizatı sistemlərinin, su anbarlarının, insanlar və ətraf mühit üçün yüksək 

təhlükə mənbəyi olan xüsusi obyektlərin mühafizəsi; 

İctimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin qorunması; 

Aşkar edilən hərbi texnikanın, silahın, döyüş sursatının, zəhərləyici və partlayıcı maddələrin 

toplanması, inventarlaşdırılması və mühafizəsi; 

Kənd təsərrüfatı texnikası istisna olmaqla, digər mülki təyinatlı texnikanın, nəqliyyat vasitələrinin 

inventarlaşdırılması, saxlanılması və mühafizəsi; 

Aşkar edilmiş sənədlərin uçotunun aparılması və sonrakı təhlil üçün mühafizəsi; 

Hərbi vəziyyət rejiminin təmin olunması üçün “Hərbi vəziyyət haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

Müvəqqəti komendantlıqlar aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə birlikdə aşağıdakı vəzifələri 

yerinə yetirməlidir: 

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik ilə birlikdə minalardan təmizləmə və 

zərərsizləşdirmə işlərinin aparılması üçün zəruri tədbirlər görülməsi; 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ilə birlikdə terrorçuluq, casusluq, təxribat və Azərbaycan 

Respublikasına qarşı yönəldilmiş digər qanunazidd fəaliyyətin qarşısının alınması; 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birlikdə energetika qurğularının, o cümlədən hidrotexniki qurğuların 

vəziyyətinin ilkin qiymətləndirilməsi, yanğınların, təbii fəlakətlərin və texnogen qəzaların nəticələrinin 

aradan qaldırılması və zərurət yarandıqda, müvafiq mülki müdafiə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi; 

İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə infrastruktur obyektlərinin, torpaq sahələrinin və digər daşınmaz 

əmlak obyektlərinin ilkin inventarlaşdırılması və mühafizəsi; 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların 

müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və istehsal vasitələrinin, kənd təsərrüfatı heyvanlarının 

uçotunun aparılması, saxlanılması və mühafizəsi, fitosanitar və epizootik vəziyyətin ilkin 

qiymətləndirilməsi; 
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Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə birlikdə zəruri rabitə şəbəkəsinin 

qurulması; 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə ətraf mühitin qorunması, topoqrafiya və 

xəritəçəkmə işlərinin aparılması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə məqsədilə onların ilkin 

qiymətləndirilməsi və mühafizəsi; 

Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə tarix və mədəniyyət obyektlərinin (abidələrinin və 

müəssisələrinin) ilkin inventarlaşdırılması və mühafizəsi. 

Fərmana əsasən müvəqqəti komendantlıqların fəaliyyətinə ümumi nəzarəti Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Administrasiyası həyata keçirəcək. 

 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin 

təşkili haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin 2020-ci il sentyabrın 27-də törətdiyi növbəti hərbi 

təxribata cavab olaraq, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri əks-hücum əməliyyatlarına başlamış 

və Azərbaycan Respublikasının bir neçə rayonunu, eləcə də strateji əhəmiyyətli digər ərazilərini işğaldan 

azad etmişlər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi 

istiqamətində uğurlu əməliyyatları davam etməkdədir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili və “Hərbi vəziyyət elan 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 sentyabr tarixli 1166 nömrəli 

Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin olunması məqsədilə, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində, Azərbaycan Respublikasının 

inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq, hər rayon üzrə xüsusi idarəetməni həyata keçirən müvəqqəti 

komendantlıqlar yaradılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi müvafiq ərazilərin müvəqqəti komendantlarını 

təyin etsin və müvəqqəti komendantlıqların fəaliyyətini təşkil etsin. 

3. Müvəqqəti komendantlıqlar öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti ilə əlaqələndirsinlər. 

4. Müvəqqəti komendantlıqların nəzdində aşağıdakı dövlət orqanlarının (qurumlarının) 

nümayəndələrinin daxil olduğu əməliyyat qərargahları yaradılsın: 

4.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti; 

4.2. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi; 

4.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi; 

4.4. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; 

4.5. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; 

4.6. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi; 

4.7. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi; 

4.8. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi; 

4.9. Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik; 

4.10. müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları. 

5. Zərurət olduqda, əməliyyat qərargahlarının fəaliyyətinə bu Fərmanın 4-cü hissəsində nəzərdə 

tutulanlardan başqa, digər dövlət orqanlarının (qurumlarının) nümayəndələri cəlb oluna bilər. 

6. Müvəqqəti komendantlıqlar fəaliyyət göstərdikləri ərazilərdə aşağıdakı vəzifələrin yerinə 

yetirilməsini təşkil etsinlər: 

6.1. mühüm əhəmiyyətli obyektlərin, o cümlədən nəqliyyat və telekommunikasiya infrastrukturu 

obyektlərinin, enerji və su təchizatı sistemlərinin, su anbarlarının, insanlar və ətraf mühit üçün yüksək 

təhlükə mənbəyi olan xüsusi obyektlərin mühafizəsi; 

6.2. ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin qorunması; 

6.3. aşkar edilən hərbi texnikanın, silahın, döyüş sursatının, zəhərləyici və partlayıcı maddələrin 

toplanması, inventarlaşdırılması və mühafizəsi; 

6.4. kənd təsərrüfatı texnikası istisna olmaqla, digər mülki təyinatlı texnikanın, nəqliyyat 

vasitələrinin inventarlaşdırılması, saxlanılması və mühafizəsi; 

6.5. aşkar edilmiş sənədlərin uçotunun aparılması və sonrakı təhlil üçün mühafizəsi; 

6.6. hərbi vəziyyət rejiminin təmin olunması üçün “Hərbi vəziyyət haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

7. Müvəqqəti komendantlıqlar aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə birlikdə aşağıdakı vəzifələri 

yerinə yetirsinlər: 

7.1. Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik ilə birlikdə 

minalardan təmizləmə və zərərsizləşdirmə işlərinin aparılması üçün zəruri tədbirlər görülməsi; 

7.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ilə birlikdə terrorçuluq, casusluq, 

təxribat və Azərbaycan Respublikasına qarşı yönəldilmiş digər qanunazidd fəaliyyətin qarşısının alınması; 
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7.3. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birlikdə energetika qurğularının, o 

cümlədən hidrotexniki qurğuların vəziyyətinin ilkin qiymətləndirilməsi, yanğınların, təbii fəlakətlərin və 

texnogen qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması və zərurət yarandıqda, müvafiq mülki müdafiə 

tədbirlərinin yerinə yetirilməsi; 

7.4. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə infrastruktur obyektlərinin, torpaq 

sahələrinin və digər daşınmaz əmlak obyektlərinin ilkin inventarlaşdırılması və mühafizəsi; 

7.5. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə kənd təsərrüfatı üçün yararlı 

torpaqların müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və istehsal vasitələrinin, kənd təsərrüfatı 

heyvanlarının uçotunun aparılması, saxlanılması və mühafizəsi, fitosanitar və epizootik vəziyyətin ilkin 

qiymətləndirilməsi; 

7.6. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə birlikdə 

zəruri rabitə şəbəkəsinin qurulması; 

7.7. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə ətraf mühitin 

qorunması, topoqrafiya və xəritəçəkmə işlərinin aparılması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə məqsədilə 

onların ilkin qiymətləndirilməsi və mühafizəsi; 

7.8. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə tarix və mədəniyyət obyektlərinin 

(abidələrinin və müəssisələrinin) ilkin inventarlaşdırılması və mühafizəsi. 

8. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər 

Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə giriş-çıxışın xüsusi rejiminin tətbiqini təmin etsinlər. 

9. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və 

Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarının rabitə ilə təmin olunmasını təşkil 

etsinlər. 

10. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının İcbari Tibbi 

Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının 

(qurumlarının) əməkdaşlarına təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsinin və digər səhiyyə xidmətlərinin 

təşkili məqsədilə zəruri tədbirlər görsünlər. 

11. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dövlət 

orqanlarının (qurumlarının) normal fəaliyyəti üçün müvafiq binaların elektrik enerjisi, su və təbii qaz ilə 

təminatını həyata keçirsinlər. 

12. “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad olunmuş ərazilərin peyk təsvirlərini, digər 

geoinformasiya məlumatlarını və müxtəlif məzmunlu təhlilləri müvafiq dövlət orqanlarının (qurumlarının) 

sorğuları əsasında onlara təqdim etsin. 

13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası müvəqqəti komendantlıqların 

fəaliyyətinə ümumi nəzarəti həyata keçirsin. 

14. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Fərmanda nəzərdə tutulan tədbirlərin 

maliyyələşməsinə dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

15. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 

etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 29 oktyabr 2020-ci il. 
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FHN: Ermənistan ordusunun artilleriya atəşləri nəticəsində döyüş zonasından kənarda yerləşən 

meşəlik ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb 

 

[17:52] 29.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq Azərbaycan 

əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, 

təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən atəşə tutmaqla yanaşı, ekoloji terror əməllərini də 

davam etdirir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, döyüş zonasından kənarda 

yerləşən Göygöl rayonunun ərazisinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya qurğularından 

atəşlərə məruz qalması nəticəsində meşəlik ərazidə yanğın baş verib. Yanğının söndürülməsi məqsədilə 

cəlb olunmuş FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələrinin səyi nəticəsində ərazinin 

mürəkkəb dağlıq relyefə malik olmasına baxmayaraq, yanğın qısa müddətdə söndürülərək alovun geniş 

əraziyə yayılmasına və sıx meşəyə keçməsinə imkan verilməyib. 

Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş 

verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 – “qaynar” telefon xəttinə dərhal məlumat 

verilməsi xahiş olunur. 

 

AZƏRTAC 
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OPEC münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır 

 

[17:51] 29.10.2020  

 

Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) Baş katibi Məhəmməd Sanusi Barkindo Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə ünvanlandığı məktubda hazırda ölkəmizdə mülki şəxslərin 

ölümü və böyük dağıntılarla müşayiət olunan hərbi əməliyyatların davam etməsindən dərin narahatlıq 

keçirdiklərini bildirib. Qeyd edib ki, bu münaqişə, həmçinin dünya bazarlarında enerji təchizatının 

təhlükəsizliyi və sabitliyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycanın əsas neft və qaz infrastrukturunu 

təhlükə altına qoyub. Baş katib bütün tərəflərin, eyni zamanda, beynəlxalq ictimaiyyətin təşəbbüsləri və 

birgə səyləri nəticəsində hərbi əməliyyatlara dərhal son qoyulacağına, münaqişənin daha da 

genişlənməsinin qarşısı alınacağına ümidvar olduğunu deyib. Vurğulayıb ki, OPEC münaqişənin 

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə və ədalətli həllinin 

tərəfdarıdır. 

Məktubda, həmçinin vurğulanır ki, Azərbaycan OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin son 4 ildə birgə 

təşviq etdiyi tarixi sazişlərin sadiq tərəfdarı olduğunu sübut edib. 

“Əməkdaşlığımızın ilk günlərindən etibarən Azərbaycanın 2016-cı il dekabrın 10-da imzalanmış 

“Əməkdaşlıq Bəyannaməsi”nə qoşulmasından sonra ölkənizin fəal iştirakını və öz öhdəliklərinə davamlı 

sadiqliyini, eləcə də onun neft bazarının daha çox ehtiyac duyduğu sabitliyin bərpa olunmasına göstərdiyi 

fəal dəstəyi yüksək qiymətləndiririk”, - deyə OPEC-in Baş katibi qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin atəşi nəticəsində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu sakini həlak 

olub 

 

[17:40] 29.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə 

pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 29-da səhər 

saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Goranboy rayonu müxtəlif 

istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. 

Saat 17 radələrində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndində fərdi yaşayış evinə mərmi 

düşməsi nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Ziyadova Flora Qaraş qızı həlak olub, evə isə ciddi ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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İsrailli ekspert: Azərbaycan məsələni məntiqi sona çatdırmaq niyyətindədir və bu məsələdə heç bir 

yarımçıq variantlara baxılmır 

 

[17:37] 29.10.2020  

 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Dağlıq 

Qarabağ ərazisinin işğaldan azad edilməsi barədə dörd qətnaməsi var. Əgər Ermənistan işğal etdiyi 

Azərbaycan ərazilərini qaytarmaq istəmirsə, o halda müharibə qələbə əldə edilənədək davam edəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış israilli ekspert, Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin başçısı Arye Qut bu barədə İsrailin 

Doqquzuncu televiziya kanalının “Gün” analitik-informasiya proqramının birbaşa efirində bildirib. 

Arye Qutun sözlərinə görə, rəsmi Yerevan real şəkildə yaddan çıxarır ki, Azərbaycanın indiki 

ordusu – ən güclü, ən müasir texnika və silah-sursat, şəxsi heyətin yüksək səviyyəli döyüş hazırlığı, intizamı 

və döyüş ruhu deməkdir. 

“Azərbaycan məsələni məntiqi sona, yəni öz ərazilərinin işğaldan tamamilə azad edilməsinə 

çatdırmaq niyyətindədir. Bu məsələdə heç bir yarımçıq variantlara baxılmır. Müasir müharibədə isə hərbi 

əməliyyatların daha qabaqcıl yüksək texnologiyalı vasitələrlə təchizatına malik olan tərəf qalib gəlir. 2016-

cı il Aprel əməliyyatları zamanı erməni işğalçılara qarşı İsrail istehsalı olan zərbə pilotsuz uçuş aparatlarının 

səmərəli tətbiqini yada salmaq kifayətdir və bu haqda xeyli danışmaq olar. Heç kəs yaddan çıxarmayıb ki, 

Ermənistanın hərbi təxribatına cavab olaraq və öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2016-cı il aprelin əvvəlində erməni ordusuna sarsıdıcı hərbi zərbə endirmişdi. 

2016-cı ilin Aprel hadisələrindən sonra Azərbaycan ordusu sürətli əks-hücuma keçərək erməni ordusunun 

müdafiə xəttini məhv edəndə, bir neçə strateji yüksəkliyə və yaşayış məntəqələrinə nəzarəti özünə 

qaytaranda biz Ermənistanda antiisrail isterikasını və antisemitizmini real şəkildə gördük”, - deyə israilli 

ekspert vurğulayıb. 

Qut bildirib ki, o, il yarım bundan əvvəl təmas xəttində olub və atəşkəs rejiminin zəifliyini və 

amanabəndliyini real olaraq hiss edib. O deyib: “Müasir güclü və müstəqil Azərbaycan artıq XX əsrin 90-

cı illərinin sonundakı ölkə deyil. Hamı yaxşı başa düşür ki, üçüncü ölkənin dəstəyi olmadan yoxsul və 

dilənçi Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal edə bilməzdi. Azərbaycanın səbri artıq çoxdan 

tükənmişdi. 

Azərbaycan öz ərazilərinin azad edilməsi üzrə hərbi əks-hücuma davam edəcək, yoxsa danışıqlar 

masası arxasına əyləşəcək – bu, Ermənistanın danışıqlar prosesində konstruktiv mövqe tutmağa hazır 

olmasından asılıdır. Yəni Azərbaycan münaqişənin nizamlanmasının siyasi-diplomatik müstəviyə 

keçirilməsinin əleyhinə deyil. Lakin bunun üçün Yerevan Azərbaycan ərazilərinin işğalından əl çəkmək 

barədə beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirməlidir. Rəsmi Bakı dəfələrlə bəyan 

edib və Ermənistana xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycan mövcud status-kvo ilə heç vaxt razılaşmayacaq. İndiki 

vəziyyətdə vasitəçilər – ATƏT-in Minsk qrupu – Rusiya, ABŞ və Fransa bəyanatlar verməkdən başqa 

ümumiyyətlə prosesə qarışmırlar. Rusiya münaqişənin həllinə qarışa, təsir edə və real şəkildə kömək edə 

bilər. ABŞ Prezidenti Tramp ABŞ-da seçkiqabağı vəziyyəti əsas götürərək, münaqişə ilə bağlı bəyanatla 

çıxış edib”. 

İsrail Azərbaycana humanitar yardım təqdim edib. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik 

humanitar yardımı Gəncə bələdiyyəsinə çatdırıb, atəşə tutulan yerlərdə olub, ölənlərin xatirəsinə ehtiram 

əlaməti olaraq oraya güllər qoyub və atəş nəticəsində doğmalarını və yaxınlarını itirmiş vətəndaşlarla 

görüşüb. 

Arye Qutun fikrincə, İsrail-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı iki ölkənin müxtəlif sahələrdə sıx 

əməkdaşlığı və tərəfdaşlığı sayəsində inkişaf edib. Qeyd etmək yerinə düşər ki, İsrail Azərbaycanın 

müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri olub. Avrasiyada heç bir ölkənin İsraillə dostluq əlaqələri 

Azərbaycan qədər sıx deyil. Bu, danılmaz faktdır. 

“Birincisi, İsrail-Azərbaycan münasibətləri strateji və hərbi-texniki xarakter daşıyır və ən yüksək 

hökumətlərarası və dövlətlərarası səviyyədə etimada və daimi qarşılıqlı dialoqa söykənir. Bu gün bu strateji 

tərəfdaşlıq iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatı, yüksək texnologiyalar, səhiyyə 

və hərbi-texniki sahələrdə həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, İsrail dünya bazarında Azərbaycan 

neftinin əsas strateji alıcılarından biridir. 

https://azertag.az/
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Əfsuslar olsun, Ermənistan o faktı qəbul edə bilmir ki, İsrailin Cənubi Qafqazda strateji tərəfdaşı 

məhz Azərbaycandır və Azərbaycan İsrail ilə hərbi-strateji tərəfdaşlıq nəticəsində hər cür texnoloji üstünlük 

əldə edir, bu üstünlüyə postsovet məkanının heç bir ölkəsi nail ola bilmir. Bu, bizim tərəfdaşlığımıza həsəd 

aparanlara real cavabdır. Ermənilər qibtə edə, provokasion hərəkətlər törədə, cəfəng fikirlər yaya bilərlər, 

lakin bu gün artıq tarixi faktdır ki, İsrailin müdafiə sənayesi şirkətləri Azərbaycan hərbi sənayesinin 

qurulmasında fəal iştirak ediblər və bunu davam etdirirlər”, - deyə Qut vurğulayır. 

İsrailli ekspertin fikrincə, Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq sistemi sınaqdan uğurla 

çıxıb, Azərbaycanda dinlər və etnik qruplar arasında əsl harmoniyanı və dialoqu qoruyub saxlaya bilib. 

“Yəhudi icmasının nümunəsində onu demək istəyirəm ki, azərbaycanlılar heç vaxt yəhudilərə 

əcnəbilər kimi baxmayıblar. Yəhudi xalqı əsrlərboyu müasir Azərbaycanın ərazilərində təqiblə, təhqirlə, 

talanla və antisemit hərəkətlərlə heç vaxt qarşılaşmayıb. Azərbaycanda nə vaxtsa olmuş hər bir yəhudi 

təsdiqləyə bilər ki, orada yaşayan yəhudilər sinaqoqa təhlükəsiz gedə bilirlər. Halbuki, hətta Qərbin inkişaf 

etmiş bəzi ölkələrində bu gün bunu etmək praktik olaraq mümkün deyil və çox təhlükəlidir. 

Siz Melih Yevdayevin rəhbərlik etdiyi Bakı Dağ Yəhudiləri İcmasının gördüyü gözəl işlərə baxın. 

M.Yevdayev təkcə icmaya rəhbərlik etmir, həm də, eyni zamanda, Amerikanın nüfuzlu yəhudi saytlarında 

Azərbaycanın populyarlaşdırılması və Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması ilə məşğul olur. Məhz Melih 

Yevdayevin israrı və real işgüzarlığı sayəsində Bakıda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun 

çox gözəl abidəsi ucaldılıb. Bu abidə yəhudi və Azərbaycan xalqlarının dostluq və qəhrəmanlıq simvoludur. 

Mən bir İsrail vətəndaşı olaraq, fəxrlə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi və şəxsən 

Prezident İlham Əliyev yəhudi icmasına böyük hörmət nümayiş etdirir. Prezidentin himayəsi ilə iki sinaqoq 

və Cənubi Qafqazda ən iri yəhudi təhsil mərkəzi tikilib. Cənubi Qafqazda və bütövlükdə dünyada ilk dəfə 

olaraq dağ yəhudiləri muzeyinin yaradılması planlaşdırılır”, - deyə israilli analitik qeyd edib. 

Arye Qut vurğulayır ki, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı 28 ildən çoxdur 

davam edir. O deyib: “Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycanda 1 milyondan çox insan qaçqın və məcburi 

köçkün vəziyyətinə düşüb. Bu mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin Yaxın 

Şərqdə mühüm strateji tərəfdaş və güclü geosiyasi aktor olan İsrail Dövləti tərəfindən dəstəklənməsi 

Azərbaycan üçün çox mühüm və zəruridir. 

Dünya işğal edilmiş torpaqlarda erməni millətçiləri və faşistlərinin dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı 

törətdiyi vəhşiliklər və qəddarlıqlar barədə daha çox bilməlidir. Bu qətliamın qəddar və amansız səhnələri 

Azərbaycanın qəlbində sağalmaz yara kimi daim qalacaq. 

Azərbaycanın qədim yaşayış məntəqələrindən biri – Xocalı şəhəri cəmi bir gecədə dağıdılıb və 

yandırılıb. Bu faciə bəşəriyyətə qarşı cinayətkarlıqdır. Bu, artıq tarixi faktdır ki, erməni silahlı qüvvələri və 

muzdlulardan ibarət dəstələr Xocalı şəhərini və onun ətrafını tərk etməyə macal tapmamış sakinlərin heç 

birinə rəhm etmədilər. 

Erməni silahlı dəstələrinin vəhşiliyi nəticəsində 613 nəfər qətlə yetirildi, 487 nəfər şikəst oldu, 1275 

dinc sakin – qocalar, qadınlar, uşaqlar əsir götürülərək, misli görünməmiş işgəncələrə, əzablara, təhqirlərə 

və alçaldıcı hərəkətlərə məruz qaldılar. Xocalı şəhərinin mülki əhalisinin kütləvi şəkildə qərəzli məhv 

edilməsinin yeganə səbəbi onların hamısının azərbaycanlı olmaları idi. Xocalının yolları meyitlərlə 

örtülmüş qarlı və qanlı palçığa dönmüşdü”. 

Arye Qutun sözlərinə görə, azərbaycanlı qaçqınların öz torpaqlarından qovulması Avropada İkinci 

Dünya müharibəsi dövründən bəri bu qəbildən olan ən kütləvi hadisə idi. “Azərbaycana və onun xalqına 

xəyanət edilmiş, bu adamlar aldadılmış və atılmışdı... Xocalı şəhəri Azərbaycan ərazilərinin işğalında və 

etnik təmizləmədə, sarsıdıcı qəddarlıq qarşısında çaxnaşma və qorxu yaradan növbəti mərhələ idi. Xocalıda 

misli görünməmiş amansızlıqla və vəhşiliklə törədilən qanlı soyqırımı aktı XX əsrin sonlarında ən dəhşətli 

faciələrdən biri olub. Bu qətliamın qəddar və amansız səhnələri azərbaycanlıların qəlbində sağalmaz yara 

kimi daim qalacaq”, - deyə Arye Qut bəyan edib. 

“Və nəhayət, Azərbaycan özünün bütün beynəlxalq tərəfdaşlarına mesaj göndərir – rəsmi Bakı 

beynəlxalq qüvvələrin münaqişəyə aid mövqelərini və fəaliyyətini (həm siyasi-diplomatik, həm də hərbi-

siyasi müstəvidə) diqqətlə izləyir. Axı gec və ya tez müharibə başa çatacaq, bizi isə qarşıda əməkdaşlıq 

gözləyir”, - deyə İsrailin Doqquzuncu televiziya kanalının “Gün” analitik-informasiya proqramının birbaşa 

efirində beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış israilli ekspert, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 

Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin başçısı Arye Qut bildirib. 
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ANAMA: Sentyabrın 27-dən bu günədək Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinə 13 

ballistik raket atıb 

 

[17:22] 29.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Bərdəyə raket zərbəsi endirilib. Agentliyin əməliyyat-axtarış qruplarının 

apardıqları əməliyyat tədbirləri nəticəsində iki ədəd “Smerç” raketinin qalıqları aşkarlanıb. Həmin 9M525 

kaset tipli raketin içində 72 bombacıq olur. Ümumilikdə Bərdədə 144 bombacıq tapılıb. Onların hər birinin 

tərkibində isə 330 qram partladıcı maddə və 456 qəlpə yerləşir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan 

Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin (ANAMA) direktoru Qəzənfər Əhmədov Bərdədə təşkil edilən 

brifinqdə deyib. 

O bildirib ki, oktyabrın 27-də Bərdəyə endirilən zərbədə də həmin raketdən istifadə olunub. Bundan 

əvvəl də Goranboy, Tərtər, Ağcabədi də mülki əhaliyə qarşı istifadəsi beynəlxalq konvensiyalara görə 

qadağan olunmuş kaset tipli raketlərin qalıqları və bombacıqları ANAMA tərəfindən aşkarlanıb. Eyni 

zamanda, Füzuli rayonunda ağ fosfor tərkibli partlamamış sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. 

ANAMA-nın direktoru qeyd edib ki, ümumiyyətlə, sentyabrın 27-dən bu günədək Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazisinə 13 ədəd ballistik “Skad” tipli raketlərlə zərbələr endirilib. 

Həmin raketlərdən ikisi Gəncəyə, biri Mingəçevirə, biri Qəbələyə, biri Kürdəmir ərazisinə düşüb. Bundan 

başqa Füzuli rayonu ərazisində bir ədəd partlamamış “Toçka-U” raketi aşkarlanıb. Bu gün aparılan 

əməliyyatlar zamanı da kaset tipli “Smerç” raketinin bombacıqlarını zərərsizləşdiririk. 

Eləcə də agentlik tərəfindən sentyabrın 27-dən 24 saat ərzində fəaliyyət göstərən 28 mobil 

əməliyyat-axtarış qrupları yaradılıb. Agentlik yerli əhalinin təhlükəsizliyi üçün zəruri tədbirləri görməyə 

davam edir. 
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Azərbaycan Ordusunun Ermənistanla sərhəd zastavanı minaatanlardan atəşə tutması ilə bağlı 

yayılan məlumat tamamilə dezinformasiyadır 

 

[17:20] 29.10.2020  

 

Ermənistan mətbuatının Azərbaycan Ordusunun guya Ermənistan ərazisində İranla həmsərhəd 

bölgələrdə yerləşən Rusiya sərhəd zastavasını minaatanlardan atəşə tutması ilə bağlı yaydığı məlumat 

tamamilə dezinformasiyadır və təxribat xarakteri daşıyır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əksinə, həmin istiqamətdə 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazisi atəşə tutulub. 

Bir daha bildiririk ki, bizim Ermənistan ərazisində heç bir hərbi məqsədimiz yoxdur. 
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Azərbaycan MN: Ermənistan cəmiyyətində təşviş, ordusunda isə xaos, kütləvi fərarilik və 

özbaşınalıq hökm sürür 

 

[17:15] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı həyata keçirdiyi uğurlu döyüş 

əməliyyatları və dəqiq atəş zərbələri nəticəsində erməni cəmiyyətində təşviş, Ermənistan ordusunda isə 

xaos, kütləvi fərarilik və özbaşınalıq hökm sürür. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

əldə edilən məlumatlara əsasən könüllülər və düşmənin ordu bölmələrinin şəxsi heyəti arasında 

mübahisələr, bir-birinə qarşı silah tətbiq etmək, döyüşə girməkdən imtina, əmr olmadan mövqelərdən geri 

çəkilmə və kütləvi fərarilik baş alıb gedir. 

Düşmənin 7-ci dağatıcı alayının mövqelərinə gətirilmiş könüllülərlə müqaviləli hərbi qulluqçular 

arasında baş verən mübahisə silahlı qarşıdurma ilə nəticələnib. Ölən və yaralananlar var. 

Xocavənd rayonunun Sos yaşayış məntəqəsi istiqamətində hərəkət edən şəxsi heyətin 

komandanlığa tabe olmaqdan və əmri yerinə yetirməkdən imtina edərək ərazini tərk etməsi barədə yuxarı 

komandanlığa məlumat verilib. Həmin hərbi qulluqçuların yenidən mövqelərinə qaytarılması ilə bağlı 

görülən tədbirlər isə nəticəsiz qalıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 543-cü alayının hərbi qulluqçuları kütləvi şəkildə Dağlıq Qarabağa 

getməkdən imtina edib. Təcili olaraq hərbi hissəyə gələn hərbi prokurorluq əməkdaşları döyüşə getməkdən 

imtina edən hərbçiləri həbslə hədələyərək onları istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirmələri barədə iltizam 

imzalamağa məcbur ediblər. 

Oxşar hadisə Ermənistanın Koti yaşayış məntəqəsində dislokasiya edilən hərbi hissədə də baş verib. 

Burada xidmət edən hərbi qulluqçular döyüşə getməkdən imtina etdiklərinə görə hərbi polis tərəfindən həbs 

edilib. 

Görülən bütün cəza tədbirlərinə baxmayaraq, Ermənistan müdafiə nazirliyinin rəhbərliyi Dağlıq 

Qarabağa getməkdən imtina edənlərin qarşısını almaqda acizdir. 

Erməni hərbi qulluqçularının döyüşdən kütləvi şəkildə imtina etməsinə səbəb Azərbaycan 

Ordusunun döyüş meydanında qələbələri və düşmənə endirdiyi dəqiq atəş zərbələri nəticəsində çoxlu sayda 

döyüş texnikasının və canlı qüvvəsinin məhv edilməsi ilə bağlı təqdim edilən video görüntülərdir. 
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Əlil Təşkilatları İttifaqı Ermənistanın ölkəmizə qarşı yönələn təcavüzkar əməlləri ilə əlaqədar 

beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib 

 

[16:54] 29.10.2020  

 

Əlil Təşkilatları İttifaqı erməni qəsbkarlarının ölkəmizin hərbi əməliyyatlar getməyən regionlarına 

və orada yaşayan dinc sakinlərə, mülki əhaliyə qarşı yönələn raket hücumları ilə əlaqədar BMT, UNICEF, 

ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti və uşaq hüquqları üzrə beynəlxalq təşkilatlara 40 əlil təşkilatının 

imzası ilə müraciət edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müraciətdə deyilir: “Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozan işğalçı Ermənistan hərbi əməliyyatları bərpa edərək sentyabrın 27-dən etibarən Azərbaycana 

qarşı növbəti təcavüzə başlayıb. Acınacaqlı haldır ki, Azərbaycanın mülki əhali yaşayan məntəqələrinin 

ağır artilleriya silahları və raket atəşinə tutulması adi hala çevrilib. 

Ermənistanın günahsız mülki şəxslərə qarşı qəsdən törətdiyi hərbi cinayətlər nəticəsində oktyabrın 

4, 11 və 17-də Gəncə şəhərinə raket hücumları nəticəsində 10-u qadın, 6-sı uşaq olmaqla 26 nəfər həlak 

olub, 138 nəfər ağır yaralanıb. Həmçinin döyüş əməliyyatlarından uzaqda yerləşən rayonlarda yaşayış 

məntəqələrinə və mülki əhaliyə yönələn ağır artilleriya atəşləri, raket hücumları davam edir. Son iki gündə 

Ermənistan hərbi birləşmələri cəbhədən uzaq Bərdə rayonuna bir-birinin ardınca raket hücumları, 

beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombaları atması nəticəsində həmin rayonda içərisində azyaşlı 

uşaqlar, qadınlar da olmaqla 25 dinc sakin həlak olub, 80-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Çoxsaylı yaşayış 

yerləri, təsərrüfat subyektləri dağıdılıb, rayona böyük maddi və mənəvi ziyan vurulub. 

Növbəti terror aktının həyata keçirilməsi Ermənistanın Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı soyqırımı 

həyata keçirdiyini bir daha sübut edir. BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyanın, Cenevrə 

Konvensiyasının və digər beynəlxalq sənədlərə məhəl qoymayaraq hərbi əməliyyatlara uşaqlar cəlb olunur 

və hərbi əməliyyatlardan kənarda yaşayan dinc əhali, o cümlədən uşaqlar həlak olur və əlillik alırlar”. 

Müraciətdə daha sonra deyilir: “Biz Azərbaycanın əlilliyi olan şəxslərin təşkilatları olaraq sizi 

Ermənistanın hərəkətlərini beynəlxalq hüquq normalarına uyğun qiymətləndirməyə, təcavüzün 

pislənməsinə, işğalın dayandırılmasına, dinc əhalinin, o cümlədən uşaqların hərbi əməliyyatlara cəlb 

olunmasının və onların hərbi əməliyyatlardan kənar yaşayış yerlərində öldürülməsinin qarşısının alınması 

istiqamətində səylərinin artırılmasına və bu barədə ciddi tədbirlər görməyə çağırırıq”. 
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FHN: Ermənistan ölkəmizə qarşı növbəti ekoloji terror aktı törədib 

 

[15:27] 29.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq Azərbaycan 

əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış 

binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən atəşə tutmaqla yanaşı, ekoloji terror 

əməllərini də davam etdirir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, döyüş zonasından kənarda 

yerləşən Göygöl rayonunun ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya qurğularından atəşlərə 

məruz qalıb. Nəticədə meşəlik ərazidə yanğın başlayıb. Yanğının söndürülməsi məqsədilə əraziyə FHN-in 

Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının geniş əraziyə 

yayılmaması və söndürülməsi istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Əlavə məlumat 

veriləcək. 

Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş 

verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 – “qaynar” telefon xəttinə dərhal məlumat 

verilməsi xahiş olunur. 
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Baş Prokuror: Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb olunması vaxtı çox da 

uzaqda deyil 

 

[15:20] 29.10.2020  

 

Bərdə və Tərtər şəhərində törədilmiş cinayətləri diplomatik korpusun nümayəndələri, rəhbərləri, 

beynəlxalq və yeli KİV-lərin təmsilçiləri ilə birlikdə öz gözlərinizlə gördünüz. Bunlar hamısı faktdır. 

Prokurorluq orqanları olaraq bizim əsas missiyamız bu faktları, cinayət hadisələrini sənədləşdirmək və 

prosessual qaydada sübutları toplamaqdandır. Biz hazırda bununla məşğul oluruq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev deyib. 

Kamran Əliyev bildirib ki, Baş prokurorluğun istintaq-əməliyyat qrupu oktyabrın 28-dən hadisə 

yerində işləyir. Dünən törədilmiş bu vəhşi cinayət nəticəsində qadınlar, yaşlı şəxslər də daxil olmaqla 21 

nəfər ölüb, 70-ə yaxın şəxs yaralanıb. Onların arasında ağır yaralılar da var. Mülki infrastruktura çox ciddi 

ziyan dəyib. Bütün bu faktlarla bağlı istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Ondan bir gün əvvəl - oktyabrın 

27-də Qarayusifli kəndində də yenə belə bir cinayət hadisəsi baş verib. Nəticədə beş nəfər, o cümlədən 

yeddi yaşlı qız həlak olub, çoxlu sayda yaralananlar olub. 

“Müşahidələr bu cinayətlərin hamısının bir mərkəzdən törədildiyini göstərir. Sentyabrın 27-dən bu 

günədək prokurorluq orqanları tərəfindən 45 cinayət işi başlanıb. Raket zərbələrinin atılması nəticəsində 

müxtəlif ölüm faktları ilə bağlı 45 cinayət işi başlanıb. Hər bir iş üzrə istintaq-əməliyyat qrupları işləyir. 

Bu, Azərbaycanın cənubundan şimalına qədər bütün cəbhəboyu rayonlarda, hətta oradan xeyli kənarda olan 

faktlarla, Gəncədə raket zərbələri ilə və digər faktlarla bağlıdır. Bunların hamısının istintaqı hazırda 

ayrılıqda aparılır. Bunlar hamısı bir izahda birləşdirilməlidir. Çünki bunlar vahid mərkəzdən idarə olunur. 

Dinc əhaliyə, mülki əhaliyə qarşı törədilən, mülki infrastrukturun dağıdılması kimi müharibə cinayətləri 

barədə tapşırıqlar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyindən verilir. Bununla bağlı bizdə kifayət qədər 

sübutlar var və bunları açıqlayacağıq. Mən bir daha sizləri əmin etmək istəyirəm ki, belə cinayəti 

törədənlərin məsuliyyətdən kənarda qalması tarixdə olmayıb. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin də 

məsuliyyətə cəlb edilməsi vaxtı çox uzaqda deyil”, - deyə Baş prokuror Kamran Əliyev deyib. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı hərbi ekspert: Paşinyan uçurum üzərindədir 

 

[14:58] 29.10.2020  

 

Çoxsaylı məlumatlar göstərir ki, bir aydır davam edən döyüşlər müddətində qondarma “Dağlıq 

Qarabağ respublikası”nın qondarma “ordu”sunun hərbi potensialı məhv olmasa da, xeyli tükənib. 

Azərbaycan Ordusu isə öz döyüş potensialını saxlayır, hücumu davam etdirir və tədricən Qarabağın 

içərilərinə doğru irəliləyir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert Vladislav Şurıqin yazır. 

“Svobodnaya pressa” nəşrində “Paşinyan uçurum üzərindədir” sərlövhəli analitik məqalədə qeyd 

edilir ki, “DQR” “ordusu”nun itkiləri çox böyükdür. “DQR” “Müdafiə Nazirliyi” dəqiq məlumatları elan 

etmir. Lakin bizim hərbi mənbələrdən aldığımız məlumata görə, bir aydır davam edən döyüşlərdə “DQR” 

“ordusu”ndan ölənlərin və yaralananların sayı 6 mindən çoxdur. Bu, həmin “ordu”nun müharibədən əvvəlki 

şəxsi heyətinin sayının 30 faizindən artıqdır. Azı 110 tank, yəni onların ümumi sayının təqribən 40 faizi, 

azı 12 yaylım atəşli raket sistemi - 30 faiz, 100-ə yaxın top və minaatan – 25 faizdən çox, azı 6 ədəd “Osa” 

zenit-raket kompleksi – 60 faiz itirilib, döyüş sursatı, yanacaq-sürtkü materialları və silah saxlanılan 100-

dən çox anbar məhv edilib. 

Müəllif yazır ki, “DQR” “ordu”su Ermənistandan daxil olan texnika, “DQR”in və Ermənistanın 

rezervistləri, digər ölkələrdəki erməni diasporlarından və Ermənistan ordusunun nizami bölmələrindən 

ibarət canlı qüvvə hesabına genişlənməsinə baxmayaraq, bütün bunlar böyük itkilərin əvəzini çıxmağa 

kömək edə bilməyib, müharibəni davam etdirmək üçün maddi ehtiyatların tükənməsini göstərən əlamətlər 

çoxdur, erməni qoşunlarının döyüş qabiliyyəti azalıb, şəxsi heyət arasında mənəvi pozğunluq yaranıb. 

Məqalədə deyilir: “Azərbaycan Ordusunun qənimətlərinin get-gedə artması və onun Qarabağın 

içərilərinə doğru irəliləməsi buna sübutdur. Erməni əsgərlərin qohumları tez-tez çoxsaylı nəşrlərə müraciət 

edərək şikayətlənirlər ki, qoşunlarda döyüş sursatı, yanacaq və sürtkü materialları, dava-dərman və ehtiyat 

hissələrinin kəskin çatışmazlığı hiss edilir. Artilleriya mərmiləri və hava hücumundan müdafiə vasitələri 

qıtlığı daha kəskin hiss olunur. Bütün bunlar döyüşən əsgərlərə sarsıdıcı təsir göstərir, onlarda narazılıq 

doğurur və nəticə etibarilə Azərbaycan Ordusunun hücuma keçən hissələrinin təzyiqi altında Ermənistan 

qoşunları getdikcə daha çox hallarda ciddi müqavimət göstərmədən geri çəkilir, rayonları bir-birinin 

ardınca tərk edirlər. Əvvəl “DQR” tərəfindən zəbt edilmiş Azərbaycan rayonlarının yarısından çox hissəsi 

bu gün artıq Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altındadır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbəti rayon 

mərkəzinin – Qubadlı şəhərinin itirilməsini etiraf etməli olub. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan Ordusu 

Stepanakerti (Xankəndi – red.) Ermənistanın Gorus şəhəri ilə birləşdirən strateji yola – belə adlandırılan 

“Laçın dəhlizi”nə xeyli yaxınlaşıb. Əgər Azərbaycan Ordusu bu yolu bağlamağa nail olarsa, “DQR” 

fəlakətli vəziyyətə düşəcək”. 

Müəllif yazır ki, Azərbaycan qoşunları qələbə əhvalındadır. Bir aylıq döyüş müddətində 

Azərbaycanın hərbi komandanlığı qoşunları getdikcə daha inamla və bacarıqla idarə edir. Qoşunlar özləri 

isə döyüş təcrübəsi qazanıb. Düşmən üzərində üstünlüyünə və ona qalib gələ biləcəyinə inanıb. Əsas diqqət 

havada və yerdə atəş üstünlüyünə yönəldilir. Erməni qoşunlarının mövqelərinin hücum edən qrupları 

artilleriya atəşinə tutulur, pilotsuz zərbə uçuş aparatları isə artilleriya silahları üçün əlçatmaz olan obyektləri 

və hədəfləri yüksək dəqiqliklə məhv edir, düşmən üçün əlavə qüvvələr, döyüş sursatı və yanacaq-sürtkü 

materialları gətirilməsinə mane olur. Düşmənin müqaviməti tamamilə qırıldıqdan sonra piyadalar irəli 

gedir, erməni qoşunlarının faktiki olaraq tərk edib getdikləri dayaq məntəqələrinin qalıqlarını təmizləyirlər. 

Aşkardır ki, “DQR” “komandanlığı”nın sərəncamında olan qüvvələrlə Azərbaycan Ordusuna ciddi 

zərər vurmaq mümkün deyil. Erməni hərbi hissələrinin Dağlıq Qarabağ dağlarını yenilməz qalalara çevirə 

biləcək yeni müdafiə zolağı tikməyə artıq vaxt yoxdur. Hətta onlar gediş-gəlişin çətin olduğu dağlıq ərazidə 

azərbaycanlıları dayandırmağa nail olsalar belə, “Laçın dəhlizi” bloklanacağı halda Ermənistandan ayrı 

düşən Dağlıq Qarabağ qarşıdan gələn qışda fəlakətli vəziyyətə düşəcək. Bu halda Azərbaycan Ordusu əsas 

üstünlüyünü – havada üstünlüyü əldə saxlayacaq, bu da həm hərbi hədəfləri, həm də sosial və iqtisadi 

infrastruktur obyektlərini məhv etməklə mühasirəyə alınmış yerləri maneəsiz surətdə “ölü zona”ya 

çevirməyə imkan verəcək. 

Daha iki variant qalır. Birinci variantda Paşinyan öz acizliyini etiraf etməli, istefa verməli və bu 

problemlərin həllini ondan sonra baş nazir kabinetini dirçəldə biləcək şəxslərə həvalə etməlidir. İkinci 
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variant – müharibəni dayandırmaq və Bakının irəli sürdüyü şərtlər sülh danışıqlarına başlamaqdır. Lakin 

bu variant faktiki təslim olmaqdan az fərqlənir. Paşinyan ümid edirdi ki, Azərbaycana və Türkiyəyə təsir 

göstərmək mexanizminə malik olan nüfuzlu kənar oyunçuları münaqişəyə müdaxilə edə bilərlər. Vasitəçi 

kimi Fransanı çağırmaq cəhdi tezliklə, heç məsləhətləşmələr həddinə çatmadan puç oldu. Türkiyə və Bakı 

Fransanı vasitəçi kimi qətiyyətlə rədd etdilər. 

Bu şəraitdə Paşinyan dünyanın ən güclü dövləti olan ABŞ-ın Prezidenti Donald Trampın şəxsində 

yeni vasitəçi tapmağa cəhd göstərdi. Bu məqsədlə xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyanı Trampın yanına 

göndərdi. Mnatsakanyanı ABŞ-ın Dövlət Katibi Mayk Pompeo qəbul etdi. Sonra Pompeo Azərbaycan XİN-

in rəhbəri Ceyhun Bayramova zəng vurdu və onunla söhbətdən sonra bəyan etdi ki, ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə 

uzunmüddətli və səmərəli atəşkəs barədə razılıq əldə edilib. Bununla Tramp ona minnətdar olan Amerika 

ermənilərinin bir neçə min səsini qazandı. Lakin bu atəşkəs cəmi bir neçə saat çəkdi. Müharibə davam etdi. 

Məlum oldu ki, ABŞ da kömək edə bilməyib. 

Müəllif sonda yazır: “Artıq Əliyevə və Ərdoğana təsir göstərə biləcək heç bir kənar oyunçu 

qalmayıb. Müharibə isə davam edir və o, dramatik sonluğa yaxınlaşır”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Bərdənin qisası alındı: Bu şəhərdə dinc sakinləri atəşə tutan düşmən qüvvələri döyüş meydanında 

məhv edilib  

 

[14:44] 29.10.2020  

 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdə şəhərində törətdiyi qanlı terror 

cinayəti nəticəsində həlak olan şəhidlərimizin qisasını alıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Bərdədə dinc sakinləri 

atəşə tutan düşmən qüvvələri döyüş meydanında məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Diplomatik nümayəndələrin də olduğu Tərtər rayonunun ərazisi atəşə tutulub 

 

[14:25] 29.10.2020  

 

Azərbaycandakı diplomatik korpusun rəhbərləri, səfirlər, hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların 

ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin dövlət rəsmiləri ilə birgə Tərtərə səfəri zamanı humanitar atəşkəs rejimini 

növbəti dəfə kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri qəsdən həmin istiqaməti atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, biz Ermənistanın bu 

addımını qəti surətdə pisləyir və beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı təcavüz aktı kimi dəyərləndiririk. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın iki Su-25 təyyarəsi məhv edilib 

 

[14:14] 29.10.2020  

 

Oktyabrın 29-da saat 13:18 və 13:20 radələrində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Azərbaycan 

Ordusunun mövqelərinə aviazərbələr endirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki Su-25 

hücum təyyarəsi Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi mülki əhali arasında itkiləri və humanitar yardım göstərən 

şəxslərin öldürülməsini pisləyib 

 

[13:59] 29.10.2020  

 

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK) Avrasiya üzrə regional direktoru Martin Şüepp 

oktyabrın 28-də Azərbaycanda mülki ərazilərin hədəfə alınması nəticəsində mülki əhali arasında baş verən 

ölüm halları ilə bağlı açıqlama yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, açıqlamada Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüsünün atəş 

nəticəsində faciəvi şəkildə həlak olduğu da qeyd edilib. Həmçinin BQXK-nın rəsmi saytında yerləşdirilən 

açıqlamada bildirilib ki, iki uşaq atası olan bu könüllüdən başqa daha iki könüllü də yaralanıb. Bu hadisə 

ilə bağlı BQXK həlak olan könüllünün ailəsinə və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinə dərin kədərlə 

başsağlığı verib. 

Daha sonra açıqlamada qeyd edilir ki, hadisələrin gərginləşdiyi sentyabrın sonundan bəri BQXK 

mülki əhalinin, xəstəxanalar, məktəblər, bazarlar və mədəniyyət abidələri kimi mülki infrastrukturun 

qorunması və onlara xətər yetirilməməsi üçün bütün mümkün tədbirləri görməyə çağırıb. Bu tədbirlər 

könüllü jestlər deyil, beynəlxalq humanitar hüququn öhdəlikləridir. 

Həmçinin vurğulanıb ki, bu son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nəzarətdən çıxa 

biləcəyinə dair bir siqnaldır. Mülki əhalinin həyatı məhv olur və insanlara onların həyatını daimi olaraq 

dəyişəcək xəsarətlər yetirilir. Tibbi müəssisələr də daxil olmaqla mülki infrastruktura ciddi zərər dəyib. 

Gördüyümüz dəhşətli səhnələr davam etdirilməməlidir. 

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cenevrə 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1648 
 

AHİK Ermənistanın Bərdə rayonuna raket hücumları ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət 

ünvanlayıb 

 

[13:57] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycanın Bərdə rayonuna raket hücumları ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. 

AHİK-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, müraciətdə deyilir: 

“Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsləri əsasında Moskva və Vaşinqton şəhərlərində 

keçirilən görüşlər nəticəsində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə və onun meyarlarına 

uyğun olaraq, hərbi əsirlərin, saxlanılan digər şəxslərin və ölənlərin meyitlərinin dəyişdirilməsi üçün üç 

dəfə humanitar məqsədlərlə atəşkəs elan olunub. Buna baxmayaraq erməni tərəfi özünün mənfur xislətinə 

uyğun olaraq hər dəfə atəşkəsi pozub, Azərbaycanın bütün cəbhəboyu yaşayış məskənlərini atəşə tutub. 

Döyüş meydanında məğlub olması ilə barışa bilməyən Ermənistan hakimiyyətinin göstərişi ilə cəbhə 

zonasında və ondan kənarda yaşayan dinc əhaliyə məqsədyönlü şəkildə hücumlar edilir. 

Təcavüzkar erməni silahlı qüvvələrinin oktyabrın 27-də saat 16:00 radələrində Bərdə rayonunun 

Qarayusifli kəndini ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində biri 7 yaşlı uşaq olmaqla, 5 mülki şəxs 

dünyasını dəyişib və 14 nəfər yaralanıb. 

Bu terror aktının üstündən heç bir gün keçməmiş - oktyabrın 28-də saat 13:00 radələrində işğalçı 

Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə şəhərinin dinc sakinlərinin sıx olduğu məkanlara və ticarət 

mərkəzlərinin yerləşdiyi əraziyə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombalar istifadə etməklə 

zərbələr endirdi. İlkin məlumatlara görə, bu hücumlar nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70-ə yaxın şəxs isə 

yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib. 

Törədilən bu vəhşiliklər 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının kobud şəkildə pozulması, 

Ermənistanın XX əsrin əvvəllərindən Azərbaycan xalqına qarşı başlatdığı soyqırımı siyasətinin davam 

etdirilməsinin sübutudur. 

Bərdə şəhərində dinc sakinlərin hədəfə alınması Ermənistanın bu günə qədər olduğu kimi, yenə də 

beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qətnamə və konvensiyaları heçə saydığını göstərir. 

BMT başda olmaqla Avropa İttifaqı, ATƏT-in üzv dövlətləri və digər beynəlxalq təşkilatlar, bir 

sıra dövlətlər, o cümlədən ABŞ, Rusiya, Almaniya, Fransa atəşin dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan 

dövlətinə və onun rəhbərinə dəfələrlə müraciətlər ediblər. İndi bu qurumların və dövlətlərin rəhbərlərinin 

atəşkəs əldə olunandan sonra Azərbaycanın dinc əhalisinə, o cümlədən Gəncə, Bərdə şəhərlərində yaşayan 

mülki vətəndaşlara qarşı Ermənistanın törətdiyi vəhşiliklərə biganə qalmaları təəssüf və təəccüb doğurur. 

İkili standartlara söykənən bu birtərəfli və ermənipərəst mövqe də tərəfimizdən başa düşülən deyil. 

Təcavüzkar ilə təcavüzün qurbanına, işğalçı ilə işğala məruz qalana eyni müstəvidən yanaşmaq 

ədalətsizlik və kobud səhvdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin lazımi reaksiyasının olmaması Ermənistan 

tərəfində hər cür vəhşiliyin mümkünlüyü ilə bağlı yalançı illüziyalar yaradıb. 

Hesab edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyətin kifayət qədər fəal olmayan mövqeyi işğalçı Ermənistanı 

daha da şirnikləndirir, onu yeni cinayətlər törətməyə sövq edir. İnsanlığa sığmayan bu hərəkətlərə 

beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin ATƏT-in üzvü olan dövlətlər təcili reaksiya verməli, Ermənistana yerini 

göstərməlidirlər. 

Eyni zamanda, dünyanın bir çox aparıcı kütləvi informasiya vasitələri bəzi hallarda erməni 

lobbisinin təsiri altında hadisələrin əsl mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə düzgün çatdırmır. Biz onları haqqa 

və ədalətə dəstək verməyə çağırırıq. Hadisələrin dəqiq və qərəzsiz işıqlandırılması onların vəzifə borcudur. 

İşğalçını dünyaya öz adı ilə tanıtmaq erməni terrorunun qarşısını almaqda yardımçı ola bilər. Bu, bəlkə bir 

mülki insanın, bir uşağın və ya bir yaşlının həyatını xilas edə bilər. 

Düşünürük ki, Ermənistan hakimiyyətinin humanitar atəşkəsi kobudcasına pozması bu atəşkəsə 

çağırış edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə, ilk növbədə, vasitəçi rolu oynayan Rusiyaya və 

Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı hörmətsizlik kimi də başa düşülməlidir. Əgər bu qurumların 

Ermənistana heç bir təsir imkanları yoxdursa, deməli, onların mövcudluğunun əhəmiyyəti də yoxdur. 

Ermənistanın bütün dünyanın gözü qarşısında bu qədər müharibə cinayətləri törətməsi onlar üçün 

yaradılan cəzasızlıq mühitindən irəli gəlir. İnsani dəyərlərə söykənən beynəlxalq hüquq və beynəlxalq 

humanitar qanunların, konvensiyaların tələblərinə məhəl qoyulmamasına qarşı mübarizədə yalnız bir 

standart – ədalət standartı olmalıdır. 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1649 
 

Biz - Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası sizi Ermənistanın dinc əhaliyə, o cümlədən 

qadınlara, uşaqlara, əlillərə, qocalara qarşı törətdikləri vəhşilikləri dayandırmaq üçün öz nüfuzunuzdan 

istifadə etməklə müvafiq addımlar atmağa çağırırıq. 

Hesab edirik ki, siz Ermənistanın Azərbaycanın dinc sakinlərinə, o cümlədən Bərdə şəhərində 

yaşayan mülki əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi vandalizm hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyəcək, işğalçının 

cəzalandırılması üçün müvafiq qurumlar qarşısında məsələ qaldıracaqsınız”. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı deputat bəzi ermənipərəst KİV-lərin onun adından yaydığı yanlış fikirləri rədd edib 

 

[13:47] 29.10.2020  

 

Son günlərdə bəzi ermənipərəst KİV-lərdə Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya 

inteqrasiyası və həmvətənlərlə əlaqələr üzrə komitəsi sədrinin birinci müavini Viktor Vodolatskinin “RİA 

Novosti”yə verdiyi müsahibə təhrif olunub. Müsahibəsində o, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad 

edilməsi üzrə hərbi əməliyyatlar aparan Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xarici 

muzdluların mövcudluğu barədə məlumatla əlaqədar mövqeyini bildirib. 

AZƏRTAC Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinə istinadla xəbər verir ki, bununla əlaqədar Viktor 

Vodolatski onun fikirlərini təhrif edən KİV-ləri yalan və böhtanda təqsirləndirib. O, adından yayılan 

fikirləri qəti şəkildə təkzib edir. 

Rusiya deputatı deyib: “Mənim timsalımda biz MDB məkanında və dünyada aparılan hibrid və 

çirkli müharibənin şahidi oluruq. Müsahibə vermədiyim “İnfoteka24” veb-saytının mənim adımdan 

həqiqətə uyğun olmayan məlumat verməsi mənim üçün şok oldu. Mən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevlə bir neçə dəfə görüşmüşəm. Onun Rusiyaya münasibətini, bizim prezidentimiz 

Vladimir Putinin cənab Əliyevə münasibətini bilirəm. Həmçinin mənim Rostov vilayətindən millət vəkili 

olduğumu nəzərə alaraq, mənim üçün, sovet əsgərinin qəhrəmanlığına səmimi qəlbdən hörmət edən bir 

insan üçün böyük simvol mövcuddur – bu da dostluğumuza ucaldılan abidə - iki Azərbaycan diviziyasının 

həlak olduğu “Sambek yüksəklikləri”dir. Azərbaycanın sabiq Prezidenti Heydər Əliyev burada bir neçə 

onilliklər əvvəl inşa edilmiş muzeyin ideyasının müəllifidir. Qubernator Vasili Qolubevin Prezident İlham 

Əliyevlə görüşündən sonra kompleks genişləndirildi və Vətən müharibəsinin xatirəsinə həsr edilmiş xalq 

muzeyinə çevrildi. Burada o illərdə həlak olmuş azərbaycanlıların soyadları həkk olunub. Vaxtilə əcdadları 

doğma torpağımı müdafiə edən azərbaycanlıların ünvanına bu gün qeyri-korrekt sözlər necə işlətmək olar? 

Buna görə mən hesab edirəm ki, bu küfrdür və KİV-lər bu cür məsələlərlə məşğul olmamalıdırlar”. 

Viktor Vodolatski əlavə edib ki, hazırda yuxarıda qeyd edilən sayt tərəfindən təkzibin verilməsi ilə 

əlaqədar araşdırma aparılır. O qeyd edib ki, bu müsahibə Dövlət Dumasının deputatlarının da hibrid 

müharibəyə cəlb edilməsi cəhdidir, halbuki Dövlət Duması, öz növbəsində, dünyada sülhün bərqərar olması 

üçün maksimal olaraq cəhd göstərir. “Feyk xəbərlərin əsas məqsədi adi vətəndaşların etibarını öldürməkdən 

ibarətdir. Yəni, yanlış məlumatı yayanlar işimizə xələl gətirmək istəyirlər, guya Rusiya deputatlarının 

sözləri ilə kimisə təhqir edirlər. Hazırda söhbət Azərbaycandan gedir. Buna görə mən bu məsələyə reaksiya 

verdiyimə görə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinə təşəkkür edirəm, biz bu məsələyə aydınlıq gətirməyi 

qərara aldıq. KİV-lərin bu cür nümayəndələri hansısa reytinqə görə bizim münasibətlərin atmosferini dəyişə 

bilməzlər. Bu cür hərəkətlərlə onlar özlərini KİV-lərin çirkin və vicdansız nümayəndələri kimi təqdim 

edirlər. Rusiyada heç kim, o cümlədən bizim Prezidentimiz insanların bir-birinə qarşı silah qaldırmasını 

istəmir. Lakin kimsə çox güman ki, bunu istəyir və vəziyyəti silkələyir. Bu feyk xəbərlərin yüksək 

səviyyəyə çatdığını gördükdə, onları ciddi şəkildə cəzalandırmalıyıq. Mən bu saytın ən azı bloklanması 

üçün müvafiq strukturlara artıq müraciət göndərmişəm”, - deyə V.Vodolatski vurğulayıb. 

O əlavə edib ki, pandemiya başa çatdıqdan sonra həmkarları ilə birlikdə Bakıya səfər etməyi 

planlaşdırır. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistanın təxribatları nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 90-a çatıb 

 

[13:41] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 29-u saat 13:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 90 nəfər həlak olub, 392 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2406 ev, 92 çoxmənzilli yaşayış binası və 423 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[13:37] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 29-da Türkiyə Respublikasının 

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana telefonla zəng edib. 

Dövlətimizin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğana və Türkiyə xalqına Cümhuriyyət Günü münasibətilə 

təbriklərini çatdırıb, tərəqqi və xoşbəxtlik arzularını ifadə edib. 

Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidentinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə bağlı ölkəmizə daim göstərdiyi siyasi dəstəyi bir daha yüksək qiymətləndirərək, dost və qardaş 

Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının bundan sonra da bir-birinin yanında olacağına əminliyini bildirib. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan göstərilən diqqətə və təbrikə görə dövlətimizin başçısına 

minnətdarlığını bildirərək qardaş Azərbaycan xalqına salamlarını və ən xoş arzularını çatdırıb, dost və 

qardaş xalqlarımızın hər zaman bir-birinin yanında olacağını vurğulayıb. 

Telefon söhbəti zamanı ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ombudsmanı UNICEF-in bəyanatına etiraz edib 

 

[13:35] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva qətlə 

yetirilmiş Azərbaycanlı uşaqların sayının, soyadlarının və həlak olduqları rayonların adlarının məqsədli 

şəkildə bəyanatda göstərilmədiyini əsas götürməklə qəti etirazını bildirib və UNICEF-in icraçı direktoru 

xanım Henrietta Holsman Foreya həmin faktlarla bağlı müraciət edib. 

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, UNICEF-in Dağlıq Qarabağ və 

ətraf ərazilərdə davam edən döyüşlərlə bağlı 2020-ci il 28 oktyabr tarixli bəyanatında ikili standartlara yol 

verilərək qətlə yetirilmiş uşaqlarla əlaqədar həqiqətlərin gizlədildiyi müşahidə olunub. 

Ombudsman bildirib ki, uşaqlar döyüş zonasına yaxınlığı olmayan, həmin zonalardan uzaq 

məsafədə yerləşən mülki yaşayış məntəqələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ermənistan ərazisindən 

atdıqları raket atəşləri nəticəsində qətlə yetiriliblər. Bu faktların bəyanatda göstərilməməsi UNICEF-in 

bitərəf mövqedən çıxış etməməsi və ikili standartlara yol verməsi ilə yanaşı, baş vermiş insan tələfatlarının 

döyüş zonası ilə bağlamaq məqsədi daşıdığını deməyə əsas verir. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozmaqla cəbhə 

bölgəsi və cəbhə bölgəsindən uzaq ərazilərdəki mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrini 

intensiv şəkildə atəşə tutması nəticəsində mülki əhali arasında 90 nəfər həlak olub ki, onlardan 11-i uşaqdır. 

Yaralanan 395 nəfərdən isə 48-i uşaqdır. Bu isə Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı davam etdirdiyi terror 

aktlarına göz yumulması, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, o cümlədən Cenevrə 

konvensiyalarının, xüsusilə də BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının müddəalarının kobud şəkildə 

pozulmasına şərait yaradılması deməkdir. 

Yuxarıdakı faktlara və apardığı faktaraşdırıcı missiyanın nəticələrinə əsaslanmaqla Ombudsman 

Səbinə Əliyeva Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə və mülki əhaliyə hərbi təcavüzü ilə bağlı UNICEF-in 

regional direktoruna çağırış edərək baş vermiş insan tələfatına, o cümlədən uşaqların qətlə yetirilməsinə və 

yaralanmasına BMT səviyyəsində münasibət bildirilməsini tələb etməklə yanaşı, birgə faktaraşdırıcı 

missiyanın keçirilməsini təklif etmişdi. Bu günədək UNICEF tərəfindən hər hansı bir faktaraşdırıcı 

fəaliyyət həyata keçirilməyib. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Ombudsman Səbinə Əliyeva UNICEF-in Dağlıq Qarabağ və ətraf 

ərazilərdə davam edən döyüşlərlə bağlı 2020-ci il 28 oktyabr tarixli bəyanatına etirazını bildirib, həlak olan 

uşaqlarla bağlı yuxarıdakı faktlara münasibətdə UNICEF tərəfindən mövqe nümayiş etdirilməsini, 

Ermənistanın müharibə cinayətlərinin qarşısının alınması ilə bağlı təsirli tədbirlər görülməsini, uşaqların ən 

ümdə maraqlarının təminini ədalət və insanlıq naminə tələb edib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan MN: Yaylım atəşli reaktiv sistemlərimizin hamısı tam tərkibdə sıradadır və döyüş 

qabiliyyətlidir 

 

[13:22] 29.10.2020  

 

Oktyabrın 29-da Ermənistan Müdafiə Nazirliyi guya Azərbaycana məxsus “Smerç” yaylım atəşli 

reaktiv sisteminin vurulması barədə videogörüntülər yayıb. Bildiririk ki, təqdim edilən video saxtadır və 

harada çəkildiyi məlum deyil. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan tərəfinin əsassız iddiaları ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikası Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında ifadə olunub. 

Nazirliyin məlumatında bildirilib ki, Azərbaycana məxsus “Smerç” yaylım atəşli reaktiv 

sistemlərinin hamısı tam tərkibdə sıradadır və döyüş qabiliyyətlidir. 

 

AZƏRTAC 
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Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Cenevrəyə səfərinin vaxtı dəyişdirilib 

 

[13:13] 29.10.2020  

 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Cenevrə şəhərinə səfərinin vaxtı sabaha 

dəyişdirilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat 

verilib. 

Bildirilib ki, hazırda həmsədrlərdən yeni tarixlə bağlı təsdiq gözlənilir. 

Qeyd edək ki, Ceyhun Bayramovun Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü 

oktyabrın 29-na planlaşdırılırdı. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələrinin olduğu Bərdə 

rayonunu atəşə tutub 

 

[12:40] 29.10.2020  

 

Bərdə və Goranboy rayonlarının əraziləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Xatırladaq ki, oktyabrın 29-da Azərbaycandakı diplomatik korpusun rəhbərləri, səfirlər, hərbi 

attaşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin rəhbərləri Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 

Hacıyevin, Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyovun və Baş prokuror Kamran Əliyevin 

müşayiəti ilə Bərdə rayonundadırlar. 

 

AZƏRTAC  
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında nümunə 

göstərir 

 

[12:06] 29.10.2020  

 

Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasi xadim kimi fəaliyyəti Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş 

dövlətləri sırasına qoşub. Bunu Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı ərazilərimizin azad olunması 

uğrunda göstərdiyi şücaət də təsdiqləyir. Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin yorulmaz 

fəaliyyəti, uzaqgörən siyasəti və praqmatik düşüncəsi sayəsində rəşadətli Ordumuzun dünyanın 50 ən güclü 

orduları sırasına qoşulması hər birimiz üçün qürurvericidir. Hər gün bayrağımızın işğaldan azad edilmiş 

yeni bir yaşayış məntəqəsində ucaldılmasına artıq vərdiş etmişik. İyirmi yeddi illik yurd həsrətinə son 

qoyulmuş yaşayış məntəqələrimizin sayı artıq 160-a çatıb. Bir ay ərzində 4 rayonun, 3 qəsəbənin, 

Murovdağ yüksəkliyinin, strateji əhəmiyyətə malik Suqovşanın, Xudafərin körpülərinin düşməndən azad 

edilməsi və həmin ərazilərdə Azərbaycan bayrağının dalğalanması tarixi qələbəmizdir. Bəli, Azərbaycan 

müstəqillik tarixinə özünün şanlı səhifələrini yazır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Nərimanov 

Rayon Qeydiyyat Şöbəsinin rəisi, ədliyyə müşaviri, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Səadət İsmayılova 

bildirib. 

Səadət İsmayılova qeyd edib ki, işğalçı Ermənistan sentyabrın 27-dən başladığı növbəti təxribatdan 

sonra daha da azğınlaşaraq münaqişəni müharibə həddinə çatdırdı. Təcavüzkar ölkənin baş naziri öz 

havadarlarının köməyi ilə dünya ictimaiyyətini inandırmağa çalışırdı ki, guya sərhədboyu ərazilərdə ilk 

təxribatı Azərbaycan Ordusu törədib. Dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiş ermənilər, hətta bəzi 

ölkələrdə siyasi təsir gücünə malik erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticəsində bir sıra kütləvi informasiya 

vasitələri guya Azərbaycan Ordusunun dinc ermənilərə divan tutması barədə məqalələr dərc edir, bununla 

da xalqımız haqqında beynəlxalq aləmdə terrorçu obrazı formalaşdırırdılar. Böhtan və yalanla dolu olan 

həmin məqalələrdə onlar tarixi faktları saxtalaşdıraraq Dağlıq Qarabağın Ermənistanın ərazisi olması 

barədə dünya ictimaiyyətini inandırmağa çalışırdılar. Lakin Prezident İlham Əliyev dünyanın nüfuzlu 

televiziya kanallarına müsahibələrində, həmçinin mötəbər beynəlxalq qurumların tədbirlərində, hətta 

koronavirusun tüğyan etdiyi bir vaxtda da videoformatda keçirilən zirvə görüşlərində və digər tədbirlərdə 

faktlara əsaslanaraq ermənilərin bu yalanlarını alt-üst edir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin yaranma səbəbləri, Ermənistanın işğalçı siyasəti, terror aktları barədə ətraflı məlumat 

verməsi dövlət başçımızı informasiya cəbhəsinin də müdrik sərkərdəsinə çevirib. 

Azərbaycan Prezidentinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın müharibə planı barədə dünya 

ictimaiyyətini vaxtında məlumatlandırması erməni dezinformasiyasını darmadağın etdi. Artıq dünya 

ictimaiyyətinə də bəlli oldu ki, Ermənistanın baş naziri müxtəlif vasitələrlə sülh danışıqlarından yayınır, 

Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı müharibəyə hazırlaşır. Dövlətimizin başçısı bu barədə sentyabrın 27-dən 

də əvvəl videoformatda keçirdiyi beynəlxalq tədbirlərdə məlumat vermişdi. Ermənistan–Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, səbəbləri, hazırkı vəziyyəti, habelə Azərbaycanın mövqeyini 

əsaslandıran hüquqi, siyasi, mənəvi və digər amilləri bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmış, 

Azərbaycanın haqlı mövqeyini təkzibolunmaz faktlarla əsaslandırmışdı. Ermənistanın erməni lobbisi və 

xaricdəki havadarlarının köməyi ilə yenidən özü üçün münbit informasiya mühiti yarada biləcəyi xülyası 

alt-üst oldu. Çünki ölkəmizin rəhbəri dünyanın aparıcı televiziya kanallarına verdiyi müsahibələrində 

erməni məkri, Nikol Paşinyanın faşizm ideologiyasına sadiqliyi, nasizmə xüsusi meyilliyi barədə faktlara 

əsaslanaraq məlumat vermişdi. Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında 

iştirakı da daxil olmaqla çıxışları və irəli sürdüyü əsas tezislərin yenidən diqqətə gətirilməsi Ermənistanın 

iç üzünü bir daha ifşa etdi. 

Məlumdur ki, erməni təbliğat maşını yalan və iftira üzərində qurulan bir mexanizmdir. Ermənilər 

zaman-zaman uydurma “erməni soyqırımı” haqqında saxta məlumatlar yayaraq guya azərbaycanlıların 

“zavallı ermənilərə” qarşı qəddarlığı barədə dünya ictimaiyyətini inandırmağa cəhd ediblər. Lakin 

ölkəmizdə düzgün və düşünülmüş şəkildə qurulmuş informasiya təbliğatı tədricən ermənilərin yalanlarını 

ifşa etmiş, onların azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmələri barədə həqiqətlər olduğu kimi dünya 

birliyinə çatdırılmışdır. 

Dövlət başçımızın informasiya cəbhəsindəki xüsusi fəallığı sayəsində Azərbaycan hələ əks-hücum 

əməliyyatından əvvəl Ermənistan tərəfindən törədilən ardıcıl təxribatları və erməni yalanlarını sistemli 
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şəkildə, bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə beynəlxalq arenada ifşa etməyi bacardı. 2020-ci ilin 

iyul təxribatından əvvəl və sonra Prezident İlham Əliyev bütün beynəlxalq platformalarda Ermənistanın 

işğalçı siyasətini ifşa etdi, düşmən ölkənin Azərbaycana qarşı yeni işğal planları qurduğunu faktlarla sübuta 

yetirdi. Sentyabrın 21-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyası çərçivəsində BMT-nin 75 illiyinə həsr 

edilmiş yüksək səviyyəli iclasda videoformatda çıxış edən Prezident İlham Əliyevin baş nazir Nikol 

Paşinyanın məkrli planları barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verməsi informasiya cəbhəsinin 

növbəti uğuru idi. 

Yeri gəlmişkən, həmin iclasda, ümumilikdə, 182 ölkənin dövlət və hökumət başçısının 

videoformatda çıxış edəcəyi qərara alınmışdı. Prezident İlham Əliyevin çıxışı sayca altıncı idi. Dünya üzrə 

182 ölkə arasında Azərbaycanın dövlət başçısının sayca altıncı çıxış etməsi, şübhəsiz ki, Prezident İlham 

Əliyevə həm Azərbaycanın dövlət başçısı, həm Qoşulmama Hərəkatının sədri, həm də lider siyasi xadim 

kimi beynəlxalq səviyyədə göstərilən hörmət və etimadın təzahürü idi. 

Ulu öndər Heydər Əliyev məktəbinin ən layiqli nümayəndəsi Prezident İlham Əliyev özü üçün bir 

amal seçib: istənilən çətin vəziyyətdə yalnız xalqının mənafeyindən çıxış etmək. Vətən müharibəsi davam 

etdiyi bu çətin günlərdə Azərbaycan Prezidenti ölkənin siyasi arenasında alternativinin olmadığını sübut 

etdi. Məhz bu gün üçün bu sadə və olduqca nadir bir səbəbə görə – Azərbaycan liderinin sözləri və 

hərəkətləri hər zaman bir-birini tamamlayır. Vətən üçün bu çətin günlərdə xüsusilə aydın olan daha bir 

vacib detal var: Prezidentimiz informasiya blokadasını yararaq Azərbaycanın ədalətli mövqeyini geniş 

kütlələrə çatdıra bildi. 

Hazırda informasiya müharibəsi ənənəvi müharibənin ən vacib bir hissəsidir. Aşağı intensiv silahlı 

qarşıdurmanın isti mərhələsində hər iki tərəfin apardığı informasiya qarşıdurmasının bütün tərəflərinin 

özünü büruzə verdiyinin şahidi oluruq. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həm Rusiya, həm də dünya informasiya məkanlarında 

Ermənistanın qurduğu informasiya blokadasını yarmaq Azərbaycan Prezidenti üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Erməni diasporunun Rusiya və dünyanın kütləvi informasiya vasitələrində, həm akademik, həm də 

media ekspertləri cəmiyyətində nə qədər güclü olduğunu hər kəs yaxşı bilir. Hər kəs, məsələn, milyonlarla 

insanın məlumat aldığı Rusiya telekanallarında gedən siyasi tok-şoularda erməni diasporunun nəhəng 

ordusunu yaxşı görür. Bütün bunlara baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin düzgün müəyyənləşdirdiyi 

informasiya siyasəti ermənilərin və onların havadarlarının bütün səylərini iflasa uğratdı. 

Son illər dövlət başçımızın mötəbər tribunalardakı çıxışları, müxtəlif aparıcı kütləvi informasiya 

vasitələrinə verdiyi müsahibələr ermənilərin ölkəmizi informasiya blokadasına almaq cəhdlərini 

darmadağın etdi. Möhtərəm Prezidentimiz həm Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, həm də dövlət 

başçısı kimi, eyni vaxtda, həm döyüş, həm də informasiya cəbhəsində məharətli sərkərdə kimi ölkəmizin 

maraqlarını inamla və qətiyyətlə müdafiə edir. Azərbaycan Prezidenti son vaxtlar “CNN International”, 

“CNN-Türk”, “Sky News”, “Euronews”, “Əl-Cəzirə”, “Əl-Ərəbiyə” kimi dünyanın əsas televiziya 

kanallarına, o cümlədən Türkiyənin “TRT Haber”, Rusiyanın aparıcı “Rossiya-1”, “Pervıy Kanal”, RBK 

televiziya kanallarına müsahibələrində ermənilərin işğalçı siyasəti, mülki əhalini hədəfə alması, 

münaqişənin dinc vasitələrlə nizamlanmasından boyun qaçırması və qadağan olunmuş silahlardan atəş 

açması barədə ətraflı məlumat verib. Eləcə də Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə, Amerikanın “Fox News” 

telekanalına, Fransanın “Figaro” qəzetinə, İtaliyanın “Rai-1” televiziya kanalına verdiyi müsahibələrində 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl həqiqətlərini çatdıraraq Azərbaycana qarşı feyk xəbərləri ifşa edib. 

Ölkə başçısı artıq Ermənistanın yalan üzərində qurulmuş informasiya maşınına ağır zərbələr vurub. 

Bu müsahibələrdən sonra artıq erməni yalanlarına inanan yoxdur. Bunun nəticəsində də dünya ictimaiyyəti 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı feyk məlumat əldə edə bilmir. Azərbaycan Prezidentinin dünyaca 

məşhur KİV-lərə verdiyi çoxsaylı müsahibələr elə məhz bu informasiya və ekspert blokadasını qırmaq 

məqsədini daşıyırdı. 

Dövlətimizin başçısı bu müsahibələrdə dünya, xüsusən də Rusiya ictimaiyyətinə onların az 

məlumatlı olduqları vacib məqamları çatdırdı. Bu məqamlardan biri Dağlıq Qarabağın sovet 

hakimiyyətindən əvvəl də Azərbaycanın bir hissəsi olmasıdır. Ölkə Prezidenti sovet hakimiyyətinin 1920-

ci illərin əvvəlindəki qərarına əsasən, Dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilmədiyini, sadəcə, Azərbaycanın 

bir hissəsi olaraq saxlanıldığını vurğuladı. Bundan əlavə, BMT kimi əsas beynəlxalq qurumların, ilk 

növbədə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ üzərindəki suverenliyini birmənalı olaraq tanıdığını vurğulamaq 

vacib idi. Bununla əlaqədar, bütün müsahibələrində BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi olduğunu 

xatırladır. 
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Dövlətimizin başçısı ordumuzda guya muzdluların olması barədə ermənilərin uydurduqları 

dezinformasiyanı İtaliyanın “Rai-1” televiziya kanalına verdiyi müsahibəsində də rədd edərək, bütün 

bunların böhtan və dezinformasiya olduğunu bildirdi. Bu cür əsassız ittihamların həmsədr ölkələrdən daxil 

olduğuna təəssüfləndiyni bildirdi. Dövlət başçısı ölkəmizi ittiham edənlərə yalan informasiyaya əsaslanan 

belə tələsik nəticələr çıxarmazdan əvvəl özlərinə baxmalarını tövsiyə etdi. Bildirdi ki, bizim məqsədimiz 

xalqımızı, ölkəmizi və öz torpağımızda yaşamaq hüququmuzu müdafiə etməkdən ibarətdir 

Möhtərəm Prezidentimizin Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibəsi həftə ərzində oxucu sayına 

görə dünya rekordu qazandırdı. Dövlət başçımız bu müsahibəsində əsl həqiqətləri bəyan etdi. Dedi ki, 

sentyabrın 27-də Azərbaycanın hərbi mövqelərinə, şəhər və kəndlərimizə artilleriya atəşi açan Ermənistan 

olmuşdur. Toqquşmalar gedən günlərdə Ermənistan ordusu tərəfindən 31 nəfər mülki şəxs qətlə yetirilmiş, 

demək olar ki, 200 nəfər yaralanmışdır, mindən çox ev dağıdılmış və ya onlara ciddi ziyan dəymişdir. Biz 

cavab verməli idik, özümüzü müdafiə etməli idik. Bizim cavabımız Ermənistan üçün çox həssas və ağrılı 

oldu. Onlar çox ciddi məğlubiyyət acısını yaşadılar, onlar bizdən qaçdılar, biz ərazimizin bir hissəsini azad 

etdik, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə milli bayrağımızı sancdıq. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik 

və biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda savaşırıq, Ermənistan digər ölkənin torpağında vuruşur. 

Artıq Ermənistan həm döyüş, həm də informasiya cəbhələrində acınacaqlı məğlubiyyətə uğrayıb. 

İnformasiya cəbhəsindəki uğurlarda Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

xanım Əliyevanın fəaliyyəti də xüsusi qeyd edilməlidir. O, özünün rəsmi “Instagram” səhifəsində erməni 

vandalizmi, onların törətdikləri terror aktları barədə mütəmadi paylaşımlar edərək dünya ictimaiyyətini 

məlumatlandırır, ermənilərin yalan informasiyalarını ifşa edir. Birinci vitse-prezidentin Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən Bərdə şəhərinin raket atəşinə tutulması zamanı həlak olan və yaralananlarla bağlı 

özünün “Instagram” səhifəsindəki paylaşımı da diqqətlə izlənilir. Qeyd edilir ki, bu gün Ermənistan silahlı 

qüvvələri döyüş əməliyyatları zonasından kənarda yerləşən Bərdə şəhərini raket atəşinə məruz qoyaraq, 

humanitar atəşkəs rejiminin şərtlərini növbəti dəfə kobud şəkildə pozublar. “Smerç” qurğusundan 

buraxılmış kasetli raketlərlə atəş nəticəsində dörd mülki şəxs, o cümlədən yeddi yaşlı qız həlak olub. Dördü 

uşaq olmaqla on dörd nəfər ciddi xəsarət alıb. Silahlı münaqişələr zamanı mülki şəxslərin qətlə yetirilməsi 

1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının və bütövlükdə, beynəlxalq humanitar hüquq normalarının ən kobud 

şəkildə pozulması deməkdir. 

Dövlətimizin başçısı müstəqillik tariximizə yeni səhifələr yazmaqla diplomatiya, döyüş və 

informasiya cəbhəsinin müdrik sərkərdəsi olduğunu bir daha təsdiqlədi. Birinci vitse- prezidentimizin qeyd 

etdiyi kimi, Prezident İlham Əliyev dinamik və müasir bir lider olmaqla, Azərbaycan üçün müəllifi olduğu 

yeni bir səhifə açdı – əlbəttə ki, xalqının dəstəyi ilə. Bu səhifə qələbəmizə həsr olunacaq. 
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Ermənistan ordusunun silah və hərbi texnika itkiləri 

 

[11:56] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatlarına cavab olaraq, 

sentyabrın 27-də başladığı uğurlu əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində indiyədək düşmənin xeyli sayda döyüş 

texnikası, hərbi sursatı məhv edilərək sıradan çıxarılıb və qənimət götürülüb. Düşmənin ümumi itkiləri 2,7 

milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Hərbi əməliyyatlardan əvvəl də sosial-iqtisadi vəziyyəti xeyli 

ağır olan Ermənistana bu hərbi ziyanın bərpası üçün 25 il vaxt lazım olacağı proqnozlaşdırılır. 

AZƏRTAC sentyabrın 27-dən oktyabrın 26-dək Ermənistanın sıradan çıxarılmış və qənimət 

götürülmüş hərbi texnikasının və sursatının statistikasına dair infoqrafik materialları təqdim edir. 
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Azərbaycan MN: Geri çəkilməyə məcbur edilən düşmən məğlubiyyətinin əvəzini dinc sakinləri 

atəşə tutmaqda görür 

 

[11:41] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 

geri çəkilməyə məcbur edilir. Düşmən xeyli itki verir, onun döyüş texnikası sıradan çıxarılır. Ermənistanın 

hərbi rəhbərliyi də artıq buraxdıqları səhvləri etiraf etmək məcburiyyətində qalıb. Onlar düşdükləri ağır 

vəziyyətlə barışmağa məcburdurlar. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, biz torpaqlarımızı azad 

etdikcə düşmənin xeyli sayda silah-sursatı qənimət kimi götürürük. 

Beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri dinc 

sakinləri və mülki infrastrukturu hədəfə alır. 

Azərbaycan Ordusunun qarşısında yalnız bir tapşırıq var: mülki insanlara ziyan vurmadan, ancaq 

hərbi obyektlərə zərbə endirməklə torpaqları işğaldan azad etmək. 
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Yeni Azərbaycan Partiyası dünya ictimaiyyətini Bərdə terroru barədə e-mail məlumatlandırma 

aksiyası həyata keçirir 

 

[11:15] 29.10.2020  

 

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini, 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasını və onun Əlavə protokollarını, habelə Xarici 

İşlər nazirlərinin Vaşinqtonda keçirilmiş görüşünün yekunu olaraq razılaşdırılmış humanitar atəşkəs 

rejiminin tələblərini pozaraq Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və mülki vətəndaşlarını raket atəşinə 

tutması barədə e-mail məlumatlandırma aksiyası keçirir. 

YAP-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, aksiya çərçivəsində partiyanın çoxsaylı könüllüləri 

Ermənistanın Bərdə şəhərinə terror hücumları barədə 55 beynəlxalq təşkilata, 75 beynəlxalq KİV-ə, 197 

parlamentə, onların sədrlərinə və deputatlarına, 97 dövlət və hökumət başçısına, 187 siyasi partiyaya, 165 

ölkənin Xarici İşlər nazirliklərinə, ümumilikdə 800-ə yaxın ünvana 210 mindən artıq e-mail göndərib. 

Yeni Azərbaycan Partiyası bununla yanaşı, “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “Telegram” 

üzərindən Bərdə terroru barədə məlumatlandırma işlərini də həyata keçirib. Partiyanın gəncləri Bərdə 

terroru ilə bağlı 3 dildə posterlər, kollajlar, kiçik həcmli videoçarxlar hazırlayaq #Bardacity, 

#StopArmenianAggression, #KarabakhisAzerbaijan, #DontBelieveArmenia, #ArmeniaKillsCivilians 

haştaqları üzərindən yayıblar. Son iki gün ərzində Bərdə terroru barədə təxminən 200 mindən artıq tvit, 

“Facebook” statusu yazıblar, “Instagram” və “Telegram” paylaşımı ediblər. 

Göndərilmiş e-maillərdə, yazılmış statuslarda, paylaşılmış poster və videoçarxlarda Ermənistanın 

Bərdə terrorunun nəticələri barədə məlumat verilib və dünya birliyi Ermənistanın dövlət səviyyəsində 

həyata keçirdiyi terror siyasətinə, təcavüzkarlıq siyasətinə susmamağa çağırılıb. Qırxdan artıq insanın 

öldüyü, 100-dək insanın yaralandığı Gəncə terrorundan sonra Bərdədə 30-dək insanın qətlə yetirilməsi, 90-

dək insanın yaralandığı növbəti terror aktının həyata keçirilməsi Ermənistanın Azərbaycan vətəndaşlarına 

qarşı soyqırımı həyata keçirdiyini sübut edir. Dövlət və hökumət başçılarına, dünya parlamentarilərinə, 

nüfuzlu KİV-lərə, siyasi partiyalara, XİN-lərə ünvanlanmış müraciətlərdə müasir dünyanın Holokost, 

Ruanda, Serebrenitsa, Xocalı soyqırımlarından sonra daha bir genosidi yaşamasına imkan verməməyə və 

bu səbəbdən də Ermənistan kimi terror dövlətinə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırışlar səsləndirilib. 
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Dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti yürüdən Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı 

cinayətlərinə dünya birliyi 30 ildir göz yumur 

 

[10:50] 29.10.2020  

 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 2020-ci il sentyabrın 27-dən keçən bir ay ərzində dinc 

əhaliyə qarşı törədilmiş beynəlxalq cinayətlər onu təsdiq edir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik 

təmizləmə, soyqırımı və dövlət terrorizmi siyasəti 30 ildən artıqdır ki, bütün dünyanın gözü qarşısında 

davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket 

sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 60 nəfərə yaxın insan həlak olub, 300-dən çox mülki insan 

yaralanıb. Bundan başqa, sentyabrın 11-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə zonasından xeyli kənarda 

yerləşən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi hissəsindəki çoxmənzilli yaşayış 

binasını gecə saatlarında raket atəşinə tutması nəticəsində 5-i qadın olmaqla 10 nəfər həlak olub, 16 qadın, 

6-sı azyaşlı olmaqla 34 nəfər yaralanıb (onlardan 10 nəfəri məktəblidir). Ermənistanın silahlı qüvvələri 

beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının əsas 

norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı cinayət əməllərini 

törətməkdə davam edir. Oktyabrın 15-də təcavüzkar Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Tərtərdə dəfn 

mərasimi zamanı qəbiristanlığı atəşə tutması nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 4 nəfər xəsarət alıb. Oktyabrın 

17-də gecə saat 1-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində 52 dinc 

sakin xəsarət alıb, 13 nəfər həlak olub ki, onların arasında 4-ü qadın, 3-ü azyaşlı uşaqdır. Ümumilikdə, 

Ermənistan ordusunun Gəncəyə oktyabrın 4-də, 11-də və 17-də raket və ağır artilleriya hücumları 

nəticəsində 10-u qadın, 6-sı uşaq olmaqla 26 nəfər həlak olub, 138 nəfər yaralanıb. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov deyib. 

E.Əhmədov deyib ki, beynəlxalq birliyin cəzasızlığından istifadə edərək faşist ideologiyası 

yürüdən işğalçı Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində oktyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycanın Bərdə rayonuna “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemdən atılan raket atəşləri 

nəticəsində 5 nəfər mülki şəxs, o cümlədən azyaşlı uşaq həlak olub, uşaqlar və qadınlar da olmaqla 13 nəfər 

ciddi yaralanıb. Bunun ardınca oktyabrın 28-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdə şəhərinin 

dinc sakinlərin sıx olduğu əraziyə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombalarından istifadə 

edilməklə zərbələr endirilməsi nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70-dən çox insan isə yaralanıb. 

Ümumilikdə, Ermənistan ordusunun Bərdəyə 2 gün ərzində “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemdən atılan 

raket atəşləri nəticəsində 26 nəfər həlak olub, 80-dən çoxu yaralanıb. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında dövlət terrorizmi siyasəti həyata keçirən Ermənistanın hərbi 

təcavüzü nəticəsində sentyabrın 27-dən keçən bir ay ərzində mülki insanlardan 90 nəfərdən çoxu həlak 

olub, onlardan 30 nəfərdən çoxu uşaqlar və qadınlardır, 400 nəfərə yaxın, o cümlədən 100-dən çox qadın 

və 30-dan çox uşaq yaralanıb. 

Ancaq biz nəyin şahidi oluruq? Otuz ildən artıqdır ki, erməni vandalizmi davam edir. Təcavüzkara 

qarşı heç bir təzyiq nəinki yoxdur, dünya birliyi Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, Azərbaycana 

qarşı etnik təmizləmə, dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətini bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən 

bu qanlı terror hadisələrinə seyrçi mövqedən yanaşır. 

Otuz ilin tarixinə qısaca nəzər salaq: Hələ Dağlıq Qarabağ işğal edilməmişdən əvvəl Ermənistan 

ilk cinayətkar əməllərini 1990-cı il yanvar ayının 15-dən başlayaraq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı həyata keçirib. 1990-cı il yanvarın 18-də Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Şərur rayonunun Kərki kəndi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Kərki 

kəndinin işğalı XX əsrin sonlarında ermənilərin ilk işğalçılıq aktı kimi tarixə düşüb. Kənd hazırda işğal 

altındadır, dinc əhali öz doğma yurdlarından məcburən köçkün düşmüşdür. 

Bunun ardınca 1990-cı il martın 24-də Ermənistanla sərhəd rayonu olan Qazax rayonunun Bağanis 

Ayrım kəndi erməni terrorçu dəstələrinin silahlı hücumuna məruz qalmış, ermənilər tərəfindən kəndin 

günahsız mülki əhalisinə qarşı görünməmiş vəhşiliklər edilmişdir. Erməni silahlı qruplarının bu 

genişmiqyaslı hücumu nəticəsində kənd işğal olunmuşdur. İşğal zamanı Bağanis Ayrım kəndində 100-dən 

çox ev talan edilmiş və yandırılmış, nəticədə 10 nəfər həlak olmuş, 15 nəfərdən çox insan yaralanmışdır. 

Xüsusi strateji əhəmiyyətli Bağanis Ayrım kəndi İcevan-Noyamberyan avtomobil yolu üzərində 
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yerləşdiyindən ermənilər tərəfindən bu kəndin işğalı xüsusi plan əsasında həyata keçirilmişdir. Bununla da 

600 nəfərdən çox əhalisi və Qazax rayonunun Aşağı Əskipara, Quşçu Ayrım, Xeyrimli və Məzəm kəndləri 

ilə həmsərhəd, eləcə də Dağlıq Qarabağdan xeyli kənarda yerləşən Bağanis Ayrım kəndi ermənilərin 

işğalçılıq siyasəti nəticəsində zəbt olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin Baş Assambleyasının 44-cü sessiyasında 1989-

cu il noyabrın 20-də qəbul edilmiş BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyanı Ermənistan 

ratifikasiya edib. Lakin buna baxmayaraq, uşaqlara qarşı zorakılıq əməlləri törətməkdən çəkinmir, istər 

müharibə, istərsə də atəşkəs zamanı öz çirkin niyyətlərini həyata keçirir. Ermənistanın Azərbaycanın mülki 

əhalisinə və mülki obyektlərə birbaşa və qəsdən hücumları beynəlxalq humanitar hüququn və insan 

haqlarının, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və ona 1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların hüquqları 

və İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyaların ciddi şəkildə pozulmasıdır. 

Buna dünya ictimaiyyəti və BMT-nin üzv dövlətləri tərəfindən layiqli qiymət verilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin sonundan başlayaraq keçən dövr ərzində, xüsusilə 1988-1993-

cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanda uşaqların qətlə yetirilməsi ilə bağlı kifayət 

qədər faktlar vardır. 

1989-cu ildə Kərkicahanda 9 yaşlı Nicat və 11 yaşlı Nadir İbrahimov ermənilər tərəfindən 

güllələnmişdir. Müharibənin ilk illərində Kəlbəcərdə 8 uşaq - Sahil Məmmədov (10 yaş), Razim Salmanov 

(8 yaş), Anar Valehov (7 yaş), Cahid İbişov (10 yaş), Səxavət Dəmiroğlu (14 yaş), Natiq Əsgərov (14 yaş), 

Bəxtiyar Xəlilov (11 yaş) və Azər Orucov (7 yaş) vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Ermənistan ordusu 

tərəfindən 2011-ci ildə Ağdamda 9 yaşlı Fariz Bədəlov, Tovuzda isə 13 yaşlı Aygün Şahmalıyeva qətlə 

yetirilmişdir. 

1991-ci il iyunun 27-28-də Xocavənd rayonunda ermənilərin “Qarabağ” terror təşkilatının üzvləri 

Qaradağlı kəndinə hücum edərək Vərəndəli fermasında 6 nəfər kənd sakinini (3 nəfər qadın olmaqla) diri-

diri yandırmışdılar. Bunun ardınca isə, sentyabrın 8-də ermənilər Qaradağlı kəndində 3 nəfər kənd sakininin 

üzərinə dizel yanacağı tökərək yandırmış, 2 nəfərin isə başını kəsmişlər. 1992-ci il fevralın 13-17-də isə 

erməni silahlı dəstələrinin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücumu zamanı 118 nəfər (uşaq, 

qadın, qoca) əsir götürülmüş, kəndin Bəylik bağı adlanan yerində 33 nəfər ermənilər tərəfindən güllələnmiş, 

eyni zamanda, öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək basdırmışlar. 

Əsirlərin bir hissəsi Qaradağlı-Xankəndi yolu üzərində yerləşən erməni kəndlərində maşınlardan 

düşürülmüş və hamının gözü qarşısında güllələnmişdi. Daha sonra isə 2 nəfər Zəki bulağında, 2 nəfər 

Cəmiyyət kəndində öldürüldü. Əsirlikdə olan 68 nəfər kənd sakininə ermənilər əzab və işgəncələr verərək 

onları amansızlıqla qətlə yetirdilər. Ümumilikdə, Qaradağlı kəndində qətlə yetirilənlərdən 20 nəfəri 10-12 

yaşına qədər uşaq, yarıya qədəri isə qadınlar olmuşdur. 

1992-ci il aprel ayının 7-dən 8-ə keçən gecə Ermənistan silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunun 

130 evdən ibarət Ağdaban kəndini tamamilə yandırmış, 779 nəfər dinc sakininə amansız işgəncələr 

vermişdir. Ağdaban kəndində ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırımı nəticəsində 39 nəfər xüsusi 

qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onların arasında 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 azyaşlı uşaq, 7 qadın diri-diri 

odda yandırılmış, 2 nəfər itkin düşmüş, 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir. 

Füzuli rayonunun işğalı zamanı Horadiz yolunda tutulmuş 40 nəfər mülki şəxsin 29 nəfəri, Gorazıllı 

kəndindən götürülmüş girovların 40 nəfəri, Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndindən girov götürülmüş qoca, 

qadın və uşağın 29 nəfəri yerindəcə öldürülmüş, meyitlərə qarşı əxlaqsızlıq və vandalizm hərəkətlərinə yol 

verilmiş, Kəlbəcər rayonunun "Tunel" adlanan yerində güllələnən dinc sakinlər iz itirmək məqsədi ilə yük 

avtomobilinin üstünə yığılaraq maşınla birlikdə yandırılmışdır. Bu günahsız soyqırımı qurbanlarının az qala 

yarısı qadınlar və uşaqlar idi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalıda öldürülən 613 nəfərdən 63-ü uşaq idi. Bu kütləvi qırğın, 

vandalizm aktı zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirilmiş, başları kəsilmiş, yaxud 

başlarının dərisi soyulmuş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınlar süngü ilə deşik-deşik edilmişdir. Xəsarət 

alanlardan 487 nəfəri şikəst olmuşdur ki, onlardan 76 nəfəri azyaşlıdır. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 

uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. 56 nəfər diri-diri yandırılmışdır. Günahsız 

mülki əhalini özünə hədəf seçən Ermənistanın insanlıq əleyhinə törətdiyi bu cinayət əməli təsadüfi xarakter 

daşımır, belə əməllərin törədilməsi sistemli xarakter daşıyır və cinayətkar Ermənistan həm işğal zamanı, 

həm də işğalın davam etdiyi 30 ilə yaxın müddət ərzində mütəmadi olaraq cəbhəyanı ərazilərdə Azərbaycan 

vətəndaşı olan mülki əhalini, əsasən də qadınları və azyaşlı uşaqları xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirmişdir. 
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1988-ci ildə azərbaycanlılar Ermənistan SSR-dəki doğma yurd yerlərindən zorla qovulan zaman 

217 soydaşımız qətlə yetirilmişdir ki, onların da 57-si qadın, 23-ü uşaqdır. Ancaq şahidlərin sözlərinə görə 

öldürülən uşaqların sayının daha çox olması haqqında faktlar da vardır. Belə ki, 1988-ci il dekabrın 5-də 

ermənilər Hamamlı şəhərində (Spitak) 17 azyaşlı uşağı iri diametrli boruya dolduraraq hər iki tərəfini 

qaynaq ediblər. Borunu hündür uçurumdan dərəyə ataraq uşaqları qətlə yetirmişlər. Həmin ilin noyabrında 

Quqarkda (Qarakilsə-Pəmbək mahalı) 70-ə yaxın 5-12 yaşlarındakı uşağı yenə boruya dolduraraq hər iki 

tərəfini bağlamışlar. Qətliamın üstü yalnız 1988-ci ilin dekabrında baş verən zəlzələ zamanı köməyə gələn 

fransalı xilasedicilər tərəfindən açılmışdır. 

Ümumilikdə, XX əsrin sonunda monoetnik Ermənistan yaratmağa nail olan ermənilər tərəfin-dən 

217 azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir. Bunlardan 49 nəfəri ermənilərin əlindən qaçarkən dağlar-da donmuş, 

41 nəfər qəddarlıqla döyülərək qətlə yetirilmiş, 35 nəfər işgəncələrlə qətlə yetirilmiş, 115 nəfər yandırılmış, 

16-sı güllələnmiş, 10 nəfər əzab və işgəncələrə dözməyərək infarktdan ölmüş, 2 nəfər xəstəxanada həkimlər 

tərəfindən öldürülmüş, digərləri isə suda boğularaq, asılaraq, elektrik cərəyanına verilərək, başları kəsilərək 

qətlə yetirilmişdir. Bu illərdə 1154 nəfər yaralandı, yüzlərlə adama işgəncələr verildi. 

Ermənistanın mülki əhalini, xüsusilə qadınları və körpə uşaqları qəddarcasına qətlə yetirməsinin 

qısa statistikası rəsmi İrəvanın cinayətkar hakimiyyətinin və ümumi ictimai həyatın faşizm ideologiyasına 

büründüyünü, terrorun dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldiyini bütün qabarıqlığı ilə bir daha aşkara çıxarır. 

Ermənilərin qətlə yetirdiyi uşaqlar haqqında onu qeyd etmək vacibdir ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 193 azərbaycanlı körpə erməni vandalları tərəfindən qətlə yetirilmiş, 61 

uşaq itkin düşmüş, 27-si isə hələ də əsirlikdədir. 1994-cü ildə atəşkəs rejiminin elan olunmasına 

baxmayaraq, son dövrdə də 32 uşaq erməni terrorunun qurbanı olmuşdur ki, onlardan 13-ü həlak olmuş, 

19-u isə yaralanmışdır. 

Ermənistan işğalla bağlı beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərin icra edilməməsini və 

onların kağız üzərində qalmasını görərək, beynəlxalq təşkilatlarda işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında 

fərq qoyulmamasından və işğalçı siyasətinə görə ona qarşı heç bir sanksiyanın tətbiq edilməməsindən 

ruhlanaraq qanlı cinayətlər törətməkdə davam edir. Belə ki, 2017-ci il iyulun 4-də Ermənistan silahlı 

qüvvələri Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini 80 və 102 millimetrlik minaatanlardan və 

dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutmuş və bu təcavüz nəticəsində 2 yaşlı Quliyeva Zəhra və nənəsi həlak 

olmuşlar. 24 oktyabr 2017-ci ilə olan məlumata görə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

müddətində 1440 nəfər əsir və girovluqdan azad edilmişdir ki, onların 278 nəfəri qadındır. Münaqişə 

nəticəsində 265 qadın itkin düşmüş, 98 qadın isə hələ girov kimi qeydiyyatdadır. 

Qeyd etmək vacibdir ki, BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyasının qəbul edilməsindən 

30 ildən çox, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1325 saylı Qadınlar, Sülh və Təhlükəsizlik qətnaməsinin qəbul 

olunmasından 20 il keçir. Ancaq dünya birliyi, xüsusilə böyük güclər təcavüzkar Ermənistanı sülhə məcbur 

etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr əsasında qeyd-

şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxması tələbini qoymurlar. 

Bu baxımdan, dövlətimiz BMT-nin Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini rəhbər tutub öz ərazilərini 

azad etmək hüququ var və bundan istifadə edərək uğurlu və genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata 

keçirir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il yerinə yetirilməmiş qalan qətnamələrini özü icra edir. 

Azərbaycan əks-hücum əməliyyatı həyata keçirərək işğal altında olan ərazilərini bir-birinin ardınca 

azad edir. Hərbi baxımdan məğlub olduğunu dərk edən Ermənistan və havadarları isə beynəlxalq hüquqdan, 

insan haqlarından, sülh danışıqlarının mühümlüyündən dəm vurmağa başlayıblar. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, münaqişə ilə bağlı vasitəçilik edən dövlətlərin mövqeyi birmənalı şəkildə bəllidir. Xüsusilə 

tərəfsiz vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun mücərrəd və ənənəvi 

bəyanatları elə status-kvonu qoruyub saxlamağa çalışan Ermənistanı hər dəfə bir az daha da şirnikləndirir. 

Bununla yanaşı, “azadlıq carçısı” olan bəzi beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə beynəlxalq QHT-

lərin, o cümlədən “Freedom House”, “Amnesty International”, “Human Rights Watch”, “Trensparency 

International”, “Free Press”, “Mercy Corps”, “Beynəlxalq Böhran Qrupu”, “Sərhədsiz Reportyorlar”, 

OCCRP və digər bu kimi qurumlar və bir sıra Qərb təşkilatlarının səssizliyi acı təəssüf doğurur. 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev sentyabrın 27-dən bu günə 

qədər Ermənistanın hərbi potensialına sarsıdıcı zərbə vurulduğunu qeyd edərək demişdir: “...Biz döyüş 

meydanında tam üstünlüyü əldə etmişik və demək olar ki, Ermənistanın hərbi-texniki potensialını böyük 

dərəcədə sıradan çıxara bilmişik. Ancaq sual olunur: bu qədər silah, bu qədər texnika Ermənistanda 

haradandır? Ermənistanın hərbi büdcəsi bəlli, Ermənistanın dövlət büdcəsi də bəlli. Ermənistan bankrot 
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ölkədir. Bu ölkənin xarici dövlət borcu ölkənin ümumi daxili məhsulunun 60-70 faizini təşkil edir. Bu 

ölkənin sərbəst valyuta ehtiyatları cəmi 1,5 milyard dollardır, bu da bank rezervləridir. Bu, yəni sərbəst 

vəsait deyil. Hansı pulla bu silah və texnikanı alır? Təkcə bu günə qədər məhv edilmiş və qənimət kimi 

götürülmüş texnikanın qiyməti aşağısı 2 milyard dollar səviyyəsindədir. Ancaq hələ də bunların texnikası 

qalıbdır. Hələ də həm işğal edilmiş torpaqlarda, eyni zamanda, Ermənistan ərazisində. Sual olunur, kim 

onları silahlandırır?”. 

Azərbaycan Prezidenti demişdir: “Əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə 

məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə, - necə ki, Xocalı soyqırımına görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb 

etməyib, - biz özümüz onları məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, özümüz 

onları cəzalandıracağıq və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər. 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır və biz bu cinayətkarları cəzalandıracağıq”. 

Dövlətimizin başçısı birmənalı olaraq bildirib ki, Azərbaycanın işi haqq işidir və Qarabağ 

Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
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Rusiyanın və Fransanın Xarici İşlər nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyəti 

müzakirə ediblər 

 

[10:48] 29.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov ilə Fransanın Avropa və Xarici İşlər 

naziri Jan-İv le Drian arasında telefon söhbəti olub. 

AZƏRTAC Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, nazirlər 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyəti ətraflı müzakirə edib, arası kəsilməyən genişmiqyaslı 

döyüş əməliyyatları ilə əlaqədar ciddi narahatlıq keçirdiklərini bildirib, qarşıdurma vəziyyətində olan 

tərəfləri atəşi tezliklə və tamamilə dayandırmağa, gərginliyi aradan qaldırmağa çağırıblar. Münaqişənin 

diplomatik həllinin alternativinin olmaması və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin razılaşdırılmış 

fəaliyyətini davam etdirməyin zəruriliyi vurğulanıb. Vəziyyətin sonrakı gedişinin mümkün ssenariləri 

nəzərdən keçirilib. 

S.Lavrov və J.Drian münaqişə tərəflərinin döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq üçün siyasi iradə 

göstərmələrinin vacibliyini xüsusi qeyd ediblər. 

Nazirlər ikitərəfli gündəliyin bir sıra aktual məsələlərini də müzakirə ediblər. Hüquq-mühafizə 

orqanları xətti ilə qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirməyin zəruriliyi, o cümlədən Fransa Daxili İşlər naziri 

J.Darmanenin terrorizmə və ekstremist ideologiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı geniş əhatəli məsələlərin 

müzakirə edilməsi üçün Rusiyaya gözlənilən səfəri xüsusi vurğulanıb. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş meydanında atıb qaçdığı döyüş sursatı və texnikalarının 

videogörüntüsünü paylaşıb  

 

[10:35] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş meydanında atıb qaçdığı hərbi 

sursat, zirehli və avtomobil texnikalarının videogörüntüsünü paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: BQXK-nın könüllüsü Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu nəticəsində 

həlak olub 

 

[10:30] 29.10.2020  

 

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) könüllüsü Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə şəhərini 

kaset raketləri ilə atəşə tutması nəticəsində həlak olub. O, Bərdə şəhərində humanitar dəstək verərkən qətlə 

yetirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq Ermənistan ordusunun Gəncəyə terror hücumları ilə bağlı altı dildə videoçarxlar 

hazırlayıb 

 

[10:18] 29.10.2020  

 

İşğalçı Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin oktyabrın 4-də, 11-də və 17-də raket və ağır 

artilleriya hücumları nəticəsində Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, qədim tarix və mədəniyyət mərkəzi 

olan Gəncədə 10-u qadın, 6-sı uşaq olmaqla 26 nəfər həlak olub, 138 nəfər yaralanıb. Şəhərdə mülki 

infrastruktur obyektlərinə, tarix-mədəniyyət abidələrinə, o cümlədən nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda 

ziyan dəyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu məlumat 

yayıb. 

Məlumatda bildirilib ki, Ermənistan Azərbaycanın tarixi-mədəni irs mərkəzi olan qədim Gəncə 

şəhərinə raket zərbələri endirməklə nəinki Azərbaycanı, eyni zamanda, dünya mədəni irsini, ümumbəşəri 

dəyərləri hədəf aldığını, özünün uzun illərdən bəri sürən vandalizm siyasətini bir daha nümayiş etdirib. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti Ermənistan Respublikasının 

silahlı qüvvələrinin törətdiyi cinayət əməlləri barədə dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması məqsədilə 

“Ermənistan təcavüzünün qurbanı Gəncə barədə nə bilirsiniz?” adlı fransız, ispan, alman, rus, ingilis və 

ərəb dillərində növbəti dəfə maarifləndirici videoçarxlar hazırlayıb. 

Ermənistanın işğalçı və təcavüzkar mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi, 

işğalçı dövlətə qarşı beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulmuş sanksiyaların tətbiq olunması məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün beynəlxalq qurumlara müraciət ediləcək. 

 

AZƏRTAC  
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Azərbaycan MN: Ermənistan ordusunun yüksək rütbəli bir neçə zabiti məhv edilib və yaralanıb 

 

[10:10] 29.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində bölmələrimizin 

mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

dünən gün ərzində düşmənin bir neçə istiqamətdə hücum etmək cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Döyüş 

texnikası və canlı qüvvə sarıdan xeyli sayda itki verən düşmən geri çəkilib. 

Görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin 1-ci ümumqoşun ordusu komandanının müavini 

polkovnik Artur Sarqisyan və 18-ci motoatıcı diviziyanın rabitə rəisi mayor Aram Ğazaryan məhv edilib. 

Bundan əlavə, 1-ci ümumqoşun ordunun artilleriya idarəsinin zabiti polkovnik-leytenant 

B.Aseryan, 2-ci motoatıcı alayın komandiri Hunan Hayrumyan yaralanıb və 5-ci dağatıcı alayın 3-cü 

taborunun komandir müavini Roman Tunyan isə itkin düşüb. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisi atəşə tutulub 

 

[09:50] 29.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 29-da saat 09.25 radələrində Goranboy və Tərtər 

rayonlarının ərazisini artilleriya atəşinə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Qiyaslı və Sarıyataq kəndlərinin 

videogörüntülərini yayıb   

 

[09:47] 29.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Qiyaslı 

və Sarıyataq kəndlərinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla videogörüntüləri təqdim edib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Goranboy rayonunun ərazisi atəşə tutulub 

 

[09:36] 29.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 29-da saat 09.25 radələrində Goranboy rayonunun ərazisini 

artilleriya atəşinə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

bildiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü ilə bağlı növbəti kampaniya 

keçirir 

 

[08:52] 29.10.2020  

 

ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi oktyabrın 28-də Bərdə şəhərinin raket atəşinə tutulması ilə bağlı 

məktub və qanunvericilərlə əlaqələndirmə kampaniyasına başlayıb. Şəbəkə tərəfindən hazırlanmış 

müraciətdə sentyabrın 21-dən Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyaları və onların Əlavə Protokollarını, BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini, habelə elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini 

kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının 

aparıldığı bölgəyə aidiyyəti olmayan Bərdə şəhərinə raket və ağır artilleriya zərbələri endirilməsindən 

danışılır. Qeyd olunur ki, Smerç” tipli əməliyyat-taktiki təyinatlı 9M525 qəlpəli böyük dağıdıcı qüvvəyə 

malik ballistik “claster” tipli 2 ədəd raket zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 5-i qadın olmaqla, 21 nəfər 

həlak olub, 8-i uşaq, 15-i qadın olmaqla 70 şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. 

Məktub kampaniyasında iştirak edən ABŞ-ın Azərbaycan icmasının üzvləri minlərlə məktub 

göndərib, qanunvericilərə zənglər edib və sosial şəbəkələrdə fəallıq göstərərək Ermənistanın təcavüzü 

haqqında Amerika ictimaiyyətini məlumatlandırıb. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu, Vaşinqton 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı 

istiqamətlərində davam edib 

 

[08:03] 29.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 28-i gün ərzində və 29-na keçən gecə cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. Döyüş əməliyyatları 

əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmənin hücum etmək 

cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri 

nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. 

Dünən gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda 

canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 14 ədəd müxtəlif tipli 

topu, bir neçə dayaq məntəqəsi və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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Niderlandlı deputata Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verilib 

 

[04:53] 29.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı səfiri Fikrət Axundov bu 

ölkənin hakim "Azadlıq və Demokratiya naminə Xalq Partiyası"nın deputatı, Parlamentin Xarici Əlaqələr 

Komitəsinin üzvü Sven Koopmansla görüşüb. 

Ölkəmizin Niderlanddakı səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə F.Axundov 

Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və hüquqi aspektləri, Ermənistan tərəfindən 

bu ilin iyul-sentyabr aylarında Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi hərbi təxribatlar, son bir ayda tərəflər 

arasında üç dəfə atəşkəsin elan edilməsinə baxmayaraq, işğalçı dövlətin silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycanın münaqişə zonasından uzaqda yerləşən şəhərlərinə və mülki əhalisinə raket hücumlarının 

edilməsi barədə məlumat verib. Həmçinin bildirib ki, oktyabrın 27-28-də Ermənistanın Azərbaycanın 

Bərdə şəhərinə raket hücumları nəticəsində 25 mülki şəxs həlak olub, 84 nəfər yaralanıb. Səfir dünya 

ictimaiyyətinin, o cümlədən Niderland mətbuatının bu vandalizm aktlarına susduğunu və ya bu barədə 

qeyri-obyektiv məlumat yaydığını bildirib. 

Səfir F.Axundov Niderlandın anti-türk, anti-İslam mövqeyində olan xristian təmayüllü populist 

partiyalarının Azərbaycana qarşı ədalətsiz, qeyri-konstruktiv münasibəti və ölkə ictimaiyyətini yanlış 

məlumatlandırması ilə bağlı narahatlığını bildirib, Ermənistan maraqlarını qoruyan millət vəkillərinin 

ölkəmizə qarşı sanksiyaların irəli sürülməsinə dair təkliflərin Azərbaycan–Niderland münasibətlərinə xələl 

gətirdiyini qeyd edib. 

Diplomat, eyni zamanda, S.Koopmansın təmsil etdiyi hakim partiyanın Azərbaycana qarşı obyektiv 

mövqe tutduğuna, irqçi və milliyyətçi millət vəkillərinə ölkəmizə qarşı sanksiya tətbiqi ilə bağlı təkliflərinin 

hüquqi baxımdan qeyri-legitim olduğunu bildirdiyinə görə ona təşəkkür edib. 

Səfir diqqətə çatdırıb ki, Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan Ordusu yalnız ölkəmizin işğal 

olunmuş ərazilərində yerləşdirilmiş legitim hərbi obyektləri hədəfə alır. 

F.Axundov Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan vətəndaşları olduqlarını, onların 

bütün hüquqlarının Azərbaycan dövləti tərəfindən qorunacağını bildirib. 

Görüşdə regiondakı geosiyasi münasibətlər də müzakirə edilib. 
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UNİCEF Dağlıq Qarabağ və ətrafında gedən bir aylıq döyüşlərə dair bəyanat yayıb 

 

[02:46] 29.10.2020  

 

“10 aylıq Narin, 1 yaşlı Mədinə, 8 yaşlı Aysu, 9 yaşlı Viktoriya, 13 yaşlı Şəhriyar, 13 yaşlı Artur,14 

yaşlı Fərid, 15 yaşlı Fidan, 15 yaşlı Nigar, 16 yaşlı Orxan. Bunlar, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında 

və ondan kənarda bir ay davam edən döyüşlər zamanı öldürülən 10 uşağın adları və yaşlarıdır. 11 yaşlı 

oğlan və 12 yaşlı qızın adları hələlik açıqlanmayıb”. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə UNİCEF-in Dağlıq Qarabağ və ətrafında gedən bir aylıq 

döyüşlərə dair yaydığı bəyanatda bildirilib. 

Bəyanatda qeyd edilib ki, 130 mindən çox insan evlərindən didərgin düşüb, 76 məktəb və uşaq 

bağçasına ziyan dəyib, bir doğum evi top atəşinə tutulub. Mülki bölgələrə gündəlik endirilən raket 

hücumlarının psixoloji təsirinə məruz qalan saysız-hesabsız uşaqlar qorxu keçirirlər. 

Riayət olunmayan üç atəşkəs anlaşması fonunda davam edən dörd həftəlik döyüşlərin uşaqlar üçün 

acı nəticəsidir. UNICEF uşaqların bundan sonra da həlak olmaması üçün döyüşlərin dərhal və tam 

dayandırılması üçün bir daha müraciət edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1679 
 

Azərbaycan Prezidenti: Biz Qərb dünyasından həmrəylik gözləmirdik və gözləmirik 

 

[02:00] 29.10.2020  

 

Bütün bu işğal illəri ərzində Ermənistanın qınanması nədən ibarət olub? Məgər bu, ittiham idimi, 

xeyr. Məgər kimsə Ermənistanı işğala görə qınayıbmı? Bəli, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələri qəbul edilib. Bəli, sonra biz öz səylərimizlə BMT Baş Assambleyasının və Qoşulmama 

Hərəkatının qətnamələrinin qəbul edilməsinə nail olduq. Hətta Avropa Parlamentinin də. Lakin onlar, 

əlbəttə, nizamlama üçün hüquqi baza yaratdılar, amma ittihamları eşitmədik. Hətta atəşkəsin Ermənistan 

tərəfindən pozulması aydın olduqda belə. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Rusiyanın İnterfaks agentliyinə 

müsahibəsində söyləyib. 

"Moskvada atəşkəs əldə olunmasından heç bir gün keçməmiş onlar Gəncəyə zərbə endirdilər. İndi 

də Vaşinqtonda atəşkəs razılaşdırıldıqdan bir gün sonra, özü də bunun üçün onlar yalvarırdılar. Axı, atəşkəs 

barədə yalvaran onlar idi. Moskvada da, indi də Fransa tərəfinin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş atəşkəs 

pozulub. Bir gün keçmədi, onlar Bərdəni atəşə tutdular. Buna qədər isə onlar Tərtərdə dəfn mərasimini 

atəşə tutmuşdular. Orada 4 nəfər həlak olmuşdu. Bu, qeyri-insani əməllər onu göstərir ki, baxın, görün, biz 

kiminlə vuruşmağa məcburuq. Onlar üçün nə əxlaq normaları var, nə şərəf, nə ləyaqət. Ümumiyyətlə, 

müharibənin necə aparılması barədə anlayışları yoxdur. Ona görə də onlar müharibəni belə aparırlar", - 

deyə dövlətimizin başçısı bildirib. 

Prezident deyib ki, hətta hər bir rəqibə, düşmənə də müəyyən dərəcədə hörmət etmək lazımdır, 

çünki qaydalar, o cümlədən müharibənin aparılması qaydaları var: "Erməni tərəfi üçün bu qaydalar yoxdur. 

Ona görə də biz Ermənistanın pislənəcəyinə o qədər də ümid etmirdik. Bizi qardaş Türkiyə dəstəkləyir. 

Bizi Pakistan, Türkiyə Prezidenti, Pakistanın Baş Naziri açıq dəstəkləyirlər. Onlar dəfələrlə bizi 

dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Bizi çox ölkələr dəstəkləyir. Lakin biz dünya birliyi dedikdə, nə üçünsə 

həmişə Qərb dünyası başa düşülür. Bax, oradan biz həmrəylik gözləmirdik və gözləmirik". 
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Nazir Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali 

nümayəndəsi ilə telefon danışığı baş tutub 

 

[01:35] 29.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqının xarici və 

təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borel ilə telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, nazir 

Ceyhun Bayramov ali nümayəndəni Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən humanitar atəşkəsin kobud 

şəkildə pozulması, mülki şəxslərin və infrastrukturun hədəf alınması, dinc əhali arasında çoxsaylı tələfata 

nail olmaq üçün kasetli bombalardan istifadə edilməsi ilə bağlı məlumatlandırıb. Nazir Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 27 və 28 oktyabr tarixlərində Bərdə şəhərinə raket hücumları ilə mülki şəxslərin məqsədyönlü 

şəkildə qətlə yetirildiyini qeyd edib. O vurğulayıb ki, bu Ermənistanın törətdiyi növbəti müharibə 

cinayətidir və bu cinayətə görə tam məsuliyyəti Ermənistan daşıyır. 

Aİ-nin ali nümayəndəsi Jozef Borel mülki əhalinin atəşə tutulması ilə bağlı təəssüfünü ifadə edib 

və mülki şəxslərin hədəf alınmasının yolverilməzliyini vurğulayıb. Eyni zamanda o, münaqişənin sülh yolu 

ilə həllini təmin etmək üçün tərəflər arasında dialoqun bərpa olunmasının vacibliyini qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1681 
 

Prezident İlham Əliyev: Erməni tərəfinin itkisi 5 min və daha çox ola bilər 

 

[01:19] 29.10.2020  

 

Prezident İlham Əliyev Rusiyanın İnterfaks agentliyinə müsahibəsində Ermənistanın mümkün 

itkilərinə dair mülahizələrini açıqlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə sualı cavablandıran dövlətimizin başçısı deyib: "Baxın, hətta 

tam riyazi cəhətdən. 256 tank məhv edilib, bu, dünənki gün üçün olan məlumatdır. Hər gün bu rəqəm artır. 

Hesablayın, orada hərəsində 3-4 nəfər var. Bu, artıq təxminən min nəfər. Sonra 50-dən çox piyadaların 

döyüş maşını məhv edilib. Orada təxminən neçə nəfərin olduğu aydındır. Yüzlərlə artilleriya topları. Hər 

birində bir neçə nəfər. 6 ədəd S-300 qurğusu, 40-a yaxın “Osa”, “TOR”, “KRUQ”, “KUB” zenit-raket 

kompleksləri. 400, bəlkə də 400-dən çox yük maşını, onların böyük hissəsi məhv edilib, həm hərbi 

qulluqçularla, həm də döyüş sursatı ilə birgə. Əgər bunları hesablasaq, hələ nə qədər səngərlərdə məhv 

edilib. Axı, biz bu səngərləri, təmas xəttini keçmişik. Bu kadrlar internetdə var. Yəni, bizim məlumata görə, 

təkcə erməni tərəfinin itkisi 5 min və daha çox ola bilər, yaralananlar isə müharibədə bir qayda olaraq, 2-3 

dəfə çox olur". 

Prezident qeyd edib ki, biz itkilərimizi sonra açıqlayacağıq. "Lakin deməliyəm ki, onlar xeyli azdır. 

Silahlı toqquşmanın xarakteri, mürəkkəb relyef və ermənilərin 30 il ərzində qurduqları istehkamlar nəzərə 

alınarsa, hesab edirəm ki, hər bir insan həyatı dəyərlidir, lakin bütün bunlarla bərabər, bizim itkilərimiz 

minimaldır", - deyə dövlətimizin başçısı bildirib 
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İranın Azərbaycandakı səfirliyi Bərdənin raket atəşinə tutulmasını sərt şəkildə pisləyib 

 

[00:03] 29.10.2020  

 

İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi ermənilərin Bərdə şəhərini 

raket atəşinə tutmasına və nəticədə mülki insanların həlak olmasına münasibətini açıqlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, səfirliyin açıqlamasında Azərbaycanın mülki obyektlərinin vurulması 

və insan tələfatını sərt şəkildə pisləyir və buna son qoyulmasını tələb edir. 

İran səfirliyi hesab edir ki, mülki şəxslərə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyat beynəlxalq hüquq 

normalarına zidd olmaqla yanaşı, həm də hərbi cinayətdir. 

Səfirlik həlak olanların yaxınlarının dərdinə şərik çıxdığını və onlara dərin hüznlə başsağlığı 

verdiyini qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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28 oktyabr 

 

Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın nə qədər xoşuna gəlməsə də, Türkiyə artıq nizamlamaya 

cəlb olunub 

 

[22:55] 28.10.2020  

 

Nizamlamada Türkiyənin səmərəli rolunu görürük. Türkiyə bizə qardaş dövlətdir. Türkiyə dünyada 

yeganə ölkədir ki, Cənubi Qafqazın üç ölkəsi ilə onun dövlət sərhədləri var. Hazırda Türkiyə təkcə regional 

problemlərlə bağlı bir sıra məsələlərdə deyil, həm də qlobal planda həlledici söz sahibidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Rusiyanın İnterfaks agentliyinə 

müsahibəsində münaqişənin nizamlanmasında Türkiyənin rolundan danışarkən bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Türkiyə həm də tamamilə müstəqil xarici siyasət yürüdür. Mənim 

bildiyimə görə bu da, hamıya komanda verməyə adət edənləri çox qıcıqlandırır. Türkiyə bizim etibarlı 

tərəfdaşımız, Azərbaycanın dostu, həm də Rusiya ilə çox sıx münasibətləri olan ölkə kimi, zənnimcə, 

hökmən mühüm rol oynayacaq. O, artıq indi həmin rolu oynayır. Rusiya və Türkiyə prezidentləri, bu 

ölkələrin Xarici İşlər nazirləri, Müdafiə nazirləri daim əlaqə saxlayırlar, bu məsələləri müzakirə edirlər. Bu, 

onu göstərir ki, Türkiyə artıq cəlb olunub, Ermənistanın nə qədər xoşuna gəlməsə də. Lakin, mən əminəm, 

Ermənistan bunu etiraf etməyə və bununla razılaşmağa məcbur olacaq”. 

 

AZƏRTAC 
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Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun 

fəaliyyətsizliyindən narazılıq ifadə olunub 

 

[22:50] 28.10.2020  

 

Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev Fransa Milli Assambleyasının sədrinin 

diplomatik müşaviri Nataşa Rimbonla görüşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə qarşı tərəf Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

haqqında ətraflı məlumatlandırılıb. 

Bildirilib ki, sentyabrın sonunda Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təxribat törədib və Azərbaycanın 

BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək əks-

hücum əməliyyatlarına başlayıb. 

Vurğulanıb ki, Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini və infrastrukturunu hədəfə alır. Oktyabrın 

27-də döyüş zonasından kənarda yerləşən Bərdə şəhərinin yaşayış massivinin Ermənistan ordusu tərəfindən 

"Smerç" qurğusundan kasetli bombalarla atəşə tutulub, nəticədə uşaqlar da daxil olmaqla çox sayda insan 

həlak olub. Bununla yanaşı, ölkəmizin ikinci böyük şəhəri Gəncənin oktyabrın 11-i və 17-də Ermənistan 

tərəfindən ballistik raketlərlə atəşə tutulması nəticəsində qadın və uşaqlarda daxil olmaqla, 27 mülki şəxs 

həlak olub, 140-dan çox dinc sakin yaralanıb. 

Dağlıq Qarabağın tarixi və hazırkı müharibə, eləcə də mülki əhalinin erməni silahlı qüvvələri 

tərəfindən raket atəşinə tutulması və onun nəticələrini əks etdirən şəkillərdən ibarət broşür qarşı tərəfə 

təqdim olunub. Səfir Ermənistanın törətdiyi bütün bu müharibə cinayətlərinin, özünü insan hüquqlarının 

qoruyucusu hesab edən Fransa Parlamenti tərəfindən qınanılmamasının narazılıq doğurduğunu vurğulayıb, 

bu cinayətlərin sərt şəkildə qınanılmasına bir daha çağırış edib. 

Səfir Milli Assambleyada qondarma "Dağlıq Qarabağ respublikası"nın tanınması ilə bağlı 34 

deputatın irəli sürdüyü qətnamə layihəsinin Assambleyanın rəsmi saytında yerləşdirilməsinə Azərbaycan 

tərəfinin qəti etirazını diqqətə çatdırıb. 

Qeyd edilib ki, bu layihə açıq şəkildə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş 

çağırışdır. Minsk qrupunun həmsədri kimi münaqişənin həlli prosesində bitərəf qalmalı olan Fransada bu 

sənədin müzakirəyə çıxarılması iki ölkə arasındakı münasibətlərə mənfi təsir edə və ağır fəsadlarla 

nəticələnə bilər. 

Görüşdə Milli Assambleyada Fransa-Ermənistan dostluq qrupunun sədrinin Ermənistanın 

mənafeyini Fransa vətəndaşı kimi yox, Ermənistan vətəndaşı kimi qoruduğunu, həmin fəaliyyət 

çərçivəsində digər deputatları səfərbər etdiyi, regionlarda və digər yerli ərazi vahidlərində, eləcə də 

mətbuatda Ermənistanın maraqlarını müdafiə etdiyi, bununla da Fransa Respublikasının deputat 

səlahiyyətlərini pozduğu vurğulanıb. 

R. Mustafayev Fransa-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Pyer-Alən Rafanın 

fəaliyyətsizliyini sərt tənqid edib. Onun Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi müharibə cinayətləri ilə 

əlaqədar nəinki heç bir reaksiya vermədiyini, ümumiyyətlə həm səfirliklə, həm də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisindəki dostluq qrupunun üzvləri ilə əlaqə saxlamadığı qeyd edilib. P.-

A.Rafanın səfirliyin və Milli Məclisdə fəaliyyət göstərən dostluq qrupunun üzvlərinin dialoq çağırışlarına 

da reaksiya vermədiyi pislənilib, onun fəaliyyətsizliyinin dostluq qrupunun fəaliyyətini iflic etdiyi və 

praktiki olaraq blok vəziyyətinə saldığı vurğulanıb. Qeyd olunanlarla əlaqədar Azərbaycan tərəfinin qəti 

etirazı Fransa Milli Assambleyası sədrinin diplomatik müşavirinin diqqətinə çatdırılıb. 

 

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
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Gənc zabitin dəqiq hesablamalarla verdiyi koordinatlar əsasında düşmən hədəfləri darmadağın 

edilib  

 

[22:30] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti leytenant Salmanov Fəqan Rzalı oğlu döyüş meydanında 

şəxsi bacarığı ilə seçilən hərbi qulluqçulardandır. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən 

məlumata görə, onun dəqiq hesablamaları ilə verdiyi çox sayda hədəflər məhv edilib. 

Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Həsənov Novruz Muxtər oğlu da 

torpaqlarımızın işğalçılardan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə verilən döyüş tapşırığının 

öhdəsindən layiqincə gəlir. 

N.Həsənov top komandiri olaraq dəqiq atəşlə düşmənin 3 ədəd KS-19 topunu məhv edib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün baş verənlər Paşinyanın düşünülməmiş və təhlükəli fəaliyyətinin 

nəticələridir 

 

[22:11] 28.10.2020  

 

Çoxları sual verir, bu hərbi toqquşmalar nə üçün məhz indi baş verdi? Nə üçün əvvəl olmadı? Hətta 

Azərbaycana qərəzli münasibət bəsləyənlər və Ermənistanı açıq dəstəkləyənlər də özlərinə bu sualı 

verməyə məcburdurlar. Axı, 1994-cü il atəşkəs anından 26 il keçib. Bütün bu illər ərzində toqquşmalar 

olub, qurbanlar olub, lakin belə miqyasda olmayıb. Birdən-birə nə baş verib? Axı, Azərbaycanda heç nə 

dəyişməyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Rusiyanın İnterfaks agentliyinə 

müsahibəsində Ermənistanın davakar ritorikası ilə bağlı suala cavabında bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Mən 17 il nizamlamaya dair danışıqlar aparmışam. Ermənistanın 

əvvəlki iki prezidenti ilə biz baza prinsiplərinin razılaşdırılması üzrə kifayət qədər ciddi yol keçmişik. Buna 

görə də obyektiv müşahidəçilərə aydındır ki, təqsir bizdə deyil, təqsir Ermənistanın baş nazirinin bu cür 

qeyri-adekvat, irrasional, təhlükəli davranmasındadır. Ermənistanın əvvəlki rəhbərlərindən heç biri 

Azərbaycan xalqının ünvanına bu cür təhqiramiz çıxışları özünə rəva görmürdü. Onların heç biri cinayətkar 

Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısı üçün Şuşada inauqurasiya təşkil etməyi özünə rəva görmürdü. Onların 

heç biri Cenevrə Konvensiyasını nümayişkaranə şəkildə pozmaqla lovğalanmır, Livan ermənilərinin Dağlıq 

Qarabağda, o cümlədən Şuşada məskunlaşdırılmasını nümayiş etdirmirdi. Onların heç biri qondarma 

“Dağlıq Qarabağ parlamenti”ni Xankəndidən Şuşaya köçürməyə hazırlaşmırdı və sair və ilaxır”. 

Bütün bunların baş nazir Paşinyanın düşünülməmiş və təhlükəli fəaliyyətinin nəticələri olduğunu 

söyləyən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, onun ölkə daxilindəki bəyanatlarını şərh etməyəcək. “Lakin 

onun nizamlama ilə bağlı məsələlərdə etdikləri Ermənistan üçün çox təhlükəlidir. Bu gün Ermənistan bunu 

aydın görür. Buna görə düşünürəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri sabah Ermənistanın xarici işlər 

nazirinin qarşısında məsələni dəqiq qoymalıdırlar. Başa düşürəm, o, çətin vəziyyətdədir. O, öz rəhbərinin 

qeyri-adekvat davranışına görə cavab verməli olur. Həqiqətən o, acınacaqlı vəziyyətdədir. O, vəziyyətdən 

necəsə çıxmalı, sizin qeyd etdiyiniz kimi, bu qeyri-ardıcıl hərəkətləri izah etməli olacaq. Paşinyan gah ağrılı 

güzəştlərdən danışır, gah deyir ki, məsələnin diplomatik həlli yoxdur, sonra deyir ki, kompromisə getməyə 

hazırdır, daha sonra deyir ki, Qarabağı axıra qədər müdafiə edəcək. Gah deyir ki, Qarabağ Ermənistandır, 

sonra deyirdi ki, biz danışıqları Dağlıq Qarabağla aparmalıyıq. Yəni, bir-birini tamamilə qarşılıqlı istisna 

edən qeyri-adekvatlıq palitrası. Buna görə də düşünürəm ki, sabah bu məsələlərin çoxu aydınlaşacaq”, - 

deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Baza prinsiplərində beş rayonun qaytarılmasını nəzərdə tutan birinci mərhələ 

aktuallığını itirib 

 

[22:06] 28.10.2020  

 

Bilirsiniz ki, sabah Cenevrədə Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər nazirləri arasında 

danışıqlar olmalıdır. Erməni tərəfin baza prinsiplərinə nə dərəcədə sadiq olduğunu orada görəcəyik. Bundan 

sonra biz həmin prinsiplərin hazırda nə dərəcədə aktual olub-olmadığını artıq özümüz qiymətləndirəcəyik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu Rusiyanın İnterfaks agentliyinə 

müsahibəsində baza prinsiplərinin bu gün nə dərəcə aktual olmasına münasibət bildirərkən deyib. 

“Birinci mərhələdə beş rayonun qaytarılmasının nəzərdə tutulmasına gəldikdə isə, əlbəttə, indi bu, 

artıq aktual deyil. Ona görə ki, baza prinsiplərində ərazilərin qaytarılmasının növbəliliyi müəyyən 

edilmişdi. Birinci mərhələdə beş rayon, Kəlbəcər və Laçın rayonları ikinci mərhələdə. Sonra isə artıq 

azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ ərazisinə qaytarılması. Prinsip etibarilə, bütün məcburi köçkünlərin 

əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılması. Buna görə də biz birinci mərhələni praktiki olaraq başa çatdırmışıq”, 

- deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Prezident deyib ki, əgər indi erməni tərəfi baza prinsiplərinə sadiq olduğunu bildirərsə, biz dərhal 

hazırda işğal altında olan Laçın, Kəlbəcər rayonlarının və Ağdam rayonunun bir hissəsinin Azərbaycanın 

nəzarətinə verilməsi barədə danışacağıq: “Beləliklə, biz müəyyən dərəcədə vasitəçilərin də işlərini 

asanlaşdıracağıq. Ona görə ki, mühüm bəndlərdən biri artıq həyata keçiriləcək və bizim hansısa ikinci 

mərhələni gözləməyimiz lazım olmayacaq. O mərhələ dərhal başlamalıdır. Əgər biz siyasi nizamlama 

barədə razılığa gəlsək, erməni qoşunları Kəlbəcər və Laçın rayonlarından, habelə Ağdam rayonunun bir 

hissəsindən dərhal çıxarılmalıdır”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1688 
 

Nazir Ceyhun Bayramov və İsveçrənin Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri arasında 

telefon danışığı baş tutub 

 

[22:03] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və İsveçrənin Federal Xarici 

İşlər Departamentinin rəhbəri İqnasio Kassis arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, telefon 

danışığı zamanı nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın təcavüzkar siyasəti, bölgədəki ən son yüksək 

gərginlik, Bərdə şəhəri də daxil olmaqla, Ermənistanın cəbhə bölgəsindən aralıda yerləşən və heç bir hərbi 

hədəf əlamətləri olmayan, mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı əraziləri atəşə tutması barədə həmkarını 

məlumatlandırıb. 

O, günahsız mülki əhalinin atəşə tutulmasının müharibə cinayətləri olduğuna diqqət çəkib. Nazir 

Ceyhun Bayramov, habelə həmkarına Ermənistan tərəfindən xaincəsinə edilən raket hücumları nəticəsində 

mülki şəxslər arasında olan itkilər barədə məlumat verib. 

İqnasio Kassis, öz növbəsində, mülki şəxslərə qarşı hücumlarla bağlı narahatlığını ifadə edib. O, 

İsveçrənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsinə dair mövqeyini bir daha təkrar edib. İqnasio 

Kassis münaqişənin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı rolu olacağı təqdirdə, ölkəsinin yardım etməyə hazır 

olduğunu qeyd edib. 
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Prezident İlham Əliyev: Hərbi-siyasi nizamlama yeganə mümkün yoldur 

 

[22:00] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında öz üstünlüyünü sübut etdi. İşğal edilmiş ərazilərin xeyli 

hissəsi bu bir ay ərzində azad olundu. Erməni tərəfinin təqribən 30 il ərzində işğal olunmuş torpaqlarda 

möhkəmləndirilmiş rayonlar yaratmasını nəzərə alsaq, orada bir neçə müdafiə xətti var idi. Ərazinin relyefi 

də erməni tərəfi üçün daha əlverişlidir, çünki ora dağlıq ərazidir və bizim hərbi qulluqçular əks-hücum 

əməliyyatlarını həyata keçirərkən həm mühəndis qurğularını, həm də dağlıq relyefi adlamalı olurdu. Buna 

görə də bütün bu amillər nəzərə alınmaqla, ölkəmizin ərazilərinin xeyli hissəsi bir ay ərzində azad edildi və 

bu, göstərir ki, Azərbaycan Ordusunun dünyada ən yaxşı döyüş qabiliyyətinə malik ordulardan biri hesab 

edilməsi əbəs deyildi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Rusiyanın İnterfaks agentliyinə 

müsahibəsində ötən bir ayı münaqişənin hərbi-siyasi nizamlanması baxımından dəyərləndirərkən söyləyib. 

Dövlətimizin başçısı sözünə davam edərək deyib: “Ölkələrin hərbi potensialının dəyərləndirilməsi 

ilə məşğul olan qurumların vaxtaşırı dərc etdiyi reytinqlərə əsasən, Azərbaycan Ordusu dünyanın aparıcı 

50 ordusu sırasındadır. Həm peşəkarlıq, həm təlim, həm döyüş qabiliyyəti, ən başlıcası mənəvi döyüş ruhu, 

əlbəttə ki, Azərbaycan Ordusunun texniki təchizatı da çox cəhətdən bizim uğurumuza kömək edib. Biz 

Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini, Xocavənd rayonunun bir hissəsini azad etmişik. 

Azərbaycan Ordusunun uğurlu fəaliyyəti, uğurla irəliləməsi davam edir”. 

Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan münaqişənin nizamlanmasının hərbi mərhələdən siyasi 

mərhələyə keçməsini istəyir. “Lakin təəssüf ki, erməni tərəfi atəşkəs rejimini artıq üçüncü dəfə kobud 

şəkildə pozaraq, bizim azad etdiyimiz əraziləri yenidən işğal etməyə cəhd göstərərək qarşıdurmanı davam 

etməyə doğru yönəldir. Buna görə sizin sualınıza bir daha cavab verirəm - hərbi-siyasi nizamlama yeganə 

mümkün yoldur. Biz istərdik ki, hərbi faza danışıqlar masası arxasında başa çatsın, Azərbaycan ərazilərinin 

bundan sonra da işğaldan azad olunması məsələləri həll edilsin”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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İran Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi: Mülki şəxslərə atəş açmaq hərbi cinayətdir 

 

[21:45] 28.10.2020  

 

Azərbaycanın Bərdə şəhərinin Ermənistan tərəfindən raket atəşinə tutulması və nəticədə mülki 

insanların həlak olması beynəlxalq qanunlara zidd olmaqla yanaşı, həm də hərbi cinayətdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İran Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Xarici İşlər nazirinin 

müavini Abbas Ərakçı Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, rəsmi Tehran bu 

hadisəni şiddətlə qınayır və belə hallara son qoyulmasını tələb edir. 

A.Ərakçı Azərbaycan dövlətinə və xalqına başsağlığı verib. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair İranın təkliflər irəli sürdüyünü 

diqqətə çatdıran A.Ərakçı qeyd edib ki, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması İranın xarici siyasətinin 

əsas prinsipidir. İran həmişə Azərbaycan ərazilərinin işğal altında qalmasına müxalif olub. 

Azərbaycanın İran ilə sərhəd rayonlarının işğaldan azad olunmasının şad xəbər olduğunu bildirdi. 

Bu bölgədə İran ilə Azərbaycan birgə “Xudafərin” və “Qız qalası” su bəndi inşa edirlər. Artıq ölkələrimiz 

su bəndlərindən və onların üzərində tikilən Su Elektrik Stansiyasından səmərəli istifadə edəcəklər. 

A.Ərakçı Moskva, Yerevan və Ankaraya da səfər edəcəyini bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Nazir Ceyhun Bayramovun Böyük Britaniyanın Avropa Qonşuluğu və Amerikalar üzrə Dövlət 

Naziri ilə telefon danışığı olub 

 

[21:19] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Böyük Britaniyanın Avropa 

Qonşuluğu və Amerikalar üzrə Dövlət Naziri Vendi Morton ilə telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, nazir 

Ceyhun Bayramov həmsöhbətinə Ermənistan silahlı qüvvələrinin üçüncü dəfə razılaşdırılmış humanitar 

atəşkəs rejimini və beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq mülki Azərbaycan 

əhalisini qəsdən hədəfə aldığını bildirib. Ermənistanın münaqişə zonasından çox uzaqda yerləşən Bərdə 

şəhərinə raket hücumlarının müharibə və insanlığa qarşı cinayət olduğunu bildirib. Nazir Azərbaycanın 

dinc əhalisinə qarşı törədilən qəddar hücumlara görə bütün məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyinin daşıdığını 

vurğulayıb. 

Nazir Vendi Morton öz növbəsində mülki insan tələfatı ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib və 

mülki şəxslərə qarşı hücumların yolverilməz olduğunu bildirib. O, bölgədəki gərginliyin azaldılmasının 

vacibliyini vurğulayıb. 
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Bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələrinə tab gətirə bilməyərək döyüş meydanından qaçan düşmən 

qüvvələri məhv edilib 

 

[20:55] 28.10.2020  

 

Bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələrinə tab gətirə bilməyərək döyüş meydanından qaçan düşmən 

qüvvələri məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 
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Türk Şurası Ermənistanın Azərbaycan şəhərlərinə hücumlarını qətiyyətlə pisləyir 

 

[20:33] 28.10.2020  

 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) Baş katibi Bağdad Amreyev Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda son zamanlar Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin beynəlxalq humanitar hüquqa və Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə zidd olaraq 

Azərbaycan şəhərlərinə, mülki əhaliyə və ictimai obyektlərə hücumlarını qətiyyətlə pislədiyini, qardaş 

Azərbaycan xalqı ilə bu həlledici tarixi dönəmdə həmrəy olduğunu qeyd edib. 

Məktubda, həmçinin vurğulanır ki, Türk Şurası Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

ərazilərini və onlar üzərində suverenliyini tam şəkildə bərpa etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

müvafiq qətnamələrinə və beynəlxalq hüquqa əsaslanan haqlı mübarizəsini dəstəkləyir. 

Bağdad Amreyev Azərbaycanın dövlət bayrağının onun azad edilmiş əzəli torpaqlarında daim 

dalğalanacağına inamını ifadə edib. 
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Pakistan Milli Assambleyası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü və mülki əhaliyə 

hücumlarını qəti pisləyən qətnamə qəbul edib 

 

[20:21] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Pakistan Milli Assambleyası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü və 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qəddar hücumlarını qəti pisləyən 

qətnamə qəbul edib. Qətnamə millət vəkili, sabiq spiker Sərdar Ayaz Sadiqin təşəbbüsü ilə Assambleyaya 

təqdim olunub və yekdilliklə təsdiqlənib. 

Xatırladaq ki, 2012-ci il fevral ayının 1-də Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi, 2017-ci ilin 

fevral ayının 2-də isə Pakistan Milli Assambleyasının Xarici İşlər üzrə Daimi Komitəsi Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən və Xocalı soyqırımını tanıyan qətnamələr qəbul edib. 

Qətnamə bütövlükdə Pakistan Milli Assambleyasının mövqeyini əks etdirir. 

  

Qulu Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev İran Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib 

 

[20:15] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də İran İslam Respublikası 

Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Xarici İşlər nazirinin müavini Seyid Abbas Əraqçinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər ki, qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Xoş gəlmisiniz. Şadam sizi görməyimə. 

Artıq bir aydır ki, müharibə gedir. Bizim xalqımız üçün bu, Vətən müharibəsidir. Biz torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edirik. Bu, beynəlxalq hüququn və tarixi ədalətin bərpasıdır. 

Bu gün bir neçə kənd işğalçılardan azad edildi. Ancaq Ermənistan namərd hücumlarla bizim mülki 

vətəndaşlarımızı hədəfə alıb. Bir neçə saat bundan əvvəl Bərdəyə bir neçə raketlə atəş açmışdır və bu atəş 

nəticəsində 21 nəfər mülki şəxs həlak oldu, 70-dən çox dinc insan yaralandı. Ölənlərin sayı arta bilər. 

Dünən də Ermənistan Bərdəyə, yenə də mülki əhaliyə zərbə vurmuşdur. Bu zərbə nəticəsində dörd 

nəfər həlak oldu, onlardan biri yeddi yaşlı qız uşağıdır. Döyüş meydanında qabağımızda dura bilməyən 

Ermənistan bax, belə əxlaqsız addımlarla bizə zərbə vurmaq istəyir, bizi durdurmaq istəyir. Amma buna 

nail ola bilməyəcək. 

Bir də ki, üçüncü dəfə elan olunmuş və Ermənistanın xahişi ilə razılaşdırılmış atəşkəsi kobudcasına 

pozur. Birinci dəfə oktyabrın 10-da Moskvada o məlum bəyannamə qəbul olunandan sonra bir gün 

keçməmiş Ermənistan öz ərazisindən ballistik raketlərlə Gəncə şəhərini atəşə tutmuşdur. Hər kəs bilir ki, 

bu atəşkəsi Ermənistan pozub, bu dəfə də Ermənistan pozub. İndi işğaldan azad edilmiş şəhər və 

kəndlərimizdə mövcud olan vəziyyət tam aydındır. Demək olar ki, bütün şəhər və kəndlərimiz dağıdılıb. 

Qəbirlər, tarixi abidələr, bütün binalar dağıdılıb. Elə bil ki, vəhşi qəbilə bu torpaqları işğal altında saxlayıb. 

Bizim məscidlərimiz ermənilər tərəfindən dağıdılıb və təhqir edilib. Zəngilan rayonunda ermənilər 

tərəfindən dağıdılmış məsciddə onlar donuz saxlayırdılar. Bu kadrlar internetdə var. Bütün dünya, bütün 

müsəlman aləmi görür ki, biz hansı vəhşilərlə mübarizə aparırıq. Amma bir daha demək istəyirəm ki, bizi 

heç nə durdura bilməz. Əgər Ermənistan öz xoşu ilə işğal edilmiş qalan torpaqlardan çıxmasa, onları oradan 

da qovacağıq. 

Məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan-İran dövlət sərhədi tam bərpa edilib. Bu 

münasibətlə mən Azərbaycan və İran xalqlarını təbrik etmişəm. Göstəriş vermişəm ki, bizim sərhəd 

xidmətimiz tezliklə bu sərhədin bütün mühafizə infrastrukturunu yaratsın. Bu işlərə start verildi. İran-

Azərbaycan sərhədinin digər istiqamətlərindəki kimi, bu istiqamət də dostluq, qardaşlıq sərhədi olacaqdır. 

Bildiyiniz kimi, bir neçə il bundan əvvəl Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqları və su anbarları 

haqqında İran-Azərbaycan müqaviləsi imzalanmışdır. Mən indi hökumətə göstəriş vermişəm ki, biz 

tərəfdən işçi qrup yaradılsın. Mən xahiş edirəm ki, İran tərəfindən də müvafiq qurum təhkim edilsin ki, 

tezliklə bu məsələləri müzakirə edək və bu obyektin birgə istismarı haqqında razılığa gələk. 

Xahiş edirəm ki, hörmətli cənab Prezident Həsən Ruhaniyə mənim təşəkkürümü çatdırın. O, bu 

müddət ərzində mənə telefonla zəng etmişdi. Bizim çox yaxşı söhbətimiz olub. Sizi də Azərbaycana ezam 

edib, biz bunu yüksək qiymətləndiririk. İran-Azərbaycan əlaqələri son illər ərzində çox sürətlə inkişaf edib 

və hesab edirəm ki, tarixdə ən yüksək səviyyəyə qalxıb. İmzalanmış bütün sənədlər və əldə edilmiş 

razılaşmalar icra olunur. Bizim möhkəm tarixi köklər üzərində qurulmuş əlaqələrimiz əminəm ki, gələcəkdə 

də uğurla inkişaf edəcək. Bir daha xoş gəlmisiniz. 

Seyid Abbas Əraqçi dedi: 

-Cənab Prezident, mənə vaxt ayırdığınıza görə çox təşəkkür edirəm. 

Hər şeydən əvvəl bu gün Bərdə şəhərinin raket hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar həyatını itirmiş 

mülki insanlara, dinc insanların ölümünə səbəb olmuş bu hadisə ilə əlaqədar, orada şəhid olmuş insanlarla 

əlaqədar Sizə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə başsağlığı vermək istəyirəm. Siz də yaxşı 

bilirsiniz ki, İran İslam Respublikası elə ilk günlərdən Azərbaycanın ərazilərinin işğal olunmasına müxalif 

olub və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Mən özümə borc bilirəm, son günlərdə Azərbaycan 

Ordusunun döyüş meydanında əldə etdiyi qələbələr, işğal olunmuş ərazilərin bir hissəsinin azad edilməsi 

münasibətilə Sizi təbrik etmək istəyirəm. Bu yolda öz canını fəda edən bütün şəhidlər qarşısında baş əyirəm. 

Cənab doktor Həsən Ruhaninin isti salamlarını Sizə çatdırıram. 
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Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin salamlarına görə 

minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını İranın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 
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Anar Eyvazov: Heç bir təxribat qələbə əzmimizə və zəfər yolumuza mane ola bilməz 

 

[20:05] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdədə dinc əhaliyə qarşı “Smerç” tipli yaylım 

atəşli reaktiv sistemləri ilə raket zərbələri nəticəsində mülki əhalimiz arasında xeyli sayda ölənlər və 

yaralılar var. Azərbaycan Ordusu ilə üzləşməyi bacarmayan qorxaq düşmən bu dəfə də xaincəsinə mülki 

əhalimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 28-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, Ali Baş Komandanımızın qeyd etdiyi kimi, Bərdə sakinlərinin qisası yerdə 

qalmayacaq və döyüş meydanında işğalçılara bundan sonra da layiqli cavab veriləcək. Təkcə Bərdəni deyil, 

ötən müddət ərzində humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan düşmən Ermənistanın Berd, 

Çəmbərək, Vardenis və Gorus rayonları ərazisindən və işğal edilmiş ərazilərdən cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində yerləşən bölmələrimizin mövqelərini və cəbhəboyu bölgəyə yaxın yaşayış məntəqələrimizi 

artilleriya qurğularından, o cümlədən “Smerç” və “Qrad” tipli yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən atəşə tutub. 

Bundan başqa, Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində hücuma cəhd edən düşmən 

bölmələrimizin qətiyyətli zərbəsi ilə itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Nəticədə düşmənin xeyli 

sayda canlı qüvvəsi, bir neçə döyüş texnikası, o cümlədən “Osa” tipli zenit raket kompleksi, “Konkurs” 

tipli tank əleyhinə raket kompleksi, 3 “Qrad” tipli yaylım atəşli reaktiv sistemi, 2 “Qiasint” topu, 12 

artilleriya topu, minaatan və 6 avtomobil texnikası dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin özünün rəsmi “Twitter” hesabında qeyd etdiyi kimi, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Qubadlı, 

Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının ümumi olaraq 13 kəndi azad olunub. 

“Ermənistanda hərbi müqaviləlilər və polis əməkdaşları Azərbaycan Ordusu ilə döyüşə girməkdən 

imtina edirlər. Düşmənin ordu rəhbərliyi şəxsi heyət çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün 2000 nəfərdən 

ibarət heyətin toplanması barədə göstəriş verməsinə baxmayaraq, heç 300 nəfəri də yığa bilməyiblər. Eyni 

zamanda, düşmən bölmələrində ərzaq, silah, sursat və nəqliyyat vasitələrinin çatışmazlığı kəskin olaraq 

özünü büruzə verib. 

“Düşmən bilməlidir ki, Azərbaycanda dövlət–xalq-ordu birliyi sarsılmazdır. Heç bir təxribat qələbə 

əzmimizə və zəfər yolumuza mane ola bilməz. Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq şəhər və 

rayonlarımıza atəş açan düşmənin qüvvə və vasitələri ordumuz tərəfindən darmadağın edilib. Qələbə 

bizimlədir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu cür vəhşicəsinə hücumlar onu göstərir ki, ermənilərin 

qəddarlığının həddi yoxdur 

 

[19:44] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Bərdəyə növbəti dəfə raket hücumu ilə əlaqədar rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: 

“Bu gün Ermənistan silahlı qüvvələri dinc Azərbaycan şəhəri Bərdəyə növbəti dəfə qəddarcasına, 

qeyri-insani zərbə endiriblər. 

Zərbə nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70 nəfər ciddi xəsarət alıb. Təəssüf ki, qurbanların sayı 

artmaqda davam edir. 

Bu cür vəhşicəsinə hücumlar onu göstərir ki, ermənilərin qəddarlığının həddi yoxdur. 

Üstəlik, Azərbaycanın dinc mülki əhalisinə hər hücum Ermənistanın ağlını itirmiş hərbi-siyasi 

rəhbərliyinin total mənəvi tənəzzülünə dəlalət edir. 

Bu hücumların məqsədi aydındır - Azərbaycan xalqını qorxutmaq və bizim ordumuzu Ermənistan 

ərazisinə cavab zərbəsi endirməyə məcbur etmək. Bu, üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb etməyə imkan 

verərdi. 

Lakin düşmənimiz bilməlidir ki, heç nə bizi haqq yolundan dönməyə məcbur edə bilməz. Hər hücum 

bizi daha da güclü edir və işğal olunmuş ərazilərimizin erməni təcavüzkarlardan azad edilməsi kimi 

müqəddəs missiyanı başa çatdırmağın zəruri olmasına inandırır. 

Həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və yaralananların tezliklə sağalmalarını 

arzulayıram. 

Azərbaycan Ordusu düşməni döyüş meydanında sıxışdırdığı bu günlərdə biz həmrəyliyimizi qoruyub 

saxlamalı və Prezidentimizin ətrafında möhkəm birləşməliyik. 

Yalnız möhkəm yumruq kimi birləşməklə ədalətin zəfər çalmasına nail olacağıq, ona görə ki, 

Qarabağ Azərbaycandır! 

Uca Tanrı Vətənimizi və Azərbaycan xalqını qorusun!”. 

 

AZƏRTAC 
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Nazir Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə telefon danışıqları 

olub 

 

[19:30] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləri İqor Popov (Rusiya), Endryu Şofer (ABŞ) və Stefan Viskonti (Fransa) ilə telefon danışıqları 

olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, nazir 

Ceyhun Bayramov həmsədrlərə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən humanitar atəşkəsin bir daha kobud 

şəkildə pozulması barədə məlumat verib. O, oktyabrın 27-28-də Bərdə şəhərində dinc Azərbaycan 

əhalisinin məqsədyönlü şəkildə hədəf alındığını vurğulayıb. Nazir Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

münaqişə bölgəsindən uzaqda yerləşən şəhərlərdəki günahsız mülki şəxslərə, o cümlədən uşaqlara və 

qadınlara xaincəsinə hücum etdiyini bildirib. Nazir, həmçinin həmsədrlərə Ermənistan tərəfindən növbəti 

dəfə törədilən müharibə cinayəti nəticəsində mülki əhali arasında ağır tələfat barədə məlumat verib. 

Ceyhun Bayramov həmsədrləri Azərbaycan mülki vətəndaşlarına qarşı bu qeyri-insani hərəkətləri 

pisləməyə çağırıb. 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri mülki şəxslərin həyatını itirməsi ilə bağlı narahatlıqlarını 

bildiriblər. Onlar bölgədəki gərginliyin azaldılması və münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini 

vurğulayıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Bölmələrimiz şəhər və rayonlarımıza atəş açan düşməni məhv edib 

 

[19:14] 28.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq şəhər və rayonlarımıza atəş açan düşmənin qüvvə 

və vasitələrini Azərbaycan Ordusunun bölmələri darmadağın edib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə ABŞ-ın Dövlət katibinin müavini arasında telefon danışığı olub 

 

[18:50] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə ABŞ Dövlət katibinin 

müavini Stiven Biqan arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, telefon 

danışığı zamanı nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfinin beynəlxalq humanitar hüquq qarşısındakı 

öhdəliklərini kobud şəkildə pozaraq, razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejiminə üçüncü dəfə riayət 

etmədiyini, eyni zamanda, Bərdə şəhərində dinc Azərbaycan əhalisini qəsdən hədəfə aldığını vurğulayıb. 

Nazir münaqişə zonasından çox uzaqda yerləşən şəhərlərin uşaqlar və qadınlar da daxil olmaqla, günahsız 

mülki əhalinin Vaşinqton görüşündən sonra və nəzərdə tutulan Cenevrə danışıqları ərəfəsində Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən dəfələrlə hücumlara məruz qaldığını qeyd edib. Ceyhun Bayramov, həmçinin 

həmsöhbətinə Ermənistan tərəfindən xaincəsinə edilən raket hücumu nəticəsində mülki şəxslər arasında 

itkilər barədə məlumat verib. 

ABŞ dövlət katibinin müavini Stiven Biqan mülki itkilərdən ciddi narahatlığını dilə gətirib, mülki 

şəxslərə qarşı hücumların yolverilməz olduğunu bildirib. O, gərginliyin azaldılması və münaqişənin siyasi 

həllinə nail olmaq üçün tərəflərin müvafiq addımlar atmasının vacibliyini vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə XİN Ermənistanın azərbaycanlı mülki əhalini hədəfə almasını kəskin şəkildə pisləyən 

açıqlama yayıb 

 

[18:31] 28.10.2020  

 

Ermənistanın mülki əhalini qətlə yetirmək üçün apardığı xain siyasət Xocalı soyqırımının 

arxasındakı xəstə zehniyyətin təzahürüdür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin ermənilərin Azərbaycanda 

dinc əhalini hədəfə almasına dair açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir: “Dünənki vəhşi hücumdan sonra Ermənistan Azərbaycanın münaqişə 

zonasından uzaqda olan Bərdə şəhərində mülki əhaliyə qarşı yenidən vəhşi və xain bir hücum həyata 

keçirdi. İlkin məlumatlara əsasən, bu hücum nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70-dən artıq insan yaralanıb. 

Həyatını itirən qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, yaralıların tez sağalmalarını diləyirik. Can Azərbaycana 

başsağlığı verir, mətanətli olmasını diləyirik. 

Ermənistanın uşaq, gənc, yaşlı demədən mülki əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi bu alçaq hücumları 

lənətləyirik. Ermənistanın mülki əhalini terrora məruz qoymaq və qətlə yetirmək üçün apardığı xain siyasət 

Xocalı soyqırımının arxasındakı xəstə zehniyyətin təzahürüdür. İşğal etdiyi torpaqlardan çıxmamaq üçün 

hər yola baş vuran Ermənistanın hakimiyyəti ağıl və vicdanını itirmiş şəkildə hərəkət etməkdədir. Bu son 

hücum Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətləri siyahısında bir utanc vəsiqəsi olaraq yerini aldı. Başda 

Minsk qrupunun həmsədrləri olmaqla beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistana lazımi reaksiya verməsinin 

vaxtı çoxdan gəlib çatıb. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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İspaniya ictimaiyyəti Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə rayonunu raket atəşinə tutması barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[17:44] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Bərdə rayonunun ballistik 

raket atəşinə tutulması ilə əlaqədar ölkəmizin İspaniyadakı səfirliyi tərəfindən mətbuat açıqlaması 

hazırlanıb və yerli kütləvi informasiya vasitələri arasında yayılması təmin edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, açıqlamada deyilir: “Oktyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycanın Bərdə rayonuna “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemindən atılan raketlər 

nəticəsində 4 mülki şəxs, o cümlədən 1 uşaq həyatını itirib və aralarında uşaqlar və qadınlar olmaqla 13 

nəfər ciddi xəsarət alıb. 

Bu, son günlər ərzində beynəlxalq vasitəçilərin davamlı səyləri ilə üçüncü dəfə razılaşdırılmış 

humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüquqla bağlı 

öhdəliklərini heçə sayaraq törətdiyi növbəti müharibə cinayətidir. 

Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə 

Cenevrədə keçirəcəkləri görüşü ərəfəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti qanlı cinayətin 

törədilməsi təcavüzkar ölkənin münaqişənin siyasi həllində maraqlı olmadığının və hər vəchlə danışıqlara 

maneə törətmək məqsədi güddüyünün bariz nümunəsidir. 

Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı insanlıq əleyhinə cinayətin törədilməsinə görə Ermənistanın 

siyasi-hərbi rəhbərliyi tam məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan tərəfi cinayətkarların ədalət məhkəməsi 

qarşısında cavab verməsini təmin etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti qəti mövqe sərgiləməyə çağırır”. 

 

Nigar Cəfərli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid 

 

AZƏRTAC 
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Qazaxıstan səfiri: Bu cür aktlar beynəlxalq humanitar hüququ və atəşkəs haqqında razılaşmaları 

kobudcasına pozur 

 

[17:33] 28.10.2020  

 

Azərbaycanın Bərdə şəhərinin dinc insanların ölümü ilə nəticələnən raket atəşinə məruz qalması 

barədə məlumatı böyük həyəcanla və təəssüflə qarşıladım. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Serjan Abdıkarimov bildirib. 

Səfir qeyd edib ki, bu cür aktlar beynəlxalq humanitar hüququ və atəşkəs rejimi haqqında 

razılaşmaları kobudcasına pozur. 

Xatırladaq ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdə şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində 21 

dinc sakin həlak olub, 70-ə yaxın şəxs isə yaralanıb. 

 

AZƏRTAC 
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XİN Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəyə raket hücumu ilə bağlı bəyanat yayıb 

 

[17:30] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 28-də 

Bərdəyə raket hücumu ilə bağlı bəyanat yayıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

bəyanatda deyilir: “Oktyabrın 28-də Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Bərdə şəhərini “Smerç” 

yaylım atəşli reaktiv sistemdən raket atəşinə tutub və bu hücum mülki əhali arasında ağır itkilərə səbəb 

olub. Bərdə şəhərinə xaincəsinə edilən raket hücumu nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla, 21 mülki şəxs 

həlak olub və 70-dən çox insan ağır yaralanıb. 

Hərbi hədəf əlamətləri olmayan, münaqişə zonasından çox uzaqda yerləşən şəhərdəki yaşayış 

məntəqələrinin növbəti dəfə hədəfə alınması Ermənistanın terrorçu mahiyyətini bir daha nümayiş etdirir. 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdə şəhərində dinc əhalinin məqsədyönlü şəkildə qətlə 

yetirilməsi soyqırımı, müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayətdir. 

Bu, Ermənistan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Bu cinayətə 

görə baş nazir və müdafiə naziri də daxil olmaqla, Ermənistan rəhbərliyi tam şəkildə məsuliyyət daşıyır. 

Rəsmi olaraq elan edilmiş humanitar atəşkəs dövründə və hər iki dövlətin Xarici İşlər nazirlərinin 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Cenevrə görüşü ərəfəsində Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə 

və mülki şəxslərə hücumun edilməsi Ermənistanın məqsədinin danışıqları pozmaq, gərginliyi artırmaq və 

üçüncü dövlətləri münaqişəyə cəlb etmək olduğunu açıq şəkildə göstərir. 

Ermənistanın vəhşi əməlləri barədə susmaq və Azərbaycan dinc əhalisinə qarşı törədilən bu 

cinayətləri cəzasız qoymaq, cinayətkarları növbəti vəhşiliklərə təhrik etməyə bərabərdir. Beynəlxalq 

ictimaiyyət Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüququn pozulması, məqsədyönlü şəkildə mülki şəxslərin 

qətlə yetirilməsinin qarşısının alınması üçün zəruri addımlar atmalı və bu ölkənin silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını tələb etməlidir. 

Azərbaycan bu qeyri-insani hərəkətlərə görə cavabdeh olan şəxslərin ədalətdən yayınmaması və 

məsuliyyətə cəlb olunması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: PKK ilə əməkdaşlıq edəcək qədər aciz olan Ermənistan mülki 

əhaliyə qarşı qətliamlar törədir 

 

[17:10] 28.10.2020  

 

PKK terror təşkilatı ilə əməkdaşlıq edəcək qədər aciz olan Ermənistan ordusu humanitar atəşkəsi 

pozaraq mülki əhaliyə qarşı qətliamlar törətməyə davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi “Twitter” hesabında 

yer alır. 

Məlumatda, həmçinin deyilir: “Azərbaycan Ordusu cəbhədə mərdlik və qəhrəmanlıqla mübarizə 

apararaq 183 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib və bundan sonra da edəcək”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarını paylaşıb 

 

[17:00] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarının siyahısını bir 

daha təqdim edib. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, həmin hesablar aşağıdakılardır: 

“Facebook” - https://www.facebook.com/wwwmodgovaz/ 

“Instagram” - https://www.instagram.com/azerbaijan_mod/ 

“Twitter” - https://twitter.com/wwwmodgovaz 

“YouTube” - https://www.youtube.com/channel/UCp9m21a2rI1_0DItLvHcuCw 

“Telegram” - t.me/Azerbaijan_MOD. 

 

AZƏRTAC 
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Berlində Azərbaycan və Ermənistan səfirlərinin KİV nümayəndələri qarşısında debatı keçirilib 

 

[16:55] 28.10.2020  

 

Berlində fəaliyyət göstərən “Korespondenten.cafe” jurnalist klubunda Azərbaycanın Almaniyadakı 

səfiri Ramin Həsənov və Ermənistanın bu ölkədəki səfiri Aşot Sumbatyanın KİV nümayəndələri qarşısında 

debatı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, səfirlər əvvəlcə giriş sözü ilə çıxış ediblər. 

Sonra hər iki səfir jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. 

Səfir Ramin Həsənov bildirib ki, artıq bir aydır Azərbaycan torpaqlarında müharibə gedir. Təqribən 

30 il bundan əvvəl Ermənistan güc yolu ilə Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini zəbt edib və orada etnik 

təmizləmə aparıb. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə bağlı 4 qətnaməsi qəbul olunub, 

amma məcburi xarakter daşıyan bu sənədlər icra edilməyib. Həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun 

vasitəçiliyi ilə 30 il yaxın aparılan danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Bu illər ərzində Ermənistana lazımi 

təzyiq göstərilmədiyi üçün bu ölkə nəinki zəbt etdiyi torpaqları işğal altında saxlamağa, eyni zamanda, 

Azərbaycana qarşı davamlı təxribatlar törədib. Səfir bu xüsusda Ermənistanın baş naziri Paşinyanın 

hakimiyyəti dövründə ölkəmizə qarşı ard-arda törədilən təxribatlar barədə danışıb. Vurğulayıb ki, 

sentyabrın 27-də Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən hərbi təxribata Azərbaycan Ordusu əks-hücumla 

cavab verməyə məcbur olub və işğal altındakı torpaqları azad etməyə başlayıb. Nəticədə təmas xətti və 

status-kvo ləğv olunub. Bu müddətdə Ermənistan tərəfi Azərbaycanın mülki obyektlərini hədəfə alıb və 

edilən hücumlar nəticəsində çoxsaylı mülki şəxs həlak olub. Oktyabrın 10-u və 17-də Gəncə şəhərinə 

ballistik raket hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla, ümumilikdə 25 mülki şəxs həyatını itirib. 

Azərbaycan diplomatı münaqişəyə dair erməni tərəfinin yaydığı yalanlara toxunub. Dağlıq 

Qarabağın guya Azərbaycana Stalin tərəfindən verilməsi, bölgənin keçmiş SSRİ-nin qanunvericiliyi 

çərçivəsində Azərbaycandan ayrılması kimi tarixi yalanları faktlarla ifşa edib. Ermənistanın istinad etdiyi 

xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipinin, əslində, erməni tərəfindən sui-istifadə edildiyini diqqətə 

çatdırıb. 

Səfir, həmçinin hazırkı hərbi əməliyyatlarla bağlı yayılan qeyri-obyektiv və uydurma məlumatlardan 

bəhs edib. Ermənistanın guya Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə ilə də müharibə apardığı barədə iddiaları heç 

bir əsasının olmadığını deyən diplomat bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə qardaş ölkələrdir. Türkiyə 

Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyir. Amma bu ölkə münaqişənin iştirakçısı deyil və Azərbaycan hərbi 

əməliyyatları öz gücünə həyata keçirir. 

Ramin Həsənov, eyni zamanda, Azərbaycanda guya Yaxın Şərqdən muzdluların döyüşməsi barədə 

iddianın absurd olduğunu, buna dair indiyədək bir dənə də sübut təqdim edilmədiyini vurğulayıb. Qeyd 

edib ki, bütün dezinformasiyaları Ermənistan tərəfi hərbi əməliyyatlarda Azərbaycana məğlub olmasına 

bəraət qazandırmaq üçün yayır. 

Səfir, həmçinin Azərbaycanın guya Dağlıq Qarabağdakı mülki obyektləri hədəfə alması barədə 

yayılan xəbərlərin heç bir əsası olmadığını bildirib. Vurğulayıb ki, bunun əksinə olaraq, Ermənistan tərəfi 

Azərbaycanın hətta cəbhəyanı bölgədən uzaqda yerləşən yaşayış məntəqələrinə məqsədli şəkildə hücumlar 

edir, mümkün qədər çox mülki şəxsi qətlə yetirməyə çalışır. Ermənistan tərəfindən törədilmiş müharibə 

cinayətləri nəticəsində bu günə qədər 70-ə yaxın mülki şəxs həlak olub. 

Münaqişənin həlli imkanlarından da danışan Ramin Həsənov qeyd edib ki, Azərbaycan beynəlxalq 

hüququn norma və prinsiplərinə müvafiq olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Ermənistan işğala könüllü 

şəkildə son qoymaqla qan tökülməsinin qarşısını ala bilər. İşğalçı qüvvələrin çıxarılmasından sonra 

azərbaycanlı məcburi köçkünlər geri qayıtmalıdırlar. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda erməni və 

azərbaycanlı icmalarının dinc və təhlükəsizlik şəraitində birgəyaşayışını təmin etməyə hazırdır. 

Azərbaycan diplomatı, o cümlədən Ermənistanın münaqişənin həllindən daim yayınmaq və status-

kvonu möhkəmləndirmək üçün göstərdiyi cəhdlər barədə danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, qonşu ölkənin 

ərazisində etnik təmizləmə aparan, Xocalıda mülki əhaliyə qarşı soyqırımı həyata keçirən, yüz minlərlə 

azərbaycanlını 30 ilə yaxındır doğma yurdundan məhrum edən bir ölkənin insan hüquqlarından danışmağa 

mənəvi haqqı çatmır. Azərbaycanda isə minlərlə erməni əsilli vətəndaş yaşayır. 

Sonda səfir beynəlxalq birliyin atəşkəsə çağırmaqla yanaşı, işğala son qoyulması və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsini tələb etməsinin vacibliyini bildirib. 

https://azertag.az/
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Almaniyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini qeyd edən diplomat, eyni zamanda, bu ölkəni 

Ermənistana beynəlxalq hüquqa əməl etməsi üçün təsir göstərməyə çağırıb. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının 13 

kəndini işğaldan azad edib 

 

[16:34] 28.10.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Zəngilanın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zərnəli, 

Füzulinin Mandılı, Cəbrayılın Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağac, Qubadlının Qiyaslı, 

Əbilcə, Qılıcan kəndlərini işğaldan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Tərtər rayonunun ərazisi BM-21 “Qrad” YARS və toplardan atəşə 

tutulub 

 

[16:30] 28.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayonunun ərazisini BM-21 “Qrad” yaylım atəşli 

reaktiv sistemlərdən və toplardan atəşə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq və döyüş meydanında 

işğalçılara layiqli cavab veriləcək 

 

[16:24] 28.10.2020  

 

Erməni silahlı qüvvələrinin raketlərlə hücumu nəticəsində Bərdədə həlak olanlara Allahdan rəhmət 

diləyir, ailələrinə başsağlığı verir, yaralıların şəfa tapmasını diləyirəm. Bərdə sakinlərinin qisası yerdə 

qalmayacaq və döyüş meydanında işğalçılara layiqli cavab veriləcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi 

“Twitter” səhifəsində etdiyi paylaşımda bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan MN: Düşmən Tərtər rayonunun ərazisini yenidən atəşə tutub 

 

[15:54] 28.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edir. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

oktyabrın 28-də saat 15:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri yenidən Tərtər rayonunun ərazisini 

atəşə tutub. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1714 
 

Prezidentin köməkçisi: “Human Rights Watch”u və “Amnesty International”ı Ermənistanın 

cinayətlərini yerində qiymətləndirməyə dəvət edirik 

 

[15:51] 28.10.2020  

 

Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Bərdə şəhərində törətdiyi soyqırımı aktı nəticəsində ölənlərin 

sayı 20 nəfərə çatıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” səhifəsində bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, onlar hamısı günahsız mülki şəxslərdir. Mülki əhaliyə qarşı 

kasetli “Smerç” raketlərindən istifadə olunub. Biz Ermənistanın bu cinayətlərini yerində qiymətləndirmək 

üçün “Human Rights Watch” və “Amnesty İnternational” təşkilatlarını ölkəmizə dəvət edirik. 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi ermənilərin Bərdədə törətdikləri terror aktından yazır 

 

[15:21] 28.10.2020  

 

Malayziyanın BERNAMA Dövlət İnformasiya Agentliyi AZƏRTAC-a istinadla Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın Bərdə rayonuna raket hücumu nəticəsində biri uşaq olmaqla, dörd nəfərin həlak 

olması və daha 13 nəfərin yaralanması barədə məlumat yayıb. 

Məlumatda, həmçinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına da xüsusi yer verilib. Qeyd 

edilib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə iki ölkənin Xarici İşlər nazirlərinin 

İsveçrənin Cenevrə şəhərində gözlənilən görüşü ərəfəsində baş verən terror aktı Ermənistanın münaqişənin 

siyasi həllində maraqlı olmadığının əyani sübutudur və danışıqların bütün vasitələrlə pozulmasına xidmət 

edir. 

Azərbaycan XİN-in bəyanatından gətirilmiş sitatda deyilir: “Biz beynəlxalq ictimaiyyəti 

günahkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırırıq”. 

Məlumatda qeyd edilir ki, ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə bazar günü elan edilən son humanitar atəşkəs 

oktyabrın 26-da səhər saat 8-də qüvvəyə minməli olduğu halda, rəsmi Bakı Ermənistan ordusunun 

Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və hərbi hissələrini atəşə tutduğunu bildirib. 

Bununla yanaşı, buna qədər elan edilən daha iki humanitar atəşkəsin də məhz Ermənistan tərəfindən 

pozulduğu məlumatda əksini tapıb. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən dezinformasiya yaymaqla törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti 

yayındırmağa çalışır 

 

[15:20] 28.10.2020  

 

Ermənistan mətbuatının guya Azərbaycan Ordusunun Xankəndidə yerləşən doğum evini atəşə 

tutması barədə xəbər məqsədyönlü şəkildə yayılan dezinformasiyadır. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu 

məlumatla düşmən bir qədər əvvəl Bərdə şəhərində törətdiyi çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən hərbi 

cinayətindən diqqəti yayındırmağa çalışır. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan dövlət səviyyəsində bu terror əməllərini bilərəkdən törədir 

 

[15:19] 28.10.2020  

 

Ermənistan tərəfindən Bərdə şəhərinin kasetli bombalardan atəşə tutulması nəticəsində 19 nəfərin 

həlak olması və 60-a yaxın insanın yaralanması bu ölkənin vandalizminin və barbarlığının daha bir bariz 

nümunəsidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 28-də ADA Universitetində səfirlər üçün 

keçirilən brifinqdə bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, Ermənistanın beynəlxalq qanunla qadağan edilmiş kasetli 

bombalardan istifadə etməsi Azərbaycan xalqına qarşı növbəti soyqırımıdır. Kasetli bombalardan istifadə 

etməkdə Ermənistanın məqsədi daha çox dinc əhalini qətlə yetirməkdir. 

Ermənistan dövlət səviyyəsində bu terror əməllərini bilərəkdən həyata keçirir. Bu, birbaşa Paşinyan 

tərəfindən verilən cinayət əmridir. Biz Azərbaycan olaraq dinc əhalini atəşə tutmaqdan uzağıq. Biz 

ermənilərin cavabını döyüş meydanında veririk. Ermənilər düşünməsinlər ki, biz bundan zəifləyirik, 

iradəmiz qırılır, əksinə, biz daha da güclənirik. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc yaşayış məntəqələrinə 

hərbi təcavüzü davam edir 

 

[15:05] 28.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc yaşayış məntəqələrinə hərbi təcavüzü davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu oktyabrın 28-də ADA Universitetində səfirlər üçün keçirilən 

brifinqdə Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, Ermənistan hərbi birləşmələri Azərbaycanın Gəncə şəhərində, Bərdə 

və digər rayonlarında dinc sakinləri atəşə tutur. Dünən Bərdəyə atılan raket nəticəsində biri uşaq olmaqla 4 

nəfər həlak olub, 14 nəfər mülki şəxs yaralanıb. Bu gün Ermənistanın daha bir terrorunun şahidi olduq. 

Onlar Bərdədə dinc sakinləri yenidən atəşə tutublar. Əsasən şəhərin mərkəzinə raket zərbələri endirilib, 

ölən və yaralananlar var. Bu dünya bəşəriyyətinə qarşı atılan addımdır. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, Ermənistan tərəfi, həmçinin dünyanın mədəni irsinə də təcavüz edir. 

Beynəlxalq humanitar hüququn normalarında da birmənalı olaraq mədəni irsin qorunmasına dair müddəalar 

var. Ermənistan bu müddəaları da pozur. Biz, ümumiyyətlə, mədəni irsə qəsdin şahidi oluruq. Ermənistanın 

davam edən təcavüzkarlığı insanlara dünyasını dəyişən qohumlarının məzarlarını ziyarət etməyə də imkan 

vermir. Qəbiristanlıqlar, qəbirüstü abidələr atəşə tutulur, dağıdılır. Ermənistan işğal olunan ərazilərdə də 

mədəni, dini abidələri məhv edib. Şuşadakı məscidin dağıdılması bunun bariz nümunəsidir. Müqəddəs 

məbədlərdə mal-qara saxlayan Ermənistan təkcə insanlara deyil, həm də mədəni irsə təcavüz edir. 

Münaqişə başlayandan indiyə kimi Azərbaycan UNESCO-nun mədəni abidələrinin qorunması 

müddəalarına əməl edir. Mədəni abidələrin qəsdən dağıdılması cinayətdir. Hazırda Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri sülhməramlı niyyətini həyata keçirir, sülhün bərqərar olunmasını istəyir. Ermənistan isə 

təcavüzünü davam etdirir. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və işğaldan azad olunmuş digər ərazilərdə biz bu 

faktların şahidi olmuşuq. Dini abidələrdə mal-qara saxlamaq da bir qəsddir. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Gəncə şəhərindəki məbəd də Ermənistan tərəfindən dağıntıya 

məruz qalıb. Bunu təəssüf hissi ilə qeyd edirik və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırırıq. Azərbaycan 

tərəfindən heç bir mədəni abidə dağıdılmayıb. Əksinə, həmin abidələrin qorunması üçün əlimizdən gələni 

əsirgəmirik. Əgər bu, davam edərsə, Ermənistan daha çox abidənin dağıdılmasına səbəb olacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Prezidenti: 2000-ə yaxın PKK/YPG terrorçusu Ermənistan tərəfdən Qarabağda döyüşür 

 

[15:03] 28.10.2020  

 

Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Azərbaycanlı qardaşlarımızın həmin torpaqlardan 

qovulmasından 30 il keçib. Minsk qrupu bu məsələni həll etmədi. Azərbaycan öz vətəndaşlarının 

hüquqlarını qorumalıdır. Ermənilər hücum etdi, azərbaycanlılar özlərini müdafiə edirlər və bu proses davam 

edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ədalət və İnkişaf 

Partiyasının (AKP) toplantısında bildirib. 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon söhbətinə toxunan Rəcəb Tayyib Ərdoğan danışıq zamanı 

Qarabağ probleminin həlli yollarının müzakirə olunduğunu, nümayəndə heyətlərinin görüşünün təşkilinin 

vacibliyini vurğulandığını bildirib. O deyib: “Bizi Suriyadan Azərbaycana xarici qüvvələrin gətirilməsində 

ittiham edirlər. Lakin 2000-ə yaxın PKK/YPG terrorçusu Ermənistan tərəfdən 600 dollar maaş qarşılığında 

Qarabağda döyüşür. Rusiya Prezidenti bundan xəbərsiz olduğunu bildirdi. Bunun üzərində dayanmaq, buna 

uyğun addımlar atmaq lazımdır”. 

Türkiyə dövlətinin başçısı, həmçinin vurğulayıb: “Azərbaycanlı qardaşlarım itirdikləri torpaqların 

böyük hissəsini geri qaytarıblar. İnanıram ki, yaxın zamanda bütün ərazilərini azad edəcəklər. İndiyədək 

qardaşlarımızın yanlarında olduq, bundan sonra da olacağıq”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan MN: Ermənistan ordusu Goranboy və Tərtər rayonlarını atəşə tutur 

 

[14:58] 28.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmən oktyabrın 28-də saat 

14.40-dan etibarən Azərbaycanın Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisini atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın belə məqsədli müharibə cinayətləri dözülməzdir 

 

[14:26] 28.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdəyə “Smerç” qurğusundan kasetli raketlər atılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” hesabında qeyd edib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, mülki əhali arasında itkilər var. Ermənistanın belə məqsədli 

müharibə cinayətləri dözülməzdir. 

 

AZƏRTAC 
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Fuad Ələsgərov: Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə müraciət edərək, Ermənistan barəsində 

təminat tədbirlərinin tətbiq olunmasını tələb edib 

 

[14:08] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Hüquq mühafizə 

orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov AZƏRTAC-a müsahibəsində Ermənistanın müharibə 

cinayətləri ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin Avropa Məhkəməsinə müraciətini şərh edib. 

Müsahibəni təqdim edirik. 

-Məlum olduğu kimi, Ermənistan tərəfi İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə şikayət 

göndərmiş və Azərbaycan Hökuməti, öz növbəsində, buna cavab vermişdir. Bu barədə məlumat 

verməyinizi xahiş edirik. 

-Bəli, artıq qeyd etdiyiniz kimi, Ermənistan Azərbaycana qarşı yeni təcavüz aktı törətdikdən dərhal 

sonra siyasi riyakarlıq nümayiş etdirərək İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdir. 

2020-ci il sentyabrın 29-da İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi Ermənistan hökumətinin müraciətinə 

cavab olaraq Məhkəmə Reqlamentinin 39-cu qaydası əsasında həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı 

mülki əhalinin Konvensiya hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxara biləcək tədbirlərdən çəkinməyə və öz 

öhdəliklərinə riayət etmək üçün görülmüş tədbirlər barədə məlumat verməyə dəvət etmişdir. 

Avropa Məhkəməsinin bu dəvəti ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Hökuməti 2020-ci il oktyabrın 13-

də Məhkəməyə müvafiq məlumat təqdim etmişdir. 

Məlumatda vurğulanır ki, 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi 

təcavüz aktına cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən başlanmış əks-hücum 

əməliyyatının gedişi zamanı Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasına və 

beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə tam və qəti şəkildə riayət edir və 

heç bir formada mülki əhali və mülki obyektlər hədəfə alınmır. 

Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 

cənab İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri təcavüzkar ordu və hərbi 

birləşmələrə qarşı əməliyyat keçirərək yalnız legitim hərbi obyektləri hədəfə alır. Azərbaycan 

Respublikasının Müdafiə Nazirliyi də bu istiqamətdə bəyanatlar vermişdir. 

Eyni zamanda, Avropa Məhkəməsinə Ermənistanın öz Konvensiya öhdəliklərinə əməl etməməsi, 

onun silahlı münaqişə başlayandan bu günədək Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri törətməsi və bunun 

nəticəsində onlarla mülki şəxsin həlak olması, yüzlərlə vətəndaşın yaralanması, minlərlə yaşayış 

binalarının, şəxsi evlərin və digər mülki obyektlərin yararsız vəziyyətə düşməsi barədə məlumat 

verilmişdir. 

Avropa Məhkəməsinə təqdim edilmiş məlumata, həmçinin Azərbaycan Respublikasının İnsan 

hüquqları üzrə müvəkkilinin Ermənistan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsipləri, 

Cenevrə konvensiyaları, xüsusilə müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust 

tarixli Konvensiya, BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyası və insan hüquqları sahəsində digər sənədlərin 

müddəalarının kobud şəkildə pozulması barədə hesabatları əlavə edilmişdir. 

Azərbaycan tərəfi Avropa Məhkəməsinə bu məlumatı təqdim etməklə dövlətimizin beynəlxalq 

təşkilatların üzvü kimi öz beynəlxalq öhdəliklərinə tam riayət etdiyini, Ermənistanın isə Avropa 

Məhkəməsini öz siyasi oyunlarına alət etməkdən əl çəkmədiyini bir daha göstərmişdir. 

-Azərbaycan Hökuməti necə, Ermənistanla bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edibmi? 

-2020-ci il oktyabrın 27-də Azərbaycan Hökuməti Avropa Məhkəməsinə müraciət edərək, 

Ermənistan Respublikası barəsində təminat tədbirlərinin tətbiq edilməsini tələb etmişdir. Bu müraciət 

Ermənistanın şikayətindən fərqli olaraq ciddi xarakter daşıyır və Ermənistan tərəfindən Konvensiya 

öhdəliklərinin pozulması barədə kifayət qədər əsaslı sübutlara söykənir. 

Müraciətdə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinin 

sıx məskunlaşdığı şəhər və kəndlərin, habelə mülki infrastrukturun artilleriya atəşinə məruz qoyulduğu, 

bunun nəticəsində 69 vətəndaşımızın qətlə yetirildiyi, 326 mülki şəxsə xəsarət yetirildiyi, minlərlə yaşayış 

evlərinə və mənzillərə bərpaolunmaz ziyan vurulduğu, eyni zamanda, beynəlxalq neft boru kəməri, su 

kəməri, Mingəçevir su anbarı və digər iqtisadi infrastruktur obyektlərinin hədəfə alındığı göstərilmişdir. 

Bunlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Ombudsmanı, Baş prokurorluğu, digər 

hüquq-mühafizə və xüsusi xidmət orqanları tərəfindən toplanmış mötəbər sübutlar, foto və videomateriallar 
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təqdim edilmişdir. Yeri gəlmişkən, məlumat verim ki, qeyd edilən faktlar üzrə Azərbaycan Respublikasının 

Baş prokurorluğu tərəfindən 43 cinayət işi başlanmışdır. 

Ermənistan Respublikası, həmçinin öz silahlı qüvvələrini, hərbi texnikasını Azərbaycan ərazisinə 

göndərməklə, xarici ölkə vətəndaşlarını Azərbaycan ərazisində hərbi əməliyyatlarda iştiraka cəlb etməklə, 

Qarabağ ərazisindəki cinayətkar rejimə maliyyə, siyasi və digər yardım göstərməklə öz Konvensiya 

öhdəliklərini kobud şəkildə pozmaqdadır. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası öz müraciətində Avropa Məhkəməsindən tələb 

etmişdir ki, Ermənistan öz ərazisindən və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinin və mülki infrastrukturunun artilleriya atəşinə tutulmasının, işğal olunmuş ərazilərdə 

cinayətkar dəstələrə hərbi, siyasi, maliyyə və digər dəstək verilməsinin, silahlı qüvvələrinin, hərbi 

texnikasının və muzdluların Azərbaycan ərazisinə göndərilməsinin dərhal dayandırılması, öz silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılması barədə təminat tədbirlərini müəyyən etsin. 

Ümid edirik ki, Avropa Məhkəməsi Azərbaycanın müraciəti ilə bağlı ədalətli qərar qəbul edəcək. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin vurğuladığı 

kimi, ədalət və beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir! Biz zəfər çalacağıq! 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu Bərdə şəhərini raket atəşinə tutub 

 

[14:02] 28.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə şəhərini "Smerç” 

yaylım atəşli reaktiv sistemindən atəşə tutub. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

ölən və xəsarət alanlar var, mülki infrastruktura ziyan dəyib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini heç vaxt hədəf almır 

 

[13:56] 28.10.2020  

 

Ermənistan tərəfinin Şuşa və Xankəndi şəhərlərinin Azərbaycan Ordusu tərəfindən guya raket atəşinə 

tutulması barədə yaydıqları məlumat yalandır. Bir daha bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu mülki əhalini heç 

vaxt atəşə tutmur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatında 

bildirilib. 

Məlumatda qeyd olunub ki, Azərbaycan humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1726 
 

İran Prezidentinin xüsusi elçisi Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatları barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[13:51] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov İran İslam 

Respublikasının Xarici İşlər nazirinin müavini və İran İslam Respublikasının Prezidentinin xüsusi elçisi 

Seyid Abbas Arağçı ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, görüşdə 

tərəflər Azərbaycan ilə İran arasında mövcud olan yüksəksəviyyəli əməkdaşlığı vurğulayıb, gələcəkdə bu 

münasibətlərin daha da inkişaf edəcəyinə əminliklərini bildiriblər. 

Tərəflər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, onun nəticələri və regionda baş verən 

son gərginliyi ətraflı şəkildə müzakirə ediblər. 

Nazir Ceyhun Bayramov bölgədəki son gərginlik, Ermənistan rəhbərliyinin hərbi təxribatları, 

Ermənistan baş nazirinin bölgədə gərginliyin artırılması məqsədini güdən, münaqişənin danışıqlar yolu ilə 

həllinə xələl gətirən məsuliyyətsiz bəyanatları və addımları barədə İran Prezidentinin xüsusi elçisinə 

məlumat verib. Nazir Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin özünümüdafiə hüququ çərçivəsində və 

Azərbaycanın mülki əhalisini qorumaq məqsədilə əks-həmlə tədbirləri həyata keçirdiyini bildirib. 

Nazir Ceyhun Bayramov xüsusi olaraq vurğulayıb ki, Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququ 

kobud şəkildə pozur və Azərbaycan əhalisini məqsədyönlü şəkildə hədəfə alır. O, münaqişə zonasından 

uzaq məsafədə yerləşən Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və digər şəhərlərin, uşaq və qadınlar da daxil olmaqla 

günahsız mülki əhalinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən xaincəsinə atəşə tutulduğunu qeyd edib. 

Nazir Prezident İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə bildirildiyi kimi, ölkəmizin başlıca məqsədinin 

xarici silahlı qüvvələrin Azərbaycanın suveren torpaqlarından çıxarılması və Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün onun beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində bərpa edilməsi olduğunu 

vurğulayıb. 

Xüsusi elçi Seyid Abbas Arağçı münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə həllinə dair İranın rəsmi mövqeyini bir daha 

diqqətə çatdırıb, mülki şəxslərin həyatını itirməsi ilə bağlı başsağlığını ifadə edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov İranın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə göstərdiyi dəstəyə görə 

həmsöhbətinə minnətdarlığını bildirib. 

Görüşdə, həmçinin tərəflər qarşılıqlı maraq və narahatlıq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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TBMM-in Sədri: Türkiyə haqlı mübarizəsində və torpaqlarının müdafiəsində Azərbaycanın 

yanında olmağa davam edəcək 

 

[13:41] 28.10.2020  

 

Türkiyə indiyədək olduğu kimi, bundan sonra da tarixi həqiqətlərə və beynəlxalq hüquqa əsasən haqlı 

mübarizəsində və torpaqlarının müdafiəsində Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa Şentop 

bildirib. 

“Biz bu coğrafiyada hər zaman davamlı sülhün tərəfdarı olmuşuq”, - deyən Sədr bildirib: “Biz ədalətə 

və hüquqa olan inamımızla Şərqi Aralıq dənizində yaranan gərginliyin də diplomatik yollarla həllinin 

tərəfdarıyıq. Yaşadığımız coğrafiyada davamlı sülhə nail olmaq üçün qətiyyətli mövqeyimizi 

qoruyacağıq”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan-Türkiyə birliyi və strateji müttəfiqliyi birgə səylərimizlə bu 

gün ən yüksək səviyyədədir 

 

[13:10] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 29 Oktyabr – Respublika Günü münasibətilə Türkiyə Prezidenti 

Rəcəb Tayyib Ərdoğana təbrik məktubu göndərib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məktubda deyilir: “Biz Türkiyə Respublikasının əldə etdiyi nailiyyətləri 

daim böyük məmnunluqla izləyir, uğurlarına öz uğurlarımız qədər sevinirik. Son illər ərzində qardaş 

ölkəniz siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi, texnoloji cəhətdən hərtərəfli inkişaf nümayiş etdirərək dünya 

miqyasında müstəqil siyasət yürüdən güc mərkəzinə çevrilmişdir. Bütün bu nailiyyətlərdə şəxsən Sizin 

misilsiz rolunuz və əvəzsiz xidmətləriniz vardır. Qardaş xalqınızın Sizə bəslədiyi böyük inam və etimad 

ölkənizin rifahı naminə həyata keçirdiyiniz siyasətə verilən ən yüksək qiymətdir”. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, xalqlarımızın iradəsindən və ortaq milli-mənəvi dəyərlərindən 

qaynaqlanan Azərbaycan-Türkiyə birliyi və strateji müttəfiqliyi birgə səylərimizlə bu gün ən yüksək 

səviyyədədir. Dünyada bənzəri olmayan bu dostluq və qardaşlıq münasibətləri regionda sülhə, 

təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa xidmət edən, siyasi və iqtisadi proseslərə istiqamət verən mühüm amilə 

çevrilmişdir. 

“Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ortaya qoyduğunuz qəti və birmənalı mövqe, haqq 

işimizə verdiyiniz tərəddüdsüz dəstək həmrəyliyimizin bariz nümunəsidir və xalqımız üçün olduqca 

dəyərlidir. Azərbaycan da öz növbəsində bütün məsələlərdə qardaş Türkiyənin yanındadır. 

Əminəm ki, gələcək nəsillərə ən böyük əmanətimiz olan sarsılmaz Azərbaycan-Türkiyə birliyi və 

qardaşlığı “Bir millət, iki dövlət” şüarına uyğun olaraq bundan sonra da yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcək 

və güclənəcəkdir”, - deyə Azərbaycan Prezidenti bildirib. 

Prezident İlham Əliyev Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana möhkəm cansağlığı, işlərində uğurlar, 

qardaş Türkiyə xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Tərtər rayonunun ərazisi Ermənistan ordusu tərəfindən raket atəşinə məruz qalıb 

 

[12:12] 28.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələri dinc sakinlərimizi və mülki obyektləri 

raket atəşinə tutmaqda davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 28-də saat 10:15-

də düşmən “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemindən Tərtər şəhərini və rayonunun ərazisini atəşə tutub. 

Xəsarət alanlar yoxdur. 

 

AZƏRTAC 
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Bərdənin qisası alındı: Azərbaycan Ordusu düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və hərbi 

texnikasını məhv edib 

 

[12:09] 28.10.2020  

 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdə rayonunun Qarayusifli 

kəndində törətdiyi qanlı terror cinayəti nəticəsində həlak olan şəhidlərimizin qisasını alıb. 

AZƏRTAC ordumuzun bölmələrinin dəqiq zərbələri nəticəsində düşmənin xeyli sayda canlı 

qüvvəsinin və hərbi texnikasının məhv edildiyinə dair videogörüntüləri təqdim edir. 

Bərdə şəhidlərinin qisasını düşməndən layiqincə alan Ordumuz ötən gün ərzində və gecə saatlarında 

cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini, eləcə də 1 ədəd “Osa” ZRK, 3 

ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D-30, 5 ədəd D-20 və 1 ədəd D-44 topu, 2 ədəd 

2A36 “Qiasint-B” topu, 1 ədəd 120 mm minaatan, 1 ədəd “Konkurs” tank əleyhinə raket kompleksi və 6 

ədəd avtomobil texnikası məhv edərək sıradan çıxarıb. 

Xatırladaq ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 27-də saat 16 radələrində Bərdə rayonunun 

Qarayusifli kəndini müxtəlif istiqamətlərdən ağır artilleriya atəşinə tutması nəticəsində dörd mülki şəxs - 

İsmayılov Ehtiram Xəlil oğlu, Cəfərova Ofeliya Məcid qızı, Əhmədova Aybəniz Əşrəf qızı və 2013-cü il 

təvəllüdlü İsgəndərova Aysu Rövşən qızı həlak olublar. 

Şanlı Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı zərbələri qarşısında duruş gətirə bilməyərək geri çəkilən 

Ermənistan ordusu işğalçı ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyinin bilavasitə göstərişi ilə yaşayış məntəqələrimizi 

və dinc əhalini hədəfə alır. 

 

AZƏRTAC 
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Akira Matsunaqa: Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını dərhal və qeyd-şərtsiz 

tərk etməlidir 

 

[12:04] 28.10.2020  

 

Ermənistan ordusu uzun illərdir ki, işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağı və Azərbaycanın digər 

ərazilərini dərhal və qeyd-şərtsiz olaraq tərk etməlidir. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın Yaponiyadakı xüsusi müxbirinə müsahibəsində Tokio Universitetinin 

professoru Akira Matsunaqa deyib. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında artıq bir aydır davam edən qızğın 

döyüşlərə münasibət bildirən yapon professor qeyd edib ki, münaqişənin gərginləşməsinə görə bütün 

məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Məhz Ermənistan ordusu sentyabrın 27-

də atəşkəs barədə razılaşmanı pozaraq Azərbaycan ərazisində təxribatlar törədib. Müharibənin gedişində 

Rusiya və ABŞ-ın vasitəçiliyə ilə əldə edilən üç humanitar atəşkəsin pozulmasının günahkarı da 

Ermənistandır. Hər üç halda Ermənistan raketlərdən istifadə edərək Azərbaycanın cəbhə bölgəsindən 

uzaqda yerləşən şəhərlərinə hücum edib. Professor deyib: “Düşünürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət 

Ermənistanın uşaqların və digər mülki şəxslərin ölümü ilə nəticələnən bu vəhşi, qeyri-insani hücumlarını 

pisləməli və bunun dayandırılmasına çalışmalıdır”. 

A.Matsunaqa vurğulayıb ki, Ermənistan dövləti artıq 30 ildir BMT Təhlükəsizlik Şurasını müvafiq 

qətnamələrinə baxmayaraq, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunu və ətraf əraziləri işğal altında 

saxlayır. Ermənistan təcili olaraq, həmçinin heç bir şərt irəli sürmədən bu torpaqları tərk etməlidir. 

Yaponiya hökumətinin münaqişəyə münasibətini bildirən yapon professor qeyd edib ki, Yaponiya 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq həllini 

və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. 

A.Matsunaqa Ermənistanın Avropanın enerji təminatında mühüm rol oynayan Bakı Tbilisi-Ceyhan 

neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinə hücum cəhdinə də münasibət bildirib. Qeyd edilib ki, bu 

hücum beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və Ermənistan dövlətinin işğalçı siyasətinin mahiyyətini təsdiq 

edir. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın bu hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün ona təzyiqi artırmalıdır. 

Professor bildirib: “Yaponiyanın INPEX və “Itochu” şirkətlərinin də qatıldığı Xəzər dənizinin neft 

ehtiyatlarının mənimsənilməsi layihələrində iştirakını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, bu hücumlar həm də 

Yaponiyaya qarşı yönəlib və bunu Ermənistana bağışlamaq olmaz”. 

Ermənistanın müharibədə uduzmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif çirkin vasitələrə əl atdığını 

vurğulayan professor bu məqsədlə onun münaqişəni xristian və İslam dünyası arasında qarşıdurma kimi 

təqdim etmək cəhdinin tamamilə yolverilməz olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, Ermənistan bununla 

başqasının torpaqlarını işğal etmək kimi addımına haqq qazandırmaq istəyir və buna qəti şəkildə yol vermək 

olmaz. Hamı yaxşı görür ki, müharibə Azərbaycan ərazisində gedir və Azərbaycan Ordusu Ermənistan 

ərazisinə müdaxilə etmir. Münaqişənin gərginləşməsinin məsuliyyəti isə məhz Ermənistanın üzərinə düşür. 

Ötən əsrin 90-cı illərində informasiyanın ötürülməsi çətinliyi ilə qarşılaşan Azərbaycanın 

Ermənistanın işğalçı siyasətini dünyaya çatdıra bilmədiyini xatırladan A.Matsunaqa bildirib ki, hazırda 

mövcud olan internet və sosial şəbəkələr həqiqətin dünyaya çatdırılmasına böyük imkan yaradıb. 

Azərbaycan məhz bu vasitələrdən istifadə edərək münaqişə barədə həqiqətləri bütün dünyaya çatdırmalıdır. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 
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Prezident İlham Əliyev Rusiyanın İnterfaks agentliyinə müsahibə verib 

 

[12:01] 28.10.2020  

 

Prezident İlham Əliyev Rusiyanın İnterfaks agentliyinə müsahibə verib 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Rusiyanın İnterfaks 

agentliyinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Cənab Prezident, sağ olun ki, gərgin iş qrafikinizdə bizim agentliyimizə müsahibə üçün vaxt 

tapmısınız. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda əks-hücuma başlamasının dünən düz 

bir ayı tamam oldu. Siz ötən ayı münaqişənin hərbi-siyasi nizamlanması baxımından necə 

qiymətləndirirsiniz? 

-Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında özünün üstünlüyünü sübut etdi. İşğal edilmiş ərazilərin xeyli 

hissəsi bu bir ay ərzində azad olundu. Erməni tərəfinin təqribən 30 il ərzində işğal olunmuş torpaqlarda 

möhkəmləndirilmiş rayonlar yaratmasını nəzərə alsaq, orada bir neçə müdafiə xətti var idi. Ərazinin relyefi 

də erməni tərəfi üçün daha əlverişlidir, çünki ora dağlıq ərazidir və bizim hərbi qulluqçular əks-hücum 

əməliyyatlarını həyata keçirərkən həm mühəndis qurğularını, həm də dağlıq relyefi adlamalı olurdu. Buna 

görə də bütün bu amillər nəzərə alınmaqla, ölkəmizin ərazilərinin xeyli hissəsi bir ay ərzində azad edildi və 

bu, göstərir ki, Azərbaycan Ordusunun dünyada ən yaxşı döyüş qabiliyyətinə malik ordulardan biri hesab 

edilməsi əbəs deyildi. Ölkələrin hərbi potensialının dəyərləndirilməsi ilə məşğul olan qurumların vaxtaşırı 

dərc etdiyi reytinqlərə əsasən, Azərbaycan Ordusu dünyanın aparıcı 50 ordusu sırasındadır. Həm 

peşəkarlıq, həm təlim, həm döyüş qabiliyyəti, ən başlıcası mənəvi döyüş ruhu, əlbəttə ki, Azərbaycan 

Ordusunun texniki təchizatı da çox cəhətdən bizim uğurumuza kömək edib. Biz Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, 

Qubadlı şəhərlərini, Xocavənd rayonunun bir hissəsini azad etmişik. Azərbaycan Ordusunun uğurlu 

fəaliyyəti, uğurla irəliləməsi davam edir. Bu bir ay ərzində mən dəfələrlə demişəm ki, biz bu münaqişənin 

nizamlanmasının hərbi mərhələdən siyasi mərhələyə keçməsini istəyirik. Lakin təəssüf ki, erməni tərəfi 

atəşkəs rejimini artıq üçüncü dəfə kobud şəkildə pozaraq, bizim azad etdiyimiz əraziləri yenidən işğal 

etməyə cəhd göstərərək qarşıdurmanı davam etməyə doğru yönəldir. Buna görə sizin sualınıza bir daha 

cavab verirəm - hərbi-siyasi nizamlama yeganə mümkün yoldur. Biz istərdik ki, hərbi faza danışıqlar masası 

arxasında başa çatsın, Azərbaycan ərazilərinin bundan sonra da işğaldan azad olunması məsələləri həll 

edilsin. 

-Cənab Prezident, Siz artıq qeyd etdiniz ki, Bakı hərbi fazanı maksimum tez bir müddətdə 

başa çatdırmaqda maraqlıdır. Sizin fikrinizcə, hazırda hərbi faza nə qədər uzun müddət davam edə 

bilər və Bakı yalnız Dağlıq Qarabağın ətrafındakı yeddi rayonla kifayətlənməyə hazırdırmı? 

-Bu ay ərzində mən Azərbaycan xalqına müraciətlərimdə, habelə çoxsaylı müsahibələrimdə dəfələrlə 

demişəm ki, biz istənilən anda, günü bu gün dayanmağa hazırıq. Lakin bunun üçün erməni tərəfi işğal 

edilmiş ərazilərin qalan hissəsindən qoşunlarını çıxarmaq barədə öhdəlik götürməlidir. Buna görə də hərbi 

qarşıdurmanın nə qədər uzun müddət davam edəcəyini qabaqcadan deyə bilmərəm. Bu, erməni tərəfindən 

asılıdır. Artıq dediyim kimi, onların bizim torpaqlarımızı yenidən işğal altına qaytarmaq üçün göstərdiyi 

daimi cəhdlər fiaskoya uğrayıb. Düşünürəm ki, onların hərbi yolla heç nəyə nail olmayacaqlarını anlamaları 

üçün bu, kifayətdir. Lakin təəssüf ki, onlar dediyim kimi, atəşkəs rejimini artıq üç dəfə kobud şəkildə 

pozmaqla siyasi müstəvidə qeyri-konstruktiv yanaşma nümayiş etdirirlər. Bunu nəzərə alaraq biz, əlbəttə, 

gələcək fəaliyyətimizi planlaşdıracağıq. İşğal edilmiş ərazilər məsələsinə gəldikdə, şübhəsiz, 

azərbaycanlılar əvvəl yaşadıqları bütün işğal olunmuş ərazilərə qayıtmalıdırlar. Mənim yanaşmam həmişə 

belə olub. Azərbaycanlılar təkcə Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin hüdudlarından kənarda yerləşən işğal edilmiş yeddi rayona deyil, o cümlədən əsrlərboyu 

yaşadıqları ərazilərə, torpaqlara qayıtmalıdırlar - ilk növbədə, Şuşaya, Xankəndiyə və azərbaycanlıların 

əsrlərboyu məskunlaşdığı digər torpaqlara. Mən onu da demişəm ki, nizamlama barədə bizim təsəvvürümüz 

Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı əhalisinin birgə yaşamasından ibarətdir. Tarixən iş elə gətirib ki, 

artıq 200 ildir erməni əhalisi bu torpaqlarda yaşayır. Ermənilərin Şərqi Anadoludan və İrandan köçürülməsi 

tarixini biz hamımız bilirik. Lakin iş belə gətirib. Onlar 200 ildir orada yaşayırlar. Erməni əhalinin bundan 

sonra da orada yaşaması barədə bizim heç bir planımız yoxdur. Əksinə, mən həmişə demişəm ki, 

Azərbaycanda erməni millətindən olan minlərlə vətəndaş yaşayır. Qonşu ölkələrdə də ermənilər və 

https://azertag.az/
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azərbaycanlılar birgə yaşayır və öz aralarında yaxşı dolanırlar. Bu, Dağlıq Qarabağda niyə mümkün 

olmasın? Bizim təsəvvürümüz belədir. Azərbaycanlılar əvvəl yaşadıqları bütün ərazilərə qayıtmalıdırlar. 

Erməni əhali də həmin torpaqda yaşamalıdır, özü də mehriban qonşuluq şəraitində. Biz müharibənin 

vurduğu yaraları sağaltmağa çalışacağıq. 

-Yəni, belə çıxır ki, erməni hərbçilər işğal edilmiş bütün ərazilərdən çıxarılmayınca Bakı 

dayanmayacaq. 

-Biz Ermənistan tərəfindən onların yüksək rəhbərliyinin şəxsində öhdəlik almalıyıq ki, qoşunları 

işğal olunmuş ərazilərdən çıxaracaqlar. Hələlik biz bunu eşitməmişik. Erməni rəhbərliyindən bu cür öhdəlik 

alınandan və bu, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təsdiq ediləndən dərhal sonra biz hərbi 

əməliyyatları dayandırmağa hazırıq. Bu şərtlə ki, erməni tərəfi də onları dayandırsın. Çünki atəşkəs üç dəfə 

pozulub və hər üçü erməni tərəfin təqsiri üzündən baş verib. Bilirsiniz ki, dünən kasetli raketlərlə atəşlər 

nəticəsində Bərdədə dörd dinc vətəndaş, o cümlədən 7 yaşlı qız həlak olub. Bərdə münaqişə zonası deyil. 

Yəni bu, Vaşinqtonda razılaşdırılmış atəşkəsin kobud şəkildə pozulmasıdır. Bundan əvvəl Moskvada 

razılaşdırılmış atəşkəs elə ertəsi gün ermənilər tərəfindən Ermənistan ərazisindən Gəncəyə ballistik raket 

atılması yolu ilə pozuldu. Bunun nəticəsində 10 nəfər həlak oldu. Gəncəyə ballistik raketlərlə ikinci hücum 

nəticəsində bu dinc şəhərdə daha çox, ümumilikdə isə 30-a yaxın insan həlak oldu. Ona görə də atəşkəsə 

riayət edilməməsi bizim təqsirimiz deyil. Buna görə erməni tərəfi indiyə qədər işğal altında saxladıqları 

ərazilərdən çıxacaqları barədə öhdəlik götürməlidir. Buraya Ağdam rayonunun bir hissəsi, Laçın rayonu 

bütünlüklə və Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi daxildir. Təbii ki, o halda biz siyasi nizamlamaya keçməyə 

hazırıq. Siyasi nizamlama çox aspektləri əhatə edəcək. Baza prinsipləri bizim tərəfimizdən qəbul edilib, 

ermənilər tərəfindən rədd edilib. Lakin Ermənistanın baş nazirinin dünənki təcavüzkar bəyanatı onu göstərir 

ki, onlar vasitəçilərə bir söz deyir, özləri isə tamam başqa iş görürlər. 

-Cənab Prezident, Siz yerində qeyd etdiniz ki, Bakı baza prinsiplərinə əsasən sadiqdir. Bu 

prinsiplərin birinci bəndi Dağlıq Qarabağ ətrafındakı beş rayonun azad edilməsi barədə idi. Lakin 

hazırda beş rayondan dördü bilavasitə Azərbaycan Ordusu tərəfindən demək olar ki, azad edilib. 

Belə çıxır ki, minimum baza prinsipləri ya aktual deyil, ya da onlara müəyyən düzəliş edilməsinə 

ehtiyac var. 

-Bu, yenə də erməni tərəfin davranışından asılı olacaq. Bilirsiniz ki, sabah Cenevrədə Azərbaycanın 

və Ermənistanın Xarici İşlər nazirləri arasında danışıqlar olmalıdır. Erməni tərəfin baza prinsiplərinə nə 

dərəcədə sadiq olduğunu orada görəcəyik. Bundan sonra biz həmin prinsiplərin hazırda nə dərəcədə aktual 

olub-olmadığını artıq özümüz qiymətləndirəcəyik. Hərçənd, bu bir ay ərzində mən dəfələrlə bəyan etmişəm 

ki, Azərbaycan bütövlükdə bu prinsipləri qəbul edib, əlbəttə, orada bizi qane etməyən müəyyən məqamlar 

var. Birinci mərhələdə beş rayonun qaytarılmasının nəzərdə tutulmasına gəldikdə isə, əlbəttə, indi bu, artıq 

aktual deyil. Ona görə ki, baza prinsiplərində ərazilərin qaytarılmasının növbəliliyi müəyyən edilmişdi. 

Birinci mərhələdə beş rayon, Kəlbəcər və Laçın rayonları ikinci mərhələdə. Sonra isə artıq 

azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ ərazisinə qaytarılması. Prinsip etibarilə, bütün məcburi köçkünlərin 

əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılması. Buna görə də biz birinci mərhələni praktiki olaraq başa çatdırmışıq. 

Bu səbəbdən əgər indi erməni tərəfi baza prinsiplərinə sadiq olduğunu bildirərsə, biz dərhal hazırda işğal 

altında olan Laçın, Kəlbəcər rayonlarının və Ağdam rayonunun bir hissəsinin Azərbaycanın nəzarətinə 

verilməsi barədə danışacağıq. Beləliklə, biz müəyyən dərəcədə vasitəçilərin də işlərini asanlaşdıracağıq. 

Ona görə ki, mühüm bəndlərdən biri artıq həyata keçiriləcək və bizim hansısa ikinci mərhələni 

gözləməyimiz lazım olmayacaq. O mərhələ dərhal başlamalıdır. Əgər biz siyasi nizamlama barədə razılığa 

gəlsək, erməni qoşunları Kəlbəcər və Laçın rayonlarından, habelə Ağdam rayonunun bir hissəsindən dərhal 

çıxarılmalıdır. 

-Siz artıq XİN rəhbərlərinin sabahkı görüşü mövzusuna toxundunuz, bütövlükdə Bakının 

gözləntilərini təsvir etdiniz. Lakin dəqiqləşdirmək istərdim, hər halda, Bakı güman edir ki, erməni 

tərəfi konstruktivlik nümayiş etdirəcək və danışıqlar mücərrəd, uzun-uzadı deyil, daha konkret 

xarakter daşıyacaq. 

-Düşünürəm ki, bəli, hər halda, biz buna ümid edirik. Hərçənd, erməni tərəfin aqressiv davranışı və 

onların beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozması, Cenevrə konvensiyalarını pozması və hərbi cinayətlər 

törətməsi, əlbəttə, onların nizamlama məsələsini konkret müzakirə etməyə hazırlaşmasından xəbər vermir. 

Ona görə ki, dinc şəhərlərə kasetli raketlərlə və döyüş sursatları ilə hücumlar hərbi cinayətdir. Ermənilərin 

atəşləri nəticəsində bizim 69 dinc vətəndaşımız həlak olub, 300-dən çox adam yaralanıb. Budur, erməni 

faşizminin siması. Lakin, eyni zamanda, düşünürəm, döyüş meydanında Ermənistanı məğlub etməyimiz 
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hər halda onlardan ötrü ciddi siqnal olmalıdır ki, onlar daha imitasiya fəaliyyəti apara, bizi, Minsk qrupunun 

həmsədrlərini aldada, mahiyyət etibarilə məsələnin konkret müzakirəsindən yaxa qurtara bilməzlər. 

Danışıqlar prosesinə gəldikdə isə, son bir il ərzində, hətta bir ildən də çox müddətdə praktiki olaraq bu 

proses aparılmayıb. Bu, 1994-cü il atəşkəs anından sonra ilk dəfə idi. Ona görə ki, o vaxtdan bəri danışıqlar 

prosesi müxtəlif intensivliklə gedir, tərəflər baza prinsiplərinin bəndlərini razılaşdırırdılar. Axı, bu 

prinsiplər göydən düşməyib. Bu prinsiplər Minsk qrupu tərəfindən, onun həmsədrləri tərəfindən təklif 

edilmiş və münaqişə tərəfləri onları razılaşdırmışdılar. Əlbəttə, proses ləng gedirdi, lakin ümumiyyətlə, 

müəyyən tərəqqi vardı. Amma Ermənistanda yeni hökumət hakimiyyətə gələndən sonra birinci ildə onlar 

bizə və bildiyimə görə vasitəçilərə də vədlər verirdilər, ikinci ildə isə artıq açıq şəkildə özlərinin əsl 

niyyətlərini nümayiş etdirdilər ki, onlar bircə qarış belə torpaq verməyəcəklər və üstəlik, bizi yeni ərazilər 

uğrunda yeni müharibə ilə hədələyirdilər. Yeri gəlmişkən, bu sözləri onların müdafiə naziri deyib. Hazırda 

o, müdafiə naziri kimi həm öz xalqının, həm də dünya ictimaiyyətinin nəzərində tamamilə hörmətdən 

düşüb. Mən təəccüblənirəm, necə olub ki, belə alçaldıcı məğlubiyyətdən sonra o, indiyə qədər istefa 

verməyib. 

-Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, Ermənistanın baş naziri son vaxtlar çox davakar 

bəyanatlar verir, bəyanatların ritorikasının özü davakardır. Lakin bütövlükdə, onun sonuncu bir 

neçə bəyanatını izləsək, əvvəlcə o deyirdi ki, bu münaqişənin diplomatik nizamlanması yolu yoxdur. 

İki gün bundan əvvəl deyib ki, Ermənistan ağrılı güzəştlərə hazırlaşmalıdır. Lakin dünən ritorika 

dəyişdi, Sizin dediyiniz kimi, daha davakar oldu. Siz necə hesab edirsiniz, bu, nə ilə bağlıdır? 

-Bunu şərh etmək mənim üçün çətindir. Yəqin ki, Ermənistanın baş nazirinin başına nələr gəldiyini 

qiymətləndirməkdən özümü saxlayacağam. Yəqin ki, bu cür hərbi məğlubiyyət onun vəziyyətinə təsir 

göstərib. Əks halda, bu cür qeyri-ardıcıllığı necə izah etmək olar. Axı, bu qeyri-ardıcıl bəyanatlar və 

hərəkətlər, ilk növbədə, ölkənin rəhbəri kimi onun özü üçün tamamilə irrasional və zərərli, həm də onun 

ölkəsi üçün təhlükəli və zərərlidir. Çoxları sual verir, bu hərbi toqquşmalar nə üçün məhz indi baş verdi? 

Nə üçün əvvəl olmadı? Hətta Azərbaycana qərəzli münasibət bəsləyənlər və Ermənistanı açıq 

dəstəkləyənlər də özlərinə bu sualı verməyə məcburdurlar. Axı, 1994-cü il atəşkəs anından 26 il keçib. 

Bütün bu illər ərzində toqquşmalar olub, qurbanlar olub, lakin belə miqyasda olmayıb. Birdən-birə nə baş 

verib? Axı, Azərbaycanda heç nə dəyişməyib. Mən 17 il nizamlamaya dair danışıqlar aparmışam. 

Ermənistanın əvvəlki iki prezidenti ilə biz baza prinsiplərinin razılaşdırılması üzrə kifayət qədər ciddi yol 

keçmişik. Buna görə də obyektiv müşahidəçilərə aydındır ki, təqsir bizdə deyil, təqsir Ermənistanın baş 

nazirinin bu cür qeyri-adekvat, irrasional, təhlükəli davranmasındadır. Ermənistanın əvvəlki rəhbərlərindən 

heç biri Azərbaycan xalqının ünvanına bu cür təhqiramiz çıxışları özünə rəva görmürdü. Onların heç biri 

cinayətkar Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısı üçün Şuşada inauqurasiya təşkil etməyi özünə rəva görmürdü. 

Onların heç biri Cenevrə Konvensiyasını nümayişkaranə şəkildə pozmaqla lovğalanmır, Livan 

ermənilərinin Dağlıq Qarabağda, o cümlədən Şuşada məskunlaşdırılmasını nümayiş etdirmirdi. Onların heç 

biri qondarma “Dağlıq Qarabağ parlamenti”ni Xankəndidən Şuşaya köçürməyə hazırlaşmırdı və sair və 

ilaxır. Yəni, bütün bunlar baş nazir Paşinyanın düşünülməmiş və təhlükəli fəaliyyətinin nəticələridir. Onun 

ölkə daxilindəki bəyanatlarını şərh etməyəcəyəm. Lakin onun nizamlama ilə bağlı məsələlərdə etdikləri 

Ermənistan üçün çox təhlükəlidir. Bu gün Ermənistan bunu aydın görür. Buna görə düşünürəm ki, Minsk 

qrupunun həmsədrləri sabah Ermənistanın xarici işlər nazirinin qarşısında məsələni dəqiq qoymalıdırlar. 

Başa düşürəm, o, çətin vəziyyətdədir. O, öz rəhbərinin qeyri-adekvat davranışına görə cavab verməli olur. 

Həqiqətən o, acınacaqlı vəziyyətdədir. O, necəsə vəziyyətdən çıxmalı, sizin qeyd etdiyiniz kimi, bu qeyri-

ardıcıl hərəkətləri izah etməli olacaq. Paşinyan gah ağrılı güzəştlərdən danışır, gah deyir ki, məsələnin 

diplomatik həlli yoxdur, sonra deyir ki, kompromisə getməyə hazırdır, daha sonra deyir ki, Qarabağı axıra 

qədər müdafiə edəcək, gah deyir ki, Qarabağ Ermənistandır, sonra deyirdi ki, biz danışıqları Dağlıq 

Qarabağla aparmalıyıq. Yəni, bir-birini tamamilə qarşılıqlı istisna edən qeyri-adekvatlıq palitrası. Buna 

görə də düşünürəm ki, sabah bu məsələlərin çoxu aydınlaşacaq. 

-Siz artıq Minsk qrupunun fəaliyyətinə toxundunuz. Mən belə bir aspekti dəqiqləşdirmək 

istərdim. Siz Azərbaycan xalqına sonuncu müraciətinizdə vasitəçiləri onların faktiki 

fəaliyyətsizliyinə görə kifayət qədər sərt tənqid etdiniz. Bu, o deməkdirmi ki, Bakı Minsk qrupunun 

formatının dəyişdirilməsində israr edəcək? Bunu nə üçün soruşuram? Ötən həftə Prezident Putin 

Minsk qrupunun formatına yenidən baxılmasının mümkünlüyünü istisna etməyib. 

-Bu bir ay ərzində mən Minsk qrupunun fəaliyyəti barədə dəfələrlə danışmışam və Azərbaycan 

xalqına müraciətimdə dediklərim əsl həqiqətdir. Axı, hər bir struktur, necə adlanmasından, kimlərdən ibarət 
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olmasından asılı olmayaraq, əgər qarşısına qoyulmuş məsələni yerinə yetirmirsə, özünün səmərəsiz 

olduğunu etiraf etməlidir. Axı, qarşıya qoyulmuş vəzifə yerinə yetirilməyib. Hərçənd, mən özümün bəzi 

müsahibələrimdə demişəm ki, Minsk qrupu tərəfindən nizamlamaya yönəlmiş cəhdləri tamamilə inkar edə 

bilmərəm. Ona görə ki, hər halda baza prinsipləri Minsk qrupu tərəfindən işlənib hazırlanmışdı. Onlar 

işləyirdilər, variantlar təklif edirdilər. Təkliflərin bəziləri ilə biz razılaşmırdıq, bəziləri ilə erməni tərəfi 

razılaşmırdı. Yəni, bu proses Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətə gələnədək davam etdi. Lakin səmərəlilik, 

nəticəlilik baxımından, əlbəttə, Minsk qrupu özünü doğrultmadı. Mən həmsədrlərin fəaliyyətini nəzərdə 

tuturam. Özü də əgər Minsk qrupunun həmsədrləri hansısa başqa ölkələr olsaydı, bunu hələ onunla izah 

etmək olardı ki, o ölkələrin dünyada kifayət qədər təsir qüvvəsi yoxdur, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

onların özlərinin qəbul etdikləri qətnamələrini reallaşdırmaq üçün kifayət qədər nüfuzu yoxdur. Lakin 

Minsk qrupunun həmsədrləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının üç daimi üzvü, üç nüvə dövləti olduğu halda 

onların Ermənistana təzyiq göstərməsinin mümkün olmaması, əlbəttə, çoxlu suallar doğurur. Qrupun 

tərkibi məsələsinə gəldikdə, mən bu barədə artıq demişəm ki, Minsk qrupu 1992-ci ildə yaranıb. Onun necə 

yaradıldığını bilmirəm. Üzvlərin seçilməsinin hansı prinsiplərə əsaslanması da mənə məlum deyil. Ancaq 

mən onu da demişəm ki, əgər bu gün biz hansısa təmas qrupu yaratsaydıq, onun tərkibi, əlbəttə, tamam 

başqa olardı. Orada regionda öz mövqeləri olan, potensialı olan, dünyada nüfuza malik olan ölkələr olardı. 

Əlbəttə, düşünürəm ki, hazırda həmsədr olan ölkələr də bəlkə qala bilərdi. Lakin bu sual, əlbəttə, mənə aid 

deyil. Ona görə ki, Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin formalaşması mexanizmi və proseduru ATƏT-

in səlahiyyətlərinə aiddir. Mən hesab edirəm ki, münaqişəni nizamlamaq üçün biz formal məsələlərdən 

yapışmamalıyıq. Minsk qrupu indiki kimi öz işini davam etdirə bilər. Ancaq praktiki olaraq siyasi 

nizamlama səviyyəsinə çıxmaq üçün region ölkələri arasında regional əməkdaşlığın hansısa yeni 

mexanizmləri barədə düşünmək lazımdır. Fikrimcə, Prezident Putin bu barədə danışanda yəqin ki, o da 

bunları nəzərdə tuturdu. 

-Yeri gəlmişkən, bəzi ekspertlər bununla əlaqədar 2+2 formulunu təklif edirlər. Bu formul, 

belə deyək, rəsmi Bakı üçün nə dərəcədə məqbuldur? 

-İki tərəf Ermənistan və Azərbaycandır. Bəs o biri iki tərəf kimlərdir? 

-Türkiyə və Rusiya. 

-Bu, bizim üçün məqbul olardı. Ona görə ki, həm Rusiya, həm də Türkiyə bizim qonşularımızdır. Bu 

ölkələrlə sıx qarşılıqlı münasibətlərimiz var. Bu ölkələrin öz aralarında yaxşı əməkdaşlıq potensialı var. 

Təkcə son illərin tarixinə baxmaq kifayətdir. Türkiyə və Rusiya həm ikitərəfli gündəlikdəki bir çox 

məsələlər barəsində, həm də regional təhlükəsizlik məsələlərində qarşılıqlı anlaşmanın yüksək səviyyəsinə 

nail olublar. Bunu Suriyada da, Liviyada da, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı məsələlərin 

həllində də görürük. Enerji layihələri, iqtisadi, investisiya xarakterli layihələr də öz yerində. Əvvəllər, hələ 

bu münaqişə kəskinləşənə qədər mən hər zaman deyirdim ki, biz Türkiyə ilə Rusiyanın yaxınlaşmasını 

həmişə alqışlamışıq. Hesab edirəm ki, bu, regional təhlükəsizliyin mühüm amilidir. Erməni separatizminin 

və ekstremizminin bizdən ötrü, - təkcə bizdən ötrü deyil, regiondan ötrü, - əsas təhlükə olduğunu nəzərə 

alsaq, hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Rusiyanın səylərini birləşdirməsi regionun xeyrinə olardı, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizamlanmasını sürətləndirə bilərdi. 

-Cənab Prezident, Siz dəfələrlə demisiniz ki, münaqişənin nizamlanmasında irəliləyiş olması 

üçün vasitəçilər Ermənistana qarşı hansısa formada sanksiyalar tətbiq etməlidirlər. Sizin fikrinizcə, 

bu sanksiyalar nədən ibarət ola bilər? 

-Bəli, siz haqlısınız. Mən bu barədə danışmışam. Özü də təkcə indi yox. Mən bu barədə çoxdan 

danışıram. Lakin təəssüf ki, mənim çağırışlarım cavabsız qalır. Hansı sanksiyalar tətbiq edilə bilərdi? O 

sanksiyalar ki, Ermənistanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməyə və işğal edilmiş 

ərazilərdən qoşunları çıxarmağa məcbur etsinlər. Məsələn, İraq Küveyti işğal edəndən sonra İraqa qarşı 

tətbiq edilmiş sanksiyaları götürmək olar. Axı, beynəlxalq hüquq baxımından təxminən eyni hadisə baş 

verib. Küveytin beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisi İraq tərəfindən işğal edilmişdi, hərbi cinayətlər 

törədilmişdi, etnik təmizləmə aparılmışdı. Yalnız dünya birliyinin vaxtında reaksiya verməsi nəticəsində 

bu işğal dayandırıldı, özü də qısa vaxtda. Daha sonra İraqa iqtisadi sanksiyalar tətbiq edildi, silah satışına 

embarqo qoyuldu, İraqın ərazisi uçuşların qadağan edildiyi zonaya çevrildi, insanlığa qarşı cinayətlər 

törətmiş hərbi canilər məhkəməyə cəlb edildi, mühakimə olundu. Ermənistana münasibətdə də bu cür 

sanksiyalar tətbiq edilməli idi. Mən əminəm ki, hətta bu sanksiyalardan biri tətbiq olunsa idi, münaqişə 

çoxdan həll edilərdi. Sadəcə, bu sanksiyaları tətbiq etmək üçün siyasi iradə və istək yox idi. Çox ehtimal 
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ki, belə bir mövqeyə üstünlük verilirdi - təki vəziyyət daha da kəskinləşməsin, gəlin hər şeyi olduğu kimi 

saxlayaq. 

-Münaqişə donduruldu? 

-Əlbəttə, donduruldu. Hərçənd hamı başa düşürdü ki, bu, əbədi davam edə bilməz. Hamı bunu hələ 

10 il əvvəl başa düşürdü. Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentləri bəyanatlarla çıxış ediblər, özü də dəfələrlə. 

Onlar aydın şəkildə deyirdilər ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Yaxşı, biz bunu alqışladıq. Yadımdadır, bu, 

bizdə bəyənildi və mən də bunu şərh etdim. Bəs sonra nə oldu? Sonra bu tezisdən tədricən uzaqlaşmağa 

başladılar, onu artikulyasiya etmədilər və yeni tezis fikirləşib tapdılar ki, status-kvo davamlı deyil. Axı, 

bunlar tamamilə fərqli məsələlərdir. Axı, biz bunu gözəl başa düşürük. Deməli, həmsədr ölkələr 

Ermənistana hətta hər hansı siyasi təzyiq göstərmək cəhdindən də geri çəkildilər. Status-kvonun davamlı 

olmadığını hamı bilirdi. Son hadisələr də bunu göstərdi. Buna görə bir daha deyirəm, münaqişəni tezliklə 

həll etmək üçün, - hələ gec deyil, - sanksiyalar lazımdır. Düşünürəm ki, həmsədr ölkələr təcavüzkarı işğal 

olunmuş torpaqlardan getməyə məcbur etmək üçün ona hansı sanksiyalar tətbiq edilə biləcəyi barədə ciddi 

fikirləşməlidirlər. 

-Siz necə hesab edirsiniz, bir ay davam edən hərbi faza müddətində həmsədr ölkələr bitərəfliyi 

tam qoruyub saxlaya biliblərmi? 

-Bilirsinizmi, mən bu barədə öz mülahizələrimi bildirmişəm və demişəm ki, əlbəttə, hər bir ölkənin, 

o cümlədən Azərbaycanın da öz xarici siyasət prioritetləri ola bilər. Biz bəzi ölkələrlə daha sıx 

münasibətdəyik, bəziləri ilə münasibətlərimiz o qədər də sıx deyil, bəzi ölkələrlə münasibətlərimiz tarixi 

amillərə, başqaları ilə münasibətlərimiz daha praqmatik amillərə əsaslanır. Buna görə də həmsədr ölkələrdə 

çox strukturlaşdırılmış və fəal erməni icmalarının mövcud olmasına biz həmişə anlaşıqlı münasibət 

bəsləmişik. Amerikada da, Fransada da, Rusiyada da. Biz hətta bu vəziyyəti təhlil edəndə onların qərarların 

qəbuluna daha çox harada təsir etmək imkanını müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirik. Buna görə biz həmin 

amili həmişə nəzərə almışıq və indi də nəzərə alırıq. Birinci mərhələdə, hərbi toqquşmaların ilk günlərində 

bəzi sapmalar bizdə bitərəfliyə şübhə oyadırdı, indi isə düşünürəm ki, bütün bunlar qaydaya düşüb. 

Həmsədr ölkələrin ali rəhbərliyi ilə mənim əlaqələrim, habelə əminəm, - Azərbaycanın aldığı beynəlxalq 

dəstək, - indi gördüyümüz bitərəfliyə gətirib çıxarıb. Bir daha deyirəm, kimin ürəyində nə varsa, bu, bizim 

işimiz deyil. Lakin beynəlxalq hüququn normalarına və bitərəfliyə riayət edilməsi baxımından, əlbəttə, 

vasitəçilər buna əməl etməlidirlər. Əks halda onlar, sadəcə, vasitəçi olmaq imkanını itirərlər. 

-Nizamlamaya qərəzsiz yanaşmalıdırlar. 

-Tamamilə doğrudur. Ona görə ki, vasitəçi qərəzsiz olmalıdır. O, emosiyalarını evdə qoymalı, ya da 

ikitərəfli formatı tərk etməli, nizamlama çərçivəsində isə ona ATƏT-in verdiyi mandatı və münaqişəni 

Azərbaycanın və ya Ermənistanın istəyinə uyğun şəkildə deyil, beynəlxalq hüququn tələb etdiyi qaydada 

nizamlamaq arzusunu əsas götürməlidir. 

-Siz nisbətən yaxın vaxtlarda bəyan etmisiniz ki, Dağlıq Qarabağda heç bir referendum 

olmayacaq. Bu, prinsip etibarilə təzə reallıqdır. Bu, o deməkdirmi ki, məsələn, Azərbaycan öz 

mövqeyini dəyişib və ya ilkin mövqeyini bir qədər sərtləşdirib. 

-Bilirsinizmi, artıq 17 ildir ki, mən bu barədə danışıram, vasitəçilər də bunu bilirlər. ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrləri mənim mövqeyimi bilirlər. Bu illər ərzində mən neçə həmsədrin dəyişdiyini, 

həmsədr qismində neçə diplomatın dəyişdiyini artıq xatırlamıram. Lakin onlar hamısı təsdiq edə bilər, mən 

həmişə demişəm ki, Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazilərində heç vaxt heç bir referendum 

olmayacaq. Üstəlik, əgər baza prinsiplərinə nəzər salsaq, orada da referendum sözü yoxdur. Orada iradə 

ifadəsi ilə bağlı, təyini-müqəddərat ilə bağlı müəyyən ifadələr var. Lakin biz həmişə demişik ki, bəli, təyini-

müqəddərat beynəlxalq hüququn mühüm prinsipidir, ancaq o, ölkənin ərazi bütövlüyünü poza bilməz. 

İkincisi, ölkənin ərazi bütövlüyü həmin ölkənin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Ona görə də indiki 

halda bir müsahibəmdə dediyim sözlər mənim mövqeyimi tamamilə əks etdirir, bu, sirr deyil. Təbii ki, mən 

indi də eyni mövqedəyəm, biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti yaradılmasına imkan 

verməyəcəyik. Əgər kimsə ermənilər üçün ikinci dövlət yaratmaq istəyirsə, qoy, öz ərazisinin bir hissəsində 

yaratsın. 

-Cənab Prezident, son vaxtlar Ermənistanın rəhbərləri tez-tez, bilmirəm bunu necə 

adlandıraq, şantaja başlayır, bəyan edirlər ki, əgər hərbi faza davam etsə, Ermənistan Dağlıq 

Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Bu halda onlar özləri onu hələ indiyə qədər tanımayıblar. 

Hələlik yalnız bəyan edirlər. Lakin bununla belə, onlar ümidlərini itirmirlər ki, hansısa ayrı-ayrı 

ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar müxtəlif ifadələrlə, xilas olmaq və sair xatirinə Dağlıq Qarabağın 
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müstəqilliyini tanıyacaqlar. Siz necə hesab edirsiniz, Yerevan tərəfindən belə tanıma nə dərəcədə 

gözlənilir və bu, münaqişənin nizamlanmasında hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər? 

-Sizin bu sualınız Ermənistanın indiki hakimiyyət orqanlarının qeyri-ardıcıl və qeyri-səmimi 

olmasına bir daha dəlalət edir. Ona görə ki, onlar özləri Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımadığı halda, 

istəyirlər ki, başqa ölkələr bunu etsinlər. Vəziyyət kəskinləşəcəyi halda onların Dağlıq Qarabağın 

müstəqilliyini tanıyacaqları barədə daimi şantaj və hədələri yenə də küy-kələk oldu. Hərbi qarşıdurma bir 

aydan çoxdur ki, davam edir. Bəs nə üçün onlar indiyə qədər Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıblar? 

Bunu etmək çox asandır. Qoy bəyan etsinlər ki, onu tanıyırlar. Onların siyasətinin bütün mahiyyəti də məhz 

bundadır. Onlar onilliklər boyu həmişə cəhd ediblər, - təəssüf ki, bəzən başqa ölkələrin arxasında 

gizlənməyə nail olublar, - onların problemlərini onların əvəzinə başqa ölkələr həll etsinlər. Müasir erməni 

dövlətinin ideologiyası da, əslində, bundan ibarətdir. Bu ideologiyanın çox dərin tarixi kökləri var. Bütün 

tarixboyu belə olub. Son 200 ilin tarixini, Qafqazın tarixini izləsək, onların ucbatından neçə müharibə baş 

verməsini, onların başqa ölkələr üçün neçə təxribat yaratmasını görərik. Sonra isə kolluğa qaçaraq və 

kimlərinsə arxasında gizlənərək başqa xalqların qanının axıdılmasının və qarşıdurmanın bəhrələrini 

görürdülər. Onların Qafqaza gəlib çıxmalarının tarixini biz çox gözəl bilirik. Qafqaz regionunda tarixən 

erməni etnosu olmayıb. Onlar buraya necə gəlib çıxıblar – məhz belə yolla, hiyləgərliklə, məkrliliklə, necə 

deyərlər, ilanı başqasının əli ilə tutmaq cəhdləri ilə. Onlar indi də eyni hərəkətləri edirlər. Buradan mən 

onlara, necə deyərlər, cavab çağırışı edirəm – Dağlıq Qarabağı tanıyın. Bu gün tanıyın. Yeri gəlmişkən, bu 

barədə nisbətən yaxın vaxtlarda demişəm, qoy, bu gün tanısınlar. Lakin başqa ölkələrin bunu etməsini xahiş 

etmək yenə də Ermənistan rəhbərliyinin qeyri-adekvatlığından və onun siyasi savadının çox aşağı 

səviyyədə olmasından xəbər verir. Ona görə ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq siyasətin 

əsaslarından azacıq da olsa, baş çıxarsaydı, anlayardı ki, bu gün, biz Dağlıq Qarabağ ilə vahid dövlət 

çərçivəsində və digər beynəlxalq strukturlar çərçivəsində BMT-yə daxil olanda Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü bütün dünya tərəfindən hamıya məlum fakt kimi etiraf edilib. Axı, Qoşulmama Hərəkatı - 120 

ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü birmənalı şəkildə dəstəkləyib. Avropa İttifaqına 27 ölkə daxildir. 

Avropa İttifaqı ilə bizim imzaladığımız sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı 

və suverenliyi dəstəklənib. Bunlar təqribən 150 ölkə deməkdir. Buraya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını da 

əlavə etsək, - düzdür, orada Qoşulmama Hərəkatının üzvləri olanlar da var, olmayanlar da, - budur dünya 

birliyi. Ermənistanın ucbatından, onun istəyinə görə, onun Dağlıq Qarabağı tanımaq şıltaqlığına görə 

Azərbaycan ilə münasibətləri korlamaq, özü də, sadəcə, korlamaq deyil, deyərdim ki, bu, hər hansı ölkə ilə 

diplomatik münasibətləri dərhal pozmağa gətirib çıxarar. Kim belə addım atacaq? Sadəcə, heç kim bunu 

etməyəcək. Xüsusən ona görə ki, ermənilər özləri onu tanımırlar. Özü də elə bir vaxtda ki, onlar BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsasən təcavüzkardırlar. Buna görə də deyərdim ki, bu hərəkət 

onların növbəti ləyaqətsiz cəhdidir, yenə başqasının hesabına öz istəklərinə nail olmağa çalışırlar. 

-Siz çox yaxşı dediniz. Rusiya münaqişə zonasına hərbi müşahidəçilər göndərilməsini təklif 

etmişdi. Baş nazir Paşinyan, prinsip etibarilə sülhməramlıların münaqişə zonasına daxil olmalarına 

razılaşdı və bunların rusiyalı sülhməramlılar olmasını istisna etmədi. Yəni, bir növ kazus alınır: 

hərbi müşahidəçilər, yoxsa sülhməramlılar? Ümumiyyətlə, bu məsələ barədə rəsmi Bakının mövqeyi 

necədir? 

-Bu bənd baza prinsiplərində əks olunub. Lakin biz onu heç vaxt ciddi müzakirə etməmişik. Ona 

görə ki, sadəcə, biz həmin bəndə çatmamışıq. Regiona sülhməramlıların göndərilməsi nizamlamanın 

sonuncu mərhələsində, işğalın nəticələri aradan qaldırılanda, işğal edilmiş ərazilər qaytarılanda, qaçqınlar 

Dağlıq Qarabağa qayıdanda planlaşdırılırdı. Bəli, erməni və azərbaycanlı əhalinin birgə yaşamasını təmin 

etmək üçün birinci mərhələdə ayırıcı qüvvələr lazım olacaq. Lakin baza prinsiplərində həmin qüvvələrin 

hansı müddətə göndəriləcəyi, onların hansı ölkələrdən olacağı barədə göstərişlər yox idi. Yəni, sadəcə, ona 

görə ki, biz o bəndə çatmamışdıq. Biz əvvəlcə sazişin əsas bəndlərini razılaşdırmalı idik. Ermənistanın baş 

nazirinin münaqişə zonasında sülhməramlılar olmasını istədiyini bəyan etməsinə gəldikdə isə, əvvələn, bu, 

onun işi deyil. Ona görə ki, biz münaqişə zonası deyəndə başa düşmək lazımdır ki, bu, Azərbaycanın 

ərazisidir. Əgər biz Azərbaycanla Ermənistanın sərhədində sülhməramlılardan danışırıqsa, bu, başqa 

məsələdir. Bəli, amma indi, mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan ərazisi haqqında danışırlar. Buna görə 

də, təbii ki, həlledici sözü biz deməliyik, çünki bu mövzu geniş müzakirə edilməyib. Məncə, bu barədə 

danışmaq hələ tezdir. Lakin öz tərəfimdən qeyd etmək istərdim ki, bu barədə danışanda, əvvələn, başa 

düşmək lazımdır ki, ehtimal edilən müşahidəçilərin mandatı necə olacaq, onlar harada dislokasiya ediləcək. 

Başa düşmək lazımdır ki, təmas xətti yoxdur, buna görə də dislokasiya yerləri harada olacaq. 
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Ermənistan beynəlxalq hüququ pozur, atəşkəsi pozmaqda davam edir, bizim şəhərlərimizi atəşə tutur. 

Bu yaxınlarda “Euronews” kanalında bir reportaj verilirdi. Orada raketin necə uçması aydın görünürdü. 

Özü də raket hərbi mövqelərə deyil, bizim şəhərlərə uçur. Buna görə də sülhməramlılar harada yerləşəcək, 

onların mandatı necə olacaq, şəxsi heyəti, sayı, silahları, funksiyaları nə olacaq, onların təhlükəsizliyini kim 

təmin edəcək? Buna görə də bütün bu məsələlərin çox diqqətlə öyrənilməsi tələb olunur və yalnız bundan 

sonra deyə bilərik ki, bəli, biz buna razıyıq və ya razı deyilik. Ona görə bu sual hələ tezdir. 

-Bütövlükdə, indiki vaxtda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya hərbçiləri atəşkəsin 

monitorinqinin hər hansı mexanizmini müzakirə edirlərmi? 

-Xeyr. İndi belə müzakirələr aparılmır. 

-Siz Ermənistanın baş naziri ilə Qarabağ barəsində danışıqlar aparılması üçün Moskvaya 

gəlməyə hazırsınızmı və hansı şərtlərlə? 

-Mən belə dəvət almamışam. Üçtərəfli görüşlərdə dəfələrlə iştirak etmişəm, lakin Ermənistanın, 

Azərbaycanın və Rusiyanın rəhbərlərinin - prezidentlərinin iştirakı ilə. Amma Paşinyan Ermənistanda 

hakimiyyətə gələndən sonra bu cür görüşlər olmayıb. Ermənistanın əvvəlki prezidentləri ilə belə görüşlər 

olub. Mən həmin görüşlərdən heç vaxt boyun qaçırmamışam. Hesab edirdim ki, bu görüşlər çox müsbətdir. 

Ona görə ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədri kimi nizamlamada xüsusi rol oynayır. Çünki Rusiya həm 

də tarixən istər Ermənistanla, istərsə də Azərbaycanla həmişə sıx əlaqə saxlayır və bu gün siyasi, iqtisadi 

qarşılıqlı əlaqələr baxımından Rusiya Azərbaycanla və Ermənistanla çox fəal əməkdaşlıq edir, bizim 

qonşumuzdur. Buna görə, əlbəttə, belə görüşlərin çoxu Rusiya ərazisində keçirilib. Paşinyanın dövründə 

isə belə görüşlər olmayıb. Ermənistan rəhbərliyinin qeyri-adekvatlığını nəzərə alsaq, indi həmin görüşlərin 

nə dərəcədə səmərəli olacağını bilmirəm. Lakin əgər belə təklif daxil olarsa, biz ona həmişə müsbət 

mövqedən baxmışıq və baxacağıq. 

-Yəni, belə dəvət olarsa, Siz gəlməyə hazırsınızmı? 

-Bəli. Özü də, siz dediyiniz kimi, heç bir şərtsiz. Buna sübut odur ki, sabah bizim Xarici İşlər nazirləri 

Cenevrədə, yenə hər hansı şərtlər olmadan görüşəcəklər. Üstəlik, demək istəyirəm ki, hələ münaqişə 

başlayan vaxt bizim Xarici İşlər naziri, - onun Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşmək üçün Cenevrəyə 

səfəri planlaşdırılmışdı, - o, oraya getdi. Ermənistanın xarici işlər naziri isə bir həftə əvvəl, oktyabrın 

əvvəlində oraya getməli idi, imtina etdi. Humanitar atəşkəs məsələsini razılaşdırmaq üçün xarici işlər 

nazirlərinin görüşü barədə Moskvadan təklif alınanda da bizim Xarici İşlər naziri Cenevrədən oraya uçdu. 

Yəni, biz heç bir şərt qoymuruq. Amma mən yenə çox şübhə edirəm ki, Ermənistanın indiki hakimiyyəti 

nizamlanma üzrə konstruktiv işə qabil olsun. 

-Erməni tərəfin bəyanatlarına qayıtsaq, baş nazir Paşinyan daim deyir ki, Türkiyənin xüsusi 

təyinatlıları, türkiyəli hərbçilər Azərbaycana, belə deyək, sadəcə, kömək etmirlər, onlar hərbi fazaya 

fəal cəlb ediliblər. İndi belə fikirlər də əlavə olunub ki, münaqişənin hərbi fazasının həllində 

pakistanlı xüsusi təyinatlılar Azərbaycana fəal kömək edirlər. Siz bu bəyanatları necə şərh edərdiniz 

və ümumiyyətlə Sizin fikrinizcə, hazırda nizamlamada Türkiyənin rolu nədən ibarətdir və 

perspektivdə bir rol nədən ibarət ola bilər? 

-Bu, Paşinyanın növbəti yalanıdır. Onu da deməliyəm ki, Ermənistanın əvvəlki prezidentləri ilə 

mənim ünsiyyətim zamanı buna oxşar heç bir hal olmayıb. Bəli, biz düşmənlərik, biz bir-birimizə qarşı 

müsbət əhvalda ola bilmərik, lakin danışıqlar masası arxasında heç vaxt belə ağ yalan olmayıb. Sadəcə, 

belə insunasiyalar da olmayıb. Bunlar hamısı yalandır. Burada Türkiyənin heç bir xüsusi təyinatlısı yoxdur. 

Bu barədə dəfələrlə demişəm, buna ehtiyac da yoxdur. İndi onun ağzı o qədər qızışıb ki, guya hansısa 

pakistanlı xüsusi təyinatlılar var. Yeri gəlmişkən, buna görə məncə etiraz notası da alıb. Bu, cəfəngiyatdır, 

belə şey yoxdur. Bu, əvvələn, üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb etmək, münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək 

və özünün alçaldılmış vəziyyətini ört-basdır etmək cəhdləridir. Guya döyüş meydanında vuruşan 

Azərbaycan deyil, Türkiyənin və Pakistanın xüsusi təyinatlılarıdır. O, cəfəngiyat danışır. Bu yaxınlarda 

deyib ki, guya Azərbaycanın Suriyadan gətirdiyi terrorçular Rusiya ərazisinə soxulub və Qroznıda terror 

aktı törədiblər. Başa düşün, bu ki, tamamilə cəfəngiyatdır. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları bu terror 

aktını kimin təşkil etdiyini yəqin ki, bilirlər. Bundan əvvəl Paşinyan deyirdi ki, Türkiyənin F-16 təyyarəsi 

Ermənistana məxsus Su-25 təyyarəsini vurub. Hamı bilir ki, bu, yalandır. Bütün bunları həm Rusiya, həm 

də digər həmsədr ölkələr izləyirlər. İndi biz texnologiyalar əsrində yaşayırıq. Heç nəyi gizlətmək mümkün 

deyil. O deyəndə ki, Gəncəyə ballestik raketləri Ermənistan atmayıb, bu, sadəcə, axmaqlıqdır. Ona görə ki, 

hər hansı ballestik raketin buraxılması izlənilir. Bu raketin haradan buraxılmasını, ona hansı döyüş tapşırığı 

verilməsini Rusiya da çox gözəl bilir, Amerika da, Fransa da. Bu döyüş tapşırığının hədəfi yaşayış məhəlləsi 
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idi. İkinci dəfə də yaşayış məhəlləsi oldu. Gəncədə bizim heç bir hərbi bazamız, heç bir hərbi şəhərciyimiz 

yoxdur. Axı, o, yalan deyir. Bu dəhşətli dağıntı kadrlarını biz yox, yüzlərlə xarici jurnalist çəkəndə, xarici 

diplomatlar birbaşa dağıntılar yerindən müsahibə verəndə də Paşinyan yalan deyir. Deyir ki, bunu edən 

Ermənistan deyil. Bəs kimdir? Biz özümüz Gəncəyə zərbə endirmişik? Yalançılığın, ən başlıcası, 

axmaqlığın dərəcəsini təsəvvür edirsinizmi? Bunu hər bir adekvat insan başa düşməli idi, bunu gizlətmək 

mümkün deyil. Buna görə də onun pakistanlı, türkiyəli xüsusi təyinatlılar barəsində dedikləri növbəti 

sərsəmlikdir. Sabah deyər ki, biz ərazilərimizi azad etmək üçün buraya marslıları gətirmişik. Ondan nə 

desəniz gözləmək olar. 

-Hər halda, münaqişənin nizamlanmasında Türkiyənin sonrakı rolunu dəqiqləşdirmək 

istərdim. 

-Bəli, nizamlamada Türkiyənin rolunu görürük, səmərəli roldur. Türkiyə bizə qardaş dövlətdir. 

Türkiyə dünyada yeganə ölkədir ki, Cənubi Qafqazın üç ölkəsi ilə onun dövlət sərhədləri var. Hazırda 

Türkiyə təkcə regional problemlərlə bağlı bir sıra məsələlərdə deyil, həm də qlobal planda həlledici söz 

sahibidir. Türkiyə həm də tamamilə müstəqil xarici siyasət yürüdür. Mənim bildiyimə görə bu da, hamıya 

komanda verməyə adət edənləri çox qıcıqlandırır. Türkiyə bizim etibarlı tərəfdaşımız, Azərbaycanın dostu, 

həm də Rusiya ilə çox sıx münasibətləri olan ölkə kimi, zənnimcə, hökmən mühüm rol oynayacaq. O, artıq 

indi həmin rolu oynayır. Rusiya və Türkiyə prezidentləri, bu ölkələrin Xarici İşlər nazirləri, Müdafiə 

nazirləri daim əlaqə saxlayırlar, bu məsələləri müzakirə edirlər. Bu, onu göstərir ki, Türkiyə artıq cəlb 

olunub, Ermənistanın nə qədər xoşuna gəlməsə də. Lakin, mən əminəm, Ermənistan bunu etiraf etməyə və 

bununla razılaşmağa məcbur olacaq. 

-Cənab Prezident, hər halda belə bir risk varmı ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 

münaqişə genişlənərək daha böyük regional münaqişəyə çevriləcək, ona iri dövlətlər də qoşulacaq? 

-Səmimi desək, bunu tam istisna edə bilmərəm. Lakin öz tərəfimdən deməliyəm ki, biz buna gətirib 

çıxara biləcək hər hansı hərəkətlər etməyəcəyik. Bu münaqişəni beynəlmiləlləşdirə biləcək heç bir təxribat 

olmayacaq. Bu, bizə lazım deyil. Son bir ayda dəfələrlə demişəm ki, biz bunun əleyhinəyik. Bütün ölkələri 

təmkin nümayiş etdirməyə, müdaxilə etməməyə çağırmışam. Mən şadam ki, belə də olur. Hərçənd 

Ermənistanın münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək üçün daimi cəhdləri, Ermənistan rəhbərliyinin Rusiyadan 

az qala Ermənistan tərəfində döyüşmək üçün Rusiya qoşunlarını göndərmək barədə daimi xahişləri məhz 

mənim dediyim ilanı özgə əli ilə tutmaq məsələsidir. Buna görə əminəm ki, region ölkələri, həm Rusiya, 

həm Türkiyə, həm İran, həm də Gürcüstan, - təbii ki, Azərbaycanın bu ölkələrlə etimada əsaslanan sıx 

tarixi, mədəni, siyasi münasibətləri var, - təcavüzkarın dəyirmanına su tökən hər hansı hərəkətlərdən 

çəkinəcəklər. 

-Bu yaxınlarda Prezident Putin bəyan etdi ki, indiki eskalasiyanın gedişində hər iki tərəfdən 

ölənlərin ümumi sayı təqribən beş min nəfərdir. Siz də olan rəqəmlər də belədir, yoxsa onlar bir 

qədər fərqlənir? 

-Mən demişdim ki, biz həlak olan hərbi qulluqçuların sayını münaqişə, müharibə başa çatandan sonra 

açıqlayacağıq. Müharibə başa çatdıqdan sonra. Dinc sakinlərə gəlincə, biz məlumatları dərc edirik. Mən 

sizə dedim: 69 nəfər həlak olan və 300-dən çox yaralı var. İtkilərə gəlincə, mən bizim fərziyyələrə görə 

Ermənistanın hansı itkiləri ola biləcəyini deyə bilərəm. 

-Maraqlı olardı. 

-Baxın, hətta tam riyazi cəhətdən. 256 tank məhv edilib, bu, dünənki gün üçün olan məlumatdır. Hər 

gün bu rəqəm artır. Hesablayın, orada hərəsində 3-4 nəfər var. Bu, artıq təxminən min nəfər. Sonra 50-dən 

çox piyadaların döyüş maşını məhv edilib. Orada təxminən neçə nəfərin olduğu aydındır. Yüzlərlə 

artilleriya topları. Hər birində bir neçə nəfər. 6 ədəd S-300 qurğusu, 40-a yaxın “Osa”, “TOR”, “KRUQ”, 

“KUB” zenit-raket kompleksləri. 400, bəlkə də 400-dən çox yük maşını, onların böyük hissəsi məhv edilib, 

həm hərbi qulluqçularla, həm də döyüş sursatı ilə birgə. Əgər bunları hesablasaq, hələ nə qədər səngərlərdə 

məhv edilib. Axı, biz bu səngərləri, təmas xəttini keçmişik. Bu kadrlar internetdə var. Yəni, bizim məlumata 

görə, təkcə erməni tərəfinin itkisi 5 min və daha çox ola bilər, yaralananlar isə müharibədə bir qayda olaraq, 

2-3 dəfə çox olur. Bizim itkilərə gəlincə, mən yenə dedim ki, biz onları sonra açıqlayacağıq. Lakin 

deməliyəm ki, onlar xeyli azdır. Silahlı toqquşmanın xarakteri, mürəkkəb relyef və ermənilərin 30 il ərzində 

qurduqları istehkamlar nəzərə alınarsa, hesab edirəm ki, hər bir insan həyatı dəyərlidir, lakin bütün bunlarla 

bərabər, bizim itkilərimiz minimaldır. 

-Bu mövzunu davam etdirmək istərdim. Bəzi hərbi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan, 

belə deyək, hərbi əməliyyatların aktiv fazasında pilotsuz uçuş aparatlarından fəal istifadə edilməsi 
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hesabına həlak olanların sayını minimuma endirməyə müvəffəq olub. Hətta bəziləri, elə ABŞ-dan 

olan hərbi ekspertlər hesab edirlər ki, bu, XXI əsrdə döyüş əməliyyatlarının aparılmasının yeni 

modelidir. Əks-hücum aparılarkən dronların xeyrinə seçim edilməsi nə ilə bağlı idi? 

-Bilirsiniz, Azərbaycan Ordusunun arsenalı təkcə dronlardan ibarət deyil, bizdə Rusiya, Belarus, 

İsrail istehsalı olan müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri, bir neçə çarpaz hava hücumundan 

müdafiə sistemləri var. Onlar Ermənistan ərazisindən göndərilən raketlərin çox hissəsini vurur. Təəssüf ki, 

biz həmin raketlərin hamısını vura bilmirik. Bizdə ən müasir zirehli texnika var, modernləşdirilmiş “T-72” 

tankları, ən müasir “T-90” tankları, piyadaların döyüş maşınları və sair, müasir uzaqvuran artilleriya 

silahları var. İndi bu, heç kəs üçün sirr deyil. “Polonez”, “Lora”, “Ekstra”, “Qasırğa” raketləri və sairə. 

Yəni, biz ordumuzun silahlanmasına birtərəfli yanaşmamışıq. Lakin müharibə aparılmasının müasir 

metodları, əlbəttə, 1990-cı illərdə olan metodlardan fərqlənir. Buna görə də pilotsuz aviasiya bizim döyüş 

qabiliyyətimizin mühüm amilidir, xüsusən, bu cür möhkəmlənmiş rayonların olması nəzərə alınmaqla. 

İnanın ki, hətta bizim internetdə nümayiş etdirdiyimiz kadrlar da, əslində, baş verənlərlə müqayisədə çox 

cüzi hissədir. Bunlar bizim göstərə bildiklərimizdir. Aşkar görünür ki, onlar orada qazılıb yerləşdirilib. 

Sanki hansısa gəmiricilərdir. Onlar orada hər yeri qazıblar. Aralarında yollar olan, uzunluğu kilometrlərlə 

ölçülən tunellər var. Siçovul yuvalarına oxşayır. Səs eşidən kimi oraya girirlər. Hər bir artilleriya topunun 

“siçovul yuvası” var. Buna görə müasir texnika olmasa, bunları məhv etmək çox çətin olardı və bu, çox 

böyük insan tələfatına gətirib çıxarardı. Biz neçə “Qrad” qurğusunu məhv etmişik. İndiki halda pilotsuz 

aviasiya - həm Türkiyə dronları, həm də İsrail dronları, əlbəttə, bizə çox kömək edir. Biz azı altı ədəd “S-

300” zenit-raket kompleksini məhv etmişik. Üstəgəl müasir pilotsuz uçuş aparatları. Onlar özləri zərbə 

endirir, özləri kəşfiyyat aparır, həm də zərbə vuran artilleriyanın koordinatlarını verirlər. Buna görə, əlbəttə, 

bu, bizim uğurumuzun mühüm amilidir. Lakin dediyim kimi, torpaqlarımızı Azərbaycan əsgərləri və 

zabitləri azad edirlər, bu torpaqlarda bayrağımızı qaldırırlar. Buna görə bütün bunlar bizim sərvətimizdir 

və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Ordusu ən yüksək döyüş qabiliyyətli ordulardan biri hesab edilir. Mən 

bilirəm ki, bu müharibədən sonra bu təcrübə öyrəniləcək. Ümumiyyətlə, bu təcrübə hərbi quruculuq üzrə 

gələcək fəaliyyəti planlaşdıran çox ölkələr üçün, hətta bizim üçün də faydalı olacaq. Bu yaxınlarda Müdafiə 

Nazirliyində hərbçilərlə müşavirə keçirirdim, orada dedim ki, biz uğurlarımızla yanaşı, nöqsanlarımızı da 

təhlil etməliyik və gələcəkdə hərbi texnika alanda indi bizə lazım olan, amma, sadəcə, anbarlarda qalmış 

texnikanı almamaq təcrübəsini əsas götürməliyik. 

-İstifadə edilməmiş qalıb? 

-Bəli. 

-Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, eskalasiyanın indiki fazasında erməni tərəfinin dinc 

şəhərləri atəşə tutması halları tez-tez baş verib. Gəncənin iki dəfə şiddətli atəşə tutulması, Bərdənin 

dünən atəşə tutulması, həlak olanların ümumi sayı 70 nəfərə yaxındır, - bu, döyüş əməliyyatları 

zonasından kənarda yaşayan şəxslər üçün lap çoxdur, - və 300-dən çox yaralı. Lakin, eyni zamanda, 

Bakıdan daim bəyanatlar səslənir ki, beynəlxalq birlik bu atəşlərə görə Ermənistanı lazımınca 

qınamır. Yəni, beynəlxalq birlik həm Bakıya, həm də Yerevana dinc vətəndaşların atəşə tutulmasını 

dayandırmaq kimi çağırışlar etməklə kifayətlənir. Lakin Bakının Ermənistanın əməllərini ittiham 

etməsi beynəlxalq birlik tərəfindən lazımınca qarşılanmır? 

-Bəli, bu, belədir. Lakin bu, bizim üçün yenilik deyil. Bütün bu işğal illəri ərzində Ermənistanın 

qınanması nədən ibarət olub? Məgər bu, ittiham idimi, xeyr. Məgər kimsə Ermənistanı işğala görə 

qınayıbmı? Bəli, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri qəbul edilib. Bəli, sonra biz öz 

səylərimizlə BMT Baş Assambleyasının və Qoşulmama Hərəkatının qətnamələrinin qəbul edilməsinə nail 

olduq. Hətta Avropa Parlamentinin də. Lakin onlar, əlbəttə, nizamlama üçün hüquqi baza yaratdılar, amma 

ittihamları eşitmədik. Hətta atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulması aydın olduqda belə. Moskvada 

atəşkəs əldə olunmasından heç bir gün keçməmiş onlar Gəncəyə zərbə endirdilər. İndi də, Vaşinqtonda 

atəşkəs razılaşdırıldıqdan bir gün sonra, özü də bunun üçün onlar yalvarırdılar. Axı, atəşkəs barədə yalvaran 

onlar idi. Moskvada da, indi də Fransa tərəfinin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş atəşkəs pozulub. Bir gün 

keçmədi, onlar Bərdəni atəşə tutdular. Buna qədər isə onlar Tərtərdə dəfn mərasimini atəşə tutmuşdular. 

Orada 4 nəfər həlak olmuşdu. Bu, qeyri-insani əməllər onu göstərir ki, baxın, görün, biz kiminlə vuruşmağa 

məcburuq. Onlar üçün nə əxlaq normaları var, nə şərəf, nə ləyaqət. Ümumiyyətlə, müharibənin necə 

aparılması barədə anlayışları yoxdur. Ona görə də onlar müharibəni belə aparırlar. Bilirsinizmi, hətta hər 

bir rəqibə, düşmənə də müəyyən dərəcədə hörmət etmək lazımdır, çünki qaydalar, o cümlədən müharibənin 

aparılması qaydaları var. Erməni tərəfi üçün bu qaydalar yoxdur. Ona görə də biz Ermənistanın 
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pislənəcəyinə o qədər də ümid etmirdik. Bizi qardaş Türkiyə dəstəkləyir. Bizi Pakistan, Türkiyə Prezidenti, 

Pakistanın Baş Naziri açıq dəstəkləyirlər. Onlar dəfələrlə bizi dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Bizi çox 

ölkələr dəstəkləyir. Lakin biz dünya birliyi dedikdə, nə üçünsə həmişə Qərb dünyası başa düşülür. Bax, 

oradan biz həmrəylik gözləmirdik və gözləmirik. 

-Bundan başqa, erməni tərəfi tez-tez Azərbaycanın müxtəlif enerji infrastrukturunu – 

Mingəçeviri, qaz kəmərlərini, neft kəmərlərini atəşə tuturdu. Ümumiyyətlə, Siz necə hesab edirsiniz, 

bu, Azərbaycan neftinin və qazının dünya bazarına çatdırılması üçün müəyyən risklər yarada 

bilərmi? 

-Əgər onlar vəd etdiklərini reallaşdıra bilsələr, konkret olaraq, Səngəçal terminalını və ya bizim neft 

və qaz kəmərlərimizi bombalaya bilsələr, bu, əlbəttə, risklərlə bağlı olacaq. İndiki halda düşünürəm ki, 

onları qınayacaqlar, çünki bu neft və qaz əsasən avropalı istehlakçılara lazımdır. Sirr deyil ki, 

Azərbaycandan çəkilən qaz kəməri müəyyən dərəcədə, çox yox, müəyyən dərəcədə bəzi Avropa ölkələrinin 

enerji təhlükəsizliyinə şərait yaradır və yaradacaq. 

-Avropanın cənubu. 

-Neftin göndərilməsi məsələsinə gəldikdə bu gün Avropa İttifaqının üzvü olan bəzi ölkələr özlərinin 

ehtiyaclarının təxminən 40-50 faizini Azərbaycan nefti hesabına təmin edirlər. Yəni, əgər bu neft-qaz 

kəmərləri ilə bağlı bir hadisə baş versə, Ermənistan ciddi beynəlxalq təzyiqlə üzləşəcək. Lakin bu da onları 

dayandırmır. Axı, onlar Bakı-Novorossiysk neft kəmərini bombalamağa cəhd göstərmişdilər. Bu neft 

kəməri Azərbaycan ilə Rusiyanı bağlayır. Həmin Rusiyanı ki, Ermənistan ondan həmişə hansısa xüsusi 

münasibətlər tələb edir, əvəzində heç nə vermədən. Heç nə. Əsla. İstər tarixi baxımdan, istər beynəlxalq 

arenada dəstək mənasında. Əlbəttə, indi Sorosun komandasından başqa bir əməl gözləmək çətindir. Buna 

görə də Mingəçeviri, elektrik stansiyasını bombalamağın məqsədi Azərbaycanın enerji sistemini 

dağıtmaqdır. Bu, əlbəttə, müəyyən dərəcədə təsir göstərər, lakin biz artıq şaxələnmiş enerji təchizatı 

şəbəkəsi, yeni elektrik stansiyalarını yaratmışıq. Ona görə də bu, məhz erməni tərəfin yırtıcı mahiyyətini 

göstərir. Başqa məsələdir ki, biz həmin raketlərin çoxunu havada məhv etmişik. Bir hissəsi tutulub, bir 

hissəsi partlamayıb. Bu da onların hərbi potensialından xəbər verir. Amma, əlbəttə, belə bir təhdid var və 

biz ona adekvat reaksiya verməliyik. Mən həmişə demişəm, bu gün də deyirəm, Bərdə şəhərinin vəhşicəsinə 

bombardman edilməsinə, orada 7 yaşlı qızın həlak olmasına və bir neçə uşağın zərər çəkməsinə 

baxmayaraq, biz onların tayı deyilik. Biz onlara döyüş meydanında cavab verəcəyik. Biz yeni torpaqların 

azad edilməsi ilə, bayrağımızı yeni şəhərlərə sancmaqla cavab verəcəyik. Biz şəhərləri, mülki şəxsləri 

bombalamayacağıq. Sizə lap yaxın vaxtlara aid bir nümunə göstərim. Artıq çoxdandır ki, həlak olanların 

cəsədlərinin və hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi barədə söhbət gedir. Prinsip etibarilə bu mövzu Moskvada 

səslənib. Bu ayın 10-da humanitar mülahizələrə əsasən biz Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə dəfələrlə 

müraciət etmişik ki, gəlin, mübadiləni təşkil edək. Özü də, tam təfərrüatı ilə deyim, mən həlak olmuş erməni 

hərbçilərinin cəsədləri barədə tapşırıq vermişəm ki, onları maksimum dərəcədə refrijiratorlarda 

(soyuducularda), soyuq yerlərdə saxlasınlar, biz hamımız bilirik, insanların cəsədləri qalanda nə hala düşür. 

-Cəsədlərin parçalanmaması üçün. 

-Bəli, tamamilə doğrudur. Hər dəfə erməni tərəfi imtina edir. Hər dəfə bəhanələr gətirirdilər ki, gəlin, 

bunu döyüşlər gedən yerdə edək. Başa düşürsünüzmü, bu, mübadiləni aparacaq insanların, mülki şəxslərin 

həyatını təhlükə altına qoymaq deməkdir. Biz deyirik yox, axı, bizim dövlət sərhədimiz var. Gəlin, bunu 

Tovuz rayonunda, Qazax rayonunda edək. Gəlin, orada edək. Deyirlər, yox, yalnız burada. Buna görə dünən 

mən qərar qəbul etmişəm ki, Ermənistanın həlak olmuş hərbi qulluqçularının cəsədlərinin çox hissəsi 

birtərəfli qaydada Ermənistana verilsin. Üstəgəl daha iki mülki şəxsi – bu ahıl insanları da verəcəyik. Dünən 

biz bunu etməyə çalışdıq, onları maşınlarla sərhəd tərəfə yola saldıq. ATƏT-in ofisini, Qırmızı Xaç 

Komitəsini bu işə cəlb etdik, lakin erməni tərəfi onları qəbul etmir. Onlar həlak olmuş insanlarının 

cəsədlərini qəbul etmirlər. Ümumiyyətlə, bu, nə deməkdir, bunu necə izah edəsən? Ümumiyyətlə, bu, hansı 

insani əxlaq normalarına sığır? Biz hər halda cəsədləri verəcəyik. İndi mülki şəxslərin və həlak olanların 

cəsədlərinin Gürcüstan ərazisindən çatdırılması üzərində işləyirik. Əgər onlar bu cəsədləri qəbul etməsələr, 

mən heç bilmirəm nə edək?! Görün, biz kiminlə vuruşuruq. Başa düşürsünüz? Bunu hamı başa düşməlidir. 

Onların bütün saxta, yalvarış dolu bəyanatlarını da. Onların ah-vayı, ağlamaları – bunlar hamısı yalançı göz 

yaşlarıdır. Biz onları yaxşı tanıyırıq. Buna görə Rusiya ictimaiyyəti onların yalanlarına, böhtanlarına 

aldanmamalıdır. Bəli, aydındır ki, onlar Rusiya Federasiyasında inteqrasiya ediblər. Təkcə orada yox, 

Fransada da, Amerikada da. Onlar mediada da yer tutub, ictimai fon yaradırlar. Lakin insanlar bizim kiminlə 
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vuruşduğumuzu başa düşməlidirlər. Anlamalıdırlar ki, biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Onlar 

bizim torpaqda ölürlər. 

-Cənab Prezident, Siz dəfələrlə vurğulamısınız ki, hərbi faza gec-tez başa çatacaq. Bununla 

əlaqədar Sizə iki sualım var. Birincisi, Siz bütün rayonların işğaldan azad edilməsindən, yəni, həm 

Dağlıq Qarabağın, həm də yeddi rayonun qaytarılmasından sonra Azərbaycanın iqtisadi potensialını 

necə qiymətləndirirsiniz? Bu, Azərbaycanın iqtisadi artım sürətinə necə təsir göstərə bilər? 

-Bunu demək çətindir. Bilirsinizmi, bu barədə müxtəlif ehtimallar var. Əlbəttə, böyük ərazilərin öz 

nəzarətimizə qaytarılması artım üçün, inkişaf üçün, ilk növbədə, kənd təsərrüfatının və turizmin inkişafı 

üçün böyük potensialdır. Ona görə ki, Qarabağ regionu ölkəmizin ən gözəl və bərəkətli regionlarından 

biridir. Həm təbii faydalı qazıntılarla, həm qızılla, sink və qurğuşunla zəngindir. Yeri gəlmişkən, 

Ermənistan Kəlbəcərdə bir neçə xarici şirkətlə bərabər qızılın qanunsuz hasilatını həyata keçirir. Lakin biz, 

əlbəttə, onların hamısını müvafiq hüquqi prosedurlar vasitəsilə məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Ona görə də bu 

regionun perspektivi Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün, ilk növbədə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinin 

həlli üçün çox vacib olacaq. Lakin anlamaq lazımdır ki, birinci mərhələdə bu, çox böyük maliyyə məsrəfləri 

tələb edəcək. 

-Bərpa işləri. 

-Bəli, əlbəttə. Çünki, hətta bizim göstərdiyimiz kadrlardan da görünür ki, orada bircə ev də qalmayıb. 

Biz Füzuli şəhərini işğaldan azad edəndə orada bircə salamat bina tapa bilmədik. Təsəvvür edirsinizmi? 

Bütün şəhərdə, halbuki orada 10 minlərlə insan yaşayırdı. Bircə bina da qalmayıb. Mənə zəng vurdular, 

dedim ki, bayrağı dirək üzərində qaldırın. Görün, onlar nə ediblər. Ağdamın, Cəbrayıl rayonunun 

xarabalıqlarına baxın. Hər şey dağıdılıb. Elə bil buradan vəhşilər keçiblər. Elə bil bunlar insan deyilmiş. 

Onlar hər şeyi söküb-dağıdıblar. Evlərin damlarını, pəncərə çərçivələrini, hətta unitazları da. Bu, sadəcə, 

quldurluqdur. Buna görə qarşıda bizi çox böyük xərclər gözləyir. İnfrastruktur, yollar, kommunikasiyalar, 

yaşayış yerləri, inzibati binalar. Buna görə də bu, yəqin ki, birinci mərhələdə ümumi daxili məhsulun 

həcminə, inşaat sektoruna çox müsbət təsir göstərəcək. 

-İnşaat sektoruna. 

-Bəli, sözsüz. Bir də, əlbəttə, məşğulluq məsələsinə. Tikinti materialları istehsalı ilə bağlı olan hər 

şeyə. Lakin bu, milyardlarla məsrəf demək olacaq. Biz dəymiş ziyanı hesablayacağıq. Mən artıq komanda 

vermişəm, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi müvəqqəti komendaturalar yaradılmasına dair təlimatlar 

vermişəm. Cəmi bir neçə gün bundan əvvəl bu cür tapşırıq verilib. Biz hər şeyi inventarlaşdıracağıq, orada 

qalanların uçotunu aparacağıq, bizə vurulmuş ziyanın həcmini qiymətləndirəcəyik və təbii ki, bundan sonra 

artıq bizim vətəndaşların oraya qayıdacağı mərhələdə müvafiq hüquqi prosedurlar aparılacaq, biz 

təcavüzkarı məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Odur ki, perspektivdə, fikrimcə 5-10 il ərzində bu, qeyri-neft 

sektorunun inkişafına yaxşı təkan verəcək, qısamüddətli perspektivdə isə bu, məsrəf tələb edəcək. Lakin, 

başa düşürsünüzmü, Qarabağı bərpa etmək, onu yer üzündə ən gözəl və həyat üçün rahat guşələrdən birinə 

çevirməkdən bizi dayandıra biləcək maddi maneə yoxdur. 

-Nəhayət, sonuncu sual. Siz Qarabağ münaqişəsi başa çatandan, nizamlanandan sonra bizim 

regionda vəziyyətin geosiyasi inkişafını və qüvvələr nisbətini necə görürsünüz? 

-Zənnimcə, vəziyyət, əlbəttə, münaqişədən əvvəlki kimi olmayacaq. Biz regionda geosiyasi düzümü 

çox cəhətdən dəyişmişik. O, artıq dəyişib və bir çox stereotiplər keçmişdə qalıb. Məsələn, Rusiya və NATO 

arasındakı qarşıdurma kimi. Siz indi baxın, Rusiya və NATO-nun üzvü olan Türkiyə daha çox səmimi və 

etimada əsaslanan əlaqələrə malikdirlər, nəinki Türkiyə ilə NATO üzvü olan hər hansısa başqa ölkə. Bunlar 

əvvəl yox idi, bunlar yeni reallıqlardır. Buna görə də, bax, belə dəqiq strukturlaşdırılmış stereotip geosiyasi 

təfəkkür də ikinci plana keçir. Mən hesab edirəm ki, bu, müsbət amildir. Çünki reallıqları əsas götürmək 

lazımdır, reallıqları isə siyasətçilər öz fəaliyyətləri ilə yaradırlar. Düşünürəm ki, bu gün bizim regionda 

regionun gündəliyini müəyyən edən, əməkdaşlığa istiqamətlənən aparıcı siyasi xadimlər arasında çox 

müsbət əməkdaşlıq formatı yaranır. Çünki bu gün Türkiyə, İran, Rusiya və Azərbaycan arasında həm 

üçtərəfli, həm də ikitərəfli formatlarda fəal əməkdaşlıqdan danışmaq olar. Bizim üçtərəfli formatımız 

mövcuddur. Düşünürəm ki, gün gələcək, biz artıq dördtərəfli formatda da fəaliyyət göstərəcəyik. Bu, həm 

tarixi, həm iqtisadi, həm nəqliyyat, həm geosiyasi və ən başlıcası, bu regionda təhlükəsizliyin 

möhkəmləndirilməsi baxımından təbii olacaq. Buna görə Ermənistan bundan sonra da Qafqazın bədənində 

yad cisim kimi qalmamalıdır. Ermənistan buraya onsuz da hamıdan sonra gəlib və erməni dövləti onlara 

tarixən heç vaxt məxsus olmadıqları torpaqlarda süni şəkildə yaradılıb. Mən Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin İrəvanı Ermənistana necə verməsini dəfələrlə demişəm. Bu, tarixi faktdır. 1918-ci il 
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mayın 29-da, Cümhuriyyətin yaranması elan ediləndən bir gün sonra İrəvan verilib. Özü də müzakirələr 

zamanı qanunverici orqanının İrəvandan olan deputatları bunun əleyhinə idilər, lakin onların fikrini heç 

kim nəzərə almadı. Bax, beləcə İrəvanı götürüb veriblər. Buna görə də, necə deyərlər, olan olub, keçən 

keçib. İndi Ermənistan yad cisim olmamalı və işğala son qoymalı, Azərbaycan ilə, Türkiyə ilə münasibətləri 

normallaşdırmalıdır. Bu, onlara yalnız fayda gətirə bilər, başa düşürsünüzmü, yalnız fayda. Bütün 

kommunikasiyalar açılacaq, onlar inteqrasiyalı enerji, nəqliyyat layihələrinin bir hissəsi, ümumi 

təhlükəsizlik sisteminin bir hissəsi olacaqlar. Baxın, bu gün Türkiyə Rusiyadan S-400 zenit-raket 

kompleksləri alır. Bu, tamamilə yeni təhlükəsizlik sistemidir. Bu, sadəcə, hava hücumundan müdafiə 

kompleksinin alınması deyil, yeni təhlükəsizlik, qarşılıqlı etimad sisteminə bir addım yaxınlaşmaqdır. Bunu 

qarşılıqlı etimad olmadan əldə etmək mümkün deyil. Biz Rusiyadan S-300-ləri çoxdan almışıq. Bu da 

qarşılıqlı etimad amilidir. Buna görə regionun belə konfiqurasiyası hamının xeyrinədir. Amma Ermənistan 

başa düşməlidir ki, o, artıq yolun kənarındadır. Artıq ondan ötrü heç kim vuruşmayacaq. Bəs sonra? Əgər 

o, bizimlə qarşıdurmaya davam edərsə, əgər bundan sonra da Türkiyəyə ərazi iddiaları irəli sürərsə, başa 

düşməlidir ki, bizim qarşımızda necə dura bilər. Lakin biz qarşıdurma istəmirik, biz sülh istəyirik, onların 

bizə və xalqımıza gətirdiyi bütün ağrı-acılara və faciələrə baxmayaraq. Buna görə də düşünürəm ki, 

geosiyasi reallıqlar müsbət istiqamətdə inkişaf etməlidir. Hər halda biz öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik 

ki, bu, belə olsun. 

-Bütün suallarımıza ətraflı cavab verdiyinizə görə bir daha sağ olun. 

-Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1744 
 

Ali Baş Komandan tarixi ədaləti uğurla və qətiyyətlə bərpa edir 

 

[11:57] 28.10.2020  

 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyət, iradə, əzm, milli ruh və yüksək idarəçilik 

dəyərləri və rəhbərliyi, xalqımızın vətənpərvərlik duyğularının birgə həmrəyliyi ilə Azərbaycan Ordusu 

tarixinin ən şanlı və şərəfli qələbəsini qazanmaqdadır. Nəsillərdən bizə miras qalan ən ülvi hislərimizlə 

qələbə dəyərlərini gələcək nəsillərə daşıyırıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri Məhərrəm Əliyevin “Müzəffər Ali Baş Komandan 

tarixi ədaləti uğurla və qətiyyətlə bərpa edir” sərlövhəli məqaləsində yer alıb. Məqaləni təqdim edirik. 

Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o 

cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək dinc sakinlərimizin qətlinə yönəlmiş məqsədlə bizim yaşayış 

məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi mövqelərimizi atəşə tutması, düşmən ordusunun açıq-aşkar yeni ərazi 

iddialarının və havadarlarına böyük etiqad və inamla regionda münaqişənin daha da gərginləşdirilməsi 

niyyətlərinin riyakar nümunəsidir. Azərbaycanın region və dünyada xüsusi əhəmiyyət və sürətlə artan 

nüfuzu, beynəlxalq təşkilatlarda həmsədrlik, söz haqqının olması, həyata keçirilən strateji layihələrlə 

ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına verdiyi töhfələr düşməndə qıcıq və qısqanclıq yaratması, özünün 

müqayisəolunmaz dərəcədə bütün sahələrdə geriləməsinin nəticəsidir və təzahürüdür. 

Milli Ordumuz sahib olduğu qətiyyət sayəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin 

qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə bütün cəbhə boyu əks-hücum 

əməliyyatı başlaması ordumuzun çeviklik və peşəkarlıq səviyyəsinin çox yüksək olmasını nəinki düşmənə 

bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Qısa zamanda əldə olunan nailiyyətlər peşəkar idarəçilik, döyüş 

hazırlığının və hərbi vətənpərvərlik ruhunun daima yüksək olması şəxsi heyətin uğurla irəliləyərək 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin ön xətdə və müdafiənin dərinliyində yerləşən xeyli sayda canlı qüvvəsi, 

hərbi obyektləri və döyüş texnikalarının aşkar edilərək məhv edilməsi və onların hərəkət trayektoriyasına 

nəzarət aparılmasına imkan verir. Azərbaycanın dünya miqyasında 50 ən güclü orduya sahib dövlətlərin 

siyahısında olması bizi çox qürurlandırır və yalnız qələbə ümidlərini yaşadır! 

Hər bir Azərbaycan vətəndaşı artıq əmindir ki, hazırkı mürəkkəb tarixi şəraitdə ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün bərpası Ali Baş Komandanın güclü siyasəti və iradəsi, ordumuzun əzmi və qətiyyəti, 

xalqımızın həmrəyliyi sayəsində mümkündür. 

Vətən çağırışına olan mənəvi səfərbərliyimizin qarşısında düşmən tab gətirməyəcək! 

İllərlə düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızın çağırışına canı, qanı, ruhu və bütün varlığı ilə 

irəliləyən hər bir azərbaycanlı igid oğullarımıza, bu müqəddəs çağırışa “canım fəda” deyib şəhidlik 

zirvəsinə ucalan övladlarımıza və onlarla birgə yetişən və yetişməkdə olan nəsillərimizə qələbə sevincimizi 

yaşatmaq qədər ülvi hissləri yaşadığımız üçün çox qürurluyuq. Torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə nəinki 

ərazi bütövlüyümüzü təmin edirik, eyni zamanda, illərlə kimsəsiz qalan, təhqir olunan, dağıdılan, ancaq hər 

daşı bir tarix danışan abidələrimizi, irsimizi, dəyərlərimizi və ənənələrimizi millətimizə geri qaytarmış və 

yenidən qazanmış oluruq. Azərbaycan hər zaman dünyada sülhün, tolerantlıq və dialoqun, mədəniyyətlər 

və sivilizasiyalara xüsusi hörmət, ehtiram və qayğısı ilə seçilən öncül ölkələr siyahısındadır. Ancaq buna 

baxmayaraq, işğal altında olan torpaqlarımızda tarixi abidələrimiz, maddi-mənəvi irsimizin qəsdən və 

riyakarcasına dağıdılması və təhqir olunması beynəlxalq hüquq və ədalət prinsiplərinə sığmayan vandalizm 

aktının şahidi oluruq. İşğaldan azad olunan rayon və kəndlərimizdə abidələrimizi, səfalı guşələrimizi 

yararsız və dağıdılmış vəziyyətdə görmək çox ağrılıdır. Müharibə şəraitində belə sahib olduğu humanizm 

dəyərlərinə sadiq qalaraq mülki insanlara, tarixi-dini abidələrə, sosial-ictimai obyektlərin təhlükəsizliyinə 

xüsusi həssaslıq və diqqətlə yanaşan Ali Baş Komandanımızla hər birimiz qürur duyuruq. 

Hər bir şəhid olan hərbçi və mülki şəxslərimizin qisasını alacağıq! 

Ermənistan hərbçilərinin hədəfinə çevrilmiş Azərbaycanın mülki əhalisinin raket və top atəşinə 

tutulması nəticəsində 69 nəfər həlak olmuş və 314 nəfər yaralanıb. Bu bir daha riyakar düşmənin hərb 

meydanında ağır məğlubiyyətinin nəticəsidir. Hərbçilərinin cəsədlərinin toplanmasına belə maraqlı 

olmayan düşmən ölkəsinin real siyasi, ictimai, sosial-iqtisadi vəziyyətinin necə olduğunu açıq-aşkar 

nümayiş etdirir. Düşmənin dünya ölkələrinə əsassız yalvarışları, müraciətləri nəticəsiz qaldığı halda 

Azərbaycan Ordusu cənab Ali Baş Komandanının güclü siyasəti və qətiyyətinə inanaraq, iradə və əzmi ilə 

zəfər çalır. 
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Prezident İlham Əliyev çıxışlarında da hər zaman xüsusi əhəmiyyətlə hərbi texnika və avadanlıqların 

istehsalı istiqamətində uğurlu inkişafı qeyd edərək daima yeni və strateji planların icrasını vurğulamışdır. 

Bütün həyata keçirilən fəaliyyət və uğurlu nəticələr bu gün ölkəmizin hərbi potensialının, döyüş 

qabiliyyətinin ən yüksək səviyyədə olduğunu bir daha nümayiş etdirir və ordumuzun potensialını, güc və 

peşəkarlığını sübut etdirir. Ölkəmizin hərb potensialı və resursunu düzgün qiymətləndirə bilməyən, statistik 

göstəriciləri analiz etmək qabiliyyətinə malik olmayan Ermənistan hökuməti və dövləti ölümə göndərdiyi 

minlərlə əsgərlərin ana-atalarına cavab verməli olacaq! Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü və torpaqları 

uğrunda döyüşür və zəfər çalır ancaq Ermənistan acgöz və riyakarcasına yeni ərazi iddiaları ilə, terror 

planları və regionda sülh və ədalət prinsipləri pozmaq məqsədləri ilə vətəndaşlarını məcburi surətdə ölümə 

göndərir. Bu əlbəttə ki, təbii bir haldır ki, Azərbaycan əsgərinin mübarizə və hərbi vətənpərvərlik ruhu 

ermənilərlə müqayisə olunmayacaq dərəcədədir, çünki xalqımız bu günləri, zəfər anlarının həsrətini illərlə 

gözlədiyi halda ermənilər özgə torpaqlarda öz xoşbəxtliklərini qurmağa cəhd edirdilər. Hər vasitə ilə status-

kvonu öz maraqlarına uyğun şəkildə saxlayaraq tarixi, əbədi-əzəli torpaqlarımızdan öz mənfur terror 

siyasəti, Avropa və Qara dəniz hövzəsi ölkələrinə, həmçinin digər dövlətlərə narkotik maddələrin 

daşınmasının həyata keçirilməsi, Dağlıq Qarabağ ərazisindən narkotik tranziti, narkotiklərin becərilməsi, 

satılması, terrorçuların yetişdirilməsi üçün nəzarətsiz zona kimi istifadə edirdilər. 

Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın qələbə müjdəsini hər an səbirsizliklə gözləyir 

Artıq 30 gündür güclü Azərbaycan Ordusunun, rəşadətli əsgərlərimizin şücaəti nəticəsində cəbhədən 

sevindirici xəbərlər alırıq və bu xəbərlər Azərbaycan Prezidentinin şəxsən özünün xalqa müraciəti ilə 

çatdırılır. Ali Baş Komandanın hər zaman səsləndirdiyi kimi “Bizim işimiz haqq işidir. Azərbaycan Ordusu 

hazırda öz torpaqları uğrunda döyüşür”. 

Vətən Müharibəsi Azərbaycan Ordusunun uğurları və şücaəti ilə davam edir. Azərbaycan Prezidenti, 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev hər gün cəbhədən aldığımız sevindirici xəbərlərlə, beynəlxalq KİV 

rəhbərlərinə verdiyi səlis və qətiyyətli müsahibələri ilə işğalçı Ermənistanı siyasi-diplomatik sferada da 

məğlubiyyətə uğradır. 

Xalqımız işğaldan azad olunmuş torpaqlara tezliklə qovuşacaq, həsrət sona çatacaq 

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun hər bir uğurlu əməliyyatı, xalqımızın qələbə ruhlu və qətiyyətli 

millət kimi dünya tarixinin heç zaman unudulmayacaq səhifələrinə həkk olunmasına səbəb oldu. Şanlı 

Ordumuz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini, 

bir çox kəndləri, qəsəbələri və eyni zamanda, strateji yüksəklikləri işğaldan azad etməsini çox qürurverici 

həyəcan və sevinclə qarşıladıq. Azərbaycan xalqının həmrəylik nümayiş etdirərək Ali Baş Komandanın 

ətrafında sıx birləşməsi və yalnız qələbə ümidi ilə Azərbaycan Ordusuna dəstək olması həqiqətən çox 

həssas və qürurvericidir. Yaşlı bir azərbaycanlı nənənin nəvəsinə “Bala bircə dənə də olsa erməni tankı 

vurmasan geri gəlmə”, şəhid ana-atalarımızın “Vətən sağ olsun” demələri, erməni terroru nəticəsində gecə 

vaxtı evləri dağıdılan mülki şəxslərin Şanlı Ordumuzu “İrəli - Qələbəyə doğru” səsləmələri, körpə 

balalarımızın gözündəki qisas və qələbə əzmi milli kimliyimizi özümüzə xatırlatdı, güclü millət 

olduğumuzu, dəyərlərimizə sahiblənməyi bacaran, torpaqları və ərazi bütövlüyü uğrunda qorxmadan həlak 

olmağı və öldürməyi bacaran məğrur və qalib millət olduğumuzu növbəti dəfə özümüzə və bütün dünyaya 

sübut etdi. Hər bir evdə, hər ocaqda hər qarış torpağımızda qalib Azərbaycan bayrağımız var. Bu əzmin, 

ruh yüksəkliyinin, iradə və qətiyyətin qarşısında heç bir düşmən dayana bilməyəcək! 

Qarabağ uğrunda mübarizə bizim haqq və ədalət savaşımızdır. Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır! 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ordumuza məxsus PUA vurulmayıb 

 

[11:04] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfinin Azərbaycan Ordusuna məxsus 

pilotsuz uçuş aparatının (PUA) guya vurulması ilə bağlı yaydığı məlumatları təkzib edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Ordusuna 

məxsus PUA-nın cəbhə xəttində guya vurulması barədə Ermənistanın yaydığı məlumat yalandır. 

 

AZƏRTAC  
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Fransada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında reportajın müəllifi olan jurnalist kəskin tənqid 

olunur 

 

[10:46] 28.10.2020  

 

“Sərhədsiz Reportyorlar” jurnalist Lizron Budula və 

TF1-ə qarşı olan təzyiqləri qətiyyətlə pisləyir 

 

“Sərhədsiz Reportyorlar” Fransanın TF1 televiziyasının jurnalistinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

haqqında hazırladığı reportajın yayımından sonra ona qarşı internet üzəridən sərt hücumların olduğunu, 

yalnız işini görən bir peşəkara qarşı kobud nifrət dolu mesajlarla ittiham olunduğunu bəyan edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, oktyabrın 22-də TF1 kanalında “Saat 20” verilişində Azərbaycanın cəbhə 

xəttindən, Dağlıq Qarabağ regionunda döyüşlərin yenidən başlanmasından bəhs edən reportajın 

yayımından sonra jurnalist və böyük repartyor Lizron Budul Fransanın erməni icması tərəfindən 

“Facebook” və “Twitter” sosial şəbəkələri üzərindən güclü nifrət dolu saysız mesajların hədəfinə çevrilib 

və onu “genosid törədənlərin fahişəsi” kimi qələmə veriblər. Eyni zamanda, jurnalistin telefon nömrəsi əldə 

edildikdən sonra “WhatsApp” üzərindən də təzyiqə məruz qaldığı deyilir. Televiziya kanalı da, həmçinin 

davamlı olaraq, sosial şəbəkələr, elektron poçt ünvanı və telefon zəngləri ilə narahat edilib. 

Oktyabrın əvvəlində digər iki fransız jurnalist də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında dərc etdikləri 

məqalələrdən sonra internet üzərindən erməni icmasının təhdidləri ilə üzləşiblər. 

“Sərhədsiz Reportyorlar”ın Avropa İttifaqı və Balkan bürosunun rəhbəri Pavol Szalai Lizron Budul 

və TF1-ə qarşı olan təzyiqləri qətiyyətlə pisləyir. Bildirilir ki, münaqişə və cəbhə xəttindən yerindəcə 

reportaj hazırlamış hər hansı bir jurnalistin və medianın bununla bağlı narahat edilməsi qəbuledilməzdir. 

“Bundan başqa, Fransa Erməniləri Təşkilatlarının Koordinasiyası Şurasının həmsədri Frank Papazyanı 

mətbuat azadlığına qarşı işlənmiş kobud hücuma qarşı eyhamlı danışıqları pisləməyə çağırırıq”, - deyə qeyd 

edilir. 

Belə ki, “Facebook” vasitəsilə yayımlanan reportaj haqqında “dezinformasiyaya bənzəyir” fikri 

bildirilib. Digər şərhlərdə isə belə mesajlarla qarşılaşırıq: “Ola bilər ki, TF1-in bir neçə işçisinin başı 

kəsildikdən sonra daha yaxşı və aydın düşünər”. Ertəsi gün reportajın yayımından sonra Fransada yaşayan 

erməni icması münaqişədə inad göstərən tərəf kimi kanalın binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. 

Xatırladaq ki, TF1 bir neçə gün öncə erməni cəbhəsindən iki ölkə arasındakı münaqişədən bəhs edən 

reportaj hazırlamışdı. Nəhayət, kanal gərginliyi azaltmaq üçün Lizron Budulun reportajını öz saytından 

silib. 
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Qubadlı istiqamətində döyüşlərdə düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnika və silah-sursat 

 

[10:38] 28.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlər zamanı 

düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnika və silah-sursatın videogörüntüsünü paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC  
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Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir 

 

[10:08] 28.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 28-də gecə və səhər müxtəlif vaxtlarda 

Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən yaşayış məntəqələrimizi və bölmələrimizin 

mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistanın Berd, 

Çəmbərək, Vardenis və Gorus rayonları ərazisindən Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən və Qubadlı 

rayonlarının əraziləri düşmən tərəfindən atəşə tutulub. 

Səhər saat 07.35-dən 09.00-dək isə Ağcabədi rayonu ərazisi düşmən tərəfindən atəşə məruz qalıb. 
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Cəbhədə oktyabrın 28-nə olan son vəziyyət 

 

[08:45] 28.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejiminə riayət etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 27-

si gün ərzində və 28-nə keçən gecə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin 

yerləşdiyi mövqeləri və cəbhəboyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, döyüş əməliyyatları əsasən 

cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmənin hücum 

etmək cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb, o, itki verərək geri çəkilib. 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri 

nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. Onun bir neçə döyüş texnikası məhv 

edilib. Düşmənin artilleriya bölməsinə atəşlə zərərvurma nəticəsində atəş mövqeyində onun toplarla bir 

yerdə döyüş sursatları da məhv edilib. 

Məlum olub ki, düşmənin avtomobil texnikalarının sayının əhəmiyyətli dərəcədə azalması ön xətdəki 

bölmələrin ərzaq, silah və sursatla təminatında problemlər yaradıb. 

Ermənistandan toplanan hərbi vəzifəlilərin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə göndərilməsi 

prosesi davam edir. Döyüşlərə cəlb etmək məqsədilə 2000 nəfərdən ibarət heyətin toplanması barədə 

tapşırığın verilməsinə baxmayaraq cəmi 300 nəfəri toplamaq mümkün olub. Hətta bir çox hərbi 

müqaviləlilər və polis əməkdaşları cəbhəyə getməkdən imtina edirlər. 

Dünən gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda 

canlı qüvvəsi, eləcə də 1 ədəd “Osa” ZRK, 3 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D-

30, 5 ədəd D-20 və 1 ədəd D-44 topu, 2 ədəd 2A36 “Qiasint-B” topu, 1 ədəd 120-mm minaatan, 1 ədəd 

“Konkurs” tank əleyhinə raket kompleksi və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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Tərtər rayonunun ərazisi artilleriya atəşinə tutulub 

 

[07:58] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 28-də saat 07.30 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər rayonunun ərazisini 

artilleriya atəşinə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA mütəxəssisləri cəbhə bölgəsində əməliyyat-axtarış işlərini davam etdirirlər 

 

[07:26] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 27-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları ərazisinə 

mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən – 20 (iyirmi) 

və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzindən – 2 (iki) müraciət daxil 

olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 22 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Ağgöl kəndi, Taxtakörpü adlanan ərazisi və 

Hindarx qəsəbəsi, Ağdam rayonunun Ayaq Qərvənd və Əfətli kəndləri, Bərdə rayonunun Alpout, 

Qarayusifli, Böyük Göyüşlü kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndi, Füzuli rayonunun 3-cü Zobcuq 

qəsəbəsi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi, Tərtər rayonunun Buruc, Düyərli, Ələsgərli, Qazyan 

kəndləri, Narlıq qəsəbəsi və E.Səfərov küçəsi ərazisinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 19 

operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 

1 ədəd 100 mm-lik top mərmisi (OF-412), 1 ədəd 300 mm-lik raket (9M528), 1 ədəd 57 mm-lik top mərmisi 

(BM-8), 1 560 ədəd piyada əleyhinə PMN minası, 67 ədəd piyada əleyhinə OZM-72 minası, 33 ədəd tank 

əleyhinə TM-62M minası, 18 ədəd tank əleyhinə TM-62P2 minası, 34 ədəd MVP partladıcısı, 202 ədəd 

MVÇ partladıcısı, 76 ədəd detonator və 20 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 29 066 nəfər mülkü 

şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparıb. 

 

AZƏRTAC 
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Niderlandlı parlamentarilər Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[04:22] 28.10.2020  

 

Oktyabrın 27-də Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfiri Fikrət Axundov Niderland 

Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının üzvləri, “Denk” partiyasından olan deputatlar Tunahan Kuzu, 

Selçuk Öztürk və Ferid Azarkan ilə görüşüb. 

Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüş zamanı F.Axundov niderlandlı parlamentarilərə 

Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazırki vəziyyəti və Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı davam edən hərbi təcavüzü ilə bağlı ətraflı məlumat verib. Səfir Azərbaycanın haqlı mövqeyinin 

“Denk” partiyası tərəfindən Niderland parlamentində səsləndirilməsinə görə millət vəkillərinə təşəkkür 

edib. 

Görüş zamanı Azərbaycan və Niderland parlamentləri arasında ikitərəfli münasibətlər, iki ölkə 

arasında siyasi və iqtisadi əlaqələr müzakirə olunub. 

Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin çatdırılması məqsədilə 

səfir F.Axundovun Niderland Parlamentində görüşləri davam etdiriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Ömər Çelik: Ermənistan atəşkəs qərarlarını pozmaqla göstərir ki, o, siyasi müzakirə tərəfdarı deyil 

 

[03:30] 28.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycan qarşı işğalçılıq siyasəti ilə bağlı Azərbaycanın ortaya qoyduğu vətənin 

müdafiəsi mövqeyini diqqətlə izləyirik. Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdən bəzi bölgələrin 27 il sonra 

geri alınması xəbərləri bizi son dərəcə sevindirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) 

sözçüsü Ömər Çelik partiyasının İdarə Heyətinin iclasından sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi 

təxribatlarla bağlı açıqlamalarında deyib. 

Azərbaycan işğala məruz qalarkən səsini çıxarmayanların sülh çağırışı etmələrinin səmimiyyətdən 

kənar olduğunu diqqətə çatdıran AKP sözçüsü Ömər Çelik deyib: “Ermənistana verilən silahları, bu 

dövlətin terrorçulardan istifadə etməsini görməmək, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını geri almaq 

cəhdlərini kölgələmək yolverilməzdir”. 

Ermənistanın atəşkəsi pozaraq Azərbaycana hücum etməsini və mülki əhalini hədəf almasını kəskin 

şəkildə qınayan Ədalət və İnkişaf Partiyasının rəsmisi vurğulayıb ki, təcavüzkar tərəf bununla bir daha 

diplomatik həll istəməyən, siyasi müzakirələrdən uzaq olan tərəf olduğunu göstərib: “Dinc 

azərbaycanlıların öldürülməsi yolverilməzdir. Şəhid azərbaycanlı qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, 

yaralılara şəfa diləyirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin qorunması bizim üçün öz 

məsələmizdir. Ermənistan işğalçı tərəfdir və işğal etdiyi əraziləri daha da genişləndirmək üçün hücumlar 

edib. Türkiyə olaraq bundan sonra da Azərbaycana haqlı işinə mənəvi dəstək verməkdə davam edəcəyik”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Avstriyada fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[02:03] 28.10.2020  

 

Avstriya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti oktyabrın 25-26-da Avstriya respublikasının Zaltsburg 

şəhərində yerləşən Azərbaycan Evində Ermənistanın son həftələrdə Azərbaycana qarşı törətdiyi təxribatlar 

və mülki əhalini hədəfə alması, xüsusilə Gəncə şəhərində törədilən qətliam və ümumilikdə Azərbaycanın 

Qarabağ uğrunda apardığı haqlı savaşı ilə əlaqədar Avstriyanın bir sıra türk icma və təşkilatları ilə görüşlər 

keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Beynəlxalq Demokratlar Birliyinin Zaltsburq şöbəsinin (UID - 

Union of International Democrats) rəhbəri Erdoğan Kandemir, Avstriya Linz İslam Federasiyasının (ALİF) 

Mattiqhofen şöbəsinin nümayəndəsi Mustafa Kocak, Alperen Ocaqları Branau üzrə nümayəndəsi Ahmet 

Türkoğlu, UID gənclik qolları rəhbəri Abdulbaki Kandemir, Turan camisi və Ülkücü ocaqlarının 

təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Tədbirdə son 100 ildə ermənilərin Azərbaycana qarşı yürütdükləri soyqırımı siyasətindən, son baş 

vermiş dinc insanlara qarşı törədilmiş terrordan söhbət açılıb, qonaqlara erməni terorundan bəhs edən 

material və faktlar təqdim edilib. 

Tədbir zamanı Şərqdə yaranmış ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

1918-1920-ci illərdə olan ərazisindən bəhs edilib və sübut kimi həmin dövrə aid xəritələr və İstiqlal 

Bəyannaməsi nümayiş etdirilib. Bildirilib ki, ermənilərin yürütdükləri işğaqçılıq siyasəti nəticəsində bu gün 

Azərbaycanın əzəli torpaqlarının bir qismi indiki Ermənistan ərazisində yerləşir və hətta Ermənistanın özü 

də bir dövlət kimi qədim Azərbaycan torpağı olan İrəvan xanlığının əraziləri hesabına formalaşıb. 

Tədbirin sonunda qonaqlara Azərbaycan tarixindən və erməni terorundan bəhs edən kitablar hədiyyə 

olunub. 

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vyana  

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın Bərdə şəhərini raket atəşinə tutması ilə əlaqədar Ukrayna, Belarus və Moldova KİV-

lərinə müraciət ünvanlanıb 

 

[01:51] 28.10.2020  

 

AZƏRTAC-ın Ukrayna, Belarus və Moldova üzrə xüsusi müxbiri Emil Hüseynli Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Bərdə şəhərini oktyabrın 27-də raket atəşinə tutması ilə əlaqədar Ukrayna, Belarus və 

Moldova KİV-lərinə müraciət ünvanlayıb. 

40-a yaxın informasiya agentliyinə, portal və qəzetə ünvanlanan müraciətdə işğalçı Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarını və 

onların əlavə protokollarını, razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq, Azərbaycanın 

dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutmaqda davam etdiyi qeyd 

olunub. 

Müraciətdə qeyd olunur ki, Ermənistan silahlı qüvvələri döyüş əməliyyatları zonasından kənarda 

yerləşən Bərdə şəhərini raket atəşinə məruz qoyaraq humanitar atəşkəs rejiminin şərtlərini növbəti dəfə 

kobud şəkildə pozublar. “Smerç” qurğusundan buraxılmış kasetli raketlərlə atəş nəticəsində dörd mülki 

şəxs, o cümlədən yeddi yaşlı qız həlak olub. Dördü uşaq olmaqla on dörd nəfər ciddi xəsarət alıb. 

Sentyabrın 27-dən bu günə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrini ağır artilleriyadan və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 69 mülki şəxs həlak olub, 

322 nəfər isə xəsarət alıb. 

Qeyd olunub ki, Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan mülki insanlara atəş açmır. Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin mülki əhalini hədəf seçməsi cinayət əməlidir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənə 

döyüş meydanında layiqli cavab verir və bundan sonra da verəcək. 

Bəyanatın sonunda Ukrayna, Belarus və Moldova KİV-ləri Ermənistanın terrorçu siyasətini obyektiv 

işıqlandırmağa və Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etməyə çağırılıb. 

Media nümayəndələrinə, həmçinin Bərdənin raket atəşinə tutulması ilə bağlı fotolar da təqdim 

olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış yerlərini hədəf alması Türkiyə mətbuatının 

diqqətindədir 

 

[00:06] 28.10.2020  

 

Türkiyə KİV-ləri Ermənistanın elan olunan atəşkəsə məhəl qoymadan Azərbaycanın cəbhə 

bölgəsindən uzaqda yerləşən mülki yaşayış yerlərini növbəti dəfə hədəf almasına kəskin reaksiya verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyənin Anadolu Agentliyi, TRT kanalı, Haber Global, NTV, 

Haberler.com və digər media qurumları tərəfindən yayımlanan xəbərlər və reportajlarda oktyabrın 27-də 

axşam saatlarında Ermənistanın Bərdə şəhərinə raket zərbələri endirməsi və dinc sakinlərin, eləcə də 

uşaqların həlak olması, yaralanması haqqında məlumatlar yer alıb. 

Xatırladaq ki, ANAMA-nın məlumatına görə, Ermənistan ordusu tərəfindən Bərdəyə “Smerç” 

qurğusundan kasetli raketlər atılıb. Hadisə nəticəsində biri iki yaşlı körpə qız olmaqla, 4 mülki şəxs həlak 

olub, 13 nəfər yaralanıb. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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27 oktyabr 

 

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu nəticəsində həlak 

olanların yaxınlarına başsağlığı verib 

 

[23:51] 27.10.2020  

 

Bu gün Ermənistan silahlı qüvvələri döyüş əməliyyatları zonasından kənarda yerləşən Bərdə şəhərini 

raket atəşinə məruz qoyaraq humanitar atəşkəs rejiminin şərtlərini növbəti dəfə kobud şəkildə pozublar. 

“Smerç” qurğusundan buraxılmış kasetli raketlərlə atəş nəticəsində dörd mülki şəxs, o cümlədən yeddi yaşlı 

qız həlak olub. Dördü uşaq olmaqla on dörd nəfər ciddi xəsarət alıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 

rəsmi “Instagram” hesabında edilən paylaşımda deyilir: “Silahlı münaqişələr zamanı mülki şəxslərin qətlə 

yetirilməsi 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının və bütövlükdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının 

ən kobud şəkildə pozulması deməkdir. Erməni təcavüzkarlarının əli ilə daha neçə günahsız insan həlak 

olmalıdır ki, dünya birliyi bu cinayətləri dinməzcə seyr etməyə son qoysun? Həlak olanların doğmalarına 

və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm, yaralananların tezliklə sağalmalarını arzulayıram. Biz öz 

torpağımızı təcavüzkarlardan azad edəcəyik və bu cinayətlərə son qoyacağıq. 

Uca Tanrı Vətənimizi qorusun!” 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər 

 

[23:38] 27.10.2020  

 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon 

danışığı olub. 

AZƏRTAC Türkiyə KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, dövlət başçıları Suriya böhranı və Dağlıq 

Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə XİN: Vicdanı və məsuliyyəti olan ölkələri Ermənistanın müharibə cinayətlərinə “dayan” 

deməyə çağırırıq 

 

[22:13] 27.10.2020  

 

Ermənistanın oktyabrın 26-da elan olunan atəşkəsə məhəl qoymadan Azərbaycanda cəbhə 

bölgəsindən uzaqda mülki yaşayış yerlərini hədəfləyən davamlı hücumları ilə bütün insani və əxlaqi 

dəyərləri ayaqlar altına atmaqdadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında əksini tapıb. 

Açıqlamada deyilir: “Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu gün axşam saatları Bərdə şəhərinə endirdiyi 

raket zərbələri ilə biri iki yaşında uşaq olmaqla, dörd mülki şəxs həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Həyatını 

itirən qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, Azərbaycan xalqına başsağlığı, yaralılara şəfa diləyirik. 

Ermənistanın insanlıq əleyhinə hücumlarını ən kəskin şəkildə qınayır, vicdanı və məsuliyyəti olan ölkələri 

Ermənistanın davam etdirdiyi müharibə cinayətlərinə “dayan” deməyə çağırırıq”. 

Minsk qrupu həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə bu günə qədər elan edilən üç atəşkəsin hər birinin 

Ermənistan tərəfindən pozulması xatırladılan açıqlamada “bu pozuntulara həmsədrlərdən hər hansı reaksiya 

gəlməməsini mənalı hesab edirik” ifadəsi yer alıb. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Moldovalı ekspert: Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində silah 

qaçaqmalçılığı ilə məşğul idi 

 

[20:56] 27.10.2020  

 

Moldovanın TRIBUNA informasiya portalında Kişineu Effektiv Siyasət İnstitutunun direktorunun 

müavini, tarix elmləri doktoru, siyasi analitik Ruslan Şevçenkonun “Silah qaçaqmalçılığı - Qarabağın 

Ermənistan tərəfindən işğalının əsas səbəblərdən biridir” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Ermənistan hakimiyyətinin işğal olunmuş ərazilərdə silah 

qaçaqmalçılığı, silah alqı-satqısı və saxlanması ilə geniş məşğul olduğu qeyd olunub. 

(https://tribuna.md/ru/2020/10/26/ru) 

“Hərbi əməliyyatlar başlamazdan əvvəl Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin balansında yalnız rəsmi 

150 tank qeydə alınmışdır, yəni cəmi bir neçə həftə ərzində Azərbaycan qoşunları tərəfindən məhv edilmiş 

tankların sayının yarısı. Bu əlavə tanklar haradan çıxdı və əsası bunlar harada saxlanılırdı, nəzərə alsaq ki, 

hər bir ölkə silahlarının “şəffaflığının” araşdırması üçün BMT mütəxəssislərinə “qapılarını açmalıdır?”,- 

məqalədə belə deyilir. 

Müəllif məqalədə ermənilərin silah arsenalında təkcə tankların deyil, daha bahalı silahların da 

olduğunu qeyd edir. Adi hesablamalar Ermənistanın bu tankları və digər texnikanı öz ərazisində 

saxlamadığını göstərir. Bu, o dəməkdir ki, bütün bu silahlar Ermənistana gömrük qeydiyyatından yayınaraq 

qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilib və dərhal Dağlıq Qarabağa ötürülüb və orada saxlanılıb. 

Həmçinin qeyd olunur ki, işğal olmuş ərazilərdə bu silahlar yalnız saxlanılmırdı, sonra “qara 

bazar”da satılırdı. 

“Qaçaq silahların onların rəsmi qiymətlərindən bir neçə dəfə az olduğunu nəzərə alsaq, Ermənistan 

hakimiyyət orqanlarının bundan qazancının miqdarını yalnız təxmin etmək olar. Üstəlik, Ermənistan silah 

arsenalının bir çox hissəsini gizli “yardım” və ya müddətsiz geri qaytarılmayan kreditlər şəklində alır. Bu 

hərbi texnika əsasən terror təşkilatları və quldur birləşmələri tərəfindən alınırdı. Tam aydındır ki, bütün 

bunlar Ermənistan rəhbərliyinin xəbəri və ya birbaşa iştirakı olmadan baş verə bilməzdi”,- deyə müəllif 

qeyd edir. 

Müəllif, eyni zamanda, Qarabağda qaçaqmal silahının mənbəyini də göstərir. O vurğulayır ki, 

Azərbaycan hakimiyyətinin dəfələrlə bu sxemada erməni mənşəli böyük rus sahibkarlarının iştirak etdiyini 

beynəlxalq sanksiyalar altında olan tanınmış silah alverçilərinin olduğunu göstərib. Bundan əlavə, silahların 

mülki təyyarələrdə, qaçaqmalçılıq yolu ilə Ermənistana gətirildiyi bildirilir. 

Sonda müəllif qeyd edir ki, işğal olunmuş ərazilər üzərində nəzarəti itirməklə Ermənistan həm terror 

təşkilatlarından böyük “qara” qazancını, həm də qanunsuz yolla əldə edilmiş silahları gizlətmək imkanını 

itirir. “Bu Ermənistan üçün, Qarabağı həqiqi sahibinə sülh yolu ilə qaytarmamaq, müharibəni davam 

etdirmək üçün daha bir səbəbdir”,- deyə müəllif yazır. 

  

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kişineu 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

 

[20:45] 27.10.2020  

 

Xocavənd və Laçın ərazilərinin guya Azərbaycan Ordusu tərəfindən atəşə tutması barədə Ermənistan 

mətbuatının yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalandır. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, əksinə, oktyabrın 27-də saat 

16.00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Bərdə rayonu ərazisini “Smerç” yaylım atəşli 

reaktiv sistemləri ilə atəşə tutub. Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin bu müharibə cinayəti nəticəsində 

mülki şəxslər, o cümlədən azyaşlı uşaq həyatını itirib və aralarında uşaqlar və qadınlar olmaqla xeyli sayda 

mülki şəxs xəsarət alıb. 

Azərbaycan Ordusu bütün cəbhəboyu humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir. 

 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri humanitar atəşkəs rejimini dəfələrlə 

kobud şəkildə pozub 

 

[20:18] 27.10.2020  

 

Ötən müddət ərzində humanitar atəşkəs rejimini dəfələrlə kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun mövqelərini, o 

cümlədən Zəngilan rayonunun Ağbənd kəndi istiqamətindəki ərazilərimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 27-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində Azərbaycan 

Respublikasında akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki 

nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə deyib. 

Anar Eyvazov qeyd edib ki, vəziyyəti daha da gərginləşdirmək istəyən düşmən yaylım atəşli reaktiv 

sistemlərdən və artilleriya qurğularından istifadə etməklə cəbhəboyu bölgəyə yaxın bir sıra yaşayış 

məntəqələrimizə də atəş zərbələri endirib. Cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində hücum 

etməyə cəhd edən düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Keçirilən adekvat tədbirlər nəticəsində düşmən diviziyalarından birinin qərargah rəisi daxil olmaqla 

xeyli sayda canlı qüvvəsi, bir tankı, dörd artilleriya qurğusu, “Osa” tipli zenit raket kompleksi, “Qrad” tipli 

yaylım atəşli reaktiv sistemi, radiolokasiya stansiyası və altı avtomobil texnikası və diviziyasının əsas 

komanda məntəqəsi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət 

edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, Ermənistan ərazisini guya pilotsuz uçuş aparatı və 

raket-artilleriya sistemlərindən atəşə tutmağımız barədə düşmənin yaydığı məlumat növbəti 

dezinformasiyadır. Yeni humanitar atəşkəs rejiminə tam riayət edən bölmələrimiz bütün cəbhəboyu 

düşmənin törətdiyi təxribatlara təmkinlə yanaşaraq yalnız adekvat tədbirlər görür. 

“Ermənistan cəbhənin müxtəlif istiqamətləri, xüsusilə də bərpa edilmiş dövlət sərhədləri üzrə 

vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirməyə hesablanmış təxribatçı hərəkətlərinə son qoymalıdır. 

Ermənistan rəhbərliyi dərk etməli və hesablaşmalıdır ki, bərpa edilmiş dövlət sərhədləri artıq münaqişə 

bölgəsi deyil və Azərbaycanın tamhüquqlu suveren ərazilərini müəyyən edən, beynəlxalq birlik tərəfindən 

tanınan dövlət sərhədidir. Dövlət sərhədinin toxunulmazlığı təmin edilməlidir. Bu istiqamətdə baş verən 

istənilən təxribat ərazi bütövlüyümüzə təcavüz kimi dəyərləndirilir. Bu baxımdan bir daha bəyan edirik ki, 

Azərbaycan öz ərazilərinə təhdid edən istənilən legitim hərbi hədəfləri yerləşdiyi ərazidən asılı olmayaraq 

məhv etmək hüququna malikdir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı analitik: Ermənilər “biz o zaman qalib gəlmişdik, indi də Bakıya kimi gedərik” əfsanəsi ilə 

yatıb-dururdular 

 

[20:17] 27.10.2020  

 

Rusiyanın “Vzqlyad.ru” nəşri Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların başlanmasından ötən bir ay 

ərzində Ermənistan qoşunlarının məğlubiyyətinin səbəblərini araşdırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Yevgeni Krutikovun müəllifi olduğu materialda artıq Ermənistan 

ordusunun geri çəkildiyi vurğulanır. Qeyd olunur ki, Azərbaycan Ordusu Dağlıq Qarabağda müdafiə xəttini 

yararaq irəliləyib və hazırkı vəziyyət Ermənistan qoşunlarının strateji məğlubiyyətindən danışmağa imkan 

verir. 

Müəllif Ermənistan və “DQR”nin kəşfiyyat strukturlarının səriştəsizliyini diqqətə çatdıraraq yazır 

ki, Azərbaycan artıq yay aylarından Dağlıq Qarabağla sərhədə iki döyüş korpusunu və döyüşqabiliyyətli 

hissələrini cəmləmişdi. Qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazilərdə anbarlar tikilir, təchizat sistemləri 

çəkilirdi. Ermənistan kəşfiyyatı nə bu, nə də Azərbaycanın çoxlu sayda silah alması barədə də rəhbərliyə 

düzgün məlumatlar verməmişdi. 

Yevgeni Krutikovun fikrincə, ermənilər 1990-cı illərin əvvəllərində qazandıqları uğurların psixoloji 

təsirindən çıxa bilmirlər. Azərbaycan Ordusunun kəmiyyət və keyfiyyət baxımından üstünlüyünə 

baxmayaraq, ermənilər “biz o zaman qalib gəlmişdik, indi də Bakıya kimi gedərik” əfsanəsi ilə yatıb-

dururdular. Paşinyanın rəhbərliyi dövründə Ermənistan kəşfiyyatının 3 rəhbəri vəzifəsindən azad edilmişdi 

və tanınmamış “DQR” bəzi rəhbərləri “ruslar bizə lazım deyillər, biz onlarsız da Bakıya piyada gedib 

çıxarıq” deyirdilər. 

Materialda deyilir ki, “DQR”in hava hücumundan müdafiə sistemləri “OSA”, “Kruq” və “KUB” 

komplekslərindən ibarətdir. Lakin Azərbaycan İsrail və Türkiyə istehsalı olan PUA-lar aldıqdan sonra 

bütün bu yaxınradiuslu köhnəlmiş sistemlər artıq heç nəyə yaramır. Dağlıq Qarabağda hava hücumundan 

müdafiə sistemləri (HHMS) az, Azərbaycanın PUA-ları isə çoxdur. Üstəlik də Azərbaycan Ordusu 

ermənilərin HHMS-lərini raketlər və uzaqmənzilli artilleriya ilə sıradan çıxarıb. Ermənistan bu sahədə 

Azərbaycanla rəqabət apara bilmir. Yerevanın PUA-sının az olması Azərbaycanın batalyon taktiki 

qruplarına, az qala, paraddakı kimi hərəkət etmək imkanı verir. 

Müəllif Dağlıq Qarabağın 25 il əvvəl qurulmuş müdafiə sisteminin arxalandığını, lakin bu illər 

ərzində Azərbaycan Ordusunun xeyli inkişaf etdiyini nəzərə almadığını vurğulayır. Azərbaycan 

qoşunlarının Laçının təxminən 10-15 kilometrliyində olduğunu və Laçın dəhlizinin itirilməsinin ermənilər 

üçün artıq strateji fəlakət olduğunu yazan rusiyalı analitik qeyd edir ki, onsuz da cəbhənin cənubunda xeyli 

ərazinin itirilməsi ermənilər üçün ciddi siyasi və mənəvi məğlubiyyətdir. Məhz cənub istiqamətdə irəliləyişi 

rəsmi Bakı biraylıq döyüşlərdə özünün mühüm qələbəsi və əsas siyasi nailiyyəti hesab edə bilər. 

Materialda deyilir ki, xəritəyə baxarkən, Azərbaycanın mərkəzdən zərbə endirəcəyi, Qarqarçay 

boyunca irəliləyərək, Ağdamdan və Xocalıdan keçərək Xankəndinə çıxacağını düşünmək olardı. Elə 

ermənilər də 25 il ərzində məhz bu zonada müdafiəni bərkitmişdilər. Lakin Azərbaycan Ordusu bu zonada 

hücuma keçmədi. Burada yalnız qarşılıqlı artilleriya atışmaları müşahidə olunur. Buna görə də ermənilər 

mərkəzdə böyük canlı qüvvə saxlamağa məcburdurlar. 

Müəllif vurğulayır ki, əməliyyat təşəbbüsü tamamilə Azərbaycan tərəfindədir və Azərbaycan Ordusu 

bütün cəbhə boyunca qüvvələrin yerini dəyişə, yeni planlar həyata keçirə, ehtiyat qüvvə gətirə bilir. 

Ermənilər isə cənubda “təhlükəsizlik kəməri”ni əldən verəndən sonra əks-hücum barədə düşünə belə 

bilmirlər. Bütövlükdə, bütün bunlar Ermənistan üçün siyasi sondur. Ermənilər indi yalnız passiv müdafiəyə 

hazırdırlar. 

Sonda Yevgeni Krutikov ermənilərin Qarabağda hərbi revanşın Azərbaycanın əsas milli strategiyası 

olduğunu da nəzərə almadıqlarını qeyd edir. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənə döyüş meydanında layiqli cavab 

verir və bundan sonra da verəcək 

 

[20:00] 27.10.2020  

 

Ermənistan tərəfi döyüş bölgəsində qalan hərbçilərinin cəsədlərinə sahib çıxmaqdan imtina edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 27-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Azərbaycan birtərəfli qaydada cəsədlərin qaytarılmasına razılıq 

verdiyi halda, Ermənistan tərəfi buna razılıq verməyib. 

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan mülki insanlara atəş açmır. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhalini hədəf seçməsi cinayət əməlidir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

düşmənə döyüş meydanında layiqli cavab verir və bundan sonra da verəcək. 

Prezidentin köməkçisi, həmçinin bildirib ki, Ermənistan sərhəd zonalarında da təxribatlara əl atır. 

Sərhədin əks istiqamətindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə hücumlar həyata keçirilir. Bu 

da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini vadar edir ki, əks-həmlə tədbirləri həyata keçirsin. Ermənistan 

Azərbaycanın sərhədlərinə hörmət etməlidir. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın kasetli bombalardan istifadə etməsi mülki əhali arasında itkinin 

çox olmasına hesablanıb  

 

[19:53] 27.10.2020  

 

Ermənistan Ordusu humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ərazilərini, mülki 

vətəndaşları atəşə tutulmaqda davam edir. Bu, onu göstərir ki, Ermənistan tərəfinin humanitar atəşkəs 

barədə dedikləri riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 27-də keçirilən 

brifinqdə bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri bu gün Azərbaycanın Bərdə və Tərtər 

şəhərlərini “Smerç” raketindən atəşə tutub. Onların bu terror aktı nəticəsində biri uşaq olmaqla dörd mülki 

vətəndaş həlak olub, xeyli sayda insan yaralanıb. Ermənilər beynəlxalq qanunlara zidd olaraq Azərbaycan 

mülki əhalisinə qarşı kasetli bombalardan istifadə edirlər. Bu da mülki əhali arasında itkinin çox olmasına 

hesablanıb. Ermənistan Azərbaycanın hərbi qüvvələrinə zərbə endirməkdə acizdir, ona görə də mülki 

əhalini hədəf seçir. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, bu gün Ermənistan Azərbaycanın Goranboy, Tərtər, Ağcabədi və 

Bərdə rayonlarına 50-yə qədər mərmi atıb. Ermənistanın hücumları nəticəsində indiyə qədər 69 mülki şəxs 

həyatını itirib, 322 mülki şəxs yaralanıb. 

Prezidentin köməkçisi diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı qadağan olunmuş 

silahlardan istifadə etdiyi barədə Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq humanitar təşkilatlara da müraciət 

edilib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1768 
 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri “Nasionalnaya oborona” jurnalına müsahibə verib 

 

[19:47] 27.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Rusiyada çıxan “Nasionalnaya 

oborona” jurnalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC həmin müsahibəni təqdim edir. 

 

X X X 

 

-Ceyhun Əziz oğlu, Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri ilə erməni hərbi 

dəstələri arasında təmas xəttində genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarına gətirib çıxarmış səbəblər 

nədən ibarətdir? 

-İlk növbədə, izah etməliyəm ki, erməni hərbi dəstələri Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş 

ərazilərində dislokasiya olunmuş Ermənistan silahlı qüvvələrinin nizami bölmələridir. 1990-cı illərin 

əvvəlində Ermənistan Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzə başladı. Onun qoşunları ölkəmizə soxuldu və 

Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazisinin 20 faizini, o cümlədən Dağlıq Qarabağı və onun 

ətrafındakı rayonları işğal etdi. 

Erməni qoşunları bu təcavüzün gedişində çoxsaylı hərbi cinayətlər törədib, o cümlədən yaşayış 

məntəqələrini atəşə tutub, insanları girov götürüb, azərbaycanlı hərbi əsirləri və dinc sakinləri, o cümlədən 

qadınları və uşaqları qətlə yetirib, onlara işgəncə veriblər. Etnik təmizləmə nəticəsində bu ərazilərdəki yerli 

azərbaycanlı əhali oradan tamamilə qovulub. 

1994-cü ilin may ayında atəşkəs elan ediləndən sonra döyüş əməliyyatlarının aktiv fazası başa çatıb. 

Lakin Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının hələ 1993-cü ildə qəbul etdiyi, Azərbaycan ərazilərinin 

işğaldan tamamilə, dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsi haqqında tələblərin təsbit olunduğu dörd 

qətnaməsini yerinə yetirməkdən imtina etdi. 

Ermənistan özünün hüquqazidd əməllərinin nəticələrini ört-basdır etmək üçün işğal olunmuş 

Azərbaycan ərazilərində oyuncaq rejim yaratdı. Bu addım dünya birliyini çaşdırmadı. Dünyada heç bir 

təşkilat, heç bir dövlət, yeri gəlmişkən, Ermənistan da daxil olmaqla Yerevanın nəzarəti altında olan 

oyuncaq qurumun legitimliyini tanımayıb. 

Ermənistan bütün bu illər ərzində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, əsas beynəlxalq 

təşkilatların çoxsaylı qərarlarına rəğmən məqsədyönlü şəkildə işğalçılıq siyasəti yürüdüb. Ermənistandan 

və digər ölkələrdən etnik ermənilərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə kütləvi şəkildə köçürülməsi 

təşkil edilib. İşğalçılar Azərbaycanın mədəni-tarixi irsini vəhşicəsinə məhv edir, yaşayış məntəqələrinin 

adlarını dəyişdirir, təbii ehtiyatları vəhşicəsinə istismar edirlər. 

Ermənistanın danışıqlar masası arxasında mövqeyi qeyri-konstruktiv xarakter daşıyır, təcavüzün və 

işğalın nəticələrini möhkəmlətmək üçün vaxt qazanmaq məqsədi güdürdü. Buna paralel olaraq, Ermənistan 

atəşkəsi mütəmadi olaraq pozur, həm bizim silahlı qüvvələrin mövqelərini, həm də Azərbaycanın təmas 

xətti boyunca yaşayan mülki əhalisini atəşə tuturdu. Beləliklə, Ermənistan faktiki olaraq bizim dinc 

sakinləri girovlara çevirməklə terror taktikasını həyata keçirirdi. 

Erməni tərəfin bu cür taktikası, məsələn, 2016-cı ilin aprelində münaqişə zonasında vəziyyətin 

kəskinləşməsinə gətirib çıxarmışdı. Bu il sentyabrın 27-də baş vermiş hadisələr xalqımızın səbir kasasını 

daşdıran son damla oldu. Bazar günü səhər tezdən erməni qoşunları faktiki olaraq, faşist işğalçıların 1941-

ci il iyunun 22-də tətbiq etdikləri plan üzrə hərəkət edərək Azərbaycanın hərbi mövqelərini və təmas xətti 

boyunca yerləşən dinc yaşayış məntəqələrini şiddətli atəşə tutdular. Azərbaycanın Ağdam, Tərtər, Cəbrayıl 

və Füzuli rayonlarındakı kəndlərinə və qəsəbələrinə güclü artilleriya zərbələri endirildi. Azərbaycan 

vətəndaşları arasında ölənlər və yaralananlar oldu. Evlər, məktəblər, xəstəxanalar dağıdıldı. 

Bu şəraitdə Azərbaycan tərəfi təcili cavab tədbirləri görməyə məcbur oldu. Bizim qoşunların əks-

hücum əməliyyatlarının əsas məqsədi mülki əhalini sonrakı atəşlərdən və hücumlardan qorumaq idi. 

-Bütövlükdə, “Paşinyan amili” vəziyyətə necə təsir göstərir? 

-Bəli, təsir göstərir, özü də çox güclü şəkildə. Yaranmış vəziyyət Ermənistanın yeni rəhbərliyinin 

məsuliyyətsiz siyasətinin məntiqi nəticəsidir. 2018-ci ilin yazında “Soros çevrilişi” nəticəsində hakimiyyətə 

gələndən sonra Paşinyan Azərbaycan Prezidentinə müraciətlə ona münaqişə ilə bağlı vəziyyəti daha ətraflı 

öyrənmək üçün vaxt verilməsini xahiş etdi, sülh prosesinə konstruktiv yanaşma nümayiş etdirəcəyinə söz 
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verdi. Prezident Əliyev bu xahişə konstruktiv yanaşdı, hesab etdi ki, Ermənistan rəhbərliyində sağlam 

düşüncə və xoş məram üstünlük təşkil edəcək. Təəssüf ki, Paşinyan və onun administrasiyası başqa yol 

seçdilər. 

N.Paşinyan və onun administrasiyası praktiki olaraq, hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtdan münaqişə 

ətrafında vəziyyətin eskalasiyası prosesini işə saldılar. Onların ilk addımlarından biri Ermənistanın yeni baş 

nazirinin doğma oğlunu Ermənistanda deyil, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində hərbi xidmət keçməyə 

göndərilməsi oldu. Bu, faktiki olaraq, ilk siyasi siqnal və piar kampaniyasının başlanğıcı oldu. Paşinyan 

işğal edilmiş ərazilərə tez-tez səfər etməyə başladı və belə səfərlərin birində şəxsən “Qarabağ Ermənistandır 

və nöqtə” şüarını irəli sürdü. Bu şüar münaqişənin nizamlanmasına Paşinyanın həqiqi yanaşmasını tam 

aydın göstərdi, çünki əgər Qarabağın Ermənistan olduğunu fərz etsək, Azərbaycan kiminlə və nə barədə 

danışıqlar aparmalıdır, belə danışıqların nə mənası var? 

Ermənistanın digər rəhbərləri də Paşinyandan geri qalmırdılar. Məsələn, müdafiə naziri “ərazilər 

müqabilində sülh” formulundan imtina etdiyini bildirdi və “yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə” 

məzmunlu yeni hərbi konsepsiya irəli sürdü. Beləliklə, Ermənistan Azərbaycana münasibətdə özünün 

təcavüzkar siyasətinin yeni mərhələsini rəsmən bəyan etdi. 

Bu il iyulun 12-16-da Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Tovuz 

hissəsində, - yeri gəlmişkən, bu hissə Qarabağ münaqişəsi zonasından xeyli uzaqda yerləşir, - irimiqyaslı 

hərbi təxribat törətdilər. Bizim mövqelərimizin və kəndlərimizin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 

Azərbaycan hərbi qulluqçuları həlak oldular. Artilleriya atəşlərinin hər iki tərəfdən yeganə mülki qurbanı 

Azərbaycan kəndinin 76 yaşlı bir sakini oldu. O, sərhəddən uzaqda yerləşən evinin həyətində Ermənistan 

ərazisindən artilleriya zərbəsi nəticəsində baş vermiş partlayış səbəbindən həyatını itirib. 

Təəssüf ki, N.Paşinyan Tovuz hadisələrindən sonra da məqsədyönlü şəkildə eskalasiyanı davam 

etdirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini mütəmadi olaraq pozur, Azərbaycanın dinc əhalisini 

atəşə məruz qoyur, təxribatlar törədirdi. Avqustun 23-də təmas xəttinin Goranboy hissəsində erməni 

təxribat-kəşfiyyat qrupu Azərbaycan qoşunlarının mövqelərini ələ keçirməyə cəhd göstərdi. Bu cəhd dəf 

edildi, təxribat qrupunun komandiri əsir götürüldü və etiraf xarakterli ifadə verdi ki, həmin qrupun məqsədi 

arxa cəbhədə Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı terror aktları törətmək idi. 

Ermənistan xaricdən külli miqdarda silah və texnika almağı davam etdirir, həm Azərbaycan ilə dövlət 

sərhədində, həm də ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərində öz qoşunlarının sıxlığını artırırdı. 

Ermənistan hətta başqa ölkələrdə baş verən faciəli hadisələrdən də həyasızcasına öz məqsədləri üçün 

istifadə edir. Məsələn, bu il avqustun 4-də Beyrutda baş vermiş dağıdıcı partlayışdan sonra Azərbaycan 

Livana 1 milyon dollar həcmində yardım göstərib. Ermənistan isə Livandan olan etnik erməniləri ölkəmizin 

işğal edilmiş ərazilərinə köçürmək kampaniyasına başlayıb. 

Paşinyan danışıqlar prosesini tam pozmaq məqsədilə Azərbaycana danışıqlar prosesinin bərpa 

edilməsi üçün açıq-aşkar absurd xarakterli yeddi ilkin şərt irəli sürüb. 

Bütün bu addımlar bu gün Paşinyan administrasiyasının məqsədyönlü siyasətinin məntiqini daha 

yaxşı anlamağa imkan verir, bu siyasət 2020-ci il 27 sentyabr hadisələrinə gətirib çıxarıb. 

Bu avantürist siyasətin səbəblərindən biri Ermənistanda vəziyyətin pisləşməsidir. Paşinyanın tərəqqi 

və inkişaf haqqında populist vədləri boşa çıxdı. Ermənistanda iqtisadi tənəzzül davam edir, işsizlik artır, 

həyat səviyyəsi aşağı düşür. Daxili siyasi böhran güclənir, cəmiyyətdə parçalanma genişlənir. 2020-ci ildə 

Ermənistan hökuməti koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə faktiki olaraq, uduzub. Bütün bunlar 

Ermənistan əhalisinin ən fəal və əməkqabiliyyətli hissəsinin mühacirətinin artmasına gətirib çıxarır. 

Ermənistanın yeni rəhbərliyi bu cür problemlərlə üzləşəndən sonra əhalinin diqqətini yayındırmaq 

və gündəliyi dəyişmək ümidi ilə Qarabağ cəbhəsində eskalasiya xətti yürütməyə başlayıb. 

-Siz Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələrə beynəlxalq birliyin reaksiyasını necə 

qiymətləndirirsiniz? 

-Təəssüf ki, 27 sentyabr hadisələrinə gətirib çıxarmış amillər arasında beynəlxalq birliyin 

mövqeyinin yetərincə fəal olmadığını da qeyd etmək lazımdır. Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz 

törətməklə, Azərbaycan ərazilərini hərbi işğal altında saxlamaqda davam etməklə beynəlxalq hüququ kobud 

şəkildə pozub. Hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnaməsinin qəbul edilməsi də erməni 

təcavüzünə son qoyulması və onun nəticələrinin aradan qaldırılması üçün kifayət etməyib. 

Bəzi beynəlxalq böhranlar və münaqişələr zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin çox 

operativ şəkildə və tam həcmdə yerinə yetirilməsini yaxşı xatırlayırıq. Erməni təcavüzü ilə bağlı halda isə 

qətnamələr, təəssüf ki, kağız üzərində qaldı. Ermənistan BMT-nin qətnamələrini yerinə yetirməkdən imtina 
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etdi, amma dünyada heç kəs bu təcavüzkar dövlətdən cavab tələb etmədi. İkili standartların tətbiq edilməsi 

kimi ədalətsiz praktika göz qabağındadır. 

Beynəlxalq birliyin lazımi praktik reaksiyasının olmaması erməni tərəfində qələbə eyforiyası və onun 

nə istəsə edə biləcəyi barədə yalan illüziya yaratdı. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Paşinyan administrasiyası 27 

sentyabr hadisələrinə iki ildən çox hazırlaşmışdı. Onları hər bir mərhələdə, növbəti təhrikçi bəyanatdan və 

ya hərəkətdən sonra dayandırmaq olardı və lazım idi. Bunun üçün bütün siyasi, diplomatik imkanlar vardı. 

Təəssüf ki, bu, baş vermədi. Əvəzində biz Ermənistana və Azərbaycana ünvanlanmış neytral xarakterli, 

sülhə çağıran və iki tərəf arasında tarazlığı saxlamağa yönəlmiş şablon bəyanatlar eşidirdik. Bu cür yanaşma 

özünün yararsız olduğunu sübut etdi. Təcavüzkar ilə təcavüzün qurbanını, işğalçı ilə işğalın qurbanını 

bərabər tutmaq ədalətsizlikdir və düzgün deyil. 

-Azərbaycan döyüş əməliyyatlarının gedişində öz qarşısına hansı məqsəd və vəzifələri 

qoyurdu? Döyüş əməliyyatları hansı prinsiplər və şərtlər daxilində dayandırılmalıdır? 

-Əsas məqsəd Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymaq və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa 

etməkdir. Ermənistan bu əraziləri tutub və onları azad etməkdən boyun qaçırır. Biz bu münaqişənin dinc 

yolla nizamlanmasına dair 1992-ci ildən, yəni 28 il ərzində ATƏT-in himayəsi altında danışıqlar aparmışıq 

və həmişə bizim bu formata sadiq olduğumuzu vurğulamışıq. 

Təəssüf ki, indiyə qədər Ermənistan tərəfindən konstruktiv yanaşma görməmişik. Ermənistan BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini, ATƏT-in və digər təşkilatların qərarlarını rədd edib. Ermənistan 

rəhbərliyi danışıqlar masası arxasında artıq əldə edilmiş razılaşmalardan imtina edərək və münaqişə 

zonasında mütəmadi silahlı təxribatlar törədərək danışıqlar prosesini hər vasitə ilə uzadırdı. Bu vəziyyət 

əbədi davam edə bilməzdi. 

Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın Ermənistana ərazi iddiaları yoxdur. Biz sərhədləri 

pozmuruq, ona qarşı hərbi əməliyyatlar aparmırıq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yalnız Azərbaycanın 

ərazisində, ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Bizim 

hərəkətlərimiz BMT Nizamnaməsinin özünümüdafiə hüququ haqqında 51-ci maddəsinə, beynəlxalq 

hüququn fundamental norma və prinsiplərinə əsaslanır. 

Bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan tərəfin başlıca prinsipi, başlıca məqsədi, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrində və ATƏT-in qərarlarında nəzərdə tutulduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının 

suveren ərazilərinin işğalına son qoymaqdır. Əgər Ermənistan rəhbərliyi həqiqətən sülh istəyirsə, qoy öz 

qoşunlarını Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarmağa başlasın. 

-Münaqişə zonasında mülki əhali arasında çoxsaylı qurbanlar olması və yaşayış məntəqələrinə 

zərbələr endirilməsi barədə xəbərlər olub. Azərbaycan tərəfin bu barədə hansı məlumatları var? 

Azərbaycan müharibə dövründə mülki əhalinin qorunması və hərbi əsirlərlə rəftar barədə Cenevrə 

konvensiyalarına sadiqdirmi? 

-Təəssüf ki, mülki əhali arasında qurbanlar haqqında xəbərlər doğrudur. Münaqişə zonasının 

coğrafiyasının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın kəndləri, qəsəbələri və rayon mərkəzləri 

sentyabrın 27-də cəbhə xəttinə çevrilmiş təmas xəttindən çox yaxın məsafədə yerləşirlər. Bəzən bu məsafə 

cəmi bir neçə yüz metrə bərabər olur, yəni erməni qoşunları tərəfindən dinc sakinlərə zərbələr endirilməsi 

üçün uzaqvuran silahlara ehtiyac olmur. Erməni tərəfi bu amildən həmişə, hətta 1994-cü ildə əldə edilmiş 

atəşkəs dövründə də fəal istifadə edib. Azərbaycanda dinc əməklə məşğul olan fermerlər və çobanlar, adi 

sakinlər öz evlərində bu cür qəsdən törədilmiş atəşlərin qurbanları olurdular. 

Dəhşətlisi budur ki, qurbanların çoxu uşaqlardır. Məsələn, 2011-ci ilin mart ayında erməni 

snayperinin dəqiq atəşi ilə Ağdamın Orta Qərvənd kəndinin sakini, 9 yaşlı məktəbli Fariz Bədəlov 

öldürülüb. 2017-ci ilin iyul ayında Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin minaatanlardan atəşə tutulması 

nəticəsində yaşyarımlıq Zəhra Quliyeva və onun nənəsi həlak olub. 

Kədərli haldır ki, bu hüznlü siyahı genişlənməkdə davam edir. Qeyd etdiyim kimi, münaqişənin yeni 

fazası sentyabrın 27-də məhz Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə erməni artilleriyasının şiddətli 

zərbələrindən sonra başlanıb. Erməni qoşunları mərd-mərdanə döyüşdə uğur qazana bilmirlər, buna görə 

Azərbaycanın şəhərlərini və kəndlərini atəşə tutaraq qisas alırlar. Bəzən Ermənistan ərazisindən bilərəkdən, 

artilleriya və raket silahlarından istifadə etməklə mülki hədəflərə atəş açılır. 

Bu il oktyabrın 13-nə olan məlumata görə, erməni tərəfin atəşləri nəticəsində Azərbaycanın 42 dinc 

sakini həlak olub, daha 206 nəfər yaralanıb. Beş nəfərdən ibarət Qurbanovlar ailəsinin aqibəti 

hiddətləndirici hadisədir. Onlar Naftalan rayonunun Qaşaltı kəndində evlərinin artilleriya atəşinə tutulması 

nəticəsində həlak olublar. Fidan Qurbanovanın 14, onun qardaşı Şəhriyarın 13 yaşı vardı. 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərəkətləri beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il 

Cenevrə konvensiyalarının və onlara əlavə protokolların kobud şəkildə pozulmasıdır. Bu cinayətkar taktika 

Ermənistan rəhbərliyinin öz beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə yanaşmasının mahiyyətini ifşa 

edir. 

Öz növbəsində, Azərbaycan Cenevrə konvensiyalarının və onlara əlavə protokolların tələblərinin 

yerinə yetirilməsi barədə öz öhdəliklərinə tam sadiqdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatlarının 

hədəfləri yalnız hərbi təyinatlı obyektlərdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi komandanlığı 

Ermənistanın mülki əhalisinə müntəzəm olaraq müraciət edir, onlara bu cür obyektlərin yanında olmamağı 

tövsiyə edir. 

Qeyd etməliyəm ki, əldə olan məlumata görə erməni tərəfi texnikanı və silahları qəsdən mülki 

obyektlərin yanında yerləşdirir və ya yaşayış məntəqələrindən atəş açır. Onların əsas məqsədi cavab 

atəşindən yaxa qurtarmaq və ya qəsdən Azərbaycan tərəfini onların mülki əhalisinə atəş açmağa təhrik 

etmək, daha sonra bu hadisələrdən “qara piar” üçün istifadə etməkdir. Erməni tərəfi Ermənistan ərazisindən 

də bizim dinc əhalini atəşə tutur ki, cavab reaksiyasına nail olsun, sonra bundan fəal istifadə etsin. 

Vurğulamalıyam ki, Azərbaycan qoşunları bütün hallarda özlərini məsuliyyətli, intizamlı və korrekt 

aparırlar. 

-Yerevan iddia edir ki, döyüş əməliyyatlarında Türkiyə Azərbaycanın tərəfində iştirak edir. 

Bu cür bəyanatlar nə dərəcədə əsaslıdır? Ermənistanın Su-25 hücum təyyarəsinin qəzaya uğraması 

hadisəsinə də aydınlıq gətirə bilərdinizmi? 

-Türkiyə Azərbaycanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan mövqeyini 

dəstəklədiyini bildirib. Türkiyə Azərbaycana mənəvi dəstək verir. Münaqişədə Türkiyənin iştirak etməsi 

barədə şayiələri erməni tərəfi yayır. Yəqin ki, erməni təbliğatının bir məqsədi öz hərbi uğursuzluqlarına 

görə öz vətəndaşları qarşısında özünə haqq qazandırmaq cəhdidir. 

Ermənistanın təyyarəsi məsələsinə gəldikdə isə, bizdə olan məlumata görə, sentyabrın 29-da 

Ermənistana məxsus iki Su-25 hücum təyyarəsi Ermənistan ərazisində dağa çırpılaraq qəzaya uğrayıb. 

Erməni tərəfi hələlik yalnız bir təyyarənin qəzaya uğramasını və onun pilotunun həlak olmasını rəsmən 

etiraf edib. 

-Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəzi Yaxın Şərq ölkələrindən qanunsuz silahlı dəstələrin 

yaraqlılarının münaqişə zonasına göndərilməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Siz bu bəyanatı şərh 

edə bilərdinizmi? 

-Vurğulamaq istəyirəm ki, erməni tərəfi 1990-cı illərin əvvəlində Azərbaycana qarşı təcavüz və 

bizim ərazilərin işğalı zamanı öz əməliyyatlarında xarici dövlətlərdən, o cümlədən Yaxın Şərq ölkələrindən 

olan yaraqlılardan, terrorçulardan və muzdlulardan fəal istifadə edirdi. Buna əyani nümunələrdən biri 

beynəlxalq terrorçu Monte Melkonyandır. Onun müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Livanda vətəndaş 

müharibəsi zamanı törədilmiş çoxsaylı qanlı aksiyalarda iştirak etməsi məlumdur. Melkonyan özü kimi 

cinayətkarlardan ibarət dəstəyə başçılıq edərək Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı bir sıra terror aktları və 

hərbi cinayətlər törədib. 1993-cü ildə Qarabağ münaqişəsi zonasında öldürülmüş Melkonyan bu gün 

Ermənistanda milli qəhrəman kimi hörmətlə yad edilir. 

Ermənistan əcnəbi yaraqlılardan və muzdlulardan istifadə edilməsi kimi cinayətkar praktikanı heç 

vaxt dayandırmayıb. Bu praktikanın vasitələrindən və onun informasiya “örtüklərindən” biri xarici 

ölkələrdən etnik ermənilərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə köçürülməsi kampaniyasıdır. Bu 

baxımdan, yaxın vaxtlarda Ermənistanda “könüllü xalq dəstələri” yaradılması barədə xəbərlər xüsusi 

diqqətə layiqdir. Bu dəstələr əcnəbi yaraqlıların inteqrasiyası və sonradan onlardan fəal istifadə edilməsi 

üçün əlverişli format yaratmağa imkan verir. 

Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycanı guya əcnəbi yaraqlılardan istifadə 

etməkdə təqsirləndirmək cəhdləri tamamilə əsassızdır. Onların ortaya atdığı bu yalanların məqsədi 

gündəliyi dəyişmək, münaqişənin genişlənməsi və onun xarakterinin dəyişməsi barədə təsəvvür yaratmaq, 

dini və digər amilləri şişirtmək, ölkəmizi özünə haqq qazandırmağa məcbur etməkdir. Bizim xaricdən hər 

hansı döyüşçüləri cəlb etməyə obyektiv ehtiyacımız yoxdur. Azərbaycanın səfərbərlik potensialı kifayət 

qədərdir. Ölkəmizin nizami silahlı qüvvələri zəruri hazırlıq keçib, müasir silahlar və texnika ilə təchiz 

olunub. 

-Yerevandan səslənən bəyanatlarda Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasının 

mümkünlüyü elan edilir. Əgər bu, baş verərsə sonrası necə olacaq? 
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-Belə bir qərar Ermənistan rəhbərliyinin məsuliyyətsiz və avantürist siyasətinin zirvəsi olar. 

Ermənistan bu cür hərəkət etməklə beynəlxalq münasibətlərin ənənələrinin və əsaslarının bütün korpusuna 

etinasızlıq göstərməklə beynəlxalq hüququ tamamilə tapdalamış olar. Ermənistan bu münaqişənin ilk 

günündən bizim dediyimizi rəsmən təsdiqləmiş olar. Azərbaycan Ermənistanın ərazi iddialarının, erməni 

təcavüzünün və işğalın qurbanıdır. Bu, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin, - buraya Rusiya 

Federasiyası da daxildir, - vasitəçiliyi ilə münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqların indiki formatını 

tamamilə məhv etməyə bərabər olacaq. 

Ermənistanın bu cür qərarı labüd olaraq münaqişənin eskalasiyasının yeni mərhələsinə, regionda 

vəziyyətin pisləşməsinə gətirib çıxarar. 

-Siz Dağlıq Qarabağın və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyini necə təsəvvür 

edirsiniz? 

-Əsas amil Ermənistan rəhbərliyinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət etmək 

istəməməsidir. Əgər iki dövlətdən biri digərinə ərazi iddiaları irəli sürürsə, onun ərazilərinə soxulursa və 

onun torpaqlarını işğal edirsə, bu iki dövlət arasında normal münasibətlər yaradılması barədə danışmaq 

qeyri-mümkündür. 

Ermənistan rəhbərliyinin bu barədə düşünməsinin vaxtı yetişib ki, onların pozucu siyasəti öz 

ölkələrini hansı vəziyyətə gətirib çıxarıb, iqtisadi və sosial sahələrdə hansı nəticələrə nail olublar, regional 

inkişaf və əməkdaşlıq layihələrindən necə təcrid olunmuş vəziyyətə düşüblər. Artıq yada salmaq vaxtıdır 

ki, həqiqi dövlət xadimlərinin əsas xüsusiyyətləri məsuliyyət, uzaqgörənlik və düzlükdür. 
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Fransa kimi söz azadlığından danışan bir ölkədə erməni lobbisinin söz azadlığını boğması 

qəbuledilməzdir 

 

[19:35] 27.10.2020  

 

Son günlər Fransada Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri yazan 

jurnalistlər, siyasətçilər, eləcə də ictimai şəxslər erməni təşkilatlarının hədə-qorxusu ilə üzləşirlər. 

Hər hansı bir televiziya kanalını boykot etməyə çağırış və ya jurnalistin birbaşa ölümlə təhdid 

edilməsinin bu gün asanlıqla baş verməsi təəccüb və hiddət doğurur. Fransa kimi söz azadlığından danışan 

bir ölkədə erməni lobbisinin söz azadlığını boğması qəbuledilməzdir. 

Jurnalistikanın fundamental prinsiplərinə sadiqlik nümayiş etdirərək baş verənlər barədə qərəzsiz 

məlumat təqdim edən həm “TF1” kanalının rəhbərliyi, həm də Xanım Budul yayımlanan reportajdan sonra 

erməni lobbisinin təhdidlərinə məruz qalıb. 

Yalanlarının ifşa olunduğunu görən erməni lobbisi öz məqsədlərinə nail ola bilmədikləri üçün hədə-

qorxu və təhdidlərdən istifadə edirlər. Bu, bir daha erməni diasporunun iç üzünü, mətbuat azadlığına qarşı 

olan qərəzli münasibətini nümayiş etdirir. 

Xatırladaq ki, Dağlıq Qarabağda müharibə başlayanda “Liberation” qəzetinin jurnalistləri də erməni 

lobbisi tərəfindən ölüm hədələri almışdı. 

Fransada satirik “Charlie Hebdo” jurnalı üz qabığında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına 

görə hücuma məruz qaldığı zaman Fransa başda olmaqla bütün Avropa ölkələri ayağa qalxdı, həmrəylik 

göstərdi. Fransa mətbuatı isə yaşanmış olayı təkcə “Charlie Hebdo”ya qarşı işlənmiş bir cinayət kimi yox, 

Fransa xalqının mənəviyyatına və demokratik dəyərlərinə qarşı işlənmiş bir cinayət kimi dəyərləndirdi. 

Təəssüf ki, bütün dünya liderləri “Charlie Hebdo”ya qarşı hadisəni söz azadlığına qəsd kimi 

qiymətləndirdiyi halda ASALA-nın, eləcə də erməni terror təşkilatlarının jurnalistlərə və beynəlxalq 

hüququ dəstəkləyən deputatlara qarşı ölüm hədələrinə susqunluq və biganəlik nümayiş etdirir. 

Məsələ burasındadır ki, bu gün azadlıq ideyasından böyük dövlətlər digər dövlətlərə təsir etmək üçün 

alət kimi istifadə edirlər. 

Onu da qeyd edək ki, “TF1” kanalı və digər mətbu orqanların təhdidə məruz qalan əməkdaşları 

hazırladıqları reportajlarda heç də Azərbaycan mövqeyindən çıxış etmirlər. Lakin biz xarici media 

nümayəndələrinin neytral hazırladıqları məlumatlara anlayışla yanaşır və onların əməyinə hörmətlə 

yanaşırıq. 

Bundan başqa, ermənilər artıq aşkar şəkildə onlara dəstək olmayan müttəfiqlərini, bir sıra böyük 

dövlətləri terrorla hədələyir. Fransa Milli Assambleyasının (Parlament) Xarici İşlər üzrə Komissiyasının və 

Fransa-Azərbaycan Dostluq Qrupunun üzvü, deputat Jerom Lamberin erməni lobbisinin üzvləri tərəfindən 

ona göndərilən təhdid dolu yazını “Twitter” hesabında paylaşıb. Dostluq qrupunun vitse-prezidenti 

Fransadakı erməni lobbisinin onların mövqeyini dəstəkləməyən avropalı siyasətçiləri belə təhdid etdiyini 

də bildirib. 

Bu gün biz erməni lobbisi həqiqəti deyən jurnalistləri və siyasətçiləri dəfələrlə susdurmaq üçün 

səfərbər olduğunun və fikir azadlıqlarına necə manipulyasiya edərək beynəlxalq hüquqa qarşı çıxdığının 

şahidi oluruq. Bütün bunlar ermənilərin çıxış yolu kimi terroru seçdiklərini təsdiqləyir. Bir daha təsdiq 

olundu ki, ermənilərin əsas metodlarından olan terrorçuluq Ermənistanda dövlət siyasətinin tərkib 

hissəsidir. 

“Demokratiyanın beşiyi” adlandırılan Fransa kimi bəşəri ənənələrə malik ölkədə demokratizmin 

mühüm göstəricisi sayılan söz azadlığına qarşı ağlagəlməz basqı təəccüb doğurur. Necə olur ki, F1 kanalını, 

beynəlxalq hüququ dəstəkləyən deputatları terrorizmlə və ASALA ilə hədələyirlər, Fransada söz azadlığına 

və demokratik prinsiplərə qarşı gedə bilirlər. Biz Avropa cəmiyyətində söz və ifadə azadlığı üçün qorxunc 

mənzərə görürük. 

Başqa ölkələrdə insan hüquqları axtarışında olan Fransanın öz daxilində ASALA-nın, eləcə də daim 

himayə elədiyi erməni lobbisinin jurnalistlərə qarşı ölüm hədələrinə cavabı bu ölkə rəsmilərinin insan 

hüquqlarının müdafiəsinə, söz azadlığına verdiyi önəmi əks etdirəcəyinə ümid edirik. 

Fransada fəaliyyət göstərən müstəqil kütləvi informasiya vasitəsinə və siyasətçilərə qarşı erməni 

lobbisinin göstərdiyi təzyiqlərə söz azadlığının müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də 

insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar öz münasibətini bildirməlidir. Təəssüf 
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ki, beynəlxalq ictimaiyyətin təzyiqini və təpkisini görməyən erməni terrorizmi bu hadisələrə lazımi qiymət 

verilməməsi ucbatından getdikcə daha geniş miqyas alır. 
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XİN Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu ilə bağlı açıqlama yayıb 

 

[19:31] 27.10.2020  

 

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu ilə bağlı açıqlama 

yayıb. 

XİN-in Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, açıqlamada deyilir: “Oktyabrın 27-

də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Bərdə rayonuna “Smerç” yaylım atəşli reaktiv 

sistemdən atılan raket atəşləri nəticəsində 4 nəfər mülki şəxs, o cümlədən azyaşlı uşaq həyatını itirib və 

aralarında uşaqlar və qadınlar olmaqla 13 nəfər ciddi xəsarət alıb. Bu, son günlər ərzində beynəlxalq 

vasitəçilərin davamlı səyləri ilə üçüncü dəfə razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan 

Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərini heçə sayaraq törətdiyi növbəti müharibə 

cinayətidir. İki ölkənin xarici işlər nazirlərinin Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə 

keçirəcəyi görüşü ərəfəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti qanlı cinayətin törədilməsi, 

təcavüzkar Ermənistanın münaqişənin siyasi həllində maraqlı olmadığının və hər vəchlə danışıqlara maneə 

törətmək məqsədi güddüyünün bariz göstəricisidir. Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı insanlıq əleyhinə 

cinayətin törədilməsinə görə Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi tam məsuliyyət daşıyır. Cinayətkarların 

ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməsini təmin etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti qəti mövqe 

sərgiləməyə çağırırıq”. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan ordusu Bərdəyə kasetli raketlər atıb 

 

[18:48] 27.10.2020  

 

ANAMA-nın məlumatına görə, Ermənistan ordusu tərəfindən Bərdəyə “Smerç” qurğusundan kasetli 

raketlər atılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” hesabında bildirib. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, mülki insanlara qarşı kasetli raketlərin istifadəsi qadağandır. İki yaşlı 

körpə qız da daxil olmaqla, 4 mülki şəxs həlak olub, 13 mülki şəxs yaralanıb. Kasetli raketdən istifadə 

olunduğu üçün itki çoxdur. 
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Ukraynalı ekspert: Azərbaycanın addımları olduqca məntiqlidir 

 

[18:25] 27.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Danışıqlar 

prosesinin uzun müddətdir düyünə düşdüyünü nəzərə alsaq, Azərbaycanın hərəkətləri olduqca məntiqlidir. 

Aydındır ki, bu cür yanaşmalar müasir dünyada oxşar problemlərin həll edilməsində trendə çevriləcək. 

Bu barədə AZƏRTAC-a açıqlamasında ukraynalı siyasi ekspert Petro Oleşşuk bildirib. 

P.Oleşşuk hesab edir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi ilə bağlı şübhə doğuran 

istənilən variant qəbuledilməzdir. Münaqişələr beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında həll edilməlidir. 

Ukrayna da oxşar problemi yaşayır. 

Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın təcrübəsi öyrəniləcək, lakin Ukraynanın ərazi bütövlüyü 

məsələsində hazırkı vəziyyət çətin ki, Azərbaycan təcrübəsini tam şəkildə tətbiq etməyə imkan versin. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin müharibə cinayətləri davam edir 

 

[18:20] 27.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə rayonuna raket hücumu nəticəsində ölənlər arasında bir azyaşlı 

da var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin uşaq öldürmə siyasəti 

və müharibə cinayətləri davam edir. Raket hücumu nəticəsində meydana gələn yanğın Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin yanğınsöndürənləri tərəfindən söndürülür. 

Hikmət Hacıyev Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayının dörd nəfərə 

çatdığını qeyd edib. 
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BMT böyük dövlətlərin əlində təsir mexanizmli təşkilata çevrilib 

 

[18:15] 27.10.2020  

 

1995-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı Dağlıq Qarabağda başlanılan Vətən müharibəsinin 2-

ci günü, yəni, sentyabrın 29-da Estoniya və Almaniya dövlətlərinin təklifləri əsasında mövcud hərbi 

vəziyyətlə bağlı məsələyə baxılıb və hər hansı bir yekun sənəd səsləndirilməyib. 

Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən rayonlarımız (Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı) Azərbaycanın 

rəşadətli Ordusu tərəfindən işğaldan azad olunub, oradakı terrorçu qruplaşmalara və Ermənistanın silahlı 

qüvvələrinə aid hərbi texnika məhv edilib. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Məzahir Əfəndiyev deyib. 

Deputat qeyd edib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri humanitar atəşkəsin 

imzalanmasına dair birgə bəyanat səsləndirdikdən sonra Rusiya və Fransanın təklifləri əsasında oktyabrın 

19-da BMT Təhlükəsizlik Şurası bir daha münaqişənin həlli ilə bağlı müzakirə keçirib və bəyanat 

hazırlayıb. Lakin təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, dünyadakı siyasi riyakarlıq və ikili standartlar burada da 

özünü göstərib. Bu bəyanatda 1993-cü ildə münaqişənin ədalətli həlli istiqamətində qəbul olunan məlum 

dörd qətnaməyə heç bir istinad edilməyib. Yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər qeyri-daimi üzvləri 

və Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətlərinin BMT-dən fərqli israrlı və prinsipial mövqeyindən sonra 

bəyanat qəbul olunmayıb və rəsmən geri götürülüb. Bununla da həmin dövlətlər BMT Nizamnaməsinə, 

beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə, Bandunq 

prinsiplərinə - dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə qarışmamaq, qarşılıqlı mənafelərin 

qorunması və sərhədlərin zorla dəyişdirilməsinin yolverilməzliyi, Qoşulmama Hərəkatının sənədlərinə 

sadiqliyini növbəti dəfə nümayiş etdiriblər. 

“Beləliklə, BMT-nin öz Nizamnaməsini yerinə yetirə bilməməsinə dair fikirlər artıq təsdiqini tapır. 

BMT böyük dövlətlərin əlində təsir mexanizmli təşkilata çevrilməklə 2020-ci ildə demək olar ki, olan-qalan 

nüfuzunu da itirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr institutu isə artıq ədalətli qərarlar qəbul etmək 

şansını tamamilə itirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu biabırçı vəziyyətdən çıxmasına, yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətləri kömək etməyə çalışır və hesab edirəm ki, 

Təhlükəsizlik Şurasının oktyabrın 19-da keçirilən iclasında nümayiş etdirdiyi ikili standartlara söykənən 

siyasi oyunbazlıq bütün dünya üçün ibrət olmalıdır”, - deyə deputat qeyd edib. 

M.Əfəndiyev bildirib ki, bu gün Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə 

yetirən nümunəvi üzv dövlətdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına şərəflə, ləyaqətlə 

rəhbərlik etməkdədir. Ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatının prinsiplərinə uyğun verilmiş bütün qərarların 

icrasına nəzarəti gücləndirərək, dünyada haqqın, ədalətin bərqərar olunması üçün bütün imkanlarını bundan 

sonra da səfərbər edəcək. 

“Bütün Azərbaycan xalqı, başda Müzəffər Ali Baş Komandan olmaqla ərazi bütövlüyümüz və 

suverenliyimiz bərpa olunanadək haqq-ədalət mübarizəsini aparacaq, heç vaxt bu yoldan dönməyəcək. Nə 

qədər ki, gec deyil dünya dövlətlərini BMT-nin sülhün, əmin-amanlığın qorunması prinsiplərinə sadiq 

qalması, haqqın, ədalətin bərqərar olunması üçün bu təşkilata təsir göstərməyə çağırıram”, - deyə deputat 

vurğulayıb. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəyə raket hücumu nəticəsində 3 mülki 

şəxs həlak olub, 10 nəfər yaralanıb 

 

[17:55] 27.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəsi pozaraq Bərdəyə xain raket hücumu nəticəsində 

3 mülki şəxs həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, yaralananlar arasında qadınlar və uşaqlar var. 

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Ermənistanın müharibə cinayətləri davam edir. Bu gün Ermənistanın 

Müdafiə Nazirliyi sərt hücumlar ediləcəyi barədə bəyanat vermişdi. Bununla onlar mülki şəxsləri – uşaqları 

və qadınları nəzərdə tuturdular. 
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Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonları atəşə tutulur 

 

[17:33] 27.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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İkinci Qarabağ müharibəsi: Otuz ildə bizi başa düşməyənlərə otuz gündə çox şeyi başa saldıq 

 

[17:09] 27.10.2020  

 

Ermənistanın hərbi təxribatından sonra Azərbaycan Ordusunun başlatdığı əks-hücum əməliyyatı 

artıq bir aydır ki, uğurla davam edir. Bu müddət ərzində bütün dünya Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevin sarsılmaz iradəsinin, xalqımızın birliyinin, Ordumuzun qüdrətinin şahidi 

oldu. Yalnız bir fakt söyləmək kifayət edir ki, uğurumuzu tam əks etdirə bilək: Bir neçə il ərzində işğal 

edilən ərazilər bir ay ərzində düşməndən geri alındı. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycan Ordusunun qüdrətindən 

xəbər verir. 

Otuz gün: Ordu quruculuğu istiqamətində 

görülən işlərin nəticəsi 

1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında Bişkek Protokolunun qüvvəyə minməsindən 2020-ci il 

sentyabrın 27-dək olan müddətdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin formalaşdırılması, peşəkar ordu 

quruculuğu istiqamətində görülən işlərin nəticəsidir ki, bu gün düşmən döyüş meydanında darmadağın 

edilir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirdiyi islahatları daha da 

genişləndirməklə davam etdirən Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqazın ən güclü Ordusunu formalaşdırdı. 

Müasir silah-sursata, hərbi texnikaya, peşəkar kadrlara, yüksəksəviyyəli nizam-intizama malik 

Azərbaycan Ordusu bu gün bir daha sübut edir ki, qarşıya qoyulan bütün tapşırıqların icrasını həyata 

keçirmək iqtidarındadır. 

Bu gün Ordumuz arsenalında olan ən müasir texnikadan yüksək peşəkarlıqla istifadə edərək düşmənə 

yaddaşlarına əbədi həkk olunacaq zərbələr endirir. Düşmən canlı qüvvə sarıdan minlərlə itki verib, bundan 

əlavə, Ermənistan ordusuna məxsus çoxlu sayda tank, döyüş maşınları, toplar, minaatanlar, tank əleyhinə 

vasitələr, “Qrad” qurğuları, “Uraqan” Yaylım Atəşli Raket Sistemi, zenit-raket kompleksləri məhv edilib 

və ya qənimət olaraq götürülüb. Bu texnikanın qiymətlərinin cəmi isə milyardlarla ölçülür. 

“Müharibə hələ bitməyib. Müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb. Bizim əsas vəzifəmiz ölkəmizin 

ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir”. Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il iyunun 26-da keçirilən hərbi 

paraddakı çıxışındakı bu fikirlər əslində Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinə bir mesaj kimi də 

qiymətləndirilməli idi. Son illər təkcə ölkəmizin müdafiə xərclərinə ayırdığı pulun Ermənistanın dövlət 

büdcəsindən çox olması faktı bir daha sübut edir ki, düşmən heç bir halda bütün komponentlərdə onu 

üstələyən Azərbaycan Ordusunun qarşısında müqavimət göstərə bilməz. 

Otuz gün: 4 şəhər, 3 qəsəbə və 165 

kənd işğalçılardan təmizlənib 

Azərbaycan Ordusu cəmi bir ay ərzində düşmənin ordusu haqqında illərdir formalaşdırdığı 

“yenilməzlik” mifini darmadağın etdi. Bu gün düşmən artıq Azərbaycan Ordusunun gücünü görür və 

onunla hesablaşmaqdan başqa yolunun olmadığını dərk edir. 

“Azərbaycan Ordusu böyük rəşadət göstərir, peşəkarlıq göstərir. Biz 1990-cı illərin əvvəllərində bir 

neçə il ərzində torpaqlarımızı itirmişik. Bu gün hələ bir ay keçməyib artıq Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, 

Zəngilan, Kəlbəcər, Qubadlı rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edilib. Yenə də deyirəm, hər gün 

cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir”. Bu fikirləri Ali Baş Komandan İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 

Komanda Məntəqəsində keçirilən operativ müşavirədəki çıxışında səsləndirilib. 

Bir ay ərzində 4 şəhər, 3 qəsəbə və 165 kənd, Murov dağındakı yüksəklik işğalçılardan təmizlənib. 

Hər bir kəndin, yüksəkliyin işğaldan azad edilməsi uğrunda rəşadətlə mübarizə aparan Ordumuz hər gün, 

hər saat böyük tarixi nailiyyətlərə imza atıb. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, düşmən işğal altında saxladığı ərazilərdə güclü müdafiə istehkamları 

qurmuşdu. Bu müdafiə səddinin qırılması, sadəcə, böyük qəhrəmanlıq tələb edirdi ki, Azərbaycan Ordusu 

da bu vəzifəni böyük peşəkarlıq və şücaətlə yerinə yetirdi. 

Beləliklə, bu 30 gün ərzində düşmənə başa sala bildik ki, nəinki Ermənistan ordusu, hətta bu illər 

ərzində onun qurduğu və keçilməz saydığı sədlər belə Azərbaycan Ordusunun qələbə əzminin qarşısında 

məhvə məhkumdur. 

Otuz gün: Azərbaycan müstəqil xarici siyasət  

kursuna sadiqliyini nümayiş etdirdi 
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Hərbi əməliyyatlardan əvvəl, həmçinin əks-hücum əməliyyatının ilk günündən başlayaraq müxtəlif 

dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 

dəfələrlə münaqişənin hərbi həlli olmadığına dair bəyanatlarla çıxış etdilər. 

Azərbaycan Prezidenti oktyabrın 9-da xalqa müraciəti zamanı bir daha bu cür bəyanatlar 

səsləndirənlərə cavab verərək dedi: “Azərbaycan xalqı da bunu vasitəçilərdən, bəzi beynəlxalq təşkilatların 

rəhbərlərindən dəfələrlə eşidib ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən isə demişdim ki, bu tezislə razı 

deyiləm və mən haqlı çıxdım, mən! Otuz ilə yaxındır danışıqlar aparılır. Bir məsələ yerindən tərpəndi? Bir 

santimetr torpaq bizə danışıqlar yolu ilə verildi? Təcavüzkarı məcbur etdilərmi ki, bizim torpağımızdan 

çıxsın, BMT Təhlükəsizik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirsin? Yox. Bəs, bu məsələ indi necə həll 

olunur? Bu, hərbi yol deyilmi? Məhz hərbi yolla bu məsələ həll olunur”. 

Bəli, Azərbaycan Prezidentinin xalqın milli maraqlarına söykənən xarici siyasətinin nəticəsidir ki, 

heç bir kənar qüvvə bu gün bizim ədalətli mübarizəmizə mane ola bilmir. Hər zaman xalqına arxalanan 

Azərbaycan Prezidenti bütün təzyiqləri dəf edir və hər kəsə layiq olduğu cavabı verir. 

Xarici media jurnalistlərinin lentə aldığı kadrlardan da göründüyü kimi, Azərbaycan Prezidentinin 

dərin məzmunlu çıxışlarını Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhali də böyük maraqla izləyir. Yəqin ki, 

otuz gün ərzində onlar da başqasının torpağını işğal edib, orada əbədi yaşaya bilməyəcəklərini başa 

düşüblər. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan Prezidenti də çıxışlarında Dağlıq Qarabağın erməni 

icmasının üzvlərinin Azərbaycan vətəndaşları olaraq ləyaqətli yaşamalarının təmin ediləcəyini söyləyib. 

Bu gün Azərbaycanın münaqişənin həlli üçün illər ərzində formalaşdırdığı hüquqi bazanın da böyük 

önəm daşıdığı qeyd olunmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri ilə yanaşı, BMT Baş 

Assambleyasının, Qoşulmama Hərəkatının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Avropa Parlamentinin və digər 

təşkilatların münaqişə ilə bağlı qəbul etdikləri sənədlərdə ölkəmizin suverenliyi, sərhədlərimizin 

toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü haqqında xüsusi müddəalar yer alıb. Təbii ki, bütün bunlar da döyüş 

meydanında uğur qazanan Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə də bu nailiyyətlərinə hüquqi əsas yaratmağa 

imkan verir. 

Otuz gün: Bütün dünya həmrəyliyimizin şahididir 

Bu günlər ərzində bütün dünya Azərbaycan xalqının həmrəyliyinin, Ali Baş Komandanına inamının 

şahidi oldu.  

Bu müddət ərzində düşmən müxtəlif təxribatlara əl ataraq bu birliyi sarsıtmağa cəhdlər etdi. Lakin 

başa düşmədi ki, bu xalqı daha da birləşdirən onun keçdiyi ağır günlər olub. Düşmən yaşayış 

məntəqələrimizi atəşə tutmaqla, dinc insanları, uşaqları qətlə yetirməklə xalqımızı parçalamaq gücündə 

deyil. Prezidentin “Biz birlikdə güclüyük!” şüarı ətrafında bir yumruq kimi birləşən xalqın qalib ölkənin 

qalib vətəndaşı olmaq üçün çıxdığı yolda düşmənin silahı yerə qoyub, ağ bayraq qaldırmaqdan başqa çıxış 

yolu yoxdur. Bəli, artıq 30 gün ərzində düşmən də bunu başa düşür. 

 

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 

 

AZƏRTAC 
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Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri: Erməni kilsəsi öz aqressiv münasibətini və qızışdırıcı 

fəaliyyətini davam etdirməkdədir 

 

[16:35] 27.10.2020  

 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Ermənistan 

katalikosu II Qareqinin kilsə adından xalqı və hətta uşaqları belə ölümə qədər hərbi savaşa çağırması ilə 

əlaqədar bəyanat verib. 

QMİ-nin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatın mətnini təqdim edirik: 

“Təcavüzkar Ermənistan rejimi 2020-ci ilin iyul ayından etibarən yeni hərbi təxribatlara əl ataraq, 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı ərazilərimizdə, həm də Ermənistan ilə dövlət sərhədində 

yerləşən yaşayış məntəqələrimizi və mülki əhalimizi hədəfə götürmüşdür. 30 ilə yaxın müddətdə ATƏT 

çərçivəsində danışıqlar prosesinin əməli nəticə verməməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 

qətnaməsinin yerinə yetirilməməsi və Ermənistanın son hərbi təcavüzü xalqımızın səbrini tükətmişdir və 

Azərbaycan öz suveren hüququndan istifadə edərək, ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və beynəlxalq birlik 

tərəfindən tanınmış ərazilərini işğaldan azad etmək üçün mübarizəyə qalxmışdır. 

Rusiyanın və ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə Moskvada və Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan xarici 

işlər nazirlərinin iştirakı ilə keçirilmiş görüşlərdə müvəqqəti humanitar atəşkəs haqqında müvafiq 

razılaşmalar əldə olunmuşdur. Lakin faktlar onu göstərir ki, Ermənistan heç də sülhə meyilli deyil və 

atəşkəsdən sui-istifadə edərək öz həqiqi qəsbkar niyyətlərini nümayiş etdirməkdədir. Belə ki, Ermənistan 

göstərilən razılaşmalarından dərhal sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri və 1949-cu il 

Cenevrə konvensiyalarını kobud şəkildə pozaraq öz hərbi cinayətlərini və vandalizm aktlarını davam 

etdirməkdə və Azərbaycanın hərbi əməliyyatların baş verdiyi bölgədən yüz kilometr aralıda yerləşən 

yaşayış məntəqələrini ağır artilleriya ilə raket atəşinə tutmaqda davam edir. Bunun nəticəsində, sentyabrın 

27-dən bu günədək Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın şəhər və yaşayış məntəqələrinin, o cümlədən 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin atəşə tutulması nəticəsində azyaşlı uşaqlar daxil olmaqla, 

65 dinc sakinimiz həlak olmuş, 297 nəfər yaralanmış, 2243 fərdi ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası, 402 

mülki obyekt dağıdılmış, iki valideynini itirən uşaqlar var. 

Münaqişə başlanan zamandan bu günədək təcavüzkar Ermənistan sivil əhalimizə qarşı terror tətbiq 

edərək işğal olunmuş ərazilərimizdə Azərbaycanın öz rəngarəngliyi ilə fərqlənən mədəni və mənəvi irsinə 

aid olan məbədlərimizi, qəbiristanlıqlarımızı, tarixi abidələrimizi, muzey və kitabxanalarımızı darmadağın 

etmişdir. Bununla kifayətlənməyən qəsbkar erməni ekstremistlər əsarətdə qalan məscidlərimizi tövləyə 

çevirərək, İslam dinində haram sayılan heyvanların saxlanılması kimi misli görünməmiş vandal həqarətli 

əməllərindən belə çəkinməmişlər. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində yüzlərlə məscid, məbəd və kilsələr, minlərlə məzarlıq, 706 tarixi abidə və muzey, 927 

kitabxana, 1107 təhsil müəssisəsi, 40 min muzey eksponatı dağıdılmış və talan edilmişdir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dövləti və ictimaiyyəti daim münaqişənin sülh yolu ilə 

həllinə, müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən dini müstəvidə danışıqlar prosesinə tərəfdar olmuşdur. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində dini liderlərin 

üçtərəfli Möntre, Rostov, Moskva, Tbilisi, Yerevan, Bakı görüşləri münaqişənin dini müstəviyə keçməsinə 

yol verməmək məqsədlərini daşımışdır. 

Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, bizim hər zaman münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli həllinə səy 

göstərməyimiz müqabilində qarşı tərəf, xüsusilə də erməni kilsəsi öz aqressiv münasibətini və qızışdırıcı 

fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Belə ki, bir neçə gün əvvəl bütün Ermənistan katalikosu II Qareqinin son 

müraciəti, kilsə adından xalqı və hətta uşaqları belə ölümə qədər hərbi savaşa çağırması dini lider olaraq 

ona başucalığı gətirmir və münaqişəyə dini don geyindirmək, daha böyük fəlakətlərə səbəb ola biləcək 

xristian-müsəlman qarşıdurması kimi təqdim etmək niyyətlərinə xidmət edir. 

Din xadiminin ən ümdə mənəvi borcu insan həyatını qorumaq, ədalətə söykənməkdir. II Qareqin 

deyir ki, hazırkı müharibəyə onları Azərbaycan vadar etmişdir. Sual verirəm - Azərbaycan sizi öz 

ərazilərində müharibəyəmi çağırmış və ya, torpaqlarınızamı göz dikmişdir? Erməni dini lideri bildirir ki, 

Qarabağ heç zaman Azərbaycan tərkibində ola bilməz. Bu din xadiminin təcavüzə bəraət qazandırması və 

xalqları qarşıdurmaya sövq etməsi deyilmi? Sual olunur - on minlərlə erməni vətəndaşının bu gün də 

Azərbaycanda əmin-amanlıq şəraitində yaşadığını, Bakının mərkəzində yerləşən, bərpa edilən və abad 

şəkildə qorunan erməni kilsəsini və kitabxanasını nə tez unutdunuz? Bunun əksi olaraq, Ermənistanda və 
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işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində mədəni-mənəvi irsimizin məhv edilməsi, bir nəfər belə 

azərbaycanlının qalmaması sizin etnik təmizləmə və vandalizm siyasətinizin bariz nümunəsi deyilmi? 

Erməni kilsəsi bizi düşmən adlandıraraq, beynəlxalq birliyi “bu vəhşilikdən qurtarmağa” çağırır. Sual 

olunur - öz torpaqlarını qəsbkarlardan azad etmək nə vaxtdan vəhşilik adlanır, yoxsa, Azərbaycan 

ərazilərində, Xocalıda, Gəncədə, Tərtərdə dinc əhaliyə qarşı törətdiyiniz vəhşilikər Qareqinin dediyi kimi, 

“vətən və dövlətçiliyin qorunması üçün” tarixə qanlı hərflərlə yazılmışdır? 

Bütün dünya bilməlidir, hazırkı hərbi qarşıdurma Azərbaycan ərazilərində baş verir. Biz öz haqq 

işimizdə hər hansı dinə və millətə qarşı deyilik, heç bir ölkəyə təcavüz etməmişik və Qarabağda yaşayan 

erməniləri düşmən deyil, öz vətəndaşımız hesab edirik. Biz, Liderimiz İlham Əliyevin ətrafında sıx 

birləşərək işğal olunmuş öz əzəli torpaqlarımızı qəsbkarlardan azad etdikdən sonra ermənilərlə birgə 

yaşamaq, Qarabağımızı inkişaf etdirmək və firavan məkana çevirmək əzmindəyik. 

Biz Vətənimiz Azərbaycanda sülhə və əmin-amanlığa nail olunması üçün bu niyyətlərimizdə bütün 

dünya birliyinin dəstəyinə ümid edirik!” 

 

AZƏRTAC 
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Atəşkəs rejiminin tarixi hazırkı vəziyyətə görə məhz Ermənistanın məsuliyyət daşıdığını aydın 

göstərir 

 

[16:32] 27.10.2020  

 

1993-1994-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən 

çıxarılmasını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən dörd qətnamə qəbul edib, amma onların heç 

biri yerinə yetirilməyib. 

Tərəfləri danışıqlar masasına gətirmək cəhdləri fərqli səviyyələrdə edilib. Ancaq hər dəfə 

Ermənistanda və ya Azərbaycanda liderlər dəyişəndə danışıqlara yenidən başlamaq lazım gəlib. Danışıqlar 

Rusiya, ABŞ və Fransanın həmsədrliyi ilə ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən aparılıb: bu qurum 1992-ci 

ilin martında Minskdə keçirilən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müqaviləsi (ATƏM) konfransında 

yaradılıb. 

-1991-ci ilin noyabrın 20-də Qarakənd üzərində Mi-8 helikopterinin vurulması məhz ilk atəşkəs 

razılaşmasının ermənilər tərəfindən pozulması faktı olub; 

-İranın Xarici İşlər naziri Əli Əkbər Vilayəti vasitəçilik səylərinə 1992-ci il fevralın 25-də başladı. 

İran İslam Respublikası BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası atəşkəs üçün müraciət etdi. Buna baxmayaraq, 

1992-ci il 26 fevral tarixində Xocalıda azərbaycanlıların soyqırımı törədildi; 

-İran tərəflər arasında atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasına 1992-ci il martın 15-də, 1992-ci il mayın 

8-də də vasitəçilik etdi. Lakin 1992-ci il mayın 8-də ermənilər Şuşanı işğal etdilər; 

-1992-ci il avqustun 27-dən başlayaraq Qazaxıstan tərəflər arasında vasitəçilik etməyə cəhd göstərdi 

və nəticədə, 1992-ci il avqustun 28-də atəşkəs razılaşması imzalandı. Atəşkəs razılaşması 1992-ci il 

sentyabrın 1-də qüvvəyə mindi, lakin bir neçə gün sonra Ermənistan tərəfindən pozuldu; 

-1992-ci il sentyabrın 19-da Rusiya tərəflər arasında atəşkəs razılaşmaya vasitəçilik etdi və atəşkəs 

1992-ci il sentyabrın 25-də qüvvəyə mindi. Bu dəfə də ermənilər öz xislətinə uyğun olaraq razılaşmanı 

pozdular; 

-1993-cü il aprelin 8-də Rusiya tərəflər arasında atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasına vasitəçilik 

etdi və atəşkəs 1993-cü il iyunun 27-də qüvvəyə minsə də, qısa müddət sonra ermənilər tərəfindən pozuldu; 

-İran Prezidenti Həşimi Rəfsəncaninin vasitəçiliyi ilə 1993-cü ilin oktyabrın 28-də atəşkəs 

razılaşması əldə olunmuşdu. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan “Həyat və azadlıq: Dağlıq 

Qarabağla Ermənistanın sabiq prezidentinin tərcümeyi-halı” kitabında yazıb: “Azərbaycanla atəşkəs 

anlaşmalarından həmişə öz xeyrimizə istifadə etməyə çalışmışdıq. 1993-cü ilin oktyabrında da belə oldu. 

Atəşin qarşılıqlı şəkildə dayandırılması ilə bağlı razılaşmadan istifadə edərək hücuma keçdik və oktyabrın 

29-da Zəngilanı aldıq”; 

-1994-cü ilin mayın 12-də vasitəçilər Qarabağda atəşkəsə nail ola bildilər. Həmin dövrdə muxtar 

vilayətin ərazisi və ona bitişik yeddi rayon ermənilərin işğalı altında idi. 

Ötən dövr ərzində Ermənistan və Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim faktiki olaraq hər gün atəşkəs 

rejimini pozublar: 

-2010-cu il iyunun 18-də Ermənistanın atəşkəsi pozması nəticəsində Ermənistan tərəfdən 4, 

Azərbaycan tərəfdən 1 hərbçi həlak olub; 

-2010-cu il avqustun 31-də güclü atışma, sentyabrın 4-də Ağdərədə silahlı toqquşma qeydə alınıb; 

-2012-ci il 4-8 iyunda Ermənistanla sərhəddə silahlı toqquşma nəticəsində Azərbaycan ordusu 5 

şəhid verib, Ermənistan ordusunda 11 nəfər həlak olub; 

-2014-cü il mayın 28-də Füzuli rayonunda atəşkəs rejimini pozan Ermənistan birləşmələri 

mövqelərimizə hücum ediblər. 

-Həmin ilin noyabr ayında erməni birləşmələri mövqelərimizi iriçaplı pulemyotlardan və artilleriya 

qurğularından atəşə tutaraq atəşkəs rejimini pozublar; 

-Ən ciddi toqquşma 2016-cı ilin aprelində baş verib. Aprelin 2-də Ermənistan atəşkəs rejimini kobud 

şəkildə pozaraq Azərbaycan ordusunun mövqelərinə hücuma keçib. Azərbaycan Ordusunun əks-həmləsi 

nəticəsində düşmən itki verərək geri çəkilib. Həmin dövrdə Azərbaycan bir sıra strateji yüksəklikləri və 

böyük ərazini geri qaytarıb; 

-2020-ci ilin iyul ayının 12-də Ermənistan ordusu Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində növbəti 

dəfə təxribat törədib və Tovuz rayonundakı mövqelərimizə hücum edib. 
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Beləliklə, yuxarıda deyilənlərə əsasən yekunda onu qeyd etmək olar ki, Ermənistanın Azərbaycana 

təcavüzü başlandıqdan sonrakı dövrdə atəşkəs rejiminin tətbiq olunması ilə bağlı bütün razılaşmalar 

Ermənistan tərəfindən pozulub. Faktlar hazırda hərbi əməliyyatların başlanmasına görə məsuliyyətin 

Ermənistanın üzərinə düşdüyünü təsdiq edir. 

 

AZƏRTAC 
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Milli Məclisin iclasında Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin Çinarlı adlandırılması təsdiqlənib  

 

[16:27] 27.10.2020  

 

Oktyabrın 27-də Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclası Milli Məclis Sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli aparıb. Birinci 

vitse-spiker bildirib ki, oktyabrın 26-da Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

Azərbaycan xalqına növbəti müraciət edib. Bu müraciət xalqımız tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə 

qarşılanıb. Müraciətdə dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, Dağlıq Qarabağın böyük yaşayış 

massivlərindən biri olan Qubadlı şəhərinin işğaldan azad edildiyini bəyan edib. Əli Hüseynli bu 

münasibətlə Milli Məclisin adından xalqımızı təbrik edib. 

Parlamentin Sədrinin birinci müavini bildirib ki, bu dövr ərzində deputatlar baş verən hadisələrlə 

bağlı həqiqətləri və dövlətimizin mövqeyini həm mediada, həm də təmsil olunduğumuz beynəlxalq 

təşkilatlarda aydın şəkildə geniş ictimaiyyətə çatdırıblar. Qeyd edilib ki, komitə sədrlərinin iclaslarında 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova deputatların bu istiqamətdə fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, 

təşəkkürünü ifadə edib. 

Sonra Əli Hüseynli gündəliyə 8 məsələnin daxil edildiyini diqqətə çatdırıb. 

Gündəliyə münasibət bildirildikdən sonra deputatlar cari məsələlər barədə fikirlərini bölüşüblər. 

Komitə sədrləri Zahid Oruc, Hicran Hüseynova, deputatlar Fazil Mustafa, Soltan Məmmədov, Aqiyə 

Naxçıvanlı, Müşfiq Cəfərov, Kamilə Əliyeva, Fəzail Ağamalı, Kamal Cəfərov, Anar İsgəndərov, Azay 

Quliyev çıxışlarında bildiriblər ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyətində əsas məsələ birlik modelinin inkişaf 

etdirilməsidir. Bunun əsas memarı isə Prezident İlham Əliyevdir. Onun hər bir çıxışı Azərbaycan 

cəmiyyətinin daha mobil şəkildə müharibəyə səfərbər olmasına, torpaqların işğaldan azad edilməsinə 

yönəlib. Qeyd edilib ki, bu hərəkatda parlament də öz üzərinə düşən vəzifələri uğurla yerinə yetirir. 

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün xalqımız Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz 

ərazi bütövlüyü, suverenliyi, haqq-ədalət uğrunda təkbaşına mübarizə aparır. İşğalçı Ermənistan isə 

beynəlxalq qurumlar və müxtəlif maraqlı dairələr tərəfindən istər maddi, istərsə də silah-sursatla cəhətdən 

dəstəklənir. 

Çıxışlarda ATƏT-in Minsk qrupunun heç bir nəticə verməyən fəaliyyətinə də münasibət bildirilib. 

Qrupun həmsədri olan Fransanın bu məsələdə mövqeyi, o cümlədən fransalı parlamentarilərin Ermənistana 

səfərləri təəssüflə qeyd olunub və pislənilib. Bildirilib ki, bu gün Azərbaycan, eyni zamanda, siyasi və 

diplomatik müstəvilərdə mübarizə aparır. Ölkə Prezidentinin xalqa müraciətləri, qətiyyətli çıxışları, 

Azərbaycan əsgərinin ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda qəhrəmancasına mübarizəsi buna parlaq 

misaldır. 

Sonra gündəliyə daxil olan qanun layihələrinin müzakirəsinə başlanılıb. 

“Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin Çinarlı kəndi adlandırılması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi barədə əvvəlcə Regional məsələlər komitəsinin 

sədri Siyavuş Novruzov məlumat verib. Qeyd edilib ki, Ermənistan torpaqlarımızı işğal etməklə, xalqımıza 

qarşı soyqırımı törətməklə yanaşı, yerli toponimləri də dəyişdirməklə çoxsaylı cinayətlər törədib. 

Ermənistan tərəfindən Qərbi Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ ərazisində 700-dən çox rayon, şəhər, qəsəbə 

və kəndin, həmçinin bir çox tarixi və mədəni abidələrin adları dəyişdirilib. Hazırda Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ərazi bütövlüyümüzün bərpası istiqamətində əməliyyatlar davam 

edir. Bu əməliyyatlar nəticəsində azad edilmiş torpaqlarda yaşayış məntəqələrinin tarixi adlarının 

qaytarılması sahəsində zəruri işlər həyata keçirilir. Yer adlarımızla bağlı erməni saxtakarlığı aradan 

qaldırılır. Bu məsələ böyük siyasi, hüquqi və mənəvi əhəmiyyət daşıyır. 

Komitə sədri diqqətə çatdırıb ki, coğrafi şəraitinə görə Qarabağın, o cümlədən Xocavənd rayonunun 

ərazisində Çinar ağacları geniş yayılıb. Bu baxımdan Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin adının 

dəyişdirilərək Çinarlı qoyulması məntiqlidir. Buna uyğun olaraq, Prezident İlham Əliyev tərəfindən təqdim 

edilən layihədə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi inzibati ərazi dairəsi 

tərkibindəki Vəng kəndinin Çinarlı adlandırılması təklif olunur. Bildirilib ki, məsələyə Toponimiya 

komissiyasında da baxılıb və müsbət dəyərləndirilib. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq qəbul edilib. 

https://azertag.az/
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“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsini üçüncü oxunuşda Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə 

komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov təqdim edib. 

Bildirilib ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında birbaşa kadr zabit heyətinə könüllü daxil olan 

vətəndaşlar bir qayda olaraq dövlət sirrinin daşıyıcıları olurlar. Qanuna ediləcək dəyişiklikdən əvvəl 

vətəndaş könüllü olaraq zabit kimi xidmətə qəbul edildikdə 1 il 6 ay xidmətdən sonra həmin xidmətdən 

tərxis ola bilirdi. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, həmin şəxslər qiymətləndirmə yolu ilə birbaşa kadr zabit 

heyətinə keçirilirlər və yalnız zabit heyəti vəzifələrində təqvim hesabı ilə azı 10 il xidmət etdikdən sonra 

ehtiyata buraxıla bilərlər. Qeyd edilib ki, layihəyə birinci və ikinci oxunuşlarda heç bir əlavə və təklif 

olmayıb. 

Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib. 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun 

layihəsi barədə ikinci oxunuşda Elm və təhsil komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev danışıb. Diqqətə çatdırılıb 

ki, qanunun müvafiq maddələrinə “xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyası” anlayışının daxil 

edilməsi, eyni zamanda, “xarici ölkələrin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin 

müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası)” ifadəsinin “xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının 

tanınması” ifadəsi ilə əvəz edilməsi təklif olunur. Bu dəyişiklik nəticəsində ali təhsil diplomlarının 

tanınması proseduru təkmilləşdiriləcək, tanınan sənədlərin əhatə dairəsi genişləndirilərək ali təhsilə aid olan 

və ya ali təhsilə qəbul olunmaq imkanı verən subbakalavr diplomlarının da tanınma imkanı və proseduru 

yaradılacaq. 

Qeyd edilib ki, xarici ölkələrin səlahiyyətli orqanları tərəfindən verilmiş subbakalavr diplomlarının 

tanınması ilə xaricdə bu təhsili almış vətəndaşlarımızın, həmçinin əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

təhsillərini ölkəmizdə növbəti pillələrdə davam etdirmək imkanları yaranacaq. 

Deputatlar Rauf Əliyev, İltizam Yusifov, Etibar Əliyev, Sabir Rüstəmxanlı, Aqiyə Naxçıvanlı 

dəyişikliklərin əhəmiyyəti barədə fikirlərini söyləyiblər. 

Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi ikinci oxunuşda təsdiq edilib. 

“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun 

layihəsini də ikinci oxunuşda Elm və təhsil komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev təqdim edib. Bildirilib ki, 

qanun layihəsi “Təhsil haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə uyğun olaraq 

hazırlanıb və terminologiyanın eyniləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Dəyişikliyə görə, əsas anlayışların 

mənaları göstərilən maddədə “kvalifikasiya” anlayışında dəqiqləşdirmə aparılıb. Yeni varianta əsasən, 

şəxsin müvafiq standartlara uyğun bilik, bacarıq, səriştə və təcrübəyə malik olduğunun dövlət təhsil sənədi 

ilə təsdiq edilməsinə kvalifikasiya deyilir. 

Deputat Afət Həsənova çıxış edərək qanun layihəsinin təhsillə bağlı qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsinə xidmət etdiyini söyləyib. Peşə təhsili sistemində bir sıra məsələlərə toxunub. 

Qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul olunub. 

Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsində, Torpaq Məcəlləsində, Mülki Məcəlləsində, 

“Torpaq islahatı haqqında”, “Torpaq bazarı haqqında”, “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında”, 

“Dövlət rüsumu haqqında”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” və “Torpaqların dövlət 

ehtiyacları üçün alınması haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (birinci oxunuş) 

Aqrar siyasət komitəsinin sədri Tahir Rzayev tərəfindən təqdim edilib. 

Bildirilib ki, layihə “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli Qanununun icrası məqsədilə hazırlanıb. Belə ki, 

Mülki Məcəlləyə əsasən, girov və ipoteka eyni hüquqi yükə malik olmaqla, hər ikisi əşya hüquqlarının 

məhdudlaşdırılmasının formalarıdır. Lakin daşınar əşyalara münasibətdə girov, daşınmaz əşyalara, habelə 

rəsmi reyestrdə qeydə alınmalı olan daşınar əşyalara münasibətdə isə ipoteka terminindən istifadə edilir. 

Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsində, Torpaq Məcəlləsində, “Torpaq islahatı 

haqqında”, “Torpaq bazarı haqqında” və “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” qanunlarda 

“girov” sözünün “ipoteka” sözü ilə əvəz edilməsi təklif olunur. 

Qeyd edilib ki, Mülki Məcəllənin 135.4-cü maddəsinə uyğun olaraq Torpaq Məcəlləsinin 4-cü 

maddəsinin 4-cü hissəsi yeni redaksiyada verilir. Təklifə əsasən, torpaq sahəsi və torpaqla möhkəm bağlı 

olan (ondan ayrıla bilməyən) əşya vahid daşınmaz əşyadır və vahid mülkiyyət obyektidir. Torpaq sahələri, 

binalar və qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, fərdi yaşayış və bağ evləri, yer təki sahələri, 
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sututarları, meşələr və çoxillik əkmələr, əmlak kompleksi kimi müəssisələr hər biri daşınmaz əmlak 

olduğundan Mülki Məcəllənin 139-1.1.5-ci maddəsində müvafiq dəyişiklik edilib. 

“Torpaq bazarı haqqında” Qanuna təklif olunan dəyişikliyə əsasən, ipoteka qoyulmuş torpaqların 

bazara çıxarılmasının xüsusiyyətləri “İpoteka haqqında” Qanuna uyğun olaraq tənzimlənəcək. “İpoteka 

haqqında” Qanunda ipotekaya qoyulmuş daşınmaz əmlakın satışının qaydaları daha əhatəli tənzimləndiyinə 

görə hər iki qanun arasında uzlaşdırma aparılıb. 

Mülki Məcəllənin 135.4-cü maddəsinə uyğun olaraq “Dövlət rüsumu haqqında”, “Daşınmaz əmlakın 

dövlət reyestri haqqında” və “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” qanunlarda da 

terminologiyanın eyniləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq dəyişikliklər təklif olunur. Deputat Sabir Rüstəmxanlı 

sənədə münasibət bildirib. 

Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. 

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Ailə 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi barədə Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri 

Musa Quliyev məlumat verib. Bildirilib ki, birinci oxunuşda təqdim olunan layihə “Tibbi sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 

il 3 dekabr tarixli Qanununun icrası ilə əlaqədar hazırlanıb. Sənədə əsasən, Əmək Məcəlləsinə işçinin 

hüquqları və işəgötürənin vəzifələri sırasına işçilərin icbari tibbi sığortası ilə bağlı məsələlərin daxil 

edilməsi nəzərdə tutulub. Dəyişikliyə görə, əmək müqaviləsində, həmçinin işçinin icbari tibbi 

sığortalanması barədə müvafiq məlumatlar əks olunmalıdır. 

Ailə Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinəsinin 

maliyyələşdirilməsi “Tibbi sığorta haqqında” Qanunun tələblərinə uyğunlaşdırılır. 

Qanun layihəsi birinci oxunuşda təsdiq olunub. 

İclasda “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Yol 

hərəkəti haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial 

müdafiəsi haqqında”, “Avtomobil yolları haqqında”, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında”, “Dövlət qulluğu 

haqqında”, “Psixiatriya yardımı haqqında”, “Onkoloji yardım haqqında” və “Tütün məmulatlarının 

istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 

barədə qanun layihəsi (birinci oxunuş) ilə bağlı Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov çıxış edib. 

Diqqətə çatdırılıb bu qanun layihəsi də “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 2019-cu il 3 dekabr tarixli Qanunun icrası ilə əlaqədar hazırlanıb. 

Bildirilib ki, tibbi sığortaya keçidlə əlaqədar icbari tibbi sığorta olunanlara tibbi yardım xidmətlər 

zərfində nəzərdə tutulduğu hallarda icbari tibbi sığorta haqları hesabına, digər hallarda isə dövlət büdcəsi 

hesabına göstəriləcək. Hazırda vətəndaş üçün pulsuz tibbi yardım kimi görünsə də, həmin yardımın dəyəri 

tibb müəssisəsinə dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. Tibbi sığortanın tətbiqi isə tibb müəssisələrinin və tibbi 

yardımın maliyyələşdirilməsinin qaydasını da dəyişmiş olur. 

Qeyd edilib ki, “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” Qanuna təklif olunan dəyişikliyə əsasən hərbi 

qulluqçulara tibbi yardımın (müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) mülki tibb 

müəssisələrində icbari tibbi sığorta vəsaitləri hesabına, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına 

isə dövlət büdcəsi hesabına göstərilməsi təsbit edilir. 

“Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Qanuna edilən dəyişikliyə əsasən, dövlət tibb 

müəssisələrində tibbi xidmətin maliyyə mənbələri, eləcə də ayrı-ayrı əhali qruplarının dövlət tibb 

müəssisələrində tibbi yardım almasının maliyyə əsasları “Tibbi sığorta haqqında” Qanuna uyğun olaraq 

dəqiqləşdirilir. 

Nəzərə çatdırılıb ki, özəl tibb müəssisələrinin tibbi sığorta sisteminə qoşulmasından asılı olmayaraq, 

vətəndaşlara təcili tibbi yardımın göstərilməsi üçün bu xidmətlərin haqqı müəyyən olunmuş tariflərlə icbari 

tibbi sığorta vəsaitləri hesabına onlara ödəniləcək. Bu da əhaliyə təcili tibbi yardımın istənilən tibb 

müəssisəsində göstərilməsi imkanını artıracaq. 

Sənəddə adları çəkilən digər qanunlarda uyğunlaşdırma, terminologiyanın dəqiqləşdirilməsi 

məqsədilə dəyişikliklər təklif olunur. 

Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. 

“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun 

layihəsi (birinci oxunuş) barədə Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov məlumat verib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, “Maliyyə xidmətləri bazarında tənzimləmə və nəzarət sisteminin 

idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə maliyyə xidmətləri 
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bazarında, o cümlədən sığorta bazarında tənzimləmə və nəzarət səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankına verilib. Buna uyğun olaraq, “Tibbi sığorta haqqında” qanunun 7.2-ci maddəsinə müvafiq 

dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən, sığortaolunanların könüllü tibbi sığorta ilə bağlı mənafeyini 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, sığortaçılar, həmkarlar ittifaqı təşkilatları və digər ictimai 

birliklər müdafiə edir. 

Qanuna təklif olunan digər dəyişiklik bəzi maddələrdə “səhiyyə xidməti” sözlərinin “tibbi-sanitariya 

yardımı” ifadəsi ilə əvəz edilməsi ilə əlaqədar. Dəyişiklik “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” 

Qanuna uyğun olaraq edilib. 

Qanun layihəsi birinci oxunuşda təsdiqlənib. 

Bununla da Milli Məclisin iclası başa çatıb. 

 

AZƏRTAC 
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İqor Korotçenko: Azərbaycan ordusu yaxşı təchiz olunub, o – layiqli rəqib və regionda ən yaxşı 

ordudur 

 

[15:39] 27.10.2020  

 

Cəbhədə vəziyyət, ən azı indiki vaxtda, Azərbaycanın xeyrinədir. Bu, onu göstərir ki, Bakının 

orduya, müdafiəyə çəkdiyi xərclər əbəs deyildi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə “Pravda.ru” nəşrinə hərbi ekspert, “Nasionalnaya oborona” 

jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko söhbət açıb. 

O, birinci Qarabağ müharibəsindən danışaraq xatırladıb ki, o vaxt Azərbaycanda hakimiyyətə Xalq 

Cəbhəsi gəlmişdi. Ekspert deyib: “Əlbəttə, sərt mərkəzləşdirilmiş hakimiyyətin yoxluğu şəraitində o dövr 

üçün səfərbərlik və döyüş əməliyyatlarının düzgün idarə edilməsini həyata keçirmək mümkün olmadı. 

Ermənistan isə bizdə Müdafiə naziri vəzifəsinə Pavel Qraçov təyin olunduqdan sonra ciddi dəstək qazandı. 

Qraçov Ermənistana rəğbət bəsləyirdi, qəbul edilən müəyyən qərarlara müvafiq olaraq, Ermənistan öz 

ərazisində yerləşən hərbi hissələrdəki texnikanın bir hissəsinə sahib oldu, digər hissəni isə anbarları çapıb 

talayaraq öz əlinə keçirdi”. 

İ.Korotçenkonun fikrincə, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda vəziyyət 

düzəldi. Rusiyalı ekspert deyib: “Heydər Əliyev tanınmış sovet dövlət xadimi, Sov.İKP MK Siyasi 

Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, vaxtilə Azərbaycan SSR Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsinə rəhbərlik etmiş, yüksək hazırlıqlı, iradəli, sərt və sözübütöv siyasətçi idi. 

Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan ordusunu bərpa etməyə, faktiki olaraq sıfırdan yaratmağa başladı. 

Çünki Xalq Cəbhəsi özündən sonra çox acınacaqlı miras qoymuşdu. Artıq İlham Əliyev hakimiyyətə 

gələndə o, iri infrastruktur neft-qaz layihələrini həyata keçirməyi bacardı, bu layihələr əhəmiyyətli həcmdə 

valyuta gəlirləri gətirməyə başladı. Bu vəsaitlər hesabına bütün Azərbaycan inkişaf edirdi, lakin böyük 

təxsisatlar məhz orduya yönəldilirdi. Ona görə də bugünkü Azərbaycan ordusu yaxşı təchiz olunub, o – 

layiqli rəqib və regionda ən yaxşı ordudur, dünyanın ən yaxşı 50 ordusu sırasındadır”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə qaziləri və şəhid ailələrindən Azərbaycana dəstək 

 

[15:05] 27.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumunun qarşısının alınması və torpaqlarımızın işğaldan azad 

edilməsi istiqamətindəki mübarizəmizə daha bir dəstək Türkiyə qaziləri və şəhid ailələrindən gəlib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qardaş Türkiyənin müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərən 5 qazi və 

şəhid ailələri dərnəyi, o cümlədən 160-dan artıq qazı və şəhid yaxınları ünvanladıqları müraciətdə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, hökumətinə və Ordusuna tam şəkildə güvəndiklərini və 

dəstəklədiklərini, Türkiyə dövləti və xalqının torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycanın yanında 

olduğunu bildirirlər. Türkiyə qaziləri və şəhid ailələri bu Vətən müharibəsində Azərbaycanla eyni cəbhədə 

olduqlarını beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırlar: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğalçı Ermənistan üzərində qazandığı hər 

bir qələbə Türkiyə xalqı və biz qazilər və şəhid ailələri tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır”. 

 

AZƏRTAC 
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Dövlət Bahçeli: İşğalçı Ermənistan haqsızdır, terrorçudur 

 

[14:50] 27.10.2020  

 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağı, işğal altındakı torpaqlarını qəhrəmanlıqla qarış-qarış azad etməkdədir. 

Qarabağ Azərbaycandır! İşğalçı Ermənistan haqsızdır, terrorçudur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bahçeli 

partiyanın Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında ifadə edib. 

Ermənistanın atəşkəs qərarlarına əməl etmədiyini, hər dəfə qorxaqcasına arxadan zərbə vurduğunu, 

mülki və günahsız azərbaycanlıları qətlə yetirdiyini diqqətə çatdıran MHP sədri deyib: “Bir tərəfdən 

atəşkəs, dialoq və müzakirə çağırışı edən ölkələrin digər tərəfdən Ermənistana silah yardımı göstərməsi 

tarixin şahidlik etdiyi ən dəhşətli ikiüzlülükdür. Azərbaycana sülh mesajı verənlərin arxada Ermənistana 

“vur” deməsi zülmün oyunudur”. 

Azərbaycanın apardığı əks-hücum əməliyyatlarının zəfərlə başa çatacağına əminliyini ifadə edən 

partiya sədri deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın öz torpağıdır və mütləq işğaldan azad ediləcək. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan MN və DSX: Ermənistan rəhbərliyi dərk etməlidir ki, bərpa edilmiş dövlət sərhədləri 

münaqişə zonası deyil 

 

[13:30] 27.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti yeni humanitar atəşkəs 

rejimini pozan Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının bərpa edilmiş dövlət sərhədləri istiqamətində 

təxribatlar törətməsi ilə bağlı birgə bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC-a daxil olan birgə bəyanatda qeyd edilib ki, yeni humanitar atəşkəs rejiminə riayət edən 

Azərbaycan bütün cəbhə boyu düşmənin törətdiyi təxribatlara təmkinlə yanaşaraq yalnız adekvat tədbirlər 

görür. Bundan istifadə edən Ermənistan isə cəbhənin müxtəlif istiqamətləri, xüsusilə də bərpa edilmiş 

dövlət sərhədləri üzrə vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirməklə növbəti təxribatlarına zəmin 

yaradır. 

Ermənistan rəhbərliyi artıq dərk etməli və hesablaşmalıdır ki, bərpa edilmiş dövlət sərhədləri 

münaqişə zonası deyil və Azərbaycanın tam hüquqlu suveren ərazilərini müəyyən edən beynəlxalq birlik 

tərəfindən tanınan dövlət sərhədidir. Dövlət sərhədinin toxunulmazlığı təmin edilməlidir. Bu istiqamətdə 

baş verən istənilən təxribat ərazi bütövlüyümüzə təcavüz kimi dəyərləndirilir. 

Bu baxımdan Azərbaycan öz ərazilərinə təhdid təşkil edən istənilən legitim hərbi hədəfləri yerləşdiyi 

ərazidən asılı olmayaraq məhv etmə hüququna malikdir. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Tərtər şəhəri və rayonun kəndləri atəşə tutulur 

 

[13:06] 27.10.2020  

 

Yeni humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhəri və 

rayonun kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Fransa qəzeti Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsindən yazıb 

 

[12:26] 27.10.2020 

 

Dörd həftədir davam edən döyüşlərdə ermənilər Dağlıq Qarabağda mövqelərini itirirlər. Tezliklə 

danışıqlara başlanması İrəvan və Xankəndi (Stepanakert) üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Bir neçə günlük 

sakitlikdən sonra atəş səsləri yenidən başlayıb. Zirzəmilərdə yaşayan əhalinin xoş olmayan əhvalı, cəbhədə 

səngərdəki əsgərlərin üzlərindəki ifadə vəziyyətin ciddi olduğunu göstərir. Bütün bunlar sakitcə “vəziyyət 

yaxşı deyil” pıçıldayır. Bir neçə həftədir ön cəbhədən qayıdan gənc erməni könüllü Hrayr deyir: 

“Azərbaycanlılarla müqayisədə silahlarımız yetərli deyil. Daha artığına ehtiyacımız var”. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözlər Fransanın “Libération” qəzetində dərc olunan “Dağlıq Qarabağ: 

məğlubiyyət və danışıqlar arasında” sərlövhəli məqalədə yer alıb. 

Müəllif bildirir ki, Azərbaycan 30 ilə yaxındır işğal altında qalan ərazilərini azad edir. Sosial 

şəbəkələrdə yayımlanan bir xəritədə Azərbaycanın Qarabağın cənubunda, İranla sərhəddə böyük bir ərazini 

azad etdiyi göstərilir. Qeyd edilir ki, əvvəllər 3800 nəfər əhalisi olan Hadrut da artıq rəsmi Bakının nəzarəti 

altındadır. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı “məngənəyə” salıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

Laçın dəhlizinə yaxınlaşıblar ki, bu da Ermənistanı çox narahat edir. Bu dəhlizin strateji əhəmiyyətinə 

toxunan jurnalist yazır ki, Dağlıq Qarabağa silah-sursat məhz bu dəhliz vasitəsilə çatdırılır. 

Məqalədə Rusiya Prezidentinin fikirlərinə yer verilib, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin 

yüksək səviyyədə olduğu qeyd edilir, çətin vəziyyətə düşən Ermənistanın baş nazirinin Moskvaya üz 

tutmasından danışılır. 

Eyni zamanda, Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini gizlətmədiyi diqqətə çatdırılır. Xüsusilə 

vurğulanır ki, Azərbaycan döyüşlərdə İsrail və Türkiyə istehsalı olan müasir PUA-lardan geniş istifadə edir. 

 

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1798 
 

Azərbaycan MN: Ermənistan ərazisində sərhəd zastavasının vurulması barədə yayılan məlumat 

yalandır və təxribat xarakteri daşıyır 

 

[12:02] 27.10.2020  

 

Ermənistanın bu gün guya Azərbaycana məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və raket-artilleriya 

vasitələrindən istifadə etməklə Ermənistan ərazisinin atəşə tutulması barədə yaydığı məlumat yalandır və 

təxribat xarakteri daşıyır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan yeni humanitar 

atəşkəs rejiminə tam riayət edir. Əksinə oktyabrın 27-də saat 09:30-dan başlayaraq indiyədək Ermənistan 

tərəfi Zəngilan rayonunun Ağbənd kəndi istiqamətində ərazilərimizi minaatanlardan intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC  
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Milli Məclisdə Vəng kəndinin Çinarlı adlandırılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edilib 

 

[11:51] 27.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun Vəng kəndi bundan sonra Çinarlı adlandırılacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Milli Məclisin oktyabrın 27-də keçirilən iclasında “Azərbaycan 

Respublikasının Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin Çinarlı kəndi adlandırılması haqqında” qanun 

layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. 

Layihəyə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin Çinarlı 

adlandırılması təklif olunub. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Ermənistanın uşaq hüquqlarını pozmasının dayandırılması üçün beynəlxalq təşkilatları 

lazımi tədbirlər görməyə çağırırıq 

 

[10:26] 27.10.2020  

 

Son günlər sosial mediada Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində uşaqlardan əsgər 

kimi istifadə etdiyini nümayiş etdirən videolar geniş yayılıb. 

Təxminən otuz ildir ki, Azərbaycan Respublikasında yüz minlərlə uşaq Ermənistanın davamlı 

təcavüzündən və bunun uzunmüddətli təsirlərindən əziyyət çəkir. Ancaq göründüyü kimi, Ermənistan 

nəinki azərbaycanlı uşaqların hüquqlarını pozmağa davam edir, hətta erməni uşaqların da hüquqlarını 

pozmaqdan çəkinmir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 

xidməti idarəsinin açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir: “Ermənistan hərbi əməliyyatlarda uşaqlardan istifadə etməklə mülki əhalinin 

qorunmasına dair IV Cenevrə Konvensiyası və “Uşaqlar xüsusi hörmət obyektinə çevrilməli və hər cür 

ədəbsiz hücumdan qorunmalıdır” deyən I Əlavə Protokolun uşaqların müdafiə olunması zəmanətini pozur. 

Ermənistan bu cür hərəkətləri ilə BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasında, uşaqların silahlı 

qarşıdurmaya cəlb olunmasına dair Fakultativ Protokolda, xüsusən də 1-ci və 2-ci maddələrində təsbit 

olunmuş uşaq hüquqlarını kobud şəkildə pozur. 

Uşaqları döyüşçü kimi istifadə edərək Ermənistan onları əsas hüquqlarından, xüsusən yaşamaq və 

qorunmaq hüququndan məhrum edir, çünki uşaqlar döyüşçülər kimi hərbi hədəf ola bilərlər. 

Özünü təhlükəsiz məktəblər haqqında bəyannamənin "müdafiəçiləri"ndən biri kimi təqdim edən 

Ermənistan məktəb binalarını hərbi məqsədlər üçün istifadə etməkdən belə çəkinmir və bununla da gələcək 

nəslin qorunmasına hörmətsizliyini bir daha nümayiş etdirir. 

Ermənistan tərəfindən beynəlxalq konvensiyalara və beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərinə açıq 

şəkildə məhəl qoyulmadan uşaq hüquqlarının pozulmasını qətiyyətlə pisləyirik və müvafiq beynəlxalq 

təşkilatları bu qanunsuz təcrübəni hərtərəfli araşdırmağa və Ermənistan tərəfindən uşaq hüquqlarının 

pozulmasının dayandırılması üçün lazımi tədbirləri görməyə çağırırıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Ermənistan rəhbərliyi işğalçı siyasətdən imtina etsə, barışıq mümkündür 

 

[10:24] 27.10.2020  

 

Biz Dağlıq Qarabağın gələcəyini həm oraya qayıtmalı olan azərbaycanlıların, həm də oradakı 

ermənilərin dinc yanaşı yaşayacaqları firavan, dinc bir ərazi kimi görürük. Bizim mövqeyimiz bundan 

ibarətdir. Hesab edirəm ki, tərəflərin qarşılıqlı xoş məramı olsa, buna nail olmaq mümkündür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri İtaliyanın Rai-1 telekanalına 

müsahibəsində söyləyib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bu gün Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində minlərlə erməni 

yaşayır. Həm Rusiyada, həm də Gürcüstanda azərbaycanlılar və ermənilər biznesə malikdirlər, qarışıq 

ailələr var. Buna görə də düşünürəm ki, barışıq mümkündür, sadəcə, Ermənistan rəhbərliyi işğalçı 

siyasətdən imtina etməlidir. Əgər belə olsa, biz öz investisiyalarımızla və ölkənin yenidən qurulması üzrə 

təcrübəmizlə bu regionu dünyanın ən firavan regionlarından birinə çevirə bilərik. Lakin bundan ötrü 

müharibənin nəticələri aradan qaldırılmalıdır. İşğal aradan qaldırılmalıdır, azərbaycanlılar əsrlərboyu 

yaşadıqları torpaqlara qayıtmalı və erməni əhali ilə qonşuluqda, razılıq şəraitində yaşamalıdırlar”. 

Prezident qeyd edib ki, bu, asan olmayacaq, buna vaxt lazım gələcək. “Avropa ölkələrinin vuruşduğu 

İkinci Dünya müharibəsindən sonra ölkələrin necə barışdığını bilirik – bugünkü qonşular o vaxt çox insanı 

qətlə yetiriblər. Lakin bu, daim yaddaşda yer tutmamalı, nifrət doğurmamalıdır. Erməni ideoloqları bu gün 

bununla məşğuldurlar. Xoş məram göstərilməlidir. Əgər belə olsa, mənim dediyim olacaq. Əgər olmasa, 

biz hər bir halda bu torpaqları qaytaracağıq. Döyüş meydanında bugünkü vəziyyət də bunu göstərdi. Biz 

onları nəyin bahasına olsa, qaytaracağıq. Ya dinc yolla, ya da müharibə yolu ilə, lakin qaytaracağıq. Buna 

görə düşünürəm ki, Ermənistan rəhbərliyi bu barədə ciddi düşünməli və düzgün addım atmalıdır”, - deyə 

dövlətimizin başçısı əlavə edib. 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev “Al Jazeera” kanalına müsahibə verib 

 

[09:56] 27.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Al Jazeera” kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistanın hərbi təxribatları barədə danışan Prezidentin köməkçisi 

deyib ki, sentyabrın 27-də baş vermiş hadisələrə geniş vaxt çərçivəsində baxılmalıdır. 27 sentyabr hadisələri 

gözlənilmədən baş vermiş adi hadisələr deyil. Azərbaycan Ermənistanın belə hücum edəcəyini gözləyirdi. 

Belə ki, iyul ayında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində yerləşən Azərbaycanın Tovuz rayonunda 

bir hadisə baş verdi. Bu, Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi adi hadisə deyildi. Bu, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinə qarşı qabaqcadan planlaşdırılmış hərbi əməliyyat idi. Məqsəd Azərbaycanın mühüm logistika 

yollarına nəzarəti ələ keçirmək üçün strateji yüksəklikləri ələ keçirmək idi. 

Bundan sonra erməni təxribatçı qruplarının aktivləşdiyini gördük. Ermənistan silahlı 

qruplaşmalarının sayı təmas xətti boyu artırıldı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu şəkildə təmərküzləşməsi 

və aktivləşməsi onu göstərirdi ki, Ermənistan bizə qarşı hücum planı hazırlayıb. Ermənistanın baş naziri 

Paşinyan demişdi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Bu, o deməkdir ki, ATƏT-in vasitəçiliyi ilə aparılan 

danışıqlar və irəli sürülən təşəbbüslər uğursuzluğa düçar olacaq. Ermənistanın müdafiə naziri isə yeni hərbi 

doktrina qəbul etdiklərini və güc tətbiqi ilə yeni ərazilər əldə edəcəklərini bildirmişdi. Bu, o deməkdir ki, 

onlar Azərbaycanda yeni torpaqlar ələ keçirməyi planlaşdırırlar. Onlar düşünürdülər ki, beləliklə, işğal 

etdikləri torpaqlarımızda özlərinin təhlükəsizliyini təmin etmiş olacaqlar. Ermənistanın baş qərargah 

rəisinin müavini 2018-ci ildə verdiyi bəyanatda bildirmişdi ki, ölkəsinin silahlı qüvvələri Azərbaycanda 

mülki obyektləri hədəf seçəcək, onların vurulması strateji hədəf və tələbdir. Beləliklə, aydın görünür ki, 

Ermənistanın sentyabrın 27-də başladığı hücum əvvəlcədən planlaşdırılıb. Azərbaycan da əks-hücum 

əməliyyatı həyata keçirməyə məcbur oldu. 

ABŞ-ın problemin həllində iştirakı ilə bağlı suala cavabında Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, 

Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. ABŞ bizə Azərbaycan və Ermənistan 

xarici işlər nazirlərinin görüş təklifini verdi. Azərbaycan belə təklifləri heç vaxt rədd etmir. Azərbaycan 30 

il ərzində səbir və gözləmə siyasəti aparıb, danışıqlar aparmağı müharibədən üstün tutub, bu danışıqlara 

töhfə verib. Lakin danışıqlar nəticəsiz qalıb. Çünki Ermənistan işğal siyasətindən əl çəkmək istəmir. 

Türkiyənin bu məsələdə iştirakı ilə bağlı sualı cavablandıran Hikmət Hacıyev Ermənistanın bununla 

əlaqədar qaralama kampaniyası apardığını diqqətə çatdırıb. O deyib ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında 

qardaşlıq münasibətləri, eyni zamanda, müştərək strateji dəyərlər var. Türkiyə bu müharibədə iştirak 

etməyib və buna ehtiyac da yoxdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hərbi əməliyyatları öz imkanları ilə 

uğurla yerinə yetirir. Ermənistan qəbul etsə də, etməsə də Türkiyə danışıqlar masasında iştirak edir. 1992-

ci ildə fəaliyyətə başlamış ATƏT-in Minsk qrupuna 11 üzv dövlət daxildir. Üç dövlət - ABŞ, Rusiya və 

Fransa Minsk qrupuna həmsədrlik edir. Türkiyə 1992-ci ildən bəri qrupa üzv dövlətlər arasındadır. Türkiyə 

Azərbaycanla sıx əlaqələri olan dövlətdir. Həmçinin Türkiyə region ölkələrindəndir, Cənubi Qafqaz 

coğrafiyasına aid dövlətdir. Cənubi Qafqazdakı problemlər, oradakı müharibələr Türkiyənin 

təhlükəsizliyinə də təsir edir. Buna görə də qardaş Türkiyənin müharibədən sonrakı mərhələdə daha fəal 

iştirakında israr edirik. Ermənistan buna etiraz etsə də, bu vacibdir. 

Münaqişənin həllində Rusiya-Türkiyə-İran vasitəçiliyi formatında danışıqlara dair təkliflə bağlı 

suala cavabında Prezidentin köməkçisi deyib ki, Minsk formatı qalır, onu ləğv etmək və ya dayandırmaq 

niyyətimiz yoxdur. Lakin biz bu prosesi daha da inkişaf etdirmək istəyirik. Bütün müharibələrdə görünüb 

ki, region ölkələrinin prosesdə iştirakı faydalıdır. Başa düşürük ki, İran, Rusiya, Türkiyə baş verən 

hadisələrin ölkələrinə təsirindən çəkinirlər. Ona görə də Minsk qrupu ilə paralel olaraq, bizimlə yaxşı 

əlaqələri olan İran, Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə başqa qrupların fəaliyyəti faydalı ola və Cənubi 

Qafqazda möhkəm sülhün yaranmasına gətirib çıxara bilər. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını hərbi yolla, beynəlxalq hüquqa 

və qanunlara məhəl qoymadan ələ keçirib. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə bəşəri cinayətlər və qırğınlar, 

eləcə də etnik təmizləmə törədib. Bu azmış kimi, işğal etdikləri ərazilərdə Azərbaycan xalqının mədəni və 

dini abidələrini dağıdıb. Onlar məscidlərimizi dağıdıblar. İslama aid dəyərli nə varsa, hamısını hədəfə 

alıblar. Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağla yanaşı, ətraf 7 rayon da Ermənistan tərəfindən işğal 

edilib. Ermənilər 700 min azərbaycanlını bu rayonlardan didərgin salıblar. Həmçinin Dağlıq Qarabağdan 
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da azərbaycanlılar qovulublar. Bu köçkünlərin sayına Ermənistandan qovulan azərbaycanlı qaçqınların 

sayını da əlavə etsək 1 milyon nəfər edir. Bütün danışıqlarımızda ilk olaraq Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 

rayonlarımızın işğaldan dərhal azad edilməsini tələb etmişik. Lakin Ermənistan bunu rədd edib. Otuz ildir 

ki, Ermənistan Azərbaycanın bu rayonlarını qaytarmamaq üçün prosesi uzadıb. Razı idik ki, işğal addım-

addım bitsin, məcburi köçkünlər geri qayıtsın. Lakin Ermənistan qəti şəkildə bununla razı olmadı. Çünki 

o, bu ərazilərin ilhaqına cəhd edir. 

“Azərbaycanın bu problemin həlli üçün nəyi güzəştə gedə bilər?” sualını cavablandıran Prezidentin 

köməkçisi qeyd edib ki, bizim qırmızı xətlərimiz var. Bu, bütün dünya dövlətlərinə də aiddir. Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Bu, bütün dünyada qəbul edilən məsələdir, hər bir xalq və dövlət üçün 

müqəddəs məsələdir. Ərazimizin heç bir hissəsini güzəştə gedə bilmərik. Bütün dövlətlərin ərazi 

bütövlüyünə hörmət etmək lazımdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. Lakin 

Qarabağ və ətraf rayonların işğalı problemi var. Birinci hədəfimiz işğala son qoymaqdır. Ermənistan silahlı 

qüvvələri işğal olunmuş bütün ərazilərimizdən çıxmalıdır və azərbaycanlı köçkünlər, həmçinin Dağlıq 

Qarabağa geri qayıtmalıdır. Onların sayı 80 min nəfərdən çoxdur. Lakin bu, Dağlıq Qarabağın erməni 

əhalisinin hüquqlarının pozulması da demək deyil. Onlar burada qalmalıdırlar. Onlar azərbaycanlılarla 

birlikdə yaşaya biləcəklər. Onların yaşayışı təmin ediləcək. Elə yol tapa bilərik ki, onlar öz işlərini özləri 

də idarə edə bilərlər. Qarşılıqlı razılıq əsasında özünüidarə formasına da nail olmaq mümkündür. Dünyada 

buna oxşar nümunələr vardır. Biz bu nümunələrə baxa bilərik. Lakin Ermənistan bunu qəbul etməlidir. 

Ermənistan bunu qəbul etmir. Onun aydın hədəfi budur ki, işğal etdiyi ərazilərə azərbaycanlıların 

qayıtmasını əngəlləsin və əraziləri ilhaq etsin. 

Humanitar atəşkəsin pozulması ilə bağlı suala münasibət bildirən Hikmət Hacıyev, ilk növbədə, qeyd 

edib ki, bu atəşkəsi digər atəşkəsdən fərqləndirən cəhət var. Humanitar atəşkəs zamanı humanitar 

fəaliyyətlər həyata keçirilir, əsgərlərin cəsədlərinin dəyişdirilməsi prosesi baş verir. Buna Azərbaycan 

müsbət cavab verib. Lakin Ermənistan vədlərinə sadiq qalmayıb. Oktyabrın 11-də Moskvada humanitar 

atəşkəslə bağlı bəyanat verildi. Ertəsi gün Ermənistan Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəni 

“SCUD” raketi ilə vurdu. Burada 500 min insan yaşayır. Bu, o deməkdir ki, Ermənistan mülki əhalinin sıx 

yaşadığı yaşayış məskəninə atəş açıb. Bu, o deməkdir ki, Ermənistan humanitar atəşkəsi pozub. Ondan 

sonra ikinci dəfə humanitar atəşkəs elan edildi. Ermənistan bunu da pozdu. İkinci humanitar atəşkəs elan 

ediləndən 2 dəqiqə sonra Ermənistan ordusu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini atəşə tutdu. 

Onlara necə etibar etmək olar?! Onlar ikinci dəfə də Gəncə şəhərini “SCUD” raketi ilə vurdular, nəticədə 

14 mülki şəxs öldü və 40-dan çox insan yaralandı. İndiyədək 60-dan çox mülki azərbaycanlı öldürülüb. 

Döyüşlər başlayandan bəri 250 mülki şəxs yaralanıb. Bu, o deməkdir ki, Ermənistan humanitar məqsədli 

atəşkəsdə maraqlı deyil. Əksinə, bundan istifadə edərək vaxt qazanmaq, yenidən qruplaşmaq, yeni 

hücumlara hazırlaşmaq istəyir. 

Jurnalistin Ermənistanın mülki şəxslərə hücumlar etdiyini inkar etməsinə dair sualına cavabında 

Hikmət Hacıyev deyib ki, bu, şərəfsizlikdir. Bu qədər mülki insanı öldürəsən, sonra deyəsən ki, bunu mən 

etməmişəm. Doğrudan da bu, şərəfsizlikdir. Erməni hərbçiləri həmişə döyüş meydanında məğlub olanda 

deyirdilər ki, onlar mülkiləri hədəf alacaqlar. Onlar bunu etdilər. Əgər raketin haradan atıldığını xatırlaya 

bilmirlərsə, onlara bunun Ermənistan ərazilərindən atıldığını göstərə bilərik - Ermənistanın Vardenis 

şəhərindən atılıb. Onun əsl adı Basarkeçərdir. Vaxtilə oranın əhalisinin çoxu azərbaycanlılar olub. Əgər 

bunu Ermənistan atmayıbsa, bəs kim edib? Azərbaycanda bu silahlar yoxdur. Bəs haradan gəldi bu raket?! 

Radarlar və müasir texnologiya ilə onun haradan gəldiyini görmək və qeydə almaq mümkündür. Mən 

əminəm ki, təkcə Azərbaycan deyil, həm də qonşu dövlətlərin radarları raketin atıldığı və düşdüyü yeri 

qeydə alıblar. Məqsəd də çoxlu sayda mülki şəxsi öldürmək olub. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan Ordusu heç vaxt mülki 

şəxsləri hədəfə almır. Xankəndi və başqa şəhərlərə baxsaq, görərik ki, Ermənistan ordusu atəş nöqtələrini, 

hərbi obyektləri insanların yaşadıqları yerlərdə qoyurlar, oradan da Azərbaycanı hədəfə alırlar. Bu, 

terrorçuların istifadə etdikləri üslubdur. Xankəndidə erməni ordusunun üç əsas nöqtəsi var idi. Azərbaycan 

şəhərlərinə oradan raket atırdılar. Azərbaycan Ordusu həmin hərbi hədəfləri məhv etdi. Ola bilər ki, orada 

mülkilər arasında itkilər olsun. Lakin bu, məqsədli şəkildə edilməyib. Ermənistandan fərqli olaraq, 

Azərbaycan erməniləri məqsədli şəkildə bilərəkdən hədəfə almır. 

Ermənistan tərəfinin Azərbaycanı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə təhdid etməsinə 

münasibət bildirən Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə 

bağlı heç bir siyasi, hüquqi, tarixi əsas və sənəd yoxdur. Qarabağ tarixən Azərbaycan torpağıdır. Hüquqi 
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baxımdan beynəlxalq aləm Qarabağı Azərbaycan torpağı hesab edir. Siyasi baxımdan bu addım ədalətli ola 

bilməz. Hətta Ermənistanın özü belə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıb. Tanıya bilmir. Bu addımın 

atılması bütün danışıqların sona çatması deməkdir. 

Azərbaycana xaricdən döyüşçülərin gətirilməsi ilə bağlı iddialara dair sualı cavablandıran 

Prezidentin köməkçisi Azərbaycanın bunu qəti şəkildə rədd etdiyini bildirib. Xaricdən döyüşçüləri gətirib 

müharibədə istifadə etmək - Azərbaycanın siyasətində belə bir şey yoxdur. Azərbaycanın nizamlı, peşəkar 

ordusu var. Azərbaycan Ordusu qarşıya qoyulmuş vəzifələri uğurla yerinə yetirə bilir. Xaricdən 

döyüşçülərin Azərbaycana gətirilməsi iddialarını irəli sürənlər konkret bir şey demirlər, ümumi şəkildə 

“Qarabağda xarici muzdlular var” deməklə kifayətlənirlər. Əksinə, erməni tərəfindən xüsusilə Suriya və 

Livandan gətirilən muzdlular var. Ermənistan onları Azərbaycan Ordusuna qarşı döyüşlərdə istifadə edir. 

Həmçinin Avropa ölkələrinin, Kanada, ABŞ kimi ölkələrin erməni əsilli vətəndaşları da onlar tərəfindən 

vuruşurlar. Ermənistanın terrorçu PKK silahlılarından da istifadə etdikləri barədə məlumatlarımız var. 

Azərbaycan kiçik dövlətdir. Əgər burada muzdlular olsaydı, hamı bunu bilər və bu barədə eşidərdi. Heç 

kim muzdluları görməyib və bu barədə eşitməyib. Hesab edirəm ki, bu iddialar Ermənistanın qara 

təbliğatının bir hissəsidir. Ermənilər qəbul edə bilmirlər ki, onların qarşısında duran, onları məğlub edən 

Azərbaycan Ordusudur. Türkiyə Ordusunun da bu müharibədə iştirak etməsi ilə bağlı iddialar tamamilə 

yalandır. Türkiyə bizə mənəvi, diplomatik və siyasi dəstək verir. Bu müharibədə üçüncü tərəf yoxdur. 

Azərbaycan Ordusu ölkəmizin ərazisini azad etmək üçün vuruşur. 
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Hikmət Hacıyev: “Euronews”un çəkiliş qrupunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə 

tutulmasını kəskin pisləyirik  

 

[09:20] 27.10.2020  

 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Talış və Suqovuşan kəndlərində peşəkar jurnalist fəaliyyətini 

həyata keçirən “Euronews”un çəkiliş qrupunun və onların istifadə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən kornet tipli tank əleyhinə raketlə atəşə tutulmasını kəskin şəkildə pisləyirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Ermənistanın bu hücumunu azad sözə və peşəkar jurnalistikaya təcavüz 

kimi qiymətləndiririk. 

Xoşbəxtlikdən raket hədəfdən yayınıb, çəkiliş qrupu xəsarət almayıb. Nəqliyyat vasitəsinə qəlpələrlə 

zərər dəyib. Üzərində “Euronews”un uzaq məsafədən seçilən fərqləndirici nişanı olan nəqliyyat vasitəsinə 

tank əleyhinə idarəolunan raket vasitəsilə hücum hədəfli və məqsədyönlü xarakter daşıyıb. “Euronews”un 

reportajında raketin hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinin üzərindən yaxın məsafədən keçdiyi aydın şəkildə 

görünür (https://vimeo.com/472347741). 

Bundan əvvəl Azərbaycan media nümayəndələri də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə 

tutulub, jurnalistlər arasında yaralananlar olub, çəkiliş qruplarının nəqliyyat vasitələrinə zərər dəyib. 

Azərbaycan tərəfdən hərbi əməliyyatlar barədə reportajlar hazırlayan beynəlxalq media 

nümayəndələri öz ölkələrinə qayıtdıqda belə erməni lobbi dairələrinin verbal və fiziki hücumları, şantajları 

və təhdidləri ilə üzləşirlər. Bəzi hallarda erməni lobbisinin təzyiqləri altında peşəkar fəaliyyətini həyata 

keçirən jurnalistlər işlərini itirməli olurlar. Fransanın TF1 televiziya kanalına və onun Azərbaycandan 

reportaj hazırlamış çəkiliş qrupuna Fransadakı erməni lobbisi tərəfindən olan hücumlar bunun bariz 

nümunəsidir. 

Hazırda Azərbaycanda 70-dən artıq beynəlxalq media nümayəndəsi fəaliyyət göstərir. Cəbhədəki 

əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq onların cəbhədən reportajlar hazırlamasına və öz peşəkar fəaliyyətini 

həyata keçirməsinə imkan yaradılır”. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhədə oktyabrın 27-nə olan son vəziyyət 

 

[07:50] 27.10.2020  

 

Yeni humanitar atəşkəs rejiminə riayət etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 

26-sı gün ərzində və 27-nə keçən gecə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin 

yerləşdiyi mövqeləri və cəbhəboyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, döyüş əməliyyatları 

əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Hücum etmək cəhdlərinin 

qarşısı alınan düşmən itki verərək geri oturdulub. 

Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci 

motoatıcı diviziyasının ön idarəetmə məntəqəsi məhv edilmişdir. Ölənlər arasında diviziyanın qərargah 

rəisi polkovnik Sergey Şakaryan da var. 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 1 ədəd T-72 tankı, 

4 ədəd D-30 və 3 ədəd D-20 topu, 1 ədəd “Osa-AKM” ZRK, 1 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv 

sistemi, 1 ədəd radiolokasiya stansiyası və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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Pakistanda xarici ölkələrin səfirliklərinin yerləşdiyi diplomatik anklavda erməni terrorunun 

fəsadlarını əks etdirən guşə yaradılıb 

 

[06:04] 27.10.2020  

 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı məqsədli şəkildə törədilmiş terrorizmi 

dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və bu terror nəticəsində ölkəmizin Gəncə, Mingəçevir və digər yaşayış 

məskənlərində həlak olan həmvətənlərimizin əziz xatirəsini yad etmək məqsədilə Azərbaycanın 

İslamabaddakı səfirliyinin binası önündə yaradılan guşəni Pakistanın bir sıra rəsmi şəxsləri, bu ölkədə 

yerləşən diplomatik missiyaların və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, diplomatlar, Pakistan 

ictimaiyyətinin və KİV-lərinin nümayəndələri, eləcə də bu şəhərdə yaşayan azərbaycanlılar ziyarət edirlər. 

Ziyarətçilər erməni terrorunu özündə əks etdirən posterlərin, şəkillərin və şüarların yer aldığı guşə 

ilə tanış olur, orada şam yandırır, eləcə də gül-çiçək qoyur, qətlə yetirilənlərin xatirəsinə ehtiramlarını ifadə 

edirlər. 

Səfirliyin binasının yerləşdiyi yolun kənarında quraşdırılmış böyük monitorda Gəncə və digər 

şəhərlərimizin dinc əhalisinə qarşı həyata keçirilən çoxsaylı raket hücumlarının nəticələrini və fəsadlarını 

əks etdirən sənədli filmlər nümayiş etdirilir, digər məlumatlar çatdırılır. 

Guşəyə baş çəkən ziyarətçilər Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, o cümlədən 

beynəlxalq humanitar hüququ, Cenevrə Konvensiyasının öhdəliklərini, eləcə də elan olunmuş humanitar 

atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi vəhşilikləri pisləyərək 

Azərbaycanla həmrəyliyini və ölkəmizin özünü müdafiə hüququna dəstəyini ifadə edirlər. 

 

Qulu Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə və ABŞ rəsmləri arasında telefon danışığında Ermənistanın işğal altındakı Azərbaycan 

torpaqlarından çəkilməsinin vacibliyi qeyd olunub 

 

[04:31] 27.10.2020  

 

Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalınla ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri 

üzrə müşaviri Robert O”Brayn arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC Türkiyə KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, telefon danışığında Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi başda olmaqla Suriya və regional məsələlər, təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlıq, ikitərəfli əlaqələr 

ətrafında müzakirələr aparılıb. 

Söhbət əsnasında Qarabağ probleminin diplomatik yolla həllinin araşdırılmasının əhəmiyyətindən 

bəhs olunub, Ermənistan tərəfinin atəşkəsi pozması və mülki Azərbaycan əhalisini hədəf almaqla etdiyi 

hücumların beynəlxalq hüquqa zidd və qəbuledilməz olduğu vurğulanıb. 

Həmçinin uzunmüddətli sülhün bərqərar olması üçün Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ və 

ətraf ərazilərdən tamamilə çəkilməsi bir daha bildirilib. 

Azərbaycanın ərazi bütünlüyünün bərpası istiqamətində beynəlxalq ictimaiyyətin BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in qərarları çərçivəsində gerçək addımlar atmasının vacibliyi vurğulanıb. 

Eyni zamanda Suriyanın İdlib bölgəsində son vaxtlar rejim və tərəfdarlarının artan hücumlarının 

narahatlıq mənbəyi olduğuna diqqət çəkilib. Yeni böhranların ortaya çıxmaması üçün 5 mart tarixli 

anlaşmanın qorunması və bu razılıq çərçivəsində siyasi həll prosesinin dəstəklənməsi məqsədəuyğun hesab 

olunub. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA mütəxəssisləri cəbhəyanı ərazilərdə raket və top mərmilərini zərərsizləşdiriblər 

 

[07:41] 27.10.2020  

 

Oktyabrın 25-26-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyinə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları və Mingəçevir şəhəri 

ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 49 

müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş çağırışlar əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Sarıcalı, Salmanbəyli kəndləri və Hindarx 

qəsəbəsi, Ağdam rayonunun Rzalar, Bəybabalar, Əhmədağalı və Eyvazlı kəndləri, Bərdə rayonunun Təhlə 

kəndi, Füzuli rayonunun Şükürbəyli, Alxanlı və Arayatlı kəndləri, Goranboy rayonunun Qaraçinar, Meşəli 

və Tapqaraqoyunlu kəndləri, Tərtər rayonunun Nizami, Axundov, M.Rəsulzadə, H.Cavid və T.Rəhimov 

küçələri, Mingəçevir şəhərinin Yeni Yaşayış massivi ərazisinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə 

birlikdə 45 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış 

tədbirləri zamanı 1 ədəd 100 mm-lik top mərmisi (OF-412), 1 ədəd 122 mm-lik top mərmisi (OF-56), 1 

ədəd 152 mm-lik top mərmisi (OF-29), 1 ədəd 240 mm-lik raket (M24F), 5 ədəd 9N235 bombacığı, 1 ədəd 

hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator və 54 ədəd partlamış mərmi qalıqları 

aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 3 ədəd raket, 1 ədəd tank əleyhinə idarəolunmayan raket (PQ-

7), 5 ədəd 9N235 bombacığı və 1 ədəd top mərmisi zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair 

Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 23418 nəfər mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair 

maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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26 oktyabr 

 

İşğaldan azad olunan Qubadlı şəhəri 

 

[23:58] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Qubadlı şəhərinin 

videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Döyüş tapşırığının öhdəsindən layiqincə gələn hərbçimiz  

 

[23:52] 26.10.2020  

 

Kiçik çavuş Rahib Həşimov torpaqlarımızın işğalçılardan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə 

verilən döyüş tapşırığının öhdəsindən layiqincə gələrək şücaət göstərib. 

AZƏRTAC-ın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, o, düşmənin bir 

neçə artilleriya qurğusunu məhv edib. 

 

AZƏRTAC 
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Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Xanlıq kəndi 

 

[22:40] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Xanlıq 

kəndinin videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi xalqın reaksiyasından, qəzəbindən qorxduğu üçün cəsədləri 

götürmək istəmir 

 

[21:08] 26.10.2020  

 

Azərbaycan humanist prinsiplərlə birtərəfli qaydada erməni əsgərlərin cəsədlərini Beynəlxalq Qızıl 

Xaç Komitəsi vasitəsilə Ermənistana təhvil verməyə hazırdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” səhifəsində bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, oktyabrın 18-də Azərbaycanın cəsədləri birtərəfli qaydada 

qaytarmağa hazır olduğunu bəyan etməsinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də cavab vermir. Cəsədləri 

götürməkdən imtina real vəziyyəti gizlətmək məqsədi daşıyır. Beləliklə, bir daha aydın olur ki, Ermənistan 

cəsədləri götürmək istəmir, çünki mövcud siyasi-hərbi rəhbərlik xalqın reaksiyasından, qəzəbindən qorxur. 

 

AZƏRTAC 
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Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Padar kəndi  

 

[19:55] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Padar 

kəndinin videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

Xatırladaq ki, Padar kəndi oktyabrın 25-də ordumuzun bölmələri tərəfindən azad olunub. 

 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi: Azərbaycan Ordusu Qubadlı şəhərini və bir neçə kəndi işğaldan azad edib 

 

[19:50] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkə ordusunun Qubadlı şəhərini, Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı 

rayonlarının kəndlərini erməni işğalından azad etdiyini bildirib. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Malayziyanın BERNAMA Agentliyi 

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinə (AZƏRTAC) istinadla xəbər yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan 

Prezidentinin rəsmi “Twitter” hesabında bu barədə paylaşdığı statusu “Yaşasın Azərbaycan Ordusu! 

Qarabağ Azərbaycandır! ” sözləri ilə tamamlanıb. 

Bununla yanaşı, məlumatda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadla Ordumuzun bazar günü 

Ermənistanın hərbi texnikasını və döyüş sursatını məhv etməsi də əksini tapıb. 

Məlumatda deyilir: “Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 25-də günortadan sonra 

cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində aparılan döyüşlər zamanı Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənə 

dəqiq zərbələr endirib. Bu zərbələr nəticəsində düşmənin 6 ədəd D-30 və 1 ədəd D-1 haubitsa silahı, 2 ədəd 

BMP (piyadaların döyüş maşını), 1 ədəd avtomobili və böyük miqdarda döyüş sursatı məhv edilib”. 

  

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun bölmələri növbəti humanitar atəşkəs rejiminə bütün 

cəbhəboyu riayət edir  

 

[19:32] 26.10.2020  

 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri oktyabrın 26-sı saat 08.00-dan qüvvəyə minmiş növbəti humanitar atəşkəs rejiminə bütün 

cəbhəboyu riayət edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 26-da Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri yeni humanitar atəşkəs rejimi 

qüvvəyə mindikdən bir neçə dəqiqə sonra - saat 08.05-dən etibarən onu kobudcasına pozaraq Tərtər, 

Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Qubadlı və Laçın istiqamətlərində yerləşən bölmələrimizin mövqelərini və 

yaşayış məntəqələrimizi, o cümlədən Ermənistanın Berd, Çəmbərək və Vardenis rayonları ərazisindən 

Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarını müxtəlif növ atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. 

Bir qədər əvvəl - saat 18:15-də düşmən “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemindən Tərtər şəhərini atəşə 

tutub. Atılan üç raketdən biri hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən zərərsizləşdirilib. 

Ümumilikdə bu gün ərzində Tərtər daxil olmaqla yaşayış məntəqələrimizə 200-dən çox mərmi atılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, Xocalı rayonunun Çanaqçı kəndinin guya Azərbaycan 

Ordusu tərəfindən atəşə tutulması, o cümlədən Ordumuza məxsus zərbə pilotsuz uçuş aparatının cəbhə 

xəttində guya məhv edilməsi barədə düşmən tərəfindən yayılan məlumatlar yalandır. Əksinə, Ermənistan-

Azərbaycan dövlət sərhədinin Daşkəsən rayonu sahəsində bölmələrimizin mövqeləri üzərində uçuş 

keçirməyə cəhd göstərən düşmən kvadrokopteri atıcı silahlardan açılan atəşlə məhv edilib. 

“Canlı qüvvə ehtiyatları tükənməkdə olan düşmən döyüşlərə daha çox könüllüləri, muzdlu və əcnəbi 

terrorçu döyüşçüləri, o cümlədən uşaqları cəlb etməyə çalışır. Belə olan halda isə düşmənin döyüş sahəsində 

vəziyyətə nəzarət edə bilməsi praktiki cəhətdən mümkün deyil. Nizami ordumuz düşmənin istənilən hücum 

və təxribatlarının qarşısını almaq üçün döyüşə tam hazır vəziyyətdədir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan silahlı qüvvələri gün ərzində Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinə 200-dən çox mərmi atıb 

 

[19:03] 26.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq Tərtər rayonuna artilleriya və 

raketlərdən istifadə etməklə hücum edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” səhifəsində 

bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, səhər saat 08.00-dan indiyədək Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinə 200-dən çox mərmi atılıb. 
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Azərbaycan MN: Düşmən Tərtəri “Smerç” ilə atəşə tutub 

 

[18:56] 26.10.2020  

 

Oktyabrın 26-da saat 18:15-də düşmən “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemindən Tərtər şəhərini 

atəşə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Azərbaycan və Latviya XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr keçirilib 

 

[18:51] 26.10.2020  

 

Oktyabrın 26-da Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Latviya Respublikasının Xarici 

İşlər Nazirliyi arasında videokonfrans formatında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nümayəndə 

heyətlərinə Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov, Latviya tərəfdən isə bu 

ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibinin müavini, siyasi direktoru Yaniş Mazeiks rəhbərlik ediblər. 

Məsləhətləşmələr zamanı ölkələrimiz arasında əlaqələrin hazırkı vəziyyəti təhlil olunub, 

əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər Azərbaycan və Latviya arasında 

siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olmasından məmnunluqlarını ifadə ediblər. Bu xüsusda, Azərbaycan ilə 

Latviya arasında 2017-ci ildə imzalanmış Strateji Tərəfdaşlığın Yaradılması haqqında Bəyannamə xüsusi 

əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirilib. 

Tədbirdə ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın geniş potensiala malik olduğu qeyd edilib, iqtisadi-ticari, 

elmi-texniki və mədəni sahələrdə əlaqələrin təşviqinə dair məsələlərin müzakirəsi və həlli məqsədilə 

Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti - 8-ci iclasının 2021-ci ildə keçirilməsinin mümkünlüyünə inam 

ifadə olunub. 

Həmçinin mədəniyyət, elm və təhsil sahələrində əlaqələr müzakirə edilib, hər il çox sayda 

azərbaycanlı gəncin Latviya universitetlərində təhsil almasından məmnunluq bildirilib. 

Görüşdə, eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir 

mübadiləsi aparılıb. Münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 

qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə diqqət çəkilib. X.Xələfov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və 

suverenliyini dəstəklədiyinə görə Latviya tərəfinə təşəkkürünü bildirib. 

Nazir müavini Latviya tərəfinə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti, o cümlədən 

iyulun 12-16-da Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədində həyata keçirdiyi hərbi təxribatı və sentyabrın 

27-də ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təcavüz aktı barədə məlumat verib. X.Xələfov Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin humanitar atəşkəsi pozmaqda davam etdiyini, münaqişə zonasından uzaqda yerləşən 

Azərbaycan şəhərlərinin, dinc əhalinin, mülki infrastrukturun məqsədyönlü şəkildə raket atəşinə tutduğunu, 

sentyabrın 27-dən etibarən ölkəmizə qarşı yeni hərbi təxribatları nəticəsində 65 mülki şəxsin həyatını 

itirdiyi və 300-ə yaxın dinc sakinin yaralandığını həmsöhbətinin diqqətinə çatdırıb. 

Nazir müavini bildirib ki, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində 

özünümüdafiə hüququna əsaslanaraq, Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərinin azad olunması üçün 

hərbi-siyasi tədbirləri davam etdirir. Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərində Silahlı 

Qüvvələrimizə qarşı müharibə aparmasına görə tam məsuliyyətin Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin 

üzərinə düşdüyü qeyd olunub. Vurğulanıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərini tam tərk 

etməyənədək bölgədə dayanıqlı sülh təmin oluna bilməz. 

Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir 

mübadiləsi aparıblar. 
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Dövlət Komissiyası: Ermənistan əsirlərin və saxlanılan şəxslərin azad edilməsi, və meyitlərin 

qaytarılması ilə bağlı Azərbaycanın təkliflərinə indiyədək cavab verməyib 

 

[18:21] 26.10.2020  

 

Oktyabrın 10-da Moskvada humanitar atəşkəs razılığının əldə edildiyi vaxtdan etibarən Əsir və itkin 

düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyevin və digər 

səlahiyyətli şəxslərin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycan nümayəndəliyinin başçısı 

ilə görüşlərində Azərbaycan Respublikasının həlak olmuş hər iki tərəfə aid hərbçilərin meyitlərinin 

qarşılıqlı mübadiləsinə, hətta erməni hərbçilərinin meyitlərinin bir hissəsinin birtərəfli qaydada geri 

qaytarmasına, eləcə də Azərbaycanda saxlanılan 2 erməni hərbçisinin və 2 mülki şəxsin qarşı tərəfdəki 2 

azərbaycanlı girovla azad edilməsinə hazır olduğu bildirilib. 

Komissiyadan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, eyni zamanda, Azərbaycan tərəfinin Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin geri çəkilərkən döyüş bölgəsində qoyub getdiyi 85 yaşlı erməni qadının da birtərəfli qaydada 

azad edilməsinə hazır olduğu diqqətə çatdırılıb. 

Qeyd olunanlara baxmayaraq, Ermənistan Respublikası əsirlərin və saxlanılan şəxslərin azad 

edilməsi və meyitlərin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının təkliflərinə indiyədək cavab 

verməyib. 
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Milli Məclisin Sədri: Ermənistanın hərbi təcavüzü başlayandan bəri parlament tərəfindən 80-dən 

çox ölkədəki tərəfdaşlara məktublar göndərilib 

 

[18:20] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova Türkiyənin “Milliyet” qəzetinə 

müsahibə verib. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

müsahibədə Sahibə Qafarova bildirib ki, sentyabrın 27-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi 

təcavüzünün başladığı ilk anlardan etibarən Türkiyənin həm rəsmi şəxsləri, həm də xalqı açıq və birbaşa 

olaraq ölkəmizə dəstək verib. Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunan 4 siyasi partiya tərəfindən 

Azərbaycanın haqlı mübarizəsinə verilən dəstək də ölkəmiz üçün çox dəyərlidir. S.Qafarova bu dəstəyə 

görə həm şəxsən öz adından, həm də Milli Məclisin deputatları adından Türkiyə Respublikasına, Türkiyə 

Böyük Millət Məclisinə və parlamentin üzvlərinə minnətdarlığını bildirib. 

Milli Məclisin Sədri diqqətə çatdırıb ki, hər bir azərbaycanlı Türkiyə vətəndaşlarının qəlbinin 

Azərbaycanda olduğunu bilir, hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbinin də çətin günlərdə qardaş Türkiyə 

ilə bərabər döyünür. 

Müsahibədə Sahibə Qafarova bildirib ki, Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzü başlayandan bəri 

Azərbaycan parlamentinin rəhbəri və üzvləri tərəfindən Milli Məclisin fəal əməkdaşlıq etdiyi 80-dən çox 

ölkədəki tərəfdaşlarına məktublar göndərilərək, bu təcavüz barədə məlumat verilib. 

Müsahibəsində Ermənistanın mülki şəxslərə qarşı müharibə cinayəti törətdiyini xatırladan spiker 

Sahibə Qafarova deyib ki, Azərbaycan 30 ildir erməni terrorundan əziyyət çəkir. Terror yalnız Gəncəyə 

təcavüzlə başlamayıb. Terror ilk qarabağlının ermənilər tərəfindən yurdundan didərgin salındığı gündən 

başlayıb. 

Sədr onu da vurğulayıb ki, Ermənistan təkcə Azərbaycana qarşı deyil, qonşuları olan 4 ölkədən 3-nə 

qarşı torpaq iddiası irəli sürür. Bəzi güclər Türkiyə və Azərbaycan kimi müstəqil siyasət yürüdən ölkələrə 

qarşı Ermənistandan istifadə edirlər. Ermənistan isə bir xidmətçi olaraq bu güclərə xidmət edir. 

Sahibə Qafarova qeyd edib ki, hazırda dünyada beynəlxalq hüququn təmin olunmasında ciddi 

problemlər var və beynəlxalq hüquqda ikili standartlar hökm sürür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Təhlükəsizlik Şurasının bəzi qətnamələri 2 saat ərzində icra edildiyi halda, Azərbaycanla bağlı qətnamələr 

30 ilə yaxındır yerinə yetirilmir. Milli Məclis Sədrinin sözlərinə görə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-

cü ildə qəbul etdiyi 4 qətnamədə “Ermənilər Azərbaycan torpaqlarından dərhal, tam və qeyd-şərtsiz 

çıxmalıdır” deyilir. Amma bu qətnamələr 30 ilə yaxındır yerinə yetirilmir. Azərbaycan isə öz gücü hesabına 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinin icrasını təmin edir. 
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Tərtər şəhəri və rayonun kəndləri atəşə tutulur 

 

[18:16] 26.10.2020  

 

Yeni humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər 

şəhəri və rayonun kəndləri yenidən atəşə tutulur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 
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Pakistan parlamentinin Sədri Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatını pisləyib 

 

[18:10] 26.10.2020  

 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın ünvanına xarici ölkələrin parlamentləri tərəfindən 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatlarını pisləyən məktublar gəlməkdə davam edir. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu günlərdə 

Pakistan İslam Respublikası Milli Assambleyasının Sədri Əsəd Qayser Milli Məclisin Sədrinə ünvanladığı 

məktubda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəs rejiminin məqsədli şəkildə pozulması və 

Azərbaycanın mülki şəxslərinin atəşə tutulması pislənilir. 

Məktubda bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki şəxslərini hədəfə alması 

ciddi narahatlıq doğurur. Belə hərəkətlər BMT Nizamnaməsinin və beynəlxalq humanitar hüququn 

pozulmasıdır. Pakistan Ermənistanı dövlət kimi tanımır və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ 

regionunda təhlükəsizlik sahəsində vəziyyətin gərginləşməsi barədə narahatlığını ifadə edib. 

Pakistan Milli Assambleyasının Sədri məktubunda Ermənistanın qardaş Azərbaycan xalqına qarşı 

hərbi təcavüzünü pisləyir və bildirir ki, Ermənistan vəziyyətin daha da gərginləşməməsi üçün hərbi 

əməliyyatları dayandırmalıdır. 

Pakistanın Parlamenti, Hökuməti və xalqı qardaş Azərbaycan xalqının özünümüdafiə hüququnu 

dəstəkləyir. Pakistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın BMT-nin Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinə əsaslanan mövqeyində bundan sonra da onun yanındadır. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin kvadrokopteri məhv edilib 

 

[18:01] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusuna məxsus zərbə pilotsuz uçuş aparatının (PUA) cəbhə xəttində guya məhv 

edilməsi barədə Ermənistanın yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalandır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tam əksinə, bu gün günorta 

saatlarında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Daşkəsən rayonu sahəsində bölmələrimizin 

mövqeləri üzərində uçuş keçirməyə cəhd göstərən düşmən kvadrokopteri atıcı silahlardan açılan atəşlə 

məhv edilib. 
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Ermənistan ordusunda acınacaqlı vəziyyət: ermənilər öz yalanlarını ifşa etdilər 

 

[17:20] 26.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti hərbi təxribatından sonra Azərbaycan Ordusunun həyata 

keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı bir aya yaxındır ki, davam edir. Hərbi əməliyyatlar zamanı düşmənə ciddi 

zərbələr vuran Ordumuz artıq torpaqlarımızın böyük bir hissəsini işğaldan azad edib. Bütün cəbhəboyu 

döyüşlərdə ağır itkilər verən düşmən ilk günlərdən yanlış informasiyalarla məğlubiyyətlərini ört-basdır 

etməyə, Azərbaycan Ordusunun şanlı qələbələrinə kölgə salmağa səy göstərir. 

Ermənilər bu dəfə özləri öz yalanlarını ifşa etdilər 

Döyüşlərin ilk günlərindən müxtəlif saxta foto və videolar yayan Ermənistan tərəfinə görə, guya ərəb 

ölkələrindən olan muzdlu və terrorçular Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi geyimlərində 

Ermənistan ordusuna qarşı döyüşlərə cəlb olunublar. Ermənistanın havadarları da bu kampaniyada işğalçıya 

dəstək verirlər, lakin bu günə qədər heç bir əsaslı fakt təqdim olunmayıb. Əvəzində isə Ermənistan Müdafiə 

Nazirliyinin nümayəndələri özlərinin sosial şəbəkə hesablarında heç bir tutarlı arqumentə əsaslanmayan 

video və fotolar yayıb əsassız ittihamlara yol açmağa çalışırdılar. 

Onlar bu cür addımlarla həm də özlərinin terrorçu mahiyyətlərini gizlətməyə cəhdlər edirdilər. Belə 

ki, PKK terrorçularının və müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni terror təşkilatlarının 

nümayəndələrinin Ermənistan ordusunun tərkibinə cəlb olunduğuna dair kifayət qədər məlumatlar var. 

Ermənistanın müdafiə naziri David Tonoyanın erməni əsgərlərlə çəkdirdiyi foto isə işğalçı ölkənin 

Azərbaycana qarşı “muzdlu döyüşçü” iddialarını tamamilə alt-üst etdi. Belə ki, müdafiə nazirinin erməni 

əsgərlərlə çəkdirdiyi fotolar bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsinin “Facebook” səhifəsində 

paylaşılır. Fotoda Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının geyiminə bənzəyən 

formalarda nazirlə yanbayan oturmaları düşmənin yalanlarını ifşa etdi. Daha doğrusu, düşmən bu dəfə özü 

öz yalanlarını ifşa etmiş oldu. 

Erməni əsgərlərinin döyüşmək istəməmələri onların görkəmlərindən bəlli olur 

Təqdim olunan həmin şəkillər həm də Ermənistan ordusunda baş verənlər haqqında daha dolğun 

mənzərə yaradır. Fotoya diqqət etsək əsgərlərin görkəmlərindən onların artıq məğlub olduqları hiss edilir. 

Digər tərəfdən Ermənistan müdafiə nazirinin qarşısına çıxarılan əsgərlərin nizam-intizam qaydalarına 

məhəl qoymadıqları görünür ki, bu da ordudakı özbaşınalıqdan xəbər verir. 

Eyni zamanda, bir neçə gün əvvəl erməni keşişin əsgərlərlə birgə icra etdiyi dini ayinlə bağlı video 

yayıldı. Həmin videoda da əsgərlərin ağır ruh düşkünlüyü yaşadıqları, qorxduqları aşkar şəkildə hiss olunur. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videogörüntülərdən də aydın görünür ki, hər gün düşmən 

çoxlu sayda itki verir, Ordumuz torpaqlarını işğalçılardan təmizləyir. Belə olan halda erməni əsgərlərinin 

hazırkı böhran vəziyyətinin daha da dərinləşəcəyi şübhə doğurmur. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

 

[16:47] 26.10.2020  

 

Xocalı rayonunun Çanaqçı kəndinin (keçmiş Əsgəran rayonunun Avetaranots) guya Azərbaycan 

Ordusu tərəfindən atəşə tutulması barədə Ermənistanın yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalandır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda 

bildirilib. 

Məlumatda qeyd olunub ki, qoşunlarımız bütün cəbhə boyu yeni humanitar atəşkəs rejiminə əməl 

edir. 

 
AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Rai-1 televiziya kanalına müsahibə verib 

 

[16:43] 26.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da 

İtaliyanın Rai-1 televiziya kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Hər vaxtınız xeyir, cənab Prezident. Xahiş edirəm deyin, yeni sülh barışığı, bu yeni atəşkəs 

qüvvədə olacaqmı? Səhv etmirəmsə, bu, artıq üçüncü atəşkəsdir. 

- Hər şey Ermənistanın özünü necə aparacağından asılı olacaq. Ona görə ki, ilk iki atəşkəs məhz 

Ermənistan tərəfindən pozulub. Humanitar mülahizələrə əsaslanan birinci atəşkəsdən sonra 24 saat ərzində 

Ermənistan atəşkəsi pozdu. Özü də vəhşicəsinə, gecə vaxtı Gəncə şəhərinə ballistik raket atmaqla. Birinci 

atəşlər nəticəsində 10 nəfər həlak oldu, xeyli insan yaralandı. Sonra onlar daha bir dəfə, yenə gecə vaxtı 

Gəncəyə zərbə endirdilər. Bu dəfə qurbanların sayı daha çox oldu. Ona görə də biz cavab verməyə məcbur 

idik. 

İkinci atəşkəsə gəldikdə isə bizdə atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulmasının xronologiyası var. 

Onlar təyin edilmiş atəşkəs saatından düz 2 dəqiqə sonra atəşkəsi pozdular. Bu gün saat 08.00-dan yeni 

atəşkəs qüvvəyə minib. İndi Bakıda səhər saat 10.00-dır. Saat 8-dən təxminən 3-4 dəqiqə sonra Tərtər 

şəhərinə yenidən bir neçə mərmi atılıb. Biz buna cavab vermirik. Ümid edirik ki, bu, təsadüfən olub. Lakin 

əgər bu, davam etsə, təbii ki, biz adekvat cavab verməyə məcbur olacağıq. 

-Cənab Prezident, sentyabrın axırlarında Sizin hərbi əməliyyatlara başlamağınıza, əslində, nə 

səbəb olmuşdu? Nə üçün belə oldu? 

-Bu, siyasi və hərbi xarakterli hadisələrin gedişi ilə bağlıdır. Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, 

Ermənistan danışıqlar prosesini hər vasitə ilə pozmaq istəyirdi. Ermənistanın yeni hökuməti dəfələrlə bəyan 

etmişdi ki, baza prinsipləri ondan ötrü qəbuledilməzdir, o, işğal edilmiş ərazilərin bircə qarışını belə 

qaytarmağa hazırlaşmır. Bu isə baza prinsiplərinə ziddir. Baş nazir bəyan edirdi ki, Azərbaycan danışıqları 

Ermənistan ilə deyil, qondarma “Dağlıq Qarabağın” rəhbərləri ilə aparmalıdır. Bu, həm bizim üçün, həm 

də ATƏT-in Minsk qrupu üçün qəbuledilməz idi. Baş nazir, həmçinin bəyan edirdi ki, “Qarabağ 

Ermənistandır və nöqtə”. Bununla da o, danışıqlar prosesini tamamilə pozmuş oldu. Son bir ildə praktiki 

olaraq, danışıqlar aparılmayıb və Ermənistan bunun təqsirini bizim üzərimizə yıxmaq üçün üç dəfə təxribat 

cəhdi göstərdi - iyul ayında sərhəddə, avqust ayında təxribat qrupu göndərildi və sentyabr ayında bizim 

dinc şəhərlər atəşə tutuldu. Onlar yəqin düşünürdülər ki, biz bu dəfə də təmkin göstərəcəyik, lakin belə 

olmadı. Biz onlara elə cavab verdik ki, indi onlar təəssüflənirlər. 

- Elə isə Siz öz hərbi əməliyyatlarınızı hansı şərtlər daxilində dayandırmağa razı olacaqsınız? 

Siz dəfələrlə demisiniz ki, Ermənistan tərəfindən konstruktiv yanaşma zəruridir. Konstruktiv 

yanaşma necə olmalıdır? 

- Konstruktiv yanaşma ondan ibarət olmalıdır ki, onlar baş nazirin şəxsində açıq bəyan etməlidirlər 

ki, baza prinsiplərini qəbul edirlər. Baza prinsipləri isə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ətrafında 

yerləşən yeddi rayonun Azərbaycana qaytarılmasını və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Dağlıq Qarabağ 

ərazisinə, o cümlədən Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərinə qayıtmalarını nəzərdə tutur. Prinsip etibarilə bu 

yanaşmalar BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə əsaslanır, həmin qətnamələr də praktiki olaraq, 

bunu tələb edir. Lakin Ermənistanın baş naziri deyəndə ki, onlar bircə qarış belə torpağı bizə verməyəcəklər, 

Ermənistanın müdafiə naziri bəyan edəndə ki, Ermənistan yeni ərazilər uğrunda yeni müharibəyə 

başlayacaq və bizə qarşı təcavüz həyata keçiriləndə, bu, əlbəttə, konstruktiv yanaşma deyil. O deməlidir ki, 

bəli, işğal edilmiş ərazilər Azərbaycana qaytarılacaq, bəli, azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa, o cümlədən 

Şuşaya qayıdacaqlar, bax, onda biz çox tezliklə razılığa gələrik. 

- Cənab Prezident, bir məsələ çox mübahisəlidir. Bəzi ölkələr, təkcə Ermənistan deyil, o 

cümlədən Fransa da Sizi və Türkiyəni Suriyadan minlərlə muzdlunun Türkiyədən keçməklə 

Qarabağa göndərilməsində ittiham edirlər. Siz bu cür ittihamlara necə cavab verərsiniz, Azərbaycan 

ərazisində türkiyəli döyüşçülərin və Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarələrin olması barədə ittihamlara 

Siz necə cavab verərsiniz? 

- Mən bu suala bir neçə dəfə cavab vermişəm, bir də cavab verərəm. Əvvələn, bizə bu cür əsassız 

ittihamları cəmi iki ölkə təqdim edib – Fransa və Rusiya. Fransa Prezidentin şəxsində, Rusiya isə Xarici 

Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərinin şəxsində. Hərbi əməliyyatlar başlanandan dərhal sonra bizə bu cür 
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ittihamlar təqdim edilib. Lakin artıq bir aya yaxın vaxt keçib, bizə heç bir dəlil, heç bir sübut təqdim 

edilməyib. Üstəlik, ilk dəfədir deyirəm, mən Fransa tərəfə müraciət etmişəm ki, müvafiq xidmətlərin 

müvafiq rəhbərləri görüşsünlər, söhbət etsinlər və bizə sübutlar təqdim etsinlər. Bizə heç nə təqdim 

edilməyib. Ona görə bütün bunlar insunasiyadır. Bütün bunlar Azərbaycana qara yaxmaq cəhdidir. Mən 

təəssüflənirəm ki, bu cür əsassız ittihamlar həmsədr ölkələrdən daxil olur. Onlar obyektiv olmalıdırlar. Axı, 

biz Rusiyadan Ermənistana nə qədər silah göndərilməsi barədə hər gün danışmırıq. Axı, biz demirik ki, bu 

gün kənardan kömək olmasa Ermənistan işğal edilmiş ərazilərdə bircə gün də dayana bilməzdi. Həm siyasi 

dəstək, həm hərbi, həm də mənəvi dəstək, özü də bunlar bitərəfliyə riayət etməli olan ölkələr tərəfindən 

gəlir. Buna görə biz bu insunasiyaları qətiyyətlə rədd edirik, buna ehtiyac yoxdur. Bizim nizami ordunun 

100 min döyüşçüsü var. Zərurət yaranarsa, biz ümumi səfərbərlik elan edərik. Yeri gəlmişkən, 

Ermənistandan fərqli olaraq, biz bunu elan etməmişik. Ona görə bütün bunlar yalan və böhtandır. 

Əməliyyatlarda Türkiyə qoşunlarının iştirakına gəldikdə isə bu da yalandır. Heç bir sübut yoxdur. 

Türkiyənin F-16 təyyarəsinin Azərbaycan ərazisində olması onun nəticəsi olub ki, münaqişə ərəfəsində 

bizdə birgə hərbi təlimlər keçirilib. Axı, biz demirik ki, Ermənistan ərazisində Rusiyanın neçə MiQ-29, Su-

30 təyyarəsi var. Axı, biz demirik ki, Ermənistanda, Gümrüdəki bazada Rusiyanın 5 minlik qoşunu var və 

bizdə olan məlumata görə oradan vaxtaşırı olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinə təchizat göndərilir və 

bizim barəmizdə deyilənlərdən fərqli olaraq, bunlar faktdır. Ona görə də bizi ittiham etmək istəyənlərə 

təklif edirəm ki, yalan informasiyaya əsaslanan bu cür tez-tələsik nəticələr çıxarmazdan əvvəl özlərinə 

baxsınlar. 

- Cənab Prezident, sonuncu sual bu və ya digər dərəcədə bizim ölkəyə - İtaliyaya da aiddir. Siz 

yəqin bilirsiniz ki, Avropada ərazi mübahisələrinin və ya regional separatizmin dinc yolla 

nizamlanmasına dair çoxlu uğurlu nümunələr var. Belə nümunələrdən biri bizdə - İtaliyadadır. Bu, 

Alto-Adice (Zyudtirol) regionudur. Sizə elə gəlmirmi ki, İtaliya Qarabağın statusunun həll edilməsi 

üçün öz təcrübəsi ilə konkret kömək edə bilərdi. Xüsusən ona görə ki, İtaliya həm Sizinlə, həm də 

Ermənistanla çox səmimi, sıx, güclü siyasi, mədəni əlaqələrə malikdir. 

- Bəli, mən hesab edirəm ki, İtaliya münaqişənin nizamlanması işində çox mühüm rol oynaya bilər. 

Qeyd etməliyəm ki, Minsk qrupu yaradılan vaxt, çoxdan, təqribən 30 il bundan əvvəl bu Minsk qrupunun 

rəhbəri məhz İtaliya nümayəndəsi, italiyalı diplomat idi. Bu, həmsədrlər təsisatı yaradılandan əvvəl idi. 

Həmsədrlər təsisatı yaradılandan sonra Minsk qrupu, əslində, ölkələr qrupu kimi heç bir fəaliyyət 

göstərməyib, çünki həmsədrlər bu fəaliyyəti özlərinin inhisarına götürüblər. Bunun nəyə gətirib çıxardığını 

görürük. 28 il ərzində heç bir irəliləyiş olmayıb, heç bir nəticə yoxdur, yalnız vədlər, yalnız bürokratik 

prosedurlar var və bu gün bizə belə gəlir ki, əslində, həmsədrlərin fəaliyyəti münaqişənin həllinə deyil, 

onun dondurulmasına yönəlmişdi. İtaliyada mövcud olan modelə gəldikdə isə biz onu öyrənmişik. Biz 

Aland adaları modelini, muxtar qurumların digər uğurlu təcrübələrini də öyrənmişik. Ermənistandan fərqli 

olaraq, Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Yəqin siz bilirsiniz, Ermənistanda əhalinin 99 faizi ermənilərdir. 

Buna görə çox müsbət olan bu özünüidarə təcrübəsi bizim halda da tətbiq edilə bilərdi. Yeri gəlmişkən, 

mənim bildiyimə görə 1990-cı illərin ortalarında bu cür təkliflər olub. Hətta qeyri-hökumət təşkilatlarının 

nümayəndələrindən, politoloqlardan ibarət qruplar sizin ölkəyə də, haqqında danışdığınız regiona da, Aland 

adalarına da səfər edirdilər. Lakin Ermənistan bunu həmişə qəti surətdə rədd edirdi. Onlar hesab edirdilər 

ki, dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi, siyasi, iqtisadi dəstəyinə güvənərək bizim əraziləri əbədi işğal edə 

biləcəklər, lakin onlar kobud səhv edirdilər. Bu gün biz özümüzün haqlı olmağımızı döyüş meydanında 

sübut edirik. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini həyata keçiririk və beynəlxalq hüququ bərpa 

edirik. 

- Cənab Prezident, ən sonuncu sual: bir ildən sonra biz bu münaqişədə hansı səviyyədə 

olacağıq? Münaqişənin həlli olacaqmı? Yoxsa bu, münaqişənin həlli olacaq? 

- Bilirsiniz, bu bir ay ərzində mən, demək olar ki, hər gün xarici kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələri ilə ünsiyyətdə oluram və Azərbaycan xalqına öz müraciətlərimdə bizim mövqeyimizi 

həmişə dəqiq şərh edirəm. Biz Qarabağ regionunun, – təkcə Dağlıq Qarabağın deyil, həm də Aran 

Qarabağın, çünki Qarabağ Azərbaycanın böyük bir hissəsidir, - gələcəyini həm oraya qayıtmalı olan 

azərbaycanlıların, həm də hazırda orada yaşayan ermənilərin dinc yanaşı yaşayacaqları firavanlaşan, dinc 

bir ərazi kimi görürük. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Hesab edirəm ki, tərəflərin qarşılıqlı xoş 

məramı olsa buna nail olmaq mümkündür. Ona görə ki, axı, bu gün Bakıda və Azərbaycanın digər 

şəhərlərində minlərlə erməni yaşayır. Həm Rusiyada, həm də Gürcüstanda azərbaycanlılar və ermənilər 

biznesə malikdirlər, qarışıq ailələr var. Buna görə də düşünürəm ki, barışıq mümkündür, sadəcə, Ermənistan 
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rəhbərliyi işğalçı siyasətdən imtina etməlidir. Əgər belə olsa biz öz investisiyalarımızla və ölkənin yenidən 

qurulması üzrə təcrübəmizlə bu regionu dünyanın ən firavan regionlarından birinə çevirə bilərik. Lakin 

bundan ötrü müharibənin nəticələri aradan qaldırılmalıdır. İşğal aradan qaldırılmalıdır, azərbaycanlılar 

əsrlərboyu yaşadıqları torpaqlara qayıtmalı və erməni əhali ilə qonşuluqda, razılıq şəraitində yaşamalıdırlar. 

Bu, asan olmayacaq, buna vaxt lazım gələcək. Lakin Avropa ölkələrinin vuruşduğu İkinci Dünya 

müharibəsindən sonra ölkələrin necə barışdığını bilirik – bugünkü qonşular o vaxt çox insanı qətlə 

yetiriblər. Lakin bu, daim yaddaşda yer tutmamalı, nifrət doğurmamalıdır. Erməni ideoloqları bu gün 

bununla məşğuldurlar. Xoş məram göstərilməlidir. Əgər belə olsa, mənim dediyim olacaq. Əgər olmasa, 

biz hər bir halda bu torpaqları qaytaracağıq. Döyüş meydanında bugünkü vəziyyət də bunu göstərdi. Biz 

onları nəyin bahasına olsa, qaytaracağıq. Ya dinc yolla, ya da müharibə yolu ilə, lakin qaytaracağıq. Buna 

görə düşünürəm ki, Ermənistan rəhbərliyi bu barədə ciddi düşünməli və düzgün addım atmalıdır. 

- Cənab Prezident, çox sağ olun və italyanlar demişkən, bono fortuno. 

- Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. 

- Xudahafiz. 

- Xudahafiz. 
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Prezident İlham Əliyev: Əgər ermənilər özləri öz canlarını bu xuntadan qurtara bilmirsə, biz 

onlara kömək edəcəyik 

 

[16:32] 26.10.2020  

 

Bizim dədə-baba torpaqlarımıza 200 il bundan əvvəl köçürülmüş ermənilərin də canı bu xuntadan 

qurtarılmalıdır. Əgər özləri öz canlarını qurtara bilmirlərsə, biz onlara kömək göstərəcəyik. İndi yeni 

Ermənistanın yeni hökuməti Paşinyanın simasında bəs demirdi ki, Ermənistanı idarə edən adamlar 

cinayətkardır? Paşinyana qədər ölkəni 20 il idarə edənlər Qarabağda xunta başçısı olublar, iki keçmiş 

prezident Ermənistan rəhbərləri olublar. İkisi haqqında da cinayət işi açılıb. Onlar Qarabağda yaşayan 

ermənilərin qanını içiblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə xalqa müraciətində danışıb. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. 

Azərbaycan xalqı da tolerant xalqdır. O insanların günahı yoxdur. Kimin günahı var, o, cavab verir və mən 

demişəm ki, Azərbaycan xalqının qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Bu döyüşlərdə son bir ay ərzində 

Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarlar artıq məhv edildi. Ədalət zəfər çaldı. Ona görə bir daha 

mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Biz bu torpaqlara mütləq qayıdacağıq, hərbi-siyasi yollarla. Bu gün hərbi 

mərhələ başa çata bilər, bunu siyasi yollarla həll edək: azərbaycanlılar Şuşaya, Xankəndiyə qayıdır. Bütün 

başqa əvvəllər yaşadığımız yerlərə qayıdır. Erməni əhalisi üçün şərait yaradılır. Bir yerdə yaşamağa yavaş-

yavaş öyrənməliyik, həm onlar, həm də biz”. 

Prezident qeyd edib ki, məsələni belə görür. Bu yanaşma həm əxlaqa, həm beynəlxalq hüquq 

normalarına əsaslanır. 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin Daşkəsən rayonuna hücumu nəticəsində meşə yanğını başlayıb  

 

[16:35] 26.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq Daşkəsən rayonuna 

hücum edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün "Twitter" 

səhifəsində bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, hücum nəticəsində meşə yanğını başlayıb. Fövqəladə hallar 

xidməti yanğının qarşısının alınması və Ermənistanın ekoloji terrorunun fəsadlarının azaldılması üçün işlər 

aparır. Xoşbəxtlikdən mülki şəxslər arasında itkilər qeydə alınmayıb. 
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Tərtər şəhəri atəşə tutulur 

 

[16:14] 26.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini pozaraq oktyabrın 26-sı saat 15:30-da 

Tərtər şəhərini toplardan atəşə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 
AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[16:00] 26.10.2020  

 

Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev Qubadlı şəhəri və Qubadlı rayonunun bir neçə kəndinin 

işğalçılardan azad olunmasında fərqlənmiş hərbi birlik komandirləri Yaşar Həsənovu və Zaur Quliyevi 

təbrik edib. Dövlətimizin başçısı onlara Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə yeni uğurlar arzulayıb. Tapşırıb 

ki, onun təbriklərini və təşəkkürlərini bütün şəxsi heyətə çatdırsınlar. 
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İbrahim Kalın: Qarabağ əvvəl-axır azadlığına qovuşacaq 

 

[15:53] 26.10.2020  

 

Diplomatiya pərdəsi arxasında işğalı davam etdirməyə çalışanların cəhdləri boşa çıxacaq. Qarabağ 

əvvəl-axır azadlığına qovuşacaq. Türkiyə Azərbaycanın yanında olmaqda davam edəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın “Twitter” 

hesabında yazıb. 

Prezidentin müşaviri İbrahim Kalın Prezident İlham Əliyevə istinadla qeyd edib: “Atəşkəs istəyənlər 

Ermənistana silah göndərir”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 
AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq Ermənistanın təxribatları nəticəsində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin 

son statistikasını açıqlayıb 

 

[15:21] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 26-sı saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 65 nəfər həlak olub, 297 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistan ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2243 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 402 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Ermənistan ordusu Ağcabədi rayonunun ərazisini yenidən atəşə tutub 

 

[15:18] 26.10.2020  

 

Yeni humanitar atəşkəs rejimini pozmaqda davam edən Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi 

rayonunun ərazisini yenidən artilleriya atəşinə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Azərbaycan Prezidenti: Əgər atəşkəs davam edəcəksə və məsələ yenə də dondurulmuş vəziyyətdə 

qalacaqsa bu, bizi qane edə bilməz 

 

[15:02] 26.10.2020  

 

Oktyabrın 10-da birinci dəfə atəşkəs qüvvəyə mindi və mənim mövqeyim elə idi ki, bu humanitar 

xarakter daşımalıdır və həlak olanların cəsədlərinin dəyişdirilməsi, girovların, əsirlərin dəyişdirilməsi üçün 

biz buna razılıq vermişik. Ancaq Ermənistan bir gün keçməmiş bu atəşkəsi kobudcasına pozdu, özü də 

namərd şəkildə, gecə vaxtı Gəncəni bombaladı. Ondan sonra oktyabrın 17-də yeni atəşkəs qüvvəyə mindi. 

Yenə də iki dəqiqədən sonra Ermənistan bunu pozdu. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə oktyabrın 26-da xalqa müraciətində 

Ermənistanın atəşkəsi davamlı olaraq pozması barədə danışarkən deyib. 

“İndi bu gün səhər saat 8-dən yeni bir təklif verildi. Ancaq səhər 9-da artıq mən maraqlandım, bir 

neçə dəqiqə keçmiş atəşkəs Ermənistan tərəfindən pozuldu, Tərtər rayonuna yenə də atəş açıldı. Ancaq mən 

yenə də göstəriş vermişəm ki, hələlik Azərbaycan Ordusu özünü təmkinlə aparsın, təxribata uymasın. 

Mənim mövqeyim xalqıma bəllidir. Bu məsələ öz həllini tapmalıdır, ya hərb yolu ilə, ya sülh yolu ilə. Mən 

təklif etmişəm ki, əgər istəyirsinizsə sülh yolu ilə həll olunsun, yaxşı, biz dayandıraq. Ancaq dərhal bizə 

deyilməlidir ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxır”, - deyə dövlətimizin başçısı bildirib. 

Prezident qeyd edib ki, Ermənistanın bizim torpaqlardan, işğal edilmiş rayonlarımızdan çıxmasının 

vaxtı barədə konkret cədvəl verilməlidir. Ermənistan bu cədvəli verməyib. Əgər atəşkəs davam edəcəksə 

və yenə də məsələ dondurulmuş vəziyyətdə qalacaqsa bu, bizi qane edə bilməz. 
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Ermənistanın humanitar atəşkəs rejimini növbəti dəfə pozması ilə əlaqədar ABŞ, Rusiya və Fransa 

prezidentlərinə müraciət ünvanlanıb 
 
[13:09] 26.10.2020  
 
İctimai Liderlər Platforması Ermənistanın humanitar atəşkəs rejimini növbəti dəfə kobud şəkildə 

pozması ilə əlaqədar ABŞ Prezidenti Donald Trampa, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə və Fransa 
Prezidenti Emanuel Makrona müraciət ünvanlayıb. AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

“Hörmətli prezidentlər, bildiyiniz kimi, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində gedən hərbi 
əməliyyatların sizin birbaşa təşəbbüsünüzlə humanitar atəşkəs zəminində dayandırılması haqqında 10, 18 
və 26 oktyabr tarixlərində Ermənistan və Azərbaycan arasında razılıq əldə olunmuşdur. Lakin təəssüflər 
olsun ki, sizin hər üç təşəbbüsünüzə işğalçı Ermənistan tərəfindən məhəl qoyulmamış və atəşkəs rejimi bir 
neçə dəqiqədən sonra kobud şəkildə pozulmuşdur. Ermənistan hər atəşkəs razılaşmasından sonra təkcə 
Azərbaycanın hərbi mövqelərini deyil, həmçinin münaqişə zonasından çox uzaqda yerləşən şəhər və 
rayonlarını, orada yaşayan mülki əhalini hədəfə almış və raket atəşinə tutmuşdur. 

Ən dəhşətlisi isə odur ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə gecə vaxtı 3 dəfə 
Ermənistan tərəfindən atılan “SCUD” tipli ballistik raketlə vurulmuş və nəticədə uşaq və qadın olmaqla 
çoxlu sayda mülki şəxslər qətlə yetirilmiş və ciddi bədən xəsarəti almışdır. Ermənistan atəşkəs rejimini 
pozan zaman təkcə ballistik raketlərdən deyil, eyni zamanda, qadağan olunmuş kasetli bombalardan da 
istifadə etmişdir. İndiyə kimi Ermənistanın törətdiyi bu kimi hərbi cinayətlər nəticəsində 65 mülki şəxs 
həlak olmuş və 297 nəfər yaralanmış, 3000-dən çox mülki obyektə ciddi zərər dəymişdir. 

Ermənistan yenə də bu gün, yəni oktyabrın 26-da saat 08.00-da qüvvəyə minmiş 3-cü humanitar 
atəşkəs rejimini əvvəlki xislətinə uyğun olaraq kobud şəkildə pozmuş, Azərbaycanın hərbi mövqelərini və 
mülki əhalinin yaşadığı əraziləri raket və artilleriya atəşinə tutmuşdur. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, 
Ermənistanın bu gün Berd, Çəmbərək və Vardenis rayonları ərazisindən Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy və 
Daşkəsən rayonlarının atəşə tutulması işğalçı ölkənin münaqişənin coğrafiyasının süni şəkildə 
genişləndirilməsi istəyindən əl çəkmədiyini bir daha nümayiş etdirir. 

Hörmətli prezidentlər, Azərbaycan ictimaiyyəti Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına, 
götürdüyü öhdəliklərə və əldə olunan razılaşmalara heç vaxt əməl etmədiyini çox yaxşı bilir. Zatən sizin 
tərəfinizdən münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün hazırlanan baza prinsiplərini rədd edən, bir neçə gün öncə 
“münaqişənin diplomatik həlli yoxdur” deyən Ermənistanın baş naziri N.Paşinyanın bu gün qüvvəyə 
minmiş anlaşmanı da pozacağına heç kim şübhə etmirdi. 

Ermənistanın heç bir razılaşmaya və kollektiv şəkildə qəbul edilmiş norma və prinsiplərə əməl 
etməməsinin tək səbəbi onun indiyə kimi cəzasız qalmasıdır. Bu cəzasızlıq isə işğalçı ölkəni ruhlandırır və 
yeni cinayətlərə sövq edir. 

Hesab edirik ki, Ermənistanın "cəzasızlıq limiti" başa çatmış və bəşəriyyət əleyhinə cinayətlər 
törətmiş işğalçı ölkəyə qarşı beynəlxalq sanksiyaların tətbiq olunması günün tələbinə çevrilmişdir. 

Sizi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr və BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzv ölkələrinin 
rəhbərləri olaraq beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, sizin çağırışlara əməl etməyən Ermənistana 
qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırırıq. 

Ümid edirik ki, siz, həmsədr ölkələr kimi Ermənistandan BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 
qətnamələrini qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməsini və işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın bütün ərazilərindən 
çıxarılmasını tələb edəcək və beləliklə, regionda sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olmasına töhfə 
verəcəksiniz”. 

Müraciət 46 QHT tərəfindən imzalanıb. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 
 
[12:28] 26.10.2020  
 

Oktyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

müraciəti 

 

-Əziz həmvətənlilər. 

Bir aya yaxındır ki, ikinci Qarabağ müharibəsi davam edir. Bu müharibə xalqımız üçün Vətən 

müharibəsidir. Biz Vətən torpaqlarını işğalçılardan azad edirik. Bu müddət ərzində Şanlı Azərbaycan 

Ordusu bir çox yaşayış məntəqələrini düşməndən azad edibdir. Biz döyüş meydanında tarixi ədaləti bərpa 

edirik. Çünki Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlərboyu Azərbaycan xalqı bu 

torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub. Biz Qarabağ tarixini yaxşı bilirik və bu tarixi dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaq üçün son illər ərzində böyük işlər görülübdür. Çünki 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan 

haqqında, ümumiyyətlə, dünyada o qədər də böyük təsəvvür yox idi. Ancaq bir çox ölkələrdə fəaliyyət 

göstərən erməni lobbi təşkilatları həm bölgənin tarixi ilə bağlı, həm münaqişənin tarixi ilə bağlı yanlış 

məlumat ötürərək dünyada, dünyanın ictimai fikrində təhrif edilmiş təsəvvür yarada bilmişlər. Məhz buna 

görə, torpaqlarımız işğal altına düşə-düşə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq edilmişdir və bu sanksiyalar bu günə 

qədər qüvvədədir. Müstəqilliyimizin ilk mərhələsində Amerika Konqresi Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq 

edib ki, guya Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz edir və bu sanksiyalar bu günə qədər qüvvədədir, 

təsəvvür edin. O vaxt Azərbaycan diplomatiyası erməni yalanının qarşısına heç bir arqument gətirə 

bilməmişdir. Son illər ərzində ardıcıl fəaliyyət nəticəsində biz dünya ictimaiyyətini Qarabağın tarixi ilə 

bağlı, münaqişənin tarixi ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırmışıq. Görülən bütün bu işlər, bax, bu gün 

bizə kömək göstərir, çünki artıq dünyada bu məsələ ilə bağlı daha obyektiv fikir var, daha obyektiv təsəvvür 

var. Məhz bizim yorulmaz səylərimiz nəticəsində buna nail ola bilmişik. Mən deyəndə ki, biz tarixi ədaləti 

bərpa edirik, tam haqlıyam. Mən Münhen təhlükəsizlik konfransında bütün dünyaya və bu, canlı formatda 

aparılmış diskussiya əsnasında sübut edə bilmişəm ki, bu, bizim tarixi torpağımızdır. XIX əsrin əvvəllərində 

Kürəkçay sülh anlaşması haqqında məlumat vermişdim. Dünyada bu anlaşma haqqında, ümumiyyətlə, 

geniş ictimai fikirdə heç bir məlumat yox idi. Əfsuslar olsun ki, hətta Azərbaycanda bu müqavilə haqqında 

geniş məlumat yox idi. Kürəkçay sülh müqaviləsini Qarabağ və Şuşa xanı İbrahimxəlil xan imzalamışdır, 

digər tərəfdən Çar Rusiyasının generalı imzalamışdır. O müqavilə internetdə var, hər kəs baxa bilər. 

Əminəm ki, mənim bu sözlərimdən sonra indiki döyüş meydanında vəziyyəti maraqla izləyən geniş 

beynəlxalq auditoriya gedib bu saytlara girəcək, baxacaq görəcək ki, o müqavilədə erməni xalqı haqqında 

bir kəlmə də yoxdur. Çünki erməni xalqı o vaxt orada yox idi. Erməni xalqı Kürəkçay, Gülüstan, 

Türkmənçay sülh müqavilələrindən sonra bizim dədə-baba torpaqlarımıza gətirildi. Məqsədyönlü şəkildə 

gətirildi və ölkəmizin ən dilbər guşələrindən biri olan Qarabağda yerləşdirildi, onlara şərait yaradıldı. 

Məqsəd aydın idi - imperiyanın yeni torpaqlarında dini tərkibi dəyişdirmək, müsəlmanları öz dədə-baba 

torpaqlarından qovmaq, didərgin salmaq və yeni reallıq yaratmaq idi. Bu idi məqsəd və əfsuslar olsun ki, 

bu məqsədə çatdılar. Ondan sonra erməni əhalisi qonşu ölkələrdən kütləvi qaydada gətirildi, Dağlıq 

Qarabağ bölgəsində, azərbaycanlıların dədə-baba torpaqlarına yerləşdirildi və ermənilər onlara xas olan 

xasiyyəti nümayiş etdirərək yavaş-yavaş bizim bütün torpaqlarımıza sahib çıxmağa başladılar. XX əsrin 

əvvəllərində bolşevik inqilabından sonra böyük təhlükə var idi ki, bolşevik hakimiyyəti Dağlıq Qarabağı 

Ermənistana verəcək. Qafqaz bürosunun protokolları var, 1921-ci ilin iyul ayında. Qafqaz bürosunun 

protokollarına baxmaq kifayətdir və belə təhlükə var idi. Ancaq hesab edirəm ki, Nəriman Nərimanovun 

və reallığı düzgün qiymətləndirən digər şəxslərin səyləri nəticəsində buna nail ola bilmədilər. Qafqaz 

bürosunun protokollarında göstərilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın. Bütün bu illər 

ərzində saxta erməni alimləri, ermənilərə havadarlıq edən dairələr sübut etməyə çalışırdılar ki, Stalin Dağlıq 

Qarabağı Ermənistandan ayırıb Azərbaycana veribdir. Yalandır! Açın, baxın Qafqaz bürosunun 

protokoluna, orada deyilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın! Bu, bir daha onu 

təsdiqləyir ki, bu, bizim torpağımızdır. Əfsuslar olsun ki, ondan sonra Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti 

yaradıldı, o bölgəyə xüsusi status verildi. Amma onu da bildirməliyəm ki, bu, respublika deyildi, vilayət 
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idi. Yəni, orada daha aşağı səviyyəli bir özünüidarəetmə mexanizmi mövcud idi. İndi tarixə baxmaq 

kifayətdir, hər kəs görsün ki, orada yaşayan ermənilər böyük hüquqlara, imkanlara malik idi. 

Sovet vaxtında, münaqişəyə bir neçə il qalmış separatizm meyilləri geniş vüsət almışdı. Halbuki 

bunun üçün heç bir əsas yox idi. Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin rəhbər orqanı olan büroda 9 üzv var 

idi. Onlardan 8-i erməni idi, 1-i azərbaycanlı, o da Şuşa rayon Kommunist Partiyasının birinci katibi. Dağlıq 

Qarabağın 1-ci katibi, hökumət başçısı, parlament başçısı ermənilər idi. Nə istəyirdilər? Nə qədər 

Azərbaycan investisiya qoyub o bölgəyə, dəmir yolu çəkilib 1970-ci illərdə, Sərsəng su anbarı tikilib 1970-

ci illərdə, Madagiz, – indi adını mən bərpa etmişəm, - Suqovuşan su anbarı tikilib. Bütün bunlar Azərbaycan 

Respublikasının dövlət büdcəsi hesabına edilən investisiyalardır. Amma onlar nankorluq göstərdilər, 

vəziyyətdən istifadə etdilər, Moskvada anti-Azərbaycan rəhbərliyinin mövcudluğundan istifadə etdilər və 

separatizm meyilləri baş qaldırdı. Ondan əvvəl nə etdilər? Onlar ondan əvvəl hazırlıq işləri görürdü və əsas 

hazırlıq işlərinin hədəfində Heydər Əliyev dayanmışdı. Çünki yaxşı başa düşürdülər ki, Heydər Əliyevin 

varlığı, sovet rəhbərliyində onun böyük nüfuza malik olması onların planlarını alt-üst edirdi. Ona görə 

Ermənistandan, digər yerlərdən, əfsuslar olsun ki, milli satqınlar Azərbaycandan Moskvaya kütləvi surətdə 

anonim məktublar göndərirdilər. Qəsdən şər-böhtan kampaniyası aparılırdı ki, Heydər Əliyev amili aradan 

qaldırılsın. Heydər Əliyev bütün vəzifələrdən gedəndən sonra 2 həftə keçməmiş baş qaldıran erməni 

separatçılar məsələ qaldırmışdılar ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın, Ermənistana verilsin və 

bizim xalqımızın bəlaları o gündən başladı. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda qanunsuz xüsusi idarəetmə 

komitəsi yaradıldı, qatı ermənipərəst bir insan ora rəhbər təyin edildi və faktiki olaraq Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycandan qoparılması üçün zəmin yaradıldı. O vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi əfsuslar ki, sadəcə 

olaraq, bütün bu təhlükəli hadisələrə tamaşa edirdi. Səs qaldıra bilmədi, cəsarət göstərmədi, sadəcə olaraq, 

başını salıb aşağı Moskvadan nə deyirdilər onu da edirdi. Çünki o vaxt Azərbaycana rəhbərlik edən 

adamlarda bir qram Azərbaycan qanı yox idi. Azərbaycanlı sayılsalar da, bir qram milli ruh yox idi, 

kosmopolit insanlar idi, heç Azərbaycan dilində düz-əməlli danışa bilmirdilər. Dağlıq Qarabağın tarixi 

budur və ondan sonra Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar başlamışdır, torpaqlarımız işğal 

altına düşmüşdür. 1992-ci ilin may ayında Şuşa və Laçının itirilməsi, 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcərin 

işğal altına düşməsi Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaratdı. Halbuki bu bağlantı 

yox idi. Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin Ermənistan Respublikası ilə sərhədi yox idi. 

Bax, bu faciəvi hadisələr sanki yeni reallıq yaradırdı. Ondan sonra bu məsələni beynəlxalq vasitəçilər 

öz üzərilərinə götürdülər, 1992-ci ildə Minsk qrupu yaradıldı. Minsk qrupunun fəaliyyəti göz qabağındadır. 

Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr müəyyən müddətdən sonra faktiki olaraq bütün səlahiyyətləri öz 

əllərində cəmləşdirdilər, faktiki olaraq bu məsələni inhisara götürdülər, faktiki olaraq Minsk qrupu bir qrup 

kimi iflic vəziyyətə düşdü və üç ölkə bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamışdır. Amma bunun nəticəsi 

oldumu? Olmadı. Bizim üçün olmadı, Ermənistan üçün oldu. Ermənistan elə bu nəticəni istəyirdi ki, daim 

danışıqlar getsin, daim bizim başımızı aldatsınlar, dondurulsun bu məsələ, əbədi qalsın əsarət altında bizim 

torpağımız, əbədi qalsın işğal altında bizim torpağımız. Bəs, nədir Minsk qrupunun fəaliyyəti? İşğalçıya 

təzyiq edə bilibmi? Yox! Təzyiq etmək istəyibmi? Yox! Dəfələrlə mən onların qarşısında məsələ 

qaldırmışdım: əgər məsələnin həllini görmək istəyirsinizsə, sanksiyalar tətbiq edin Ermənistana. Sizin 

əlinizdədir. Siz BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərisiniz, istənilən məsələni həll edə bilərsiniz. 

Xüsusilə bu ölkələrin rəsmi nümayəndələri deyirlər ki, bu məsələdə onların fikri üst-üstə düşür. O da 

maraqlı bir məsələdir. Necə olur, bütün başqa məsələlərdə - nüvə silahları ilə bağlı, Yaxın Şərqdə olan 

vəziyyətlə bağlı, Asiyada olan vəziyyətlə bağlı, Avropada olan vəziyyətlə bağlı bunların maraqları daban-

dabana ziddir. Hansı başqa məsələdə bunların maraqları üst-üstə düşür? Heç bir məsələdə. Ancaq Dağlıq 

Qarabağ məsələsində. Nə üçün? Hər kəs başa düşür. Çünki bu dondurulmuş vəziyyət təbii ki, bu ölkələr 

arasında bizdən başqa hər kəsi qane edirdi, ilk növbədə, Ermənistanı qane edirdi. 

Ermənistan bu torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparır. Bir söz deyən var? Yoxdur! Bu, cinayətdir, 

beynəlxalq cinayətdir, Cenevrə konvensiyalarına ziddir. Bir söz deyən var onlara ki, sən niyə qanunsuz 

məskunlaşma aparırsan? Özü də bunu nümayiş etdirirsən. Ərəb ölkələrindən erməniləri gətirirsən, 

yerləşdirirsən, o cümlədən Şuşada. Bir söz deyən yoxdur. Bu, nə deməkdir? O deməkdir ki, davam elə, 

gətir, nə qədər istəyirsən gətir, bu torpaqları erməniləşdir, Azərbaycan mədəni irsini sil. Bu idi mesaj. 

Yoxsa, bu üç ölkə məgər imkanlara sahib deyil ki, təcavüzkara öz yerini göstərsin? İstəmirdilər. Bu reallıq 

onları qane edirdi. 

Ona görə, Minsk qrupunun fəaliyyətinə başqa qiymət vermək olmaz. Elə bil, bizi bu vəziyyətlə 

barışmağa sürükləyirdilər ki, yeni reallıqlar yaranıbdır, siz də reallıqlarla hesablaşmalısınız. Biz yeni bir 
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reallıq yaratmışıq. İndi hər kəs yeni reallıqla hesablaşmalıdır. Amma biz nəyi görürük? Biz öz 

torpaqlarımızı işğalçılardan azad etməyə başlayanda, görün, nələr baş verir. Nə qədər böyük təzyiq 

göstərirlər Azərbaycana, hər tərəfdən. Əl-ayağa düşdülər. Bəs, nə oldu? İyirmi səkkiz il bu məsələni belə 

süründürə-süründürə elə bil ki, həll edirdiniz. Gəlib-getmək, orada görüş, burada danışıqlar. Biz bu 

danışıqlardan boğaza yığılmışıq. Bu düşmənlə nə qədər danışıqlar aparmaq olar? Özü də düşmən harınlaşır, 

azğınlaşır, qudurur və bizə deyirlər ki, yox, ancaq sülh yolu ilə, bunun hərbi variantı yoxdur. Kim deyir ki, 

yoxdur? Bəs, indi məsələnin hərbi variantı deyilmi? Biz nə edirik? Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrini təkbaşına yerinə yetiririk. Halbuki bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının vəzifəsidir. Biz 

təkbaşına icra edirik. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Hesablaşın! Ancaq nə görürük? Orada görüş, burada 

görüş, atəşkəs belə oldu, atəşkəsi kim pozdu. 

Deməli, bunların bütün fəaliyyəti indi Ermənistanı xilas etməkdir. Təcavüzkarı, Xocalı soyqırımını 

törədəni, Gəncəni Ermənistan ərazisindən ballistik raketlərlə bombalayanı. Budur, bu fəaliyyət. 

Atəşkəs rejiminə gəldikdə, ayın 10-da birinci dəfə atəşkəs qüvvəyə mindi. Mənim mövqeyim elə idi 

ki, bu, humanitar xarakter daşımalıdır və həlak olanların cəsədlərinin, girovların, əsirlərin dəyişdirilməsi 

üçün biz buna razılıq vermişik. Ancaq Ermənistan bir gün keçməmiş bu atəşkəsi kobudcasına pozdu, özü 

də namərd şəkildə, gecə vaxtı Gəncəni bombaladı. Ondan sonra oktyabrın 17–də yeni atəşkəs elan olundu. 

Yenə də iki dəqiqədən sonra Ermənistan bunu pozdu. İndi bu gün səhər saat 8-dən yeni bir təklif verildi. 

Ancaq səhər 9-da artıq mən maraqlandım, bir neçə dəqiqə keçmiş atəşkəs Ermənistan tərəfindən pozuldu, 

Tərtər rayonuna yenə də atəş açıldı. Ancaq mən yenə də göstəriş vermişəm, hələ ki, Azərbaycan Ordusu 

özünü təmkinlə aparsın, təxribata uymasın. Mənim mövqeyim xalqıma bəllidir. Bu məsələ öz həllini 

tapmalıdır, ya hərb yolu ilə, ya sülh yolu ilə. Mən təklif etmişəm ki, əgər istəyirsinizsə, sülh yolu ilə həll 

olunsun, yaxşı, biz dayandıraq. Ancaq dərhal bizə deyilməlidir ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxır. 

Cədvəl verilməlidir - neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra 

bu rayondan çıxmalıdırlar. Cədvəl verilməlidir. Ermənistan bu cədvəli verib? Verməyib. Belə olan halda 

əgər atəşkəs davam edəcəksə və yenə də məsələ dondurulmuş vəziyyətdə qalacaqsa, bu, bizi qane edə 

bilməz. Bu, birincisi. 

İkincisi, bizdə dəqiq məlumat var ki, Ermənistan döyüş meydanında artıq bizim qabağımızda diz 

çöküb və sadəcə olaraq, atəşkəsdən istifadə edib öz qüvvələrini yenə də səfərbər etmək istəyir, yenə də 

silahlanmaq istəyir və bizə qarşı yeni işğalçılıq siyasəti aparmaq istəyir. Belə məlumatlar var və əfsuslar 

olsun ki, son bir ay ərzində Ermənistana kütləvi surətdə silahlar göndərilir, müxtəlif növ silahlar. Bütün 

siyahılar bizdə var. Onların bəziləri bizim mətbuatda da dərc edilib. Bütün siyahı var, nə vaxt, hansı təyyarə 

gəlib, haraya gəlib, nəyi gətirib, necə boşaldıb, haraya göndərilib? Yaxşı, atəşkəsi istəyən niyə silah 

göndərir Ermənistana? Axı, Ermənistan diz çöküb, artıq onun başından elə vurmuşuq ki, ayıla bilmir. 

Ermənistanın baş naziri - Cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə rəqs edən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan 

indi yıxılıbdır onun-bunun ayağının altına kömək istəyir, imdad diləyir, özünü alçaldır, xalqını alçaldır. 

Yaxşı, silah verməyin qurtaraq da. Verməyin. Bizə kim verir? Heç kim vermir. Verməyin. İstəyirsinizsə 

qurtarsın, silah verməyin. İki gündən sonra gələcək yalvara-yalvara. Bir tərəfdən atəşkəs deyilir, digər 

tərəfdən onlara silah göndərilir. Bu, nə məsələdir? Biz buna səssizmi qalacağıq? 

Azərbaycan xalqı hər şeyi bilməlidir. Mən Prezident kimi 17 il ərzində hər zaman Azərbaycan 

xalqına həqiqətləri demişəm, hər zaman. Müntəzəm olaraq xalqa hesabat vermişəm, bütün məsələlərlə 

bağlı. Bu gün də məlumat verirəm, bəlkə də tam məlumat deyil. Çünki müəyyən diplomatik qaydalar var. 

Amma nəyi demək mümkündürsə, onu deyirəm, həm Azərbaycan xalqına, həm də bütün dünyaya. 

Ermənistanı xilas etmək istəyirsinizsə, deyin ki, çıxsın torpağımızdan, dərhal rədd olsun! Şuşada, Cıdır 

düzündə sərxoş vəziyyətdə oynayan o təlxək bəyan etsin ki, çıxıram. Yoxsa, gündə beş-altı dəfə dünya 

liderlərinə zəng etməklə məsələ düzəlməz. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır və biz haqqı, ədaləti 

müdafiə edirik. 

Mən bir məsələni də bildirmək istəyirəm. Münaqişənin həlli üçün hüquqi baza kifayət qədər genişdir. 

Biz bu bazanı genişləndirmişdik. Bu gün təkcə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yox, digər 

sənədlər mövcuddur. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul edib, Qoşulmama Hərəkatı, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, digər təşkilatlar. Avropa İttifaqı ilə paraflanmış sənəddə 

ölkəmizin suverenliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü haqqında xüsusi müddəa var. 

Yəni, bu, hüquqi bazadır və bu baza imkan verir ki, bu gün biz döyüş meydanında düşmənə dərs verək, 

qovaq onları, rədd edək bizim torpaqlarımızdan. Amma baxın, bu yaxınlarda nələr baş verir? Minsk 

qrupunun həmsədr ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırırlar. Bir dəfə artıq bunu etmişdilər. 
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Orada qəbul edilmiş sənəd görünür ki, onları qane etmədi. Bu dəfə də bir neçə gün bundan əvvəl biz yeni 

sənədin ortaya çıxmasını gördük, xəbər tutduq. Dərhal biz hərəkətə keçdik və bu sənədin qəbul edilməsinə 

imkan vermədik. Baxmayaraq ki, üç həmsədr ölkə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan digər ölkələrə 

böyük təzyiqlər edirdi. 

Nə idi bunun məqsədi? Məqsədi çox aydındır, 1993-cü ildə erməni silahlı qüvvələrinin 

torpaqlarımızdan çıxarılması barədə qəbul edilmiş qətnamələr kölgədə qalsın, onlar arxada qalsın, onlar ya 

qüvvədən düşsün, ya da ki, öz əhəmiyyətini itirsin. Bu idi məqsəd. Bu, nə dərəcədə ədalətlidir? Biz yenə 

də işğalçıya dəstək göstərilməsi cəhdini gördük. Amma nə oldu nəticədə? Keçmədi. Necə keçmədi? 

Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr kişi kimi buna imkan vermədilər, bizə dəstək göstərdilər, sağ olsunlar. 

Baxmayaraq ki, onlara təzyiq göstərildi, bəlkə də hədələr oldu. Amma durdular kişi kimi bizim arxamızda, 

necə ki, biz onların arxasında dururuq. Bu, onu göstərir ki, keçməyəcək. Mənim əziz qardaşım, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Prezidenti dəfələrlə deyib ki, dünya 5-dən böyükdür. Tam haqlıdır. Bax, bu səsvermə onu 

göstərdi. Birləşdilər, yenə də Ermənistanın maraqlarına cavab verən sənədi ortalığa atdılar, amma keçmədi. 

Çünki ədalət var. Nə qədər bu ədaləti pozsalar da, nə qədər bu haqqı yerə vursalar da, yenə də ədalət var. 

Ədalət və beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Ona görə biz yolumuzu davam edəcəyik. Atəşkəs 

istəyirlərsə, işğalçı dövlətə desinlər rədd olsun, çıxsın torpaqlarımızdan. Yoxsa axıra qədər gedəcəyik, axıra 

qədər, sona qədər gedəcəyik. Düşməni bundan sonra da qovacağıq, necə ki, qovuruq, necə ki, qaçır bizim 

qabağımızdan və qaçacaq. Çünki biz haqlıyıq və biz güclüyük. 

Mən son bir neçə il ərzində demişdim ki, dünya artıq əvvəlki dünya deyil. Güc amili ön plana çıxır 

və bunu biz etməmişik. Baxın, görün indi böyük dövlətlər beynəlxalq hüquqa məhəl qoyurlarmı? Xeyr. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasına məhəl qoyurlarmı? Xeyr. İstədiklərini edirlər, hərə öz yerində, öz tərəfində, 

biri ora girib, biri bura girib, biri hansısa ərazini bölür. Beynəlxalq hüquqdan əsər-əlamət yoxdur. Biz onda 

bunu niyə müdafiə etməliyik? Halbuki biz müdafiə edirik, beynəlxalq hüququn kənarında heç bir addım 

atmırıq. Ermənistan torpağına girmirik, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış torpaqlarımızı bərpa edirik. 

Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri, Minsk qrupunun həmsədrləri bunu edə bilməyiblərsə, 

çəkilsinlər kənara, mane olmasınlar. Ermənistandan fərqli olaraq biz heç kimdən kömək istəmirik. Mane 

olmasınlar və Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamasınlar. Sabah bu müharibə qurtaracaq, biz istədiyimizə 

nail olacağıq. Bəs, necə olacaq bizim münasibətlərimiz? Azərbaycan xalqı bu haqsızlığı unudacaqmı? 

Unutmayacaq. Bunu bir fikirləşsinlər. Azərbaycan indi o dövlət deyil ki, onun maraqlarını kimsə kənara 

qoya bilər. Xeyr. Gün gələcək, gələcəklər xahişlərlə, təkliflərlə, əməkdaşlıq təklifləri ilə. Bəs, hansı üzlə 

bizə baxacaqlar? Bu gün bütün imkanları səfərbər ediblər bizə qarşı. Mən bir ay buna dözürdüm, bir ay. 

Demirdim bunları, yığılmışıq boğaza. Bu, birincisi. 

İkincisi, vasitəçi neytral olmalıdır. Neytral deyilsə, getsin öz namizədliyini geri götürsün. Vasitəçi 

neytral deyilsə, o, vasitəçi ola bilməz. İndi vasitəçi ölkələr gərək yeni bir funksiya fikirləşsinlər, nə ilə 

məşğul olacaqlar? İndi artıq beş rayonun azad edilməsindən danışa bilməzlər, hanı 5 rayon, bizdədir onların 

artıq 4-ü. O məsələ artıq getdi, qurtardı getdi. Özümüz götürmüşük - Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı. 

Bu rayonların böyük hissəsi bizdədir. Keçmiş Hadrut - indiki Xocavənd rayonunun bir hissəsi bizdədir. 

Ona görə fikirləşsinlər. 

Biz danışıqların əleyhinə deyilik. Dünən Amerikada baş verən danışıqlar nəticəsində qərara gəlindi 

ki, bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirləri Cenevrədə görüşəcəklər. Mən 

etiraz etmirəm, görüşsünlər. Bu, 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq, biri əskik fərq etməz. 

Mən demək istəmirəm ki, bu görüşə mənasız görüş kimi baxıram. Yox. Biz istəyirik ki, bunun mənası 

olsun. Amma bu məna gərək münaqişənin həllini tezləşdirsin. Ermənistanın havadarları, sizə deyirəm: bu 

saxta dövləti xilas etmək istəyirsinizsə, deyin ki, çıxsın. Bir sözünüzlə çıxa bilər, bir sözünüzlə. Əgər 

Ermənistana maliyyə, iqtisadi, hərbi, siyasi dəstək verilməsə, onlar ayaq üstə dura bilərmi? Yox. Mən indi 

Azərbaycan xalqına bəzi məlumatları verəcəyəm, biz onların nə qədər texnikasını məhv etmişik. Hər kəs 

hesablaya bilər, internetə girə bilər, baxsın o texnikanın qiymətinə və sual versin. Haradandır bu pul kasıb, 

yoxsul ölkədə? Problemlər içərisində çabalayan bir ölkədə haradandır bu pul? Nə qədər məhv etmişik, yenə 

də gətirirlər. Eybi yoxdur, gətirsinlər, özləri bilər. 

İndiki mərhələdə bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir və biz hazırıq ki, bu məsələ hərbi-siyasi 

yollarla həll olunsun. Amma həll olunsun. Atəşkəs deyiblər, eybi yoxdur, qoy olsun. Ermənistan bunu 

pozub, hər bir pozuntunu biz qeydə alırıq, hər bir. Tapşırıq vermişəm, qeydə alınır, dərhal ATƏT-in 

nümayəndəsinə və atəşkəsdə maraqlı olan digər ölkələrə göndərilir ki, baxsınlar, ermənilər atəşkəsi nə 
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qədər pozublar. Bizdə bütün məlumatlar var. Hərbi-siyasi həll yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

bərpası məsələsini reallaşdırmalıdır. 

O ki qaldı, bizim dədə-baba torpaqlarımıza 200 il bundan əvvəl köçürülmüş ermənilərin gələcəyinə, 

mən demişəm ki, onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Onların da canı bu xuntadan qurtarılmalıdır. Əgər 

özləri canlarını qurtara bilmirlərsə, biz onlara kömək göstərəcəyik. İndi Ermənistanın yeni hökuməti 

Paşinyanın simasında demirdi ki, Ermənistanı idarə edən adamlar cinayətkardır? Mən də onu deyirdim. 

Bəs, necə oldu, Paşinyana qədər 20 il ölkəni idarə edənlər cinayətkardırsa, bu ölkə nədir? Cinayətkar 

ölkədir. Onlar - iki keçmiş prezident həm Qarabağda xunta başçısı olublar, sonra isə Ermənistana rəhbərlik 

ediblər. Hər ikisi haqqında cinayət işi açılıb. Cinayətkardırlar, Qarabağda yaşayan ermənilərin qanını 

içirdilər. Haradandır bunlarda bu qədər mal, dövlət, varidat? Haradan? Erməni xalqının qanını soraraq əldə 

ediblər. Bir daha deyirəm, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycan 

xalqı da tolerant xalqdır. O insanların günahı yoxdur. Kimin günahı var, o cavab verir və mən demişəm ki, 

Azərbaycan xalqının qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarlar son bir ay 

ərzindəki bu döyüşlərdə artıq məhv edildi. Ədalət zəfər çaldı. Ona görə bir daha mövqeyimi bildirmək 

istəyirəm, biz mütləq bu torpaqlara hərbi-siyasi yollarla qayıdacağıq. Hərbi mərhələ bu gün başa çata bilər. 

Biz məsələni siyasi yollarla həll edəcəyik. Azərbaycanlılar qayıdır Şuşaya, azərbaycanlılar qayıdır 

Xankəndiyə. Əvvəllər yaşadığımız bütün başqa yerlərə qayıdır. Erməni əhali üçün şərait yaradılır, yavaş-

yavaş bir yerdə yaşamağı öyrənməliyik, həm onlar, həm də biz. Mən məsələni belə görürəm və mənim bu 

yanaşmam həm əxlaqa, həm beynəlxalq hüququn normalarına əsaslanır. Ermənistan isə istəyir ki, bizi 

oradan qovsun, ondan sonra etnik təmizləmə aparsın, bizim abidələrimizi erməniləşdirsin, xaricdən 

erməniləri gətirsin oraya. Bəs, Cəbrayıla yol çəkirdin, Paşinyan? Nə oldu? Hanı bu yol? Bəs, Şuşada 

parlament binası tikirdin? Nə oldu o? Cəhənnəmə getdi. 

Mən bir daha demək istəyirəm ki, bizi heç bir qüvvə yolumuzdan döndərə bilməz. Döyüş 

meydanında əldə edilmiş uğurlar danışıqlar masasında da yeni reallıq yaradıbdır. 

İndi isə əziz xalqıma bəzi məlumatlar vermək istəyirəm. Sentyabrın 27-dən başlayaraq bu günə qədər 

Ermənistanın məhv edilmiş və hərbi qənimət götürülmüş texnikasının bir hissəsinin siyahısını təqdim 

edirəm. Deməli, tank – 252 tank məhv edilib, 53 tank qənimət kimi götürülüb. Toplam 305 tankdan 

Ermənistan məhrum edilib. Amma hələ tankları var. Görün nə qədər tank olub onlarda. Piyadaların döyüş 

maşını – 50-si məhv edilib, 29-u qənimət kimi götürülüb – cəmi 79 ədəd. Müxtəlif çaplı toplar – 251-i 

məhv edilib, 24-ü qənimət kimi götürülüb, cəmi 275. Minaatan – 61-i məhv edilib, 45-i qənimət kimi 

götürülüb, toplam 106. Tank əleyhinə vasitə - 53-ü məhv edilib. 82 “Qrad” qurğusu məhv edilib. 2 

“Uraqan” Yaylım Atəşli Raket Sistemi, 1 “TOS” məhv edilib. Zenit-raket kompleksləri - 4 “TOR”, 40-a 

yaxın “OSA”, 4 “KUB”, 1 “KRUQ”, 2 “S-125” qurğusu məhv edilib. “S-300” ən bahalı qurğulardan biridir, 

6 “S-300” atıcı qurğusu məhv edilib. Bir aşkaretmə stansiyası, bir lokator. Qiyməti bəllidir. Hər kəs 

hesablaya bilər. Əməliyyat taktiki raket kompleksləri – Elbrus, ikisi məhv edilib, “Toçka-U” biri məhv 

edilib. Yük avtomobilləri – 231 yük avtomobili məhv edilib, onlardan 20-si sursatı ilə. 173 yük avtomobili 

hərbi qənimət kimi götürülüb. Biz düşməni toplam 404 yük avtomobilindən məhrum etmişik. 

İndi bir daha sual verirəm. Hər dəfə bu sualı verirəm və verəcəyəm. Cavab gələnə qədər verəcəyəm. 

Haradandır bu pul, haradan? Müşahidəçilər, vasitəçilər, politoloqlar, ermənipərəstlər desinlər ki, haradan 

gəlir? Bizim pulumuz var, hər şey şəffaf. Nə qədər pulumuz var Azərbaycan xalqı bilir, dünya bilir, hər kəs 

bilir. Öz pulumuzla alırıq. Heç kimdən də asılı deyilik. Bu, borc içində olan, müflisləşən ölkə haradan 

alıbdır? Ermənistanın xarici dövlət borcu təxminən 8 milyard dollardır. Valyuta ehtiyatları isə 1,5 milyard 

dollardır. Özü də bu, sərbəst vəsait deyil, bu, bank rezervləridir. Onlardan istifadə edə bilməz. Əgər istifadə 

etsə, onların dırnaqarası valyutası da kəllə-mayallaq gedəcəkdir. Kim verib sənə bu qədər silahı? Niyə 

soruşan yoxdur? Bu bir ay ərzində, demək olar ki, mən hər gün müsahibə verirəm. Mənə sual verilir ki, 

Türkiyənin F-16-ları nə gəzir sizdə? Mən cavab verməkdən yorulmuşam. Gedin açın, peykiniz var, 

görmürsünüz nə gəzir? Gedin baxın F-16 neyləyir, havadadır, yerdədir? Hər kəs bilir ki, yerdədir. Özü də 

təlimlər üçün gəlib və müharibə başlayanda qalıbdır. Türkiyəli qardaşlarımız onları bizə mənəvi dəstək 

vermək üçün saxlayıblar. Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan təcavüz olarsa, o F-16-ları görəcəklər onlar. 

Yaxşı, orada, aeroportda cəmi 5-6 təyyarə qalıbdır. Bu barədə hər dəfə sual verirlər. Yaxşı, mən bu suallara 

cavab verirəm. Amma Ermənistana da, silahları onlara verənlərə də sual verin. Verin bu sualları, nə üçün 

silah verirsən? Pulunu vermisənmi? O silahları istehsal edən ölkələrin vətəndaşları bilirlərmi ki, bir ay 

ərzində onların nə qədər malı batıb? Biz onların nə qədər silahlarını məhv etmişik? Bir nəfər jurnalist bu 

sualı vermir mənə. Maraqlı deyilmi? Maraqlıdır. Eybi yoxdur. Biz buna artıq öyrəşmişik ki, bütün bu illər 
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ərzində Azərbaycan haqqında iftiralar, yalanlar, uydurmalar baş alıb gedirdi. İndi Xarici mətbuat da, 

Azərbaycan xalqı da görür ki, mən bütün bu suallara cavab verirəm və necə lazımdır. Onların səviyyəsinə 

də düşmürəm. Heç vaxt. Necə lazımdır cavab verirəm də, susurlar da. Çünki cavab verə bilmirlər. Deyirəm 

get güzgüyə bax, sən burada bizi ittiham etməyə gəlmisən? Sual vermir. Elə bil ki, prokurordur, ittiham 

edir bizi. Sən kimsən ki? Jurnalistlərə mənim hörmətim böyükdür. Buna görə ondan istifadə edirlər. Mən 

onlarla belə mülayim tərzdə danışıram. Amma bilirlər ki, istənilən formada danışa bilərəm onlarla. Bax, 

budur reallıq. Bizə qarşıdır bu reallıq. Amma biz reallığı dəyişdirdik. Bu yeni siyahılar bir daha göstərir ki, 

biz reallığı dəyişdirdik. 

İndi Azərbaycan xalqının səbirsizliklə gözlədiyi siyahıları böyük məmnuniyyət və qürur hissi ilə 

xalqımın diqqətinə çatdıracağam. 

Beləliklə, dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını doğma xalqıma çatdırıram. Zəngilan 

rayonunda azad edilmiş kəndlər: Birinci Alıbəyli, İkinci Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd. Cəbrayıl rayonunun 

azad edilmiş kəndləri: Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər. Qubadlı rayonunun 

dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələri: Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, 

Mollabürhan və Qubadlı şəhəri! 

Dünən mən artıq bu barədə Azərbaycan xalqına bu sevincli xəbəri verdim. Bir daha bu şad xəbəri 

bütün Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm. Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonunun sakinlərinə, bu 

kəndlərdə yaşamış sakinlərə xoş xəbər çatdırmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Düzdür, o kəndlərdən bir şey 

qalmayıb. Eybi yoxdur, bərpa edəcəyik. Azərbaycan xalqının da, dövlətinin də buna gücü çatacaq. Təki 

torpağımız azad olsun. Təki bayrağımız işğaldan azad edilmiş bütün torpaqlarda qaldırılsın. Biz 

əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı-qanı bahasına bu torpaqları azad edirik. Həm döyüş meydanında, həm 

siyasi müstəvidə özümüzü təsdiqləmişik, dünyaya təsdiqləmişik. Azərbaycan xalqını qürurlu xalq kimi, 

cəsarətli xalq kimi, yenilməz xalq kimi təsdiqləmişik. Heç bir təzyiq bizə təsir edə bilməz. Heç bir hədə-

qorxu bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Çünki haqq yolundayıq, yumruq kimi birik. Bu birlik əbədidir və 

əbədi olacaq! 

Əziz həmvətənlər, mən hələ müharibənin ilk günlərində sizə söz vermişdim ki, biz düşməni 

torpaqlarımızdan qovacağıq, sona qədər qovacağıq. Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 
 

AZƏRTAC 
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Ağcabədi rayonunun ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qalıb 
 
[12:16] 26.10.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 26-sı saat 11.20-

də Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayonunun ərazisini artilleriya qurğularından atəşə tutub. 
 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın hərbi aviasiyadan istifadə etməsi xəbəri yalandır 
 
[12:11] 26.10.2020  
 
Azərbaycanın hərbi aviasiya vasitələrindən istifadə etməsi barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbər 

yalandır və növbəti dezinformasiyadır. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan əldə olunmuş 

yeni humanitar atəşkəs rejimi barədə razılığa riayət edir. 
 

AZƏRTAC 
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Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir: Tovuz və Daşkəsən rayonlarının əraziləri atəşə 
tutulur 

 
[12:07] 26.10.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırda Ermənistanın Berd 

və Vardenis rayonları ərazisindən Azərbaycanın Tovuz və Daşkəsən rayonlarının əraziləri düşmən 
tərəfindən atəşə tutulur. 

Eyni zamanda, Füzuli və Ağdam istiqamətlərindəki yaşayış məntəqələrimiz, habelə Azərbaycan 
Ordusu bölmələrinin mövqeləri də düşmən tərəfindən atəşə məruz qalır. 

 
AZƏRTAC 
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Üçüncü humanitar atəşkəs: Azərbaycan Ordusunun uğurları Paşinyanı yalan danışmağa məcbur 

edir 

 

[11:23] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun Qubadlı şəhərini işğaldan azad etməsi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 874 

saylı qətnaməsi də tam icra olundu. İşğal altındakı rayon və kəndlərimizin Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi iradəsi, ordumuzun gücü sayəsində ard-arda işğalçılardan 

təmizlənməsi ermənipərəst qüvvələri və bəzi böyük gücləri narahat edir. Belə ki, artıq bəzi xarici dairələr 

tərəfindən Azərbaycana çoxsaylı təzyiqlər edilir. Məqsəd ordumuzun zərbələrindən acınacaqlı vəziyyətə 

düşən Ermənistanı xilas etməkdir. 

Azərbaycan xalqının maraqları beynəlxalq arenada da təmin olunur 

Bu təzyiqlərin növbətisi də bu günlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının məsləhətləşmələrı zamanı 

müşahidə edildi. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr 

ölkələrinin hazırladıqları bəyanat layihəsinə 1993-cü ildə qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 saylı 

qətnamələrə istinad daxil edilməmişdi. Üstəlik, onlar bir sıra ölkələrin həmin qətnamələrə istinadın mətnə 

salınması ilə bağlı təkidli mövqeyini də qəbul etmədilər. Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin nümayiş 

etdirdikləri təkidli mövqe sayəsində həmsədr ölkələr bu sənədi geri götürməyə məcbur oldular. Bu, 

Azərbaycanın, Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi nüfuzunun və təşkilatın 

daxilində mövcud olan həmrəyliyin göstəricisidir. 

Oktyabrın 25-də ATƏT-in Minsk qrupu məsələ ilə bağlı bəyanat yaydı. Qeyd edək ki, bəyanatın ilkin 

layihəsi hazırkı mətndən tam fərqli idi. Azərbaycan tərəfi qəti mövqe nümayiş etdirərək bəyanatın birtərəfli 

olmasına etiraz etdi və onun yalnız humanitar atəşkəslə məhdudlaşdırılmasına nail oldu. Bəli, ordumuzun 

döyüş meydanında ard-arda qazandığı nailiyyətlər Azərbaycan Prezidentinin xalqın maraqlarına söykənən 

xarici siyasəti sayəsində beynəlxalq arenada da davam etdirilir. 

Bir gün əvvəl yayılan xəritə: Ermənistan Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi 

faktını qəbul etmir 

Bu vaxta qədər Azərbaycan və Ermənistan arasında üç dəfə humanitar atəşkəs barədə razılıq əldə 

edilib ki, bunlar da Ermənistan tərəfindən pozulub. Bu gün səhər saatlarında humanitar atəşkəsin qüvvəyə 

minməsindən bir neçə dəqiqə sonra Ermənistan tərəfi humanitar atəşkəsi yenidən pozdu. 

Ermənistan baş naziri isə öz erməni xislətinə sadiqliyini yenə də nümayiş etdirir, özünün “Twitter” 

hesabında guya Ermənistan ordusunun atəşkəsə əməl etdiyi ilə bağlı paylaşımlar edir. Bu addım özü də 

hiyləgərliyin bir nümunəsidir. Belə ki, bir gün əvvəl Ermənistan mətbuatında Azərbaycan Ordusunun guya 

torpaqlarımızın çox az bir hissəsini işğaldan azad etməsinə dair xəritə yayıldı. Görünən odur ki, Ermənistan 

hakimiyyəti Azərbaycan Ordusunun bu uğurlarını qəbul etmək istəmir. Elə bu səbəbdəndir ki, onlar qəbul 

edilən humanitar atəşkəsə əməl etmirlər. 

Bəyanatların özünə gəldikdə isə ilk olaraq vurğulanmalıdır ki, burada söhbət atəşkəsdən deyil, 

humanitar atəşkəsdən gedir. Bəyanatda yer alan atəşkəsin monitorinqi üzrə parametrlər məsələsi 

münaqişənin müfəssəl həlli prosesi ilə paralel getməlidir. Bu, o deməkdir ki, Ermənistan qoşunlarının 

Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılması ilə bağlı konkret vaxt cədvəli müəyyən edilməlidir. 

Bəyanatda öz əksini tapmış “vaxt cədvəli” ifadəsi məhz bunu nəzərdə tutur. Eyni zamanda, atəşkəsin 

monitorinqi üzrə parametrlər Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərə silah, canlı qüvvə daşınmasına nəzarət 

olunmasını da ehtiva etməlidir. Bu mənada həmsədrlərin bəyanatında yer almış məqamların geniş surətdə 

müzakirə olunmasına və razılaşdırılmasına ehtiyac var. 

Baza prinsiplərini rədd edən, bir neçə gün öncə “Münaqişənin diplomatik həlli yoxdur” deyən 

Paşinyan bir tərəfdən danışıqlar üçün ABŞ-a yalvarır, digər tərəfdən isə Ermənistana müxtəlif mənbələrdən 

silahların daşınması davam edir. Bu, Ermənistanın növbəti humanitar atəşkəsə də riayət etmək fikrində 

olmadığını göstərdi. 

Azərbaycan isə növbəti dəfə humanizm prinsiplərinə sadiqliyini göstərərək danışıqlara başlamağa 

hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Lakin Azərbaycanın yeganə tələbi odur ki, Ermənistan ordusu işğal altında 

olan bütün torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır. Ermənistanın baş naziri bununla bağlı bəyanat verməli, siyasi 

iradə nümayiş etirməlidir. Görünən odur ki, ordusunun aciz vəziyyətdə olması, hər gün yüzlərlə erməni 

əsgərinin ölməsi belə Paşinyanın şəxsi maraqlarından üstün deyil. 
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Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdir 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 297 nəfər, o cümlədən 

32 uşaq yaralanıb 

 

[11:21] 26.10.2020  

 

Ermənistan ordusunun oktyabrın 4-də, 11-də və 17-də raket və ağır artilleriya hücumları nəticəsində 

Gəncədə 10-u qadın, 6-sı uşaq olmaqla 26 nəfər həlak olub, 138 nəfər yaralanıb. Bundan başqa, şəhərdə 

mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırkı vaxtadək mülki 

şəxslərdən 65 nəfər həlak olub. Onlardan 18-i qadın, 10-u uşaqdır. Eləcə də 297 nəfər, o cümlədən 69 qadın 

və 32 uşaq yaralanıb. 

 

AZƏRTAC 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir sıra 

kəndlərinin və Qubadlı şəhərinin azad edilməsi münasibətlə xalqımızı təbrik edib 

 

[11:04] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı 

rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Qubadlı şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar rəsmi “Instagram” 

səhifəsində paylaşım edib. 

AZƏRTAC həmin paylaşımı təqdim edir: 

Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir sıra kəndləri və Qubadlı şəhəri işğaldan azad edildi! Bu 

münasibətlə bütün xalqımıza səmimi təbriklərimi çatdırıram! Hər bir yeni qələbənin əldə edilməsi 

əsgərlərimizin qəhrəmanlığı, şücaəti, cəsarəti, igidliyi və mətanəti sayəsində mümkün olur. Onların hər 

birinə hədsiz dərəcədə minnətdaram! Uca Tanrı ordumuzu, xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi 

qorusun! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan rəhbərliyinin və kriminal xunta rejiminin hər hansı mənəvi-etik 

məhdudiyyətləri yoxdur 

 

[10:55] 26.10.2020  

 

Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Ermənistan müdafiə nazirinin erməni əsgərlərlə fotosu 

yayılıb. Fotoda Ermənistanın müdafiə nazirinin yanında əyləşən ayaqyalın erməni əsgərin hərbi geyiminin 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi geyimi ilə eynilik təşkil etməsi ciddi şübhələr 

doğurub. Bir neçə dəqiqədən sonra Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti tərəfindən həmin 

fotoşəkillər rəsmi ünvanlardan silinib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə KİV-ə açıqlamasında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, xarici kütləvi informasiya vasitələrində kəşfiyyat məlumatlarına 

istinadən Azərbaycanın işğal olunmuş Şuşa şəhərinə PKK terrorçularının yerləşdirilməsi və onlara 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi geyimlərinin geyindirilməsi barədə ciddi xəbərlər öz əksini tapıb. 

Xatırlatmaq istərdik ki, bir müddət əvvəl Ermənistan tərəfindən tamamilə qeyri-peşəkar formada 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi geyimlərində olan əcnəbi muzdlular haqqında 

saxta video hazırlanmış və bu, guya Azərbaycan tərəfdə muzdluların vuruşması kimi qələmə verilmişdi. 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, faktı yoxlamadan bəzi nüfuzlu media qurumları bu saxta məlumata istinad 

etmişdilər. 

Ermənistan müdafiə nazirinin yanında Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi 

geyimində olan erməni əsgərlərin oturması Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi altında bu kimi 

Bollivud tipli saxta filmlərin çəkilməsi faktını sübut edir. 

Hadrut rayonu ərazisində guya iki nəfər erməni hərbi əsirin öldürülməsinin səhnələşdirilməsi də 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyi və ona tabe strukturların “zəngin yaradıcılıq qabiliyyəti”nin nəticəsidir. 

Ciddi araşdırma aparmadan BBC-nin onlayn resursunda erməni əsilli müəllifin dili ilə bu saxta fakta yer 

ayrılması ciddi təəssüf doğurur. 

Ermənistan rəhbərliyinin və kriminal xunta rejiminin hər hansı mənəvi-etik məhdudiyyətləri yoxdur. 

Ermənistan tərəfi PKK terrorçularına və Ermənistan əsgərlərinə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi 

geyimlərini geyindirərək onlar tərəfindən mülki erməni əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərin törədilməsini təşkil 

edə və sonradan bütün propaqanda resurslarını cəlb edərək məsuliyyəti Azərbaycanın üzərinə atmağa da 

cəhd göstərə bilər. Döyüş şəraitində məhv edilən və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi forması 

geyindirilmiş PKK terrorçularını isə guya Azərbaycan tərəfdən vuruşan muzdlular kimi təqdim edə bilər. 

1988-ci ildə SSRİ DTX-nin dəstəyi ilə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının Sumqayıtda erməni 

kriminal Eduard Qriqoryanın rəhbərliyi altında mülki erməni əhalisinə qarşı poqromların təşkil edilməsi və 

sonradan buna görə Azərbaycanın günahlandırılması faktını çox yaxşı xatırlayırıq. 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaşayan mülki erməni əhalisini Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin və kriminal xunta rejiminin bu kimi potensial təxribatlarına qarşı ayıq-sayıq olmağa, hərbi 

obyektlərdən kənar durmağa çalışırıq. 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın 

mülki erməni əhalisi ilə heç bir işi yoxdur. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərə keçmək istəyən mülki əhaliyə və erməni 

hərbçilərə humanizm prinsipləri və Cenevrə Konvensiyaları əsasında bütün zəruri humanitar dəstək 

göstərməyə hazırıq. 

 

AZƏRTAC 
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Tural Gəncəliyev işğal olunmuş ərazilərimizdə yaşayan erməni sakinlərə və işğalçı Ermənistan 

ordusunun əsgərlərinə növbəti dəfə müraciət edib 

 

[10:51] 26.10.2020  

 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev işğal 

olunmuş ərazilərimizdə yaşayan erməni sakinlərə və işğalçı Ermənistan ordusunun əsgərlərinə növbəti dəfə 

erməni dilində müraciət edib. 

İcmadan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə deyilir: 

“Azərbaycan Respublikasının işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli 

vətəndaşları. 

Mən sizə Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən erməni kilsəsinin həyətindən müraciət edirəm. Sizi əsir 

kimi saxlayan, işğalçı Ermənistan və onun tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində yaradılmış 

cinayətkar xunta rejimi məqsədli şəkildə hərbi obyektləri yaşayış məntəqələrinə yaxın yerləşdirməklə 

sizlərin həyatını birbaşa təhlükəyə atır. 

Sizdən xahiş edirəm ki, döyüşlərin getdiyi bölgələrdə yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə 

yerləşdirilmiş hərbi obyektlərdən uzaq durun. Azərbaycan Respublikasının tam hüquqlu vətəndaşları kimi, 

sizlərin həyat və sağlamlığınızı qorumaq üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bütün təhlükəsizlik tədbirlərini 

görsə də, mülki vətəndaşlar kimi sizin məsuliyyətli olmağınız və hərbi obyektlərdən uzaqlaşmağınız öz 

təhlükəsizliyiniz üçün çox vacibdir. Müharibənin ən qısa zamanda yekunlaşması və Azərbaycanın tarixi 

ərazisi olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində sülhün və əmin-amanlığın bərqərar edilməsi üçün sizi – Azərbaycan 

Respublikasının erməni əsilli vətəndaşlarını silahı yerə qoymağa və Azərbaycan Ordusuna dəstək olmaqla, 

xunta rejiminin mövcudluğuna son qoymağa çağırıram. 

İşğal altındakı torpaqlar azad olunan kimi Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinin bütün 

hüquqları hər bir Azərbaycan vətəndaşında olduğu kimi, ən yüksək səviyyədə təmin ediləcək. Sizin sosial, 

iqtisadi və humanitar ehtiyaclarınız Azərbaycan dövləti tərəfindən tam şəkildə qarşılanacaq. 

İşğaldan azad ediləcək Dağlıq Qarabağ bölgəsində sizin xoşbəxt və firavan gələcəyinizə Azərbaycan 

Respublikası təminat verəcək. Bizim sadə mülki vətəndaşlarla heç bir problemimiz yoxdur. 

İllər keçsə də, Şuşadakı şahmat məktəbində mənimlə birlikdə təhsil alan erməni qonşularımızla xoş 

xatirələrimi hələ də unutmamışam. Biz o şahmat məktəbini də, həmin məktəbdə erməni və azərbaycanlı 

şagirdlərin birgə tədris almasını da yenidən bərpa edəcəyik! Bizim övladlarımız sülh şəraitində, birlikdə 

firavan yaşayacaqlar. 

Həmçinin, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qanunsuz şəkildə hərbi əməliyyatlarda iştirak 

edən erməni əsgərlərinə də müraciət edirəm ki, silahı yerə qoyun və Azərbaycan Ordusuna müqavimət 

göstərməyin. Silahı yerə qoyduğunuz və Azərbaycan əsgərlərinə təslim olacağınız təqdirdə, sizinlə Cenevrə 

Konvensiyasının tələblərinə tam uyğun şəkildə, şərəf və ləyaqətinizə hörmət edilməklə davranılacaq. 

Toxunmaq istədiyim başqa bir məsələ isə hərbi əməliyyatlar zamanı zərər görmüş Şuşanın Qazançı 

kilsəsi ilə bağlıdır. Bildirirəm ki, Qazançı kilsəsinin zədələnməsi ilə nəticələnən insident Azərbaycan 

tərəfindən mütləq araşdırılacaq. Bizdə şübhələr var ki, bu, təxribatdır. Hər bir halda, bu məsələ ciddi şəkildə 

araşdırılacaq və nəticəsindən asılı olmayaraq, Qazançı kilsəsi Azərbaycan Respublikası tərəfindən bərpa 

ediləcək. 

Azərbaycan Respublikasının bərabərhüquqlu vətəndaşları kimi biz və siz füsunkar Dağlıq Qarabağın 

iqtisadi inkişafı və tərəqqisinin canlı şahidləri olacağıq, hamımız bundan yararlanacağıq. 

Sonda bildirmək istəyirəm ki, Xankəndinin deputatı olaraq sizdən – Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

erməni sakinlərindən gələn bütün mesajları şəxsən oxuyuram və xüsusilə sülh şəraitində birgəyaşayışa 

dəstək verdiyinizi görmək məni sevindirir. Deputat olaraq mənimlə istənilən vaxt “Facebook” səhifəm 

yaxud elektron poçt ünvanım vasitəsilə əlaqə saxlaya, sizi narahat edən məsələlərlə bağlı müraciət edə 

bilərsiniz. 

Sizinlə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh şəraitində birgə yaşamaq 

ümidi ilə!” 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Ermənistan məqsədli şəkildə öz öhdəliklərinə məhəl qoymur və beynəlxalq vasitəçilərin 

səylərinə açıq hörmətsizlik edir 

 

[10:32] 26.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 26-da saat 08.05-də yeni humanitar atəşkəsi kobud şəkildə 

pozaraq Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonunun Səfiyan kəndindəki bölmələrini artilleriya atəşinə tutub. 

Daha sonra Tərtər rayonunun Tərtər şəhəri və kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin intensiv atəşinə 

məruz qalıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin bununla bağlı 

açıqlamasında deyilir: “Üçüncü dəfədir ki, Ermənistan atəşkəs rejiminə əhəmiyyət vermir və onu açıq 

şəkildə pozur: 10 oktyabr Moskva birgə bəyanatı, 18 oktyabr Parisin vasitəçilik səyləri ilə öhdəliyin 

yenidən elan edilməsi və 24 oktyabr tarixində Vaşinqtonda təcili humanitar atəşkəsin həyata keçirilməsi 

razılığı Ermənistan tərəfindən pozulur. Bu, növbəti dəfə Ermənistan tərəfindən məqsədli şəkildə öz 

öhdəliklərinə məhəl qoyulmamasının və beynəlxalq vasitəçilərin səylərinə açıq hörmətsizliyin 

göstəricisidir. Görünür, Ermənistan baş nazirinin bəyan etdiyi kimi, bu ölkə münaqişənin diplomatik həlli 

yolunu görmür və başlıca məqsədi Azərbaycanın ərazilərinin hərbi işğalını davam etdirməkdir. 

Azərbaycan öz öhdəliklərinə sadiqdir və razılaşdırılmış humanitar atəşkəsə hörmət nümayiş etdirir. 

Atəşkəsin pozulması və bölgədə gərginliyin davam etməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərindədir”. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Növbəti dəfə humanitar atəşkəsin pozulmasına görə də məsuliyyət Ermənistanın 

üzərinə düşür 

 

[09:42] 26.10.2020  

 

Ermənistanın baş naziri saat 08.00 radələrində Ermənistanın humanitar atəşkəsə riayət etməsi ilə 

bağlı açıqlama verdikdən dərhal sonra Ermənistan silahlı qüvvələri Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini artilleriyadan atəşə tutublar. Tərtər rayonu və ətraf kəndlərin mülki əhalisi 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. Həmçinin, Ermənistanın Berd, Çəmbərək və Vardenis 

rayonları ərazisindən müvafiq olaraq Gədəbəy, Tovuz və Daşkəsən rayonlarındakı mövqelərimiz atəşə 

məruz qalıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, oktyabrın 10-da Moskva bəyanatının ardınca Ermənistan ballistik 

raketlə Gəncə şəhərinin mülki əhalisini atəşə tutmuşdu. Oktyabrın 18-də Fransanın vasitəçiliyi ilə 

razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejimini də Ermənistan tərəfi kobud şəkildə pozub: “Bütün bunlar bir daha 

onu göstərir ki, Ermənistan humanitar atəşkəsi sözdə dəstəkləyir, əməldə isə humanitar atəşkəsin arxasında 

gizlənərək Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini və mülki əhalini atəşə tutmaq, qüvvələrini təmərküzləşdirmək 

və yeni mövqelər əldə etmək üçün istifadə edir. Ermənistanın məqsədi işğala əsaslanan status-kvonu 

saxlamaq və möhkəmləndirməkdir. 

Azərbaycan tərəfi təmkin nümayiş etdirir. Humanitar atəşkəsin pozulması barədə məlumatlar 

toplanır və aidiyyəti üzrə həmsədr ölkələrə məlumat verilir. 

Növbəti dəfə humanitar atəşkəsin pozulmasına görə də məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın baş naziri yenidən yalan danışır 

 

[09:08] 26.10.2020  

 

Ermənistanın baş naziri yenidən yalan danışır. Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi 

pozaraq saat 08:04-dən Tərtər rayonunu və onun kəndlərini atəşə tutmağa başlayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün tvitter səhifəsində 

yazıb. 

“Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Ermənistan artilleriya və minaatanlarla 

saat 08:05-dən qüvvələrimizə hücum edir”, - deyə Hacıyev əlavə edib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Tərtər rayonunu atəşə tutub 

 

[08:32] 26.10.2020  

 

Ermənistan Silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq oktyabrın 26-da 

Tərtər şəhərini və rayonun kəndlərini artilleriya atəşinə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrimizi artilleriya atəşinə tutub 

 

[08:20] 26.10.2020  

 

Oktyabrın 26-da saat 08.05-də Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini pozaraq 

Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan Ordusunun bölmələrini 

artilleriya atəşinə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan yeni atəşkəs rejimini kobud surətdə pozdu 

 

[08:15] 26.10.2020  

 

Oktyabrın 26-da saat 08.00-dan yeni humanitar atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq 

Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə əldə olunmuş razılaşmanı kobud surətdə pozub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusu atəşkəs rejiminə tam riayət edir 

 

[08:05] 26.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri 26 oktyabr saat 08.00-dan qüvvəyə minmiş humanitar atəşkəs 

rejiminə bütün cəbhə boyu tam riayət edir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan Suriyadan və İraqdan Dağlıq Qarabağa gətirilən PKK terrorçularına Azərbaycan 

hərbi formasını geyindirir 

 

[05:14] 26.10.2020  

 

Kəşfiyyat mənbələrindən əldə edilən məlumata görə, Ermənistan tərəfi terror qruplarını Dağlıq 

Qarabağın Şuşa bölgəsinə yerləşdirib. 

Bu barədə AZƏRTAC Türkiyənin Anadolu agentliyinə istinadən məlumat verir. 

Məlumata əsasən PKK terrorçularının Azərbaycan hərbi forması geyindiklərinə diqqət çəkən 

mənbələr, ermənilərin əsas məqsədlərinin, Azərbaycan Ordusunu çaşdırmaq və terroristlər öldüyü zaman 

onları Azərbaycan tərəfində də vuruşan suriyalı terrorçu kimi qələmə verməkdir. 

Qeyd edək ki, əsir götürülən erməni hərbçi Albert Mikayelyan müsahibəsində bildirib ki, Qarabağa 

kürd əsilli muzdlulardan ibarət 1 500 nəfər gətirilib. Muzdlular hər ay 600 ABŞ dolları alırlar. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibədə uşaqlardan istifadə edir 

 

[01:23] 26.10.2020  

 

Ombudsman Səbinə Əliyeva Ermənistan ordusunun Azərbaycana qarşı aparılan hərbi əməliyyatlara 

uşaqları cəlb etməsinə münasibət bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, açıqlamada deyilir: “Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibədə 

uşaqlardan istifadə edir. Bu, tamamilə qəbuledilməzdir. Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoymaq, 

ordusunu Azərbaycandan çıxarmaq, beynəlxalq hüquqa riayət etmək əvəzinə Ermənistan uşaqları işə cəlb 

edir və beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərini pozur. Belə ki, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 38-ci 

maddəsinə əsasən, iştirakçı dövlətlər silahlı münaqişələr zamanı onlara tətbiq edilən və uşaqlara aidiyyəti 

olan beynəlxalq humanitar hüquq normalarına hörmət bəsləməyi və onlara əməl olunmasını təmin etməyi 

öhdələrinə götürürlər. Həmin maddənin 2-ci bəndinə görə, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların hərbi 

əməliyyatlara cəlb olunması qadağandır”. 

 

AZƏRTAC 
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ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanat yayıblar 

 

[00:59] 26.10.2020  

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanat yayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda həmsədrlərin oktyabrın 24-də Azərbaycan və Ermənistan xarici 

işlər nazirlərinin Vaşinqtondakı görüşlərində iştirak etdikləri qeyd edilir. 

Həmsədrlər münaqişə tərəflərini oktyabrın 10-da Moskvada elan edilən və oktyabrın 18-də Parisdə 

təsdiqlənmiş birgə bəyanatın bütün aspektlərinin həyata keçirilməsi üçün dərhal addımlar atmağa çağırıblar. 

Həmçinin qeyd ediblər ki, Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin dövlət başçıları oktyabrın 1-də, 

xarici işlər nazirləri isə oktyabrın 5-də tərəfləri hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq və Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə danışıqlara yenidən başlamaq barədə 

çağırış ediblər. 

İntensiv müzakirələr zamanı həmsədrlər və xarici işlər nazirləri 10 oktyabr birgə bəyanatına müvafiq 

olaraq belə bir təcili humanitar atəşkəsin həyata keçirilməsi, atəşkəsə nəzarət üçün mümkün parametrlər və 

hərtərəfli həllin əsas elementlərinin müzakirəsinə başlanmasına dair fikir mübadiləsi aparıblar. 

Bəyanatın sonunda bildirilir ki, həmsədrlər və xarici işlər nazirləri oktyabrın 29-da Cenevrədə 

yenidən bir araya gələrək, razılaşdırılmış vaxt cədvəlinə uyğun olaraq, Azərbaycan və Ermənistan 

liderlərinin qəbul etdikləri baza prinsiplərinə uyğun şəkildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə 

həllinə nail olmaq üçün lazım olan bütün addımları müzakirə etmək və həyata keçirməyə başlamaq barədə 

razılığa gəliblər. 

 

Elgün Niftəli,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vyana  

 

AZƏRTAC 
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25 oktyabr 

 

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə 

kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad edib 

 

[23:09] 25.10.2020  

 

Bu gün Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı 

şəhərini işğalçılardan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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MN: düşmənin döyüş texnikası və sursatları məhv edilib 

 

[21:56] 25.10.2020  

 

Oktyabrın 25-də günün ikinci yarısında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlərdə 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənə dəqiq zərbələr endirib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, zərbələr nəticəsində 

düşmənin 6 D-30 və 1 D-1 haubitsa topu, 2 PDM-2 zirehli texnikası, 1 avtomobil texnikası və xeyli sayda 

döyüş sursatı məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ali Baş Komandan İlham Əliyev: Azərbaycan düşmənə layiqli cavab verib və verəcək, onu 

torpaqlarımızdan sona qədər qovacaq 

 

[21:26] 25.10.2020  

 

İki dəfə Ermənistanın xahişi ilə, böyük dövlətlərin təklifi ilə atəşkəs elan olunub. İki dəfə də 

Ermənistan bu atəşkəsi pozub. Birinci dəfə elə bir gün keçməmiş Gəncəni bombalayıb. İkinci dəfə 

atəşkəsdən iki dəqiqə sonra atəşkəsi pozub. Belə olan halda Azərbaycan əlbəttə ki, onlara layiqli cavab 

verib və verəcək, bundan sonra da düşməni torpaqlarımızdan sona qədər qovacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu fikirləri Müdafiə 

Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində keçirilən operativ müşavirədə söyləyib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bizim bir şərtimiz var: əgər Ermənistanın təəssübkeşliyini çəkən, onlara 

havadarlıq edən və faktiki olaraq 30 ilə yaxın bizim torpaqlarımızın işğal altında qalması üçün ermənilərə, 

Ermənistana şərait yaradan ölkələr atəşkəs istəyirlərsə, Ermənistana təzyiq göstərilməlidir. Ermənistanın 

baş naziri bəyanat verməlidir ki, Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaq. Belə bir bəyanat biz 

eşitməmişik. Əksinə, xalqların öz müqəddəratı haqqında danışır və faktiki olaraq danışıqlar prosesini məhv 

edib”. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev qeyd edib ki, atəşkəs qeyd-şərtsiz ola bilməz. Yenə 27 il, yenə 30 

il bizim başımızı aldadacaqlar, yenə 30 il buraya nümayəndə heyətləri gələcək, danışıqlar aparılacaq. “Biz 

boğaza yığılmışıq, Azərbaycan xalqının səbri tükənib. İyirmi səkkiz il bundan əvvəl Minsk qrupu yaradılıb. 

İyirmi səkkiz ildir bizi aldadırlar. İyirmi səkkiz il bizə söz veriblər, vəd veriblər ki, gözləyin, dayanın, 

Ermənistana təzyiq edəcəyik, belə edəcəyik, elə edəcəyik. Hamısı yalan idi. Hər kəs də bunu görür”, - deyə 

Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 

Komanda Məntəqəsində operativ müşavirə keçirilib 

 

[20:18] 25.10.2020  

 

Oktyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər 

heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Müdafiə naziri Zakir Həsənov Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevə raport verdi. 

Dövlətimizin başçısı operativ müşavirədə çıxış edib. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

-Bir aya yaxındır ki, müharibə gedir. Bu müddət ərzində ölkəmiz döyüş meydanında böyük uğurlar 

əldə edib. Hər gün cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir. Gün ərzində müntəzəm olaraq mənə döyüş bölgələrində 

aparılan əməliyyatlar haqqında məlumat verilir və mənim tərəfimdən müvafiq göstərişlər verilir. Demək 

olar ki, hər saat müxtəlif bölgələrdə baş verən hadisələrlə bağlı məlumat daxil olur, həm Müdafiə Nazirliyi 

və digər qurumlar məni məlumatlandırırlar. Hər gün operativ müşavirələr keçirilir. Bir sözlə, vəziyyət tam 

nəzarət altındadır. İşğal olunmuş torpaqlarımızın bir hissəsi bu müddət ərzində işğalçılardan azad edilibdir, 

100-dən çox yaşayış məntəqəsi - şəhərlər, kəndlər işğalçılardan azad edilibdir. Azad edilmiş şəhər və 

kəndlərimizdə artıq Azərbaycan bayrağı ucaldılıbdır. Bu şəhər və kəndlərimizin videogörüntüləri 

Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edilir və hər kəs görə bilər ki, vəhşi düşmən bizim şəhər və kəndlərimizi 

nə günə qoyub. Bir dənə də salamat bina qalmayıb, bütün binalar, evlər, inzibati binalar, sosial obyektlər, 

tarixi-dini abidələrimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdılıb. İşğal edilmiş torpaqlar və dağıntılar erməni 

vandalizminin canlı şahidləridir. Ermənistan dövləti bu cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyır və cavab 

verəcəkdir. 

Mən tapşırıq vermişəm ki, işğaldan azad edilmiş bütün bölgələrdə təftiş işləri aparılsın, bütün 

dağıntılar qeydə alınsın, aktlar tərtib edilsin, bizim vətəndaşlarımızın dağıdılmış əmlakı uçota alınsın və 

əlbəttə ki, Ermənistan dövləti bu hərbi cinayətlərə görə cavab verəcəkdir. Bir daha bütün dünya gördü ki, 

biz hansı vəhşilərlə üz-üzəyik. Bu gün Azərbaycan əsgəri və zabiti döyüş meydanında düşmənə dərs verir, 

düşməni yerinə oturdur, düşməni torpaqlarımızdan qovur. Biz qan tökürük, şəhidlər veririk, hərbçilər, eyni 

zamanda, mülki şəxslər şəhid olur. Ermənistan döyüş meydanında bizim qarşımızda duruş gətirə bilmir və 

yenə də hər zaman olduğu kimi, öz çirkin əməllərini yaşayış məntəqələrimizi, mülki əhalinin yaşadıqları 

yerləri atəşə tutur. Bu namərd atəş nəticəsində 60-dan çox mülki şəxs həlak olub, 300-ə yaxın mülki şəxs 

yaralanıb. İki gün bundan əvvəl Milli Qəhrəman Şükür Həmidov qəhrəmancasına həlak olub. Şükür 

Həmidov 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Mənim tərəfimdən ona Milli 

Qəhrəman fəxri adı verilmişdir və Milli Qəhrəman ulduzunu şəxsən ona təqdim etmişdim. 

Təklif edirəm ki, döyüşlərdə həlak olmuş bütün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edilsin. 

Allah rəhmət eləsin. Yaralı hərbçilərimizə və mülki şəxslərə Allahdan şəfa diləyirəm. 

Bu günlər ərzində biz bir daha gördük ki, Ermənistan bu torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmaq fikrində 

deyil. Bir daha gördük ki, Ermənistan bu 30 il ərzində, sadəcə olaraq, vaxt udmaq, danışıqlarda imitasiya 

aparmaq və status-kvonu əbədi etmək fikrində idi. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq vasitəçilər işğalçı dövlətə 

lazımi təzyiq göstərə bilməmişlər, yaxud da ki, bunu etmək istəməmişlər. Əks təqdirdə, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 4 qətnaməsi kağız üzərində qalmazdı. Onu da bildirməliyəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl 

həmsədr ölkələr tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilmişdir. İclasda bizi qane etməyən və 

1993-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr üzərindən faktiki olaraq xətt çəkmək mənası daşıyan sənəd irəli 

sürülmüşdür. Biz buna qəti şəkildə etiraz etdik. Bu, ədalətsizliyin növbəti təzahürüdür, ikili standartların 

növbəti təzahürüdür. 1993-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında açıq-

aydın mövqe bildirir. 1993-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr tələb edir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal 

edilmiş torpaqlardan tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılsın. Bu günlərdə təqdim edilən layihədə bu 

müddəalar yoxdur. Bir sözlə, bu addım Azərbaycana qarşı növbəti təxribat kimi qiymətləndirilir. Biz öz 
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səsimizi ucaltmışıq və şadam ki, Təhlükəsizlik Şurasına üzv ölkələrin bir neçəsi buna etiraz etmişdir. 

Baxmayaraq ki, onlara böyük dövlətlər tərəfindən təzyiqlər göstərilmişdir. Ancaq bu ölkələr Azərbaycanın 

hazırda sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrdir. Azərbaycana onlar tərəfindən göstərilən 

dəstək əlbəttə ki, çox yüksək qiymətləndirilir və onu göstərir ki, Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində yüksək 

səviyyəli həmrəylik var. Bir sözlə, bu siyasi addım iflasa uğradı, heç bir sənəd qəbul edilmədi və hesab 

edirəm ki, bu, bizim növbəti siyasi qələbəmizdir. Necə ki, döyüş meydanında biz qələbə qazanırıq, siyasi 

müstəvidə də qələbə qazanırıq. Düşməni necə ki, döyüş meydanından qovuruq, düşmənin havadarlarının 

təxribat xarakterli addımlarına da lazımi cavab veririk. Azərbaycan tək deyil, beynəlxalq birlik tərəfindən 

ərazi bütövlüyümüz tanınır, biz beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Baxmayaraq 

ki, Ermənistan dəfələrlə bu müddət ərzində bizi təxribata çəkib, Ermənistan ərazisindən bizim hərbi 

mövqelərimizi atəşə tutub, yaşayış yerlərimizi atəşə tutub, Gəncə şəhərinə Ermənistan ərazisindən iki dəfə 

ballistik raketlərlə zərbə vurub, atəş açıb, bunun nəticəsində günahsız insanlar həlak olublar. Hər gün Tərtər, 

Ağdam və digər cəbhəboyu şəhərlərimizə və kəndlərimizə yüzlərlə, minlərlə mərmi atılır, amma beynəlxalq 

birlik buna səssiz qalır, vasitəçilər buna səssiz qalırlar. Bunların indi dərdi-azarı Ermənistanı bu 

vəziyyətdən çıxarmaqdır. Bunun bir yolu var - Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdır, 

rədd olmalıdır. Bunu beynəlxalq hüquq tələb edir. Ancaq onlara təsir göstərilmir, təzyiq göstərilmir, əksinə, 

bizə təsir və təzyiq cəhdləri müşahidə olunur. Əlbəttə ki, heç kim bizə təsir edə bilməz, bizim iradəmizə 

heç kim təsir edə bilməz. Sadəcə olaraq, bizim hərbçilərimiz və vətəndaşlarımız bilsinlər ki, həm cəbhədə, 

həm siyasi arenada çox ciddi mübarizə gedir, çox ciddi mübarizə gedir. Biz döyüş meydanında qan tökürük, 

bu qəhrəmanlarımızın canı-qanı bahasına torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik, eyni zamanda, siyasi 

səhnədə də müqavimət göstəririk, mərdlik göstəririk, öz mövqeyimizi müdafiə edirik. 

İki dəfə Ermənistanın xahişi ilə, böyük dövlətlərin təklifi ilə atəşkəs elan olunmuşdur. İki dəfə də 

Ermənistan bu atəşkəsi pozub. Birinci dəfə elə bir gün keçməmiş Gəncəni bombalamışdır. İkinci dəfə 

atəşkəsdən iki dəqiqə sonra atəşkəsi pozmuşdur. Belə olan halda, Azərbaycan əlbəttə ki, onlara layiqli 

cavabını verib və verəcək. Bundan sonra da düşməni torpaqlarımızdan qovacaq, sona qədər qovacaq. 

Bizim bir şərtimiz var, əgər Ermənistanın təəssübkeşliyini çəkən, onlara havadarlıq edən və faktiki 

olaraq 30 ilə yaxın bizim torpaqlarımızın işğal altında qalması üçün ermənilərə, Ermənistana şərait yaradan 

ölkələr atəşkəs istəyirlərsə Ermənistana təzyiq göstərilməlidir. Ermənistanın baş naziri bəyanat verməlidir 

ki, Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaq. Belə bir bəyanatı biz eşitməmişik. Əksinə, xalqların öz 

müqəddəratı haqqında danışır və faktiki olaraq danışıqlar prosesini məhv edibdir. 

Atəşkəs qeyd-şərtsiz ola bilməz. Yenə 27 il, yenə 30 il bizim başımızı aldadacaqlar, yenə 30 il buraya 

nümayəndə heyətləri gələcək, danışıqlar aparılacaq. Biz boğaza yığılmışıq, Azərbaycan xalqının səbri 

tükənib. İyirmi səkkiz il bundan əvvəl Minsk qrupu yaradılıb. İyirmi səkkiz il bizi aldadırlar. İyirmi səkkiz 

il bizə söz veriblər, vəd veriblər ki, gözləyin, dayanın, Ermənistana təzyiq edəcəyik, belə edəcəyik, elə 

edəcəyik. Hamısı yalan idi. Hər kəs də bunu görür. Mən də xalqıma hər zaman həqiqətləri demişəm. Nə 

var onu da demişəm. Bu gün də nə var onu deyirəm. Bildirməliyəm ki, bu gün Ermənistan silahlanır. Hər 

gün Ermənistana ən müasir silahlar göndərilir. Bu silahların siyahısı bizdə var. Reyslərin bütün məlumatları 

bizdədir, nə vaxt, haradan, hansı şəhərdən uçub və Yerevana nə vaxt gəlib və içində nə var. İndiki döyüşlər 

zamanı 300-ə yaxın Ermənistan tankı ya məhv edilib, ya da hərbi qənimət kimi götürülüb. Haradandır 

bunlarda bu qədər pul? Kasıb bir ölkədir, nə pulu, nə imkanı var. Müftə alıbdır. Altı S-300 hava hücumuna 

qarşı zenit-raket kompleksi məhv edilibdir. Onların qiyməti bəllidir. Haradandır bu? “Tor”, “OSA” zenit-

raket kompleksləri, pilotsuz uçuş aparatları, təyyarələr, hansılar ki, artıq Azərbaycan tərəfindən məhv 

edilib. “Toçka-U”, “SCUD”, haradandır? Pulsuz verilib və verilir. Biz də buna səssiz qala bilmərik. Hər 

kəs bunu bilsin. Biz təkbaşına vuruşuruq, təkbaşına! 

Mən bunları deyirəm ki, ilk növbədə, Azərbaycan xalqı real vəziyyəti bilsin. Bilsin ki, biz 

torpaqlarımızı nəyin bahasına işğalçılardan azad edirik. Bilsin ki, əgər Ermənistana bu 27-28 il ərzində 

maliyyə, hərbi, siyasi yardım göstərilməsəydi, çoxdan torpaqlarımız işğalçılardan azad olunardı, özü də 

sülh yolu ilə. İndi baxın, erməni əsgərləri döyüş meydanından necə qaçır. Bütün bu görüntülər var. İndi bu 

görüntülərin bir hissəsi, sadəcə olaraq, mətbuatda öz əksini tapır. Amma bu, çox geniş bir videoməlumatdır. 

Əgər bu silahlar olmasaydı, bu siyasi dəstək olmasaydı, Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal altında 

saxlaya bilərdimi! Əlbəttə ki, yox. Mən demişəm, biz onları qovuruq və qovacağıq. Azərbaycanın 

qarşısında heç kim dura bilməz. Biz haqlıyıq, biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

edirik, Ermənistan ərazisinə keçməmişik, belə fikrimiz yoxdur. Belə fikir olsaydı çoxdan bunu edərdik. 

Bunu etmək üçün o qədər böyük səy göstərmək də lazım deyil. 
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Biz döyüş meydanında uğurlar qazanmışıq. Ancaq, eyni zamanda, bu döyüşlər onu göstərdi ki, hələ 

qüsurlar da var, çatışmazlıqlar da var və biz onları operativ qaydada aradan qaldırırıq. Eyni zamanda, bu 

döyüşlərdən sonra, ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra döyüş zamanı əldə edilmiş bütün uğurlar 

və çatışmazlıqlar ciddi təhlil edilməlidir. Baxmayaraq ki, bu gün Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında 

güclü ordular sırasındadır, biz bundan sonra ordu quruculuğu işində daha müasir metodlardan istifadə 

etməliyik. 

Bu döyüşlər bizim üçün böyük təcrübədir. Biz gördük ki, hərbi arsenalımızda olan bəzi silahlar bəzi 

hallarda müasir döyüşlərdə o qədər də lazım olmur. Əksinə, biz bu gün yüksək texnoloji mərhələyə qədəm 

qoymuşuq və əlbəttə ki, texnologiyalar, peşəkarlıq böyük dərəcədə hər bir ordunun uğurunu təmin edir. 

Ancaq mən bunu demişəm və bir daha demək istəyirəm ki, torpaqları işğalçılardan azad edən əsgərlər və 

zabitlərdir. Bayrağı da onlar qaldırırlar, torpağı da onlar işğalçılardan təmizləyirlər. Ona görə növbəti 

günlərdə, - bu gün biz bu barədə danışacağıq, - bizim hərbi əməliyyatlarımız elə aparılmalıdır ki, onların 

səmərəsi daha da təsirli olsun, vaxt itirməyək. Bəzi hallarda yubanmalar var. Bəzi hallarda yubanmalara 

heç bir əsas gətirə bilmirlər. Biz bütün bunları təhlil edirik, təhlil edəcəyik. Yenə də deyirəm, Azərbaycan 

Ordusu böyük rəşadət göstərir, peşəkarlıq göstərir. Biz 1990-cı illərin əvvəllərində bir neçə il ərzində 

torpaqlarımızı itirmişik. Bu gün hələ bir ay keçməyib artıq Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, 

Qubadlı rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edilib. Yenə də deyirəm, hər gün cəbhədən yaxşı xəbərlər 

gəlir. Düzdür, bəzi istiqamətlərdə ciddi düzəlişlərə ehtiyac var, amma biz bütövlükdə qarşımızda duran 

hədəfə çatırıq. Hər gün növbəti gün üçün döyüş tapşırığı verilir. Mən bu döyüş tapşırığını təsdiqləyirəm və 

demək olar ki, bu tapşırığın böyük hissəsi icra edilir. 

Mən əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. 

Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, tarixi ədalət bizim 

tərəfimizdədir. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik, işğalçıları öz torpaqlarımızdan qovmalıyıq, 

ölkəmizin suverenliyini təmin etməliyik. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Amma buna nail olmaq üçün 

əlbəttə ki, hər bir vəzifəli şəxsdən böyük məsuliyyət tələb olunur, cəsarət tələb olunur və nizam-intizam 

tələb olunur. 

Mən bu günlər ərzində müntəzəm olaraq Azərbaycan xalqına müraciət edirəm, öz fikirlərimi 

bildirirəm, uğurlar haqqında məlumat verirəm. Bu gün də Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, 

bundan sonra da biz haqq yolumuzdan dönməyəcəyik! Heç bir qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. 

Düşməni sona qədər qovacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik! 
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Anar Eyvazov: Hazırda Azərbaycan Ordusunun bölmələri cəbhəboyu döyüşləri davam etdirir 

 

[19:52] 25.10.2020  

 

Oktyabrın 24-ü gün ərzində və 25-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut, 

Qubadlı və Laçın istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Düşmən əməliyyat sahəsindəki 

qoşunlarımızı, həmçinin Ağdam, Tərtər, Ağcabədi rayonlarını tanklar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 25-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələri əməliyyat planına uyğun olaraq əsas 

istiqamətlərdə döyüş fəaliyyətlərini davam etdirib və işğaldan azad edilmiş əraziləri bir qədər də 

genişləndirib. Qoşunlarımız cəbhənin Xocavənd, Qubadlı və Laçın rayonları ərazisində düşmənə ciddi atəş 

zərbələri endirərək onun müqavimətini zəiflədib və müxtəlif istiqamətlərdə döyüş mövqelərini düşməndən 

təmizləyib. Ağdərə və Xocavənd istiqamətlərində yerləşən düşmən bölmələri ordumuzun cavab tədbirləri 

nəticəsində xeyli sayda canlı qüvvə itirib. 

Qeyd edilib ki, artıq Ermənistan tərəfində döyüş sursatının tükəndiyi və artilleriya qurğularının 

sıradan çıxdığı məlum olub. Qubadlı istiqamətinə gətirilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 543-cü alayının 

1-ci taborunun bölmələri canlı qüvvə və hərbi texnika baxımından itkilər verərək geriyə qayıdıb. 

Ermənistanın Kotayk vilayətinin Tsaxkadzor yaşayış məntəqəsindən Dağlıq Qarabağa göndərilən 

ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilərin böyük hissəsi bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. 

Hərbi hava qüvvələrimizin döyüş aviasiyası cəbhənin Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində düşmənin 

üç tankını, iki sığınacağını və dörd dayaq məntəqəsini dəqiq zərbələrlə sıradan çıxarıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər 

nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 3 tankı, 2 

piyada döyüş maşını, 6 artilleriya qurğusu, 1 “Qiasint-B” topu, 2 “Qrad”, 1 komanda idarəetmə məntəqəsi, 

9 avtomobil texnikası və bir neçə atəş nöqtəsi məhv edilib. 

“Hazırda bölmələrimiz cəbhəboyu döyüşləri davam etdirir. Hərbi hava qüvvələrimizin döyüş 

aviasiyası düşmənin hərbi infrastrukturlarını hədəfə alır. Ümumi olaraq qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə 

tam nəzarət edir. Düşmən havadan və qurudan darmadağın edilir. Qələbə bizimlədir!”, - deyə Anar Eyvazov 

vurğulayıb. 
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Düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib 

 

[19:25] 25.10.2020  

 

Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri hücum etməyə 

cəhd göstəriblər. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bölmələrimiz tərəfindən 

görülən qəti tədbirlər nəticəsində düşmən 50 nəfərədək canlı qüvvə itirərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Nəticədə düşmənin silah-sursatla dolu dörd avtomobil və bir zirehli texnikası ələ keçirilib. 

Ələ keçirilən hərbi qənimətlərin görüntülərini təqdim edirik. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad olunan kəndlərinin 

videogörüntülərini yayıb 

 

[19:13] 25.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad 

olunan kəndlərinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla videogörüntüləri təqdim edib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu Goranboyun Meşəli kəndinə qadağan olunmuş raket atıb 

 

[18:54] 25.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy rayonunun Meşəli kəndinə raket atıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, atılan raket qadağan edilmiş silahların siyahısında yer alan kaset başlıqlı 

sursatdır. 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) 

xüsusi çevik əməliyyat qrupu əraziyə baxış keçirib. Kəndə atılan 300 millimetrlik 9M525 tipli raketə 

yerləşdirilmiş 4 ədəd 9N235 bombacığı aşkar edilib. 

Bu fakt bir daha sübut edir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri mülki şəxslərə qarşı qadağan olunmuş 

kaset bombalarından istifadə edir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən müzakirələrdə Azərbaycanın 

mövqeyini dəstəkləyən ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına məktublar ünvanlayıb 

 

[17:52] 25.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, bu günlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi ilə bağlı baş tutmuş müzakirələrdə Qoşulmama Hərəkatının və eyni zamanda, hazırda 

Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələr - İndoneziya, Tunis, Niger, Dominikan Respublikası, Vyetnam, 

Cənubi Afrika Respublikası və Sent-Vinsent və Qrenadin təklif edilən sənəd layihəsinə Təhlükəsizlik 

Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrinə istinadın daxil edilməsinə dair 

israrlı mövqe nümayiş etdiriblər. Nəticədə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədr ölkələri hazırladıqları bəyanat layihəsini geri götürməyə məcbur olublar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

tərəfindən İndoneziya, Tunis, Niger, Dominikan Respublikası, Vyetnam, Cənubi Afrika Respublikası və 

Sent-Vinsent və Qrenadinin dövlət və hökumət başçılarına məktublar ünvanlanıb. 

Məktublarda BMT Təhlükəsizlik Şurasında keçirilmiş müzakirələr zamanı göstərdikləri prinsipial 

mövqeyə görə sözügedən ölkələrə təşəkkür ifadə olunub. 

Məktublarda qeyd edilib ki, bu ölkələrin belə qəti mövqe sərgiləmələri onların Bandunq 

prinsiplərinə, Qoşulmama Hərəkatının dəyərlərinə sadiqliyini, multilateralizmə və beynəlxalq hüquqa olan 

hörmətini nümayiş etdirir. Bu mövqe ikitərəfli münasibətlərimizdə tarixi dostluq əlaməti kimi qəbul olunur. 

Daha sonra məktublarda bildirilir ki, həmin ölkələrin davamlı dəstəyi münaqişənin beynəlxalq 

hüquq və Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri əsasında həllinə töhfə verəcək. 

Sonda isə ikitərəfli münasibətlərimizin, eləcə də BMT və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində 

çoxtərəfli əməkdaşlığımızın uğurla inkişaf edəcəyinə əminlik ifadə olunub. 
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Düşmənin atəş nöqtələri məhv edilib 

 

[17:45] 25.10.2020  

 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun bölmələri öz 

üstünlüyünü qoruyub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 25-də aparılan 

uğurlu döyüş əməliyyatları zamanı düşmənin 2 artilleriya qurğusu, 2 BM-21 “Qrad”, 1 komanda-qərargah 

maşını, 1 komanda idarəetmə məntəqəsi, 2 yük maşını, 1tank və bir neçə atəş nöqtəsi məhv edilib. 
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Ermənistanda əsgər çatışmazlığı: terrorçular, muzdlular, yaşlılardan sonra uşaqlar da döyüşlərə 

cəlb olunur 

 

[16:31] 25.10.2020  

 

Fərarilik, özbaşınalıq, rüşvət verməklə və koronavirus adı ilə ordudan yayınma halları, muzdluların, 

həmçinin əsgər çatışmazlığından yaşlıların və uşaqların əsgər kimi döyüşlərə cəlb olunması... Bunlar bir 

aya yaxındır davam edən hərbi əməliyyatların Ermənistan ordusunu saldığı acınacaqlı vəziyyəti açıq şəkildə 

nümayiş etdirir. Ermənistan mediasında, sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyalar göstərir ki, orduda canlı 

qüvvə baxımından kifayət qədər çatışmazlıq yaranıb. Bir neçə cəbhədə gedən şiddətli döyüşlər zamanı 

düşmənin verdiyi itkilər, böyük ərazilərin, həmçinin strateji yüksəkliklərin Azərbaycan Ordusunun 

nəzarətinə keçməsi Ermənistan əhalisində ciddi ruh düşkünlüyü yaradıb. Ermənistan hakimiyyətinin 

uydurduğu yalanlara inanmayan əhali müxtəlif yollarla övladlarının döyüşlərə cəlb olunmasının qarşısını 

alır. 

Belə bir vəziyyətdə muzdluların, terrorçuların döyüşlərə cəlb olunması Ermənistanın ordudakı canlı 

qüvvə çatışmazlığını kompensasiya etmək istəyi ilə izah edilə bilər. 

Son günlərdə Ermənistan tərəfindən muzdlu döyüşçü qismində müxtəlif terror təşkilatlarının 

üzvlərini, o cümlədən xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə gətirərək hərbi 

əməliyyatlara cəlb olunması faktları toplanılıb. Azərbaycan rəsmi şəkildə bəyan edib ki, hərbi əməliyyatlar 

zamanı zərərsizləşdirilmiş döyüşçülər arasında çoxlu sayda Suriya, Livan, ABŞ, Kanada, Yunanıstan və 

Fransadan gələn muzdlular müəyyən edilib və onların Ermənistan tərəfindən münaqişə bölgəsinə 

gətirilməsi haqqında sübut və dəlillər aşkarlanıb. Bundan başqa, Ermənistanın təşəbbüsü ilə PKK terror 

təşkilatının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında hərbi bazalar qurması və Azərbaycana qarşı vuruşması 

ilə bağlı əsaslı məlumatlar mövcuddur. 

Əlbəttə ki, ASALA terror təşkilatının müxtəlif illərdə ayrı-ayrı ölkələrdə törətdiyi cinayətlər bütün 

dünya ictimaiyyətinə məlumdur. 1990-cı illərdə Qarabağ döyüşlərində də bu terrorçuların fəallığına dair 

məlumatlar var. 

Erməni mətbuatında və sosial şəbəkələrdə terrorçuluq fəaliyyətinə görə dəfələrlə məhkum edilmiş 

Fransa Respublikasının vətəndaşı Gilbert Minasyan və onun rəhbərlik etdiyi 15 nəfərdən ibarət hərbi 

təcrübəyə malik dəstənin işğal altındakı ərazilərimizə gəlməsi faktı da var. 

Ermənistan muzdlulardan döyüşlərdə fəal istifadə etməklə növbəti dəfə beynəlxalq hüququn 

normalarını kobud şəkildə pozmaqdadır. Muzdlu anlayışı 1949-cu il Beynəlxalq Silahlı Münaqişələrdə 

Qurbanların Müdafiəsi haqqında I Cenevrə Konvensiyasının I Əlavə Protokolunun (1977) 47-ci 

maddəsində əksini tapıb. Həmin maddəyə əsasən muzdlunun kombatant və ya hərbi əsir statusu almaq 

hüququ yoxdur. Yəni, muzdluların hərbi münaqişədə iştirakı beynəlxalq humanitar hüquqa ziddir. 

Dünən sosial şəbəkələrdə erməni uşaqların aktiv döyüşlərə cəlb olunmasına dair videogörüntülər 

yayıldı. Qeyd edək ki, beynəlxalq hüquq uşaqların aktiv döyüşlərə cəlb edilməsini qadağan edir. Bu, Uşaq 

Hüquqları haqqında Konvensiyanın 38-ci maddəsini də kobud şəkildə pozulması deməkdir. 

Qeyd edək ki, bundan əvvəl isə yaşlı hərbçilərin, könüllülərin döyüşə cəlb olunmasına dair foto və 

videolar da yayılmışdı. Hələ də 1990-cı illərin xülyasından ayılmayan düşmən özü də çox yaxşı başa düşür 

ki, belə kortəbii halda nizam-intizamlı ordumuza qalib gəlmək mümkün deyil. 

Bu acınacaqlı vəziyyət Ermənistanın ordusu haqqında illərdir formalaşdırdığı mifin də qısa müddət 

ərzində darmadağın olduğunu göstərir. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndələri də bəzən 

bunu etiraf edirlər ki, ən müasir silah-sursat, hərbi texnika ilə təchiz olunmuş peşəkar Azərbaycan Ordusuna 

qarşı döyüşmək çox çətindir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin oktyabrın 24-də Ermənistan əsgərlərinin 

silahı yerə qoyub təslim olması ilə bağlı müraciəti düşmən ordusu üçün ən məqbul qərar olar. Təcrübə 

göstərir ki, terrorçular, muzdlular, yaşlı hərbçilər heç zaman peşəkar ordu qarşısında duruş gətirə 

bilməyiblər. 
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Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad edilmiş kəndlərinin videogörüntülərini yayıb  

 

[14:12] 25.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad edilmiş 

kəndlərinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edib. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan ərazisindən Azərbaycana hərbi hücumlar BMT 

Nizamnaməsində təsbit edilmiş təcavüz aktıdır 

 

[14:05] 25.10.2020  

 

Ermənistan ərazisindən Zəngilan, Qubadlı və Laçının sərhəd rayonları boyunca Azərbaycana hərbi 

hücumlar BMT Nizamnaməsində təsbit edilmiş təcavüz aktıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın uşaqlardan müharibədə istifadə etməsi ilə bağlı müvafiq 

beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər 

 

[13:53] 25.10.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları Ermənistan tərəfindən 15 yaşına 

çatmayan şəxslərin hərbi əməliyyatlarda istifadə edilməsi ilə bağlı UNICEF-in icraçı direktoruna, Uşaqları 

Xilasetmə Beynəlxalq Təşkilatının İdarə Heyətinin sədrinə, Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Bürosunun 

prezidentinə, SOS Beynəlxalq Uşaq Kəndlərinin prezidentinə, Uşaq Müdafiə Fondunun icraçı direktoruna, 

Uşaqlar üçün Qlobal Fondun prezidentinə müraciət ünvanlayıblar. 

AZƏRTAC müraciəti təqdim edir: 

Biz, Azərbaycanda uşaq hüquqlarını müdafiə edən QHT-lər olaraq böyük narahatlıq hissi ilə Sizə 

müraciət edirik. 

Məlumat üçün bildiririk ki, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı 

hərbi təcavüz nəticəsində bölgədə vəziyyət çox gərgin həddə çatıb və hərbi əməliyyatlar yenidən bərpa 

edilib. Keçən müddət ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın şəhər və rayonlarına etdiyi 

silsilə raket hücumları nəticəsində 10 nəfər uşaq olmaqla 65 mülki şəxs öldürülüb, 300-dən çoxu yaralanıb. 

Təəssüf ki, Ermənistan hələ də hərbi cinayət törətməkdə davam edir. 

Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozan işğalçı Ermənistanın hərbi və 

siyasi rəhbərliyi indi də başqa bir cinayətə əl ataraq Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlara 

15 yaşına çatmayan uşaqları da cəlb edir. Sizə təqdim olunan bu link vasitəsilə hərbi əməliyyatlara cəlb 

olunan uşağın videosunu izləyə bilərsiniz (https://youtu.be/e12mWOJPySM). 

Qeyd etmək istəyirik ki, Ermənistan tərəfi 15 yaşına çatmayan uşaqları hərbi əməliyyatlara cəlb 

etməklə təkcə Cenevrə Konvensiyasının müvafiq bəndlərini deyil, eyni zamanda, BMT-nin 20 noyabr 

1989-cu il Baş Məclisinin 44-cü sessiyasında qəbul edilən Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyanın 38-ci 

maddəsini də kobud şəkildə pozur. Belə ki, Konvensiya iştirakçı dövlətlərdən silahlı münaqişələr zamanı 

uşaqlara aidiyyəti olan beynəlxalq humanitar hüquq normalarına ciddi riayət etməyə çağırır, xüsusilə 15 

yaşına çatmayan şəxslərin hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməsini qadağan edir və bunun üçün bütün 

tədbirləri görməyə dəvət edir. 

Lakin Ermənistanın uşaqları hərbi əməliyyatlara açıq şəkildə cəlb etməsi bir daha onu göstərir ki, 

işğalçı dövlət heç bir beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət etmir və özünün beynəlxalq öhdəliklərinə 

etinasız yanaşır. 

Ona görə də biz, uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan QHT-lər sizə müraciət edir, 

Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətlərinə lazımi qiymət verməyə və uşaqları hərbi əməliyyatlara 

cəlb etməkdən çəkindirməyə çağırırıq. 

Müraciət 44 QHT tərəfindən imzalanıb. 
 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1881 
 

 

Azərbaycan MN: Düşmən Ağdam, Tərtər və Ağcabədi rayonlarının ərazilərini atəşə tutur 

 

[13:23] 25.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Respublikasının Ağdam, Tərtər və Ağcabədi rayonlarının 

ərazilərini atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1882 
 

 

Azərbaycan Ordusu düşmənə qarşı yüksək dəqiqlikli silahı tətbiq edir 

 

[12:20] 25.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu düşmənə qarşı yüksək dəqiqlikli silah növünü tətbiq edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat 

yayıb. 

Xatırladaq ki, oktyabrın 24-ü gün ərzində və 25-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, 

Hadrut, Qubadlı və Laçın istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri əməliyyat planına uyğun əsas istiqamətlərdə döyüş fəaliyyətlərini davam 

etdirərək nəzarətə götürülən əraziləri bir qədər də genişləndirib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1883 
 

Ordumuzla bağlı video, foto və məlumatların yayılması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

qaydada məsuliyyətə səbəb olur  

 

[11:43] 25.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu mövcud müharibə vəziyyətini nəzərə alaraq, sosial 

şəbəkə istifadəçilərinə və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə xəbərdarlıq edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin bununla bağlı hazırladığı və 

ictimaiyyətə təqdim etdiyi videoçarxda Azərbaycan Ordusunun əməliyyatlarına dair video, fotoşəkil və 

informasiyaların paylaşılmamasının yolverilməz olduğu bildirilib. Qeyd edilib ki, bu tipli hərəkətlər 

düşmənin informasiya əldə etməsinə şərait yaratmaqla yanaşı, hərbçilərimizin həyatı üçün təhlükə yaradır. 

Baş Prokurorluq diqqətə çatdırıb ki, bu kimi hərəkətlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

məsuliyyətə səbəb olur. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1884 
 

Prezident İlham Əliyev: Türkiyə Azərbaycana yalnız siyasi dəstək verir və bu, kifayətdir 

 

[11:35] 25.10.2020  

 

Türkiyə Azərbaycana siyasi dəstək verir. O, bizim ən yaxın müttəfiqimiz və dostumuzdur. Biz 

qürurlu və xoşbəxtik ki, belə böyük ölkə bizim tərəfdaşımızdır. Hər bir ölkənin dostu və müttəfiqlərinin 

olmasına haqqı var. Ermənistanın öz müttəfiqləri var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev “Fox News” telekanalına müsahibəsində 

bildirib. 

Jurnalistin “Ancaq Türkiyə müharibəyə çağırış edir. Türkiyə deyir ki, hərbi yol lazımdır” sualına 

cavabında dövlətimizin başçısı deyib: “Xeyr, qətiyyən! Buna dair heç bir dəlil belə yoxdur. Türkiyə yalnız 

siyasi dəstək verir və bu, kifayətdir. Çünki Türkiyə deyəndə ki, onlar Azərbaycanın yanındadırlar və 

Azərbaycan tək deyil, ola bilsin ki, bu, münaqişəyə müdaxilə etmək və öz maraqlarını təmin etmək istəyən 

hər kəsə bir mesajdır. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1885 
 

Azərbaycan Ordusu doğma torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək uğrunda rəşadətlə 

döyüşür  

 

[11:00] 25.10.2020  

 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu doğma torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək uğrunda 

qəhrəmancasına döyüşür, düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurur. Əsgər və zabitlərimiz Azərbaycan Respublikası 

Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət etməkdən və Vətən uğrunda döyüşlərdə düşmənə ağır zərbələr 

vurmaqdan sonsuz iftixar hissi keçirirlər. 

AZƏRTAC-ın Müdafiə Nazirliyinə istinadla təqdim etdiyi növbəti videoda Azərbaycan Ordusunun 

zabiti hərbçilərimizin döyüş ruhunun və qələbə əzminin yüksək səviyyədə olmasını məhz bu sözlərlə ifadə 

edib. 

İgid zabitimiz bildirib ki, Müzəffər Ali Baş Komandamızın vurğuladığı kimi, üçrəngli bayrağımız 

işğal olunmuş bütün torpaqlarımızda, şəhər və kəndlərimizdə dalğalanacaq. Yaşasın, Azərbaycan Ordusu! 

Yaşasın, Müzəffər Ali Baş Komandanımız! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1886 
 

Hikmət Hacıyev: Fransa parlamenti heyətinin Ermənistana səfəri birtərəfli və qərəzli xarakter 

daşıyır 

 

[10:38] 25.10.2020  

 

Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Fransanın parlament nümayəndə heyətinin 

Ermənistana və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfəri barədə məlumat verilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla bağlı KİV-ə açıqlamasında Prezidentin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib: “Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü davam etdiyi, rəsmi Yerevanın ballistik raketlərdən istifadə edərək mülki 

Azərbaycan əhalisinə qarşı terror və kütləvi hərbi cinayətlər törətdiyi şəraitdə Fransa parlamenti heyətinin 

Ermənistana səfəri birtərəfli və qərəzli xarakter daşıyır. Səfərdə iştirak edən Fransa parlament üzvlərinin 

əksəriyyətinin erməni lobbi dairələri ilə bağlılığı və erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşdirildiyi heç kimə 

sirr deyil. 

Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsidir. Həmsədr ölkələr neytrallığı və vasitəçilik 

missiyasında qərəzsizliyi təmin etməlidir. Bu səfər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın 

neytrallığına kölgə salır. 

İndiki həssas dönəmdə bu qəbildən olan təxribatçı addımlar haqlı olaraq Azərbaycan 

ictimaiyyətinin ciddi hiddətinə səbəb olur. 

Bu səfər regionda gərginliyin azalmasına xidmət etmir. Əksinə, Ermənistanı mülki Azərbaycan 

əhalisinə, xüsusilə uşaqlara qarşı yeni hərbi cinayətlər törətməyə, Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini 

davam etdirməyə daha da cəsarətləndirir. 

Fransa parlament nümayəndə heyətinə Ermənistan baş naziri ilə görüşdə ona törətdiyi hərbi 

cinayətlər, xüsusilə dinc sakinlərin ölümü ilə nəticələnən Azərbaycanın Gəncə, Tərtər, Mingəçevir və digər 

şəhərlərini ballistik və reaktiv raketlərdən atəşə tutmasına görə daşıdığı məsuliyyəti xatırlatmağı tövsiyə 

edirik”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1887 
 

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın atəşkəsi pozması barədə sübut yoxdur, biz, sadəcə, cavab 

verdik 

 

[10:20] 25.10.2020  

 

Biz atəşkəsə hazır idik. Oktyabrın 10-da Moskvada bizim Xarici İşlər nazirimiz, Ermənistanın 

Xarici İşlər naziri və Rusiyanın Xarici İşlər naziri atəşkəs barədə birgə bəyanat verdilər. Lakin növbəti gün 

ermənilər Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərinə, toqquşmaların baş verdiyi 

ərazidən çox uzaqda yerləşən Gəncəyə ballistik raketlə hücum edərək 10 mülki şəxsi qətlə yetirdi və 30-

dan çoxunu yaraladılar. Sonra Gəncəyə ikinci ballistik raket hücumu oldu və 15 insan qətlə yetirildi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu ABŞ-ın “Fox News” telekanalına 

müsahibəsində atəşkəsin pozulmasına aydınlıq gətirərkən bildirib. 

“Biz, sadəcə, cavab verdik. Çünki biz atəşkəs barədə iki dəfə razılaşmışdıq. Birinci dəfə ermənilər 

gecə vaxtı, gecə saat 1-də yatan şəhərə ballistik raket atdılar. İkinci dəfə atəşkəs yalnız iki dəqiqə davam 

etdi və Ermənistan onu pozdu. Azərbaycanın atəşkəsi pozması barədə sübut yoxdur”, - deyə dövlətimizin 

başçısı vurğulayıb. 

Prezident İlham Əliyev müsahibəsində “atəşkəsə daha bir dəfə cəhd edərsinizmi” sualını belə 

cavablandırıb: “Bəli, biz hazırıq. Mən bunu dəfələrlə açıq demişəm. Biz bu gün atəşkəsi razılaşdırmağa 

hazırıq. Lakin, eyni zamanda, Ermənistan, onun baş naziri deməlidir ki, onlar Amerika Birləşmiş Ştatları, 

Rusiya və Fransa tərəfindən işlənib hazırlanmış əsas prinsiplərə sadiqdir. İki gün bundan əvvəl 

Ermənistanın baş naziri dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin diplomatik həlli yoxdur”. 

Atəşkəsin şərtlərindən danışan Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Ermənistan BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinə, ABŞ, Fransa və Rusiyanın təqdim etdiyi sülh planına uyğun olaraq torpaqları 

boşaldacağına dair öhdəlik götürməlidir. Lakin o, bunu demir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1888 
 

Prezident İlham Əliyevin ABŞ-ın “Fox News” televiziya kanalına müsahibəsi 

 

[10:00] 25.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Fox News” 

televiziya kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Sabahınız xeyir. 

- Sizin də sabahınız xeyir. 

- Mən 30 il Avropada işləmişəm. Mən heç vaxt Sizin ölkənizdə olmamışam. Buna görə 

təəssüflənirəm. Bu səhvi gələcək aylarda səfər etməklə düzəltməli olacağam. 

- Ümid edirəm ki, gələcəkdə bizi də ziyarət etmək üçün vaxtınız olacaq. 

- Mən də ümid edirəm. Ölkəniz gözəldir. Mən Formula 1-i sevirəm, Zaha Hadidin memarlıq 

üslubunu sevirəm, kinoları sevirəm. Siz paytaxtınızı müasirləşdirməklə gözəl iş görmüsünüz. 

- Təşəkkür edirəm. 

-Mən Sizin bir çox müsahibələrinizi dinləmişəm. Siz müsahibələrdə regionun üzləşdiyi 

mürəkkəb məsələləri təfərrüatı ilə və səlis izah edirsiniz. Mən kifayət qədər açıq, qısa və mahiyyət 

üzrə suallar verməliyəm ki, onlara mümkün qədər çox cavab ala bilək. Mən tamamilə anlayıram ki, 

bunlar 100 illər bundan öncəyə təsadüf edən mürəkkəb məsələlərdir. 

- Mən Amerika auditoriyasına nəyin baş verdiyini, nəyə görə baş verdiyini və bizim gələcəkdə 

nələri görmək istəyimizi izah etməyə çalışacağam. 

- Çox gözəl. Biz bunda çox maraqlıyıq. Bir çox məlumatlara görə, sentyabrın 27-də - 

müharibənin bu ən son mərhələsində Dağlıq Qarabağ regionunda nisbi sülh var idi, müəyyən növ 

diplomatik çərçivə var idi, insanlarda bu münaqişənin həll edilməsi ilə bağlı ideya var idi, lakin Sizin 

qüvvələr döyüşlərə başladı. Nəyə görə Siz indi hərəkətə keçməyə qərar verdiniz? 

- Sentyabrın 27-də döyüşlərə başlayan Azərbaycan olmamışdır. Bu vaxta kimi heç bir ölkənin rəsmi 

nümayəndəsi bu məsələni bizim qarşımızda qaldırmayıb. Sentyabrın 27-də hücuma keçən Ermənistan 

olmuşdur və məqsəd danışıqlar prosesini tamamilə pozmaq idi. Onlar az və ya çox eyni hərəkəti iyul ayında 

da etmişdilər. O zaman onlar Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində bizim qüvvələrimizə hücum 

etdilər. Onlar acı məğlubiyyətlə üzləşdilər. Sonra onlar avqustda hərbi mövqelərimizə nüfuz etmək, mülki 

şəxslərimizə və hərbi qulluqçularımıza hücum etmək üçün diversiya qrupu göndərdilər. Sentyabrın 27-də 

onlar ağır silahlarından artilleriya bombardmanına başladılar və hücumun ilk saatlarında bizdə mülki 

şəxslər və hərbi qulluqçular arasında qurbanlar olmuşdur. Bu vaxta kimi mülki şəxslər arasında 63 nəfər 

öldürülmüşdür və demək olar ki, 300 nəfər mülki şəxs yaralanmışdır. Beləliklə, bu hücuma başlayan 

Ermənistan idi, biz özümüzü müdafiə etməli və cavab verməli idik. Bizim cavabımız çox adekvat olmuşdur 

və nəticədə biz işğal olunmuş ərazilərin mühüm hissəsini azad edə bildik. 

- Lakin kimin atəşi birinci açmasından asılı olmayaraq, hər iki tərəf bu dövrdə dərhal döyüşə 

başladı. Sonra Siz dediniz ki, bu ərazidən erməni qüvvələrini çıxarmaq istəyirsiniz və bu, münaqişəni 

həll etmək üçün yeganə cavab ola bilər. Sentyabrın 27-sinə qədər olan aylarda Azərbaycanda gedən 

müharibə haqqında çoxlu söhbətlər gəzirdi. Siz etiraf etməlisiniz ki, müharibəni başlamaq imkanını 

axtarırdınız. 

- Mənim dediyim BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun idi. 1993-cü ildə Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrdə Ermənistandan açıq 

şəkildə tələb olunurdu ki, qoşunlarını Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam, qeyd-şərtsiz və dərhal 

çıxarsın. Əfsuslar olsun ki, 27 il ərzində bu qətnamələr icra edilməmişdir. Odur ki, biz erməni qoşunlarının 

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərdən çıxarılmasını istədiyimizi deyəndə mən hüquqi 

nöqteyi-nəzərdən haqlıyam və mənim dediklərim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinə uyğundur. 

- Cənab Prezident, hüquqi müstəvi və reallıqlar var. Dağlıq Qarabağda və regionda reallıq 

ondan ibarətdir ki, 1980-ci və 1990-cı illərin bütün keşməkeşli yollarından keçdikdən sonra indi ora 

prinsip etibarilə erməni əhalisindən ibarətdir. Əgər siz oraya daxil olsanız, yenə də erməniləri 

çıxarıb, azərbaycanlıları geri gətirməlisiniz və yenə məcburi köçkünlər olacaq. Masada diplomatik 

plan var, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin saxlanılması, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafında 

yeddi rayonun geri qaytarması. Siz diplomatiya yolunu nəzərdən keçirirsinizmi? 

https://azertag.az/
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- Diplomatik həll yolu ilə bağlı sizin dedikləriniz doğru deyil. Çünki vasitəçilər tərəfindən - 

Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsi ilə bağlı bizə heç 

bir plan təqdim olunmayıb. Bu qədər. Sülh planında təklif var idi ki... 

- Muxtariyyət. 

- Xeyr, xeyr. Əsla. Sülh planında təklif, bənd var ki, Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən işğal 

olunmuş bütün ərazilərin, - bu o ərazilərdir ki, orada azərbaycanlılar yaşamışdır və 700 mindən çox 

azərbaycanlı bu ərazilərdən etnik təmizləməyə məruz qalmışdır, - Azərbaycana qaytarılması deyilir. Sizin 

haqqında danışdığınız reallıqlar, Ermənistanın təcavüzkar separatizmi və azərbaycanlıların etnik 

təmizlənməsi nəticəsində yaranmış reallıqlardır. Bütün azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan qovulmuşdur, 

müharibədən əvvəl orada 40 min azərbaycanlı var idi, Dağlıq Qarabağ ətrafında olan yeddi rayondan bütün 

azərbaycanlılar - 700 min nəfər qovulmuşdur. Mənim dediyim.... 

- Cənab Prezident, 1994-cü ildə Siz müharibədə məğlub oldunuz. İndi 2020-ci ildə isə Siz 

müharibədə qalib gəlmək üçün müharibəyə yenidən başlamaq istəyirsiniz. 

- Biz müharibədə məğlub olmamışdıq. Biz döyüşü uduzmuşduq. Bu da obyektiv səbəblər üzündən 

olmuşdur. Birincisi, Azərbaycanda daxili qeyri-sabitlik var idi, Ermənistan da bundan sui-istifadə etdi. 

- Lakin mənim sualım odur ki, niyə 2020-ci ildə Siz müharibəyə yenidən başlamaq 

istəyirsiniz? 20 il idi ki, sakitlik idi. 

- İkincisi bu, Ermənistana açıq xarici dəstək üzündən baş vermişdir. Biz müharibəyə başlamamışıq. 

Biz, sadəcə, cavab verdik və biz bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi əsasında edirik. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi hər bir ölkənin özünümüdafiə hüququnu təmin edir. Bizim 

etdiyimiz odur ki, biz özümüzü müdafiə edirik və biz Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan 

ərazilərini erməni işğalından azad edirik. Bundan artıq heç bir şey etmirik. Erməni xalqına gəldikdə, mən 

dəfələrlə demişəm ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır, biz onların qeydinə 

qalacağıq. Onlar oraya qayıdacaq azərbaycanlılarla yanaşı, ləyaqət, sülh içində yaşayacaqlar. 

- Cənab Prezident, nəyə görə Siz qeyd etdiyiniz kimi, BMT-nin, Rusiyanın, İranın, Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının, Avropa İttifaqının, NATO-nun çağırışlarına müqavimət göstərirsiniz? Atəşkəs 

üçün çağırışlara nəyə görə müqavimət göstərirsiniz və faktiki olaraq elan olunmuş atəşkəsi 

pozursunuz? Mən bilirəm ki, bu gün Dövlət Katibi Pompeo da cəsədlərin, yaralıların mübadiləsi 

üçün atəşkəs tələb edəcəkdir. İndi atəşkəs üçün yaxşı vaxt deyilmi? 

- Biz atəşkəsə hazır idik. Oktyabrın 10-da Moskvada bizim Xarici İşlər nazirimiz, Ermənistanın 

Xarici İşlər naziri və Rusiyanın Xarici İşlər naziri atəşkəs barədə birgə bəyanat verdilər. Lakin növbəti gün 

ermənilər Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərinə, toqquşmaların baş verdiyi 

ərazidən çox uzaqda yerləşən Gəncəyə ballistik raketlə hücum edərək 10 mülki şəxsi qətlə yetirmiş və 30-

dan çoxunu yaralamışlar. Sonra Gəncəyə ikinci ballistik raket hücumu oldu və 15 insan qətlə yetirildi. 

Beləliklə, Ermənistan... 

- Lakin Siz də atəşkəsi pozmusunuz. 

- Xeyr, xeyr. Biz, sadəcə, cavab verdik. Çünki biz atəşkəs barədə iki dəfə razılaşmışdıq. Birinci 

dəfə ermənilər gecə vaxtı, gecə saat 1-də yatan şəhərə ballistik raket atdılar. İkinci dəfə atəşkəs yalnız iki 

dəqiqə davam etdi və Ermənistan onu pozdu. Azərbaycanın atəşkəsi pozması barədə sübut yoxdur. 

- İcazənizlə belə bir sual verim. Bu gün Dövlət Katibi Sizin Xarici İşlər nazirinizə sual versə 

ki, siz həqiqətən də atəşkəsi istəyirsiniz, daha bir cəhd istəyirsiniz? Siz daha bir dəfə cəhd edərsiniz? 

- Bəli, biz hazırıq. Mən bunu dəfələrlə açıq demişəm. Biz bu gün atəşkəsi razılaşdırmağa hazırıq. 

Lakin, eyni zamanda, Ermənistan, onun baş naziri deməlidir ki, onlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya 

və Fransa tərəfindən işlənib hazırlanmış əsas prinsiplərə sadiqdir. İki gün bundan əvvəl Ermənistanın baş 

naziri dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin diplomatik həlli yoxdur. 

- Bununla bağlı müəyyən şərtlər olmalıdır. Siz heç bir əlavə şərtsiz atəşkəsə sadiq olarsınızmı? 

- Biz atəşkəs istəyirik, biz torpaqlarımızın qaytarılmağını istəyirik. Ermənistan BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinə, ABŞ, Fransa və Rusiyanın təqdim etdiyi sülh planına uyğun olaraq torpaqları 

boşaldacağına dair öhdəlik götürməlidir. Lakin o, bunu demir. 

- Cənab Prezident, Sizin ordunuzun hədsiz dərəcədə mülki əraziləri, evləri, yaşayış 

məntəqələrini, mağazaları hədəfə alması ilə bağlı ittihamlara necə cavab verərdiniz? Hətta Sizin 

yüksək texnologiyalı silahlarınızla çox mühüm bir kilsə də vurulub, son həftələrdə minlərlə adam 

ölüb və ya yaralanıb. 
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- Biz mülki şəxslərə hücum etmirik. Ermənistanın Gəncə şəhərinə qarşı onlarca adamın həlak 

olduğu ballistik raketlərlə törətdiyi amansız hücumdan, terror aktından sonra biz açıq şəkildə dedik ki, qisas 

alacağıq, lakin döyüş meydanında. Biz mülki şəxslərə hücum etmirik. Biz dini məkanlara hücum etmirik. 

Şuşada kilsədə baş verənlər ya səhv olub, - mən artıq buna açıq şəkildə münasibət bildirmişəm, - ya da bu, 

bizi günahlandırmaq üçün ermənilərin özləri tərəfindən törədilib. 

- Lakin, cənab Prezident, biz Dağlıq Qarabağın paytaxtının görüntüləri olan videoları, 

səhnələri görmüşük, orada bütün əhali zirzəmilərdə yaşamaq məcburiyyətindədir, hər 20 dəqiqədən 

bir artilleriya səsləri eşidilir, mülki şəxslərin yaşadığı şəhər dağılıb. Siz bütün şəhəri hərbi hədəf 

adlandıra bilməzsiniz. 

- Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın paytaxtı Xankəndidə hərbi hədəflər olub və bizim 

oraya hücumlarımız yalnız oktyabrın 9-dan əvvəl olub. Ondan sonra biz Dağlıq Qarabağda heç bir mülki 

şəxsə və ya şəhərə hücum etməmişik. Lakin onlar hücum ediblər. Siz onların Gəncədə etdiklərinin 

şəkillərini görmüsünüzmü? 

- İcazə verin, aydınlıq gətirim, Siz sentyabrın 27-dən oktyabrın 9-dək mülki şəxsləri hədəfə 

alırdınız? 

- Xeyr, biz qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın paytaxtı Xankəndidə hərbi infrastrukturu 

hədəfə alırdıq, çünki hərbi bazalar, hərbi infrastruktur şəhərdə yerləşir. 

- Sizin Türkiyə istehsalı olan dronlarınız, İsrail istehsalı olan hərbi avadanlığınız, Rusiya 

istehsalı olan yüksək texnologiyalı avadanlığınız var. Necə ola bilər ki, Siz bundan istifadə edirsiniz 

və eyni zamanda, mülki şəxsləri vurmursunuz? 

- Xeyr, bizim dronlarımız, - bu şəkillərin çoxu internetdə var, baxa bilərsiniz, - Ermənistan 

tanklarını və başqa silahları necə məhv edir. İndiyədək bizim dronlarımız 230-dan çox tankı məhv edib. 

Biz onların 6 ədəd S-300 hava hücumundan müdafiə sistemini, yüzlərlə zirehli texnikasını məhv etmişik. 

Biz dronlardan mülki şəxslərə qarşı istifadə etmirik. Bu, yanlış məlumatdır. 

- Gəlin, əsgərlər, döyüşdə olan qoşunlar barədə danışaq. Fransadan, Rusiyadan olan çoxsaylı 

mənbələr, həmçinin “New York Times”ın müstəqil jurnalistləri qətiyyətlə iddia edirlər ki, Türkiyə 

tərəfindən toplanmış və gətirilmiş yüzlərlə suriyalı silahlı Sizin müharibədə döyüşür. Niyə Sizin 

müharibədə - Azərbaycanda Türkiyənin dəstəklədiyi suriyalı silahlılar döyüşür? 

- Bu, daha bir feyk xəbərdir. Mən təəssüf edirəm ki, Rusiya və Fransa, yeri gəlmişkən, açıq şəkildə 

buna münasibət bildirən yeganə ölkələr belə məsuliyyətsiz bəyanatlar verdilər. Mən sübutlar, dəlillər tələb 

etdim və hələ də tələb edirəm. Müharibə 20 gündən çoxdur ki, yenidən başlayıb, indiyədək nə Rusiya, nə 

də Fransa tərəfindən bizə heç bir dəlil və ya sübut təqdim olunmayıb. 

- Dəlil “New York Times”dadır. Sizi beş gün əvvəlki məqaləyə yönləndirə bilərəm. Orada 

deyilir ki, Azərbaycanda qətlə yetirilmiş 57 suriyalı döyüşçü Türkiyə sərhədinin o biri tərəfində geri 

qaytarılaraq Suriyada dəfn olunub. Ailələrinin hamısı təsdiqləyiblər ki, onlar Sizin ordunuzla 

birlikdə döyüşmək üçün Azərbaycana getmişdilər. 

-Siz Prezident Trampın “New York Times”ı necə adlandırdığını bilirsiniz, xatırlayırsınız? Feyk 

xəbərlər. Bu, feyk xəbərdir. Heç bir dəlil, heç bir sübut yoxdur. Bizə dəlil verin, sadəcə.... 

- Maraqlıdır, Sizin yüz min əsgəriniz var. Suriyadan bir neçə qeyri-mütəşəkkil silahlı nəyinizə 

lazımdır? 

– Bəli, tamamilə doğrudur. 

- Sual olunur niyə? 

- Bizim onlara ehtiyacımız yoxdur. Mən elə bu barədə danışıram. Nizami orduda 100 min əsgər, 

üstəgəl bir neçə gün ərzində biz bəlkə də bundan 3 dəfə çox əsgər cəlb edə bilərik, üstəgəl müasir avadanlıq. 

Bizim heç bir muzdluya əsla ehtiyacımız yoxdur. Bu, sadəcə, ölkəmizin nüfuzuna xələl gətirmək və döyüş 

meydanında əsgərlərimizin mərdliyinin əhəmiyyətini azaltmaq məqsədi daşıyan feyk xəbərdir. 

- Cənab Prezident, gəlin bunun zamanı məsələsinə qayıdaq. Niyə biz hərbi əməliyyatları indi 

görürük? Niyə toqquşmalar görürük? Sizin hökumətinizi, Prezident olaraq Sizi tənqid edənlər 

deyirlər ki, Siz bu müharibədən ölkənizin daxilindəki problemlərdən, sosial məsələlərdən, iqtisadi 

tənəzzül, korrupsiya, COVID-19-dan diqqəti yayındırmaq üçün pərdə kimi istifadə edirsiniz. Siz, 

sadəcə, ola bilsin ki, bundan bir çox müxtəlif məsələlərdən narazı olan kütlənin diqqətini vətənpərvər 

döyüşə çəkmək üçün istifadə edirsiniz. 

- Xeyr, xeyr. Bu, tamamilə yanlışdır. Birincisi, bizim iqtisadi göstəricilərimiz dünyada ən 

yaxşılardan biridir. On ay ərzində Azərbaycanda iqtisadi geriləmə 4 faizdən azdır. Siz bunu öz ölkəniz və 
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ya Avropa ölkələri ilə müqayisə edə bilərsiniz. Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 7 faizdir. Bunu öz ölkənizlə 

müqayisə edin. Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 5 faizdir. Yenidən bunu müqayisə edin. Bizim ciddi 

sosial problemimiz yoxdur. COVID-19-la bağlı Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 

nümunə kimi göstərilir. Biz 30-dan çox ölkəyə dəstək - maliyyə dəstəyi, humanitar dəstək göstərmişik. 

İqtisadiyyatımız sabitdir. İqtisadiyyatımız davamlıdır. Sizin dediyiniz kimi, bəzi daxili problemləri ört-

basdır etmək üçün müharibəyə başlamağa ehtiyac yoxdur. Bu, qarşı tərəfdə belədir. Hazırda tamamilə 

iqtisadi və sosial problemlərin içində olan Ermənistanın diqqəti yayındırmağa ehtiyacı var. Aparıcı 

müxalifət partiyasının liderini həbs edən Ermənistanın baş naziridir. O, iki sabiq prezidenti təqib edir. 

- Lakin, cənab Prezident, biz bilirik ki, Sizin hökumətiniz daxilində insan haqlarının 

pozulması, söz azadlığının sıxışdırılması ilə bağlı bəzi ittihamlar var, xüsusilə, korrupsiya və həm 

hökumətdə, həm də bir çox korporativ strukturlarda ailə idarəçiliyi ilə bağlı. Bu, ictimaiyyətinizin, 

ya da ictimaiyyətinizin bəzi üzvlərinin, bəzi insanların yol verdiyi qanun pozuntuları hesab olunan 

hallardan diqqətini yayındırmaq üçün deyil? 

- Xeyr, korrupsiya var və biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Biz geniş iqtisadi islahatlar proqramı 

təqdim etmişik. Son vaxtlarda bir çox insanlar, bir çox hökumət rəsmiləri və yüksək rütbəli rəsmilər 

korrupsiya ittihamı ilə həbs olunublar. Korrupsiya hər yerdə var və biz bununla mübarizə aparırıq. Ailə 

idarəçiliyinə gəlincə, mən bir daha sizin öz ölkənizə diqqət çəkmək istəyirəm, orada mühüm vəzifələri ata 

və oğul tutmuşdu. Buş ailəsi, Klinton ailəsi, ər və arvad, Kennedi ailəsi və bir çox başqa ölkələrdə. Beləliklə, 

bu, ABŞ-da baş verənlərdən fərqlənmir. 

- Lakin onların hamısı demokratik və şəffaf şəkildə seçilmişdilər. 

- Bəli, xüsusilə ABŞ Ali Məhkəməsinin qərarı ilə seçilmiş Buş. 

- Siz Amerika siyasətini bilirsiniz, cənab Prezident. 

- Bilirəm. Mən hazırlıqlı adamam. 

- Gəlin indi ABŞ-a keçək. Siz bu gün və gələcəkdə Dövlət Katibi Pompeonun nə etməyini 

görmək istəyərdiniz? Dövlət Katibi Pompeo və ABŞ-la bağlı bəzi tənqidlər səsləndirilib ki, onlar 

kifayət qədər bu məsələ ilə məşğul olmayıblar. Bilirəm ki, Rusiya kifayət şəkildə cəlb olunub. Türkiyə 

müxtəlif yollarla cəlb olunub, hətta İran yardım təklif edir. ABŞ kifayət qədər iş görübmü? Siz ABŞ-

ın daha çox iş görməsini görmək istəyərdinizmi? Siz rəsmi Vaşinqtonun nə etməyini istəyərdiniz? 

- Düşünürəm ki, ABŞ Minsk qrupunun üç həmsədrindən biri olaraq tərəflərə razılığa gəlməyə 

yardım etmək üçün ATƏT-in mandatına sahibdir. Razılaşma beynəlxalq hüquqa əsaslanmalıdır. Bu, mənim 

nə istədiyimə, ya da Ermənistanın baş nazirinin nə istədiyinə əsaslanmamalıdır. O, beynəlxalq hüquqa 

əsaslanmalıdır. Dağlıq Qarabağ ABŞ və bütün başqa ölkələr tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi 

tanınıb. Mən Dövlət Katibi Pompeodan nə gözləyə bilərəm – birincisi, baş nazir Paşinyanın nümayəndəsinə 

desin ki, “diplomatik həll yoxdur” kimi bəyanatlar yanlış və təhlükəlidir. İkincisi, Ermənistanın baş 

nazirinin “Qarabağ Ermənistandır” kimi bəyanatları təhlükəli və yanlışdır. Onlar məntiqli olmalıdırlar. 

Onlar işğal olunmuş ərazilərdən çıxmaqla bağlı bizə vaxt cədvəli verməlidirlər. Onlar ermənilərlə 

azərbaycanlılar arasında Dağlıq Qarabağ ərazisində sülh şəraitində birgəyaşayışa razılıq verməlidirlər və 

münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək cəhdlərinə son qoymalıdırlar. Onlar Rusiyadan birbaşa hərbi iştirakı 

xahiş etməyə son qoymalıdırlar. Bu, səmərəsizdir. Bütün bu vaxt ərzində Ermənistan baş nazirinin bütün 

cəhdləri Rusiyadan Azərbaycana qarşı döyüşmək üçün qoşun göndərməyi xahiş etmək olub. Bu, çox 

təhlükəlidir. 

- Bu məsələ ilə bağlı Dövlət Katibi Pompeonun tənqidi fikirləri var. O, açıq şəkildə deyir ki, 

əlbəttə, ABŞ-ın və Türkiyənin bir çox sahələrdə ortaq maraqları var. O deyir ki, Türkiyənin Sizin 

səylərinizi dəstəkləməyi problemə səbəb olur, məsələni daha da alovlandırır. Sizin buna 

münasibətiniz necədir? 

– Türkiyə Azərbaycana siyasi dəstək verir. O, bizim ən yaxın müttəfiqimiz və dostumuzdur. Biz 

qürurlu və xoşbəxtik ki, belə böyük ölkə bizim tərəfdaşımızdır. Hər bir ölkənin dostu və müttəfiqlərinin 

olmasına haqqı var. Ermənistanın öz müttəfiqləri var. 

– Ancaq Türkiyə müharibəyə çağırış edir. Türkiyə deyir ki, hərbi yol lazımdır. 

– Xeyr, qətiyyən! Buna dair heç bir dəlil belə yoxdur. Türkiyə yalnız siyasi dəstək verir və bu, 

kifayətdir. Çünki Türkiyə deyəndə ki, onlar Azərbaycanın yanındadırlar və Azərbaycan tək deyil. Ola bilsin 

ki, bu, münaqişəyə müdaxilə etmək və öz maraqlarını təmin etmək istəyən hər kəsə bir mesajdır. 
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– Bir müddət əvvəl Sizinlə söhbət edərkən mühüm bir fikir irəli sürmüşdünüz, Dövlət Katibi 

Pompeo ilə müzakirələrinizdə demişdiniz ki, diplomatik həll var. Siz bu böhranın diplomatik həllinin 

olduğuna inanırsınızmı? 

– Bəli, inanıram. Əks halda mən 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etməzdim. Siz deməyə çalışırsınız 

ki, müharibəni mən başlamışam. Əgər müharibəyə mən başlamışamsa, niyə 17 il gözləyirdim. Azərbaycan 

Ordusu artıq azı 10 ildir ki, yaxşı hazırlaşıb. Ona görə də, diplomatik həll masa üzərindədir. Ermənistan 

Dağlıq Qarabağ ətrafındakı əraziləri boşaltmalıdır. Azərbaycanlılar həmin ərazilərə qayıtmalıdırlar, sonra 

ermənilərlə sülh və ləyaqət şəraitində yaşamalıdırlar. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. 

– Beləliklə, Siz deyirsiniz ki, diplomatik həll üzərində hərbi həll elementi var? 

– Mən dedim, arzu edirəm ki, hərbi həll bu gün dayansın və biz danışıqlar masasına keçək. Əfsuslar 

olsun ki, bu hərbi amil çoxlu ziyan və qurbanlara səbəb olur. Ona görə də, substantiv danışıqlara, – bütün 

bu illər ərzində Ermənistanın etmək istədiyi kimi imitasiyaya yox, - substantiv danışıqlara nə qədər tez 

başlasaq, həll yolu bir o qədər tez tapılar. Həll yolu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə əsaslanır. 

– Ölkənizin, regionun hüdudlarından kənarda olan bəzilərinin narahatlıqları var. Bəlkə də 

bu, Sizi də narahat etməlidir ki, mövcud hüdudda olan münaqişə regional problemə çevrilə bilər. 

Türkiyənin real maraqları var, Rusiyanın real maraqları var, İranın real maraqları var. Siz həm 

iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən nüfuzu olan bir ölkə kimi başlamasına rəvac verdiyiniz bu regional 

burulğanda mövqeyinizin itirilməsini riskə atmırsınızmı? 

– Münaqişə ərzində bizim bütün səylərimiz aktiv fazaya mümkün qədər tez son qoymaq məqsədi 

daşıyıb. Biz münaqişə genişlənsin deyə münaqişənin hər hansı formada beynəlmiləlləşdirilməsinin 

tamamilə əleyhinəyik. Ermənistanın etmək istədiyi məhz budur. Qeyd etdiyim kimi, onlar Rusiyadan 

münaqişə bölgəsinə hərbçilər göndərməyi xahiş etdilər. Bu, tamamilə səmərəsiz və beynəlxalq hüquqa 

ziddir. Biz başqa ölkələrin müdaxilə etməsini istəmirik. 

– Lakin Ermənistanda artıq Rusiyanın hərbi bazası var, bu, qeyri-qanuni deyil. 

- Bəli, o, Ermənistandadır, Dağlıq Qarabağda yox. Onlar ruslardan Dağlıq Qarabağa qoşun 

göndərmələrini xahiş edirdilər. Biz bu barədə bilirik. Ona görə də bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, 

bütün region ölkələri və bütün ölkələr münaqişədə birbaşa iştirakdan kənarda qalmalıdırlar. Kömək etmək 

istəyənlər və mandatı olanlar, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistanı inandırmalıdırlar ki, - 

ümidvaram ki, bu gün Vaşinqtonda bu, baş verəcək, - təcavüzə son qoysun, atəşkəsə sadiq olsun və 

torpaqları boşaldacaqlarına dair öhdəlik götürsün. Onlar bunu etmirlər. 

- Körfəz müharibəsi zamanı belə fikir var idi ki, bütün bunlar neftə görədir. Döyüş bölgəsinin 

təqribən 50-60 mil yaxınlığında Sizin neft kəmərləriniz, enerji kəmərləriniz var. Siz çox mühüm 

enerji kəmərləri və qovşaqlarının bu və ya digər dərəcədə zərər çəkə biləcəyindən narahatsınızmı? 

Faktiki olaraq bu, bəlkə də, Sizin ordunuzu bu müharibəni aparmağa vadar edir? 

– Əslində, biz narahatıq. Çünki biz Ermənistanın yüksək rütbəli rəsmilərinin bəyanatlarını eşitmişik 

ki, onlar bizim strateji neft infrastrukturumuza, o cümlədən kəmərlərə və Bakının Səngəçal qəsəbəsində ən 

böyük neft-qaz terminalına hücum edəcəklər. Belə bir hadisə Ermənistanın bizə hücum etdiyi vaxt, iyul 

toqquşmaları zamanı Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməli olan qaz kəmərinin 15 kilometrliyində 

baş vermişdi. Beləliklə, Azərbaycandan Avropaya və dünyaya neft-qaz təchizatını pozmaq Ermənistanın 

planları idi. 

– Beləliklə, hazırda Sizin etdikləriniz bu cür təhdidlərə son qoymaq, iqtisadi maraqlarınızı 

müdafiə etmək üçündür? 

– Xeyr, biz özümüzü müdafiə edirik. Bilirsiniz ki, bizim Bakıdan Aralıq dənizinə neft kəmərimiz 

2006-cı ildə istismara verilib və heç bir fasilə olmadan işləyir. Bizim Azərbaycandan Türkiyəyə qaz 

kəmərimiz 2007-ci ildə istismara verilib. Azərbaycanı avropalı istehlakçılarla birləşdirən böyük kəmərin 

yəqin ki, bir neçə aya, hətta daha tez açılması planlaşdırılır. Ona görə də, kəmər artıq qorunduğu halda, niyə 

biz kəməri qorumaq üçün müharibəyə başlamalıyıq. Kəməri dayandırmaq və Azərbaycana iqtisadi ziyan 

vurmaq istəyən Ermənistandır. 

- Siz Prezident Trampın və onun administrasiyasının münaqişə ilə bağlı söylədiklərindən 

məmnunsunuzmu? O, Türkiyəni tənqid edib. Açığı, o, hər iki tərəfi tənqid edib. O, ABŞ-dakı çox 

böyük erməni diasporunu öz tərəfinə çəkmək istəyir. Burada siyasi elementlər də var. Sizcə, ABŞ öz 

rolunun öhdəsindən yaxşı gəlir? 

– Düşünürəm ki, Prezident Trampın münaqişənin həlli ilə bağlı gördüyü işlər beynəlxalq 

münasibətlərə tam uyğundur. Biz bununla bağlı onun mövqeyini, şəxsi fikirlərini tam dəstəkləyirik. Biz 
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görürük ki, ABŞ-ın mövqeyi balanslaşdırılmışdır və bu, belə də olmalıdır. Çünki ABŞ vasitəçidir. Prezident 

Trampın Türkiyə ilə bağlı tənqidi fikirlərinə gəlincə, yeri gəlmişkən, mən bunu mətbuatda görməmişəm. 

Lakin onun fikirləri konstruktiv olub. ABŞ tərəf tutmur. Eləcə də digər həmsədrlər tərəf tutmamalıdırlar. 

Biz çox böyük erməni icmasının təkcə Amerikada deyil, həmçinin Fransa və Rusiyada daxili siyasətə 

təsirinin olduğunu, çoxlu lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu, indi Azərbaycan əleyhinə var gücü ilə 

fəaliyyət göstərdiyini və onların göstərə biləcəyi təzyiqin səviyyəsini başa düşürük. Lakin, eyni zamanda, 

Prezident Trampın açıq siyasəti burada - Azərbaycanda təkcə mənim tərəfimdən deyil, xalqımız tərəfindən 

də dəstəklənir. 

– Cənab Prezident, Siz siyasəti bilirsiniz və hesab edirəm ki, Amerika siyasətini də bilirsiniz. 

On gündən sonra mühüm prezident seçkisi keçiriləcək. Vaşinqtondakı diplomatiyaya qarşı olan 

ovqatı müəyyən edərkən, Sizcə “bəlkə diplomatik uğur ola bilər” ideyası Vaşinqtondakı siyasətçilərin 

ağlındadır və bunu nəzərə alaraq, prosesi irəli aparmaq üçün hər hansı motivasiyanı normal qəbul 

edirsiniz? 

– Düşmənçiliyə son qoymaq üçün istənilən motivasiya bizim tərəfimizdən dəstəklənir. Düşünürəm 

ki, bu gün Vaşinqtondakı görüşün çox yaxşı nəticəsi onda ola bilər ki, Ermənistan sülh yolu ilə həllə sadiq 

olsun, bizə hücum etməyi dayandırsın və qoşunları geri çəkəcəyinə dair öhdəlik götürsün. 

- Sizcə bu diplomatik cəhd ABŞ-da prezident seçkilərinə dair siyasət ilə əlaqəlidir? 

- Mən bilmirəm. Hesab edirəm ki, Amerika seçiciləri səslərini Amerika üçün ən yaxşı nədir 

yanaşmaları və ehtimalları əsasında verəcəklər. Düşünmürəm ki, Qarabağ münaqişəsi amerikalıların 

narahat olduğu bir məsələdir. Ola bilsin onların əksəriyyəti, hətta bu haqda bilmirlər. Lakin, əlbəttə ki, 

Amerika super gücdür, o, bu münaqişənin həllində çox mühüm söz sahibidir. Bizim mövqeyimiz ondan 

ibarətdir ki, Amerika vasitəçi olaraq bitərəf olmağa davam etməlidir, yenə də və daha da çox hər iki tərəfi 

ortaq qərara yaxınlaşdırmağa çalışmalıdır. 

- Növbəti iki dəqiqədə müsahibəni yekunlaşdıracağımıza görə icazə verin, bununla bağlı bir 

söz deyim. Nəyə görə bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarını maraqlandırmalıdır? Hesab edirəm Siz, çox 

güman ki, haqlısınız. Amerikalıların əksəriyyəti Dağlıq Qarabağı xəritədə tapa bilməzlər. Lakin 

Sizin üzləşdiyiniz strateji məsələlər, siyasi, mədəni, demoqrafik məsələlər var. Əgər indi ABŞ 

insanları ilə danışsaydınız və desəydiniz ki, bağışlayın, bilirəm ki, Sizi qarşıda prezident seçkiləri 

gözləyir, beysbol üzrə final yarışları gözləyir, lakin Siz bu məsələyə də diqqət yetirməlisiniz. Siz 

onlara nə deyərdiniz və biz nəyə görə bu məsələ ilə maraqlanıb, onu nəzərdən keçirməliyik? 

- Mən deyərdim ki, Azərbaycan həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həqiqi tərəfdaşı olub. Biz 

beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə bir yerdəyik, biz Əfqanıstanda bir yerdəyik, biz hərbi qulluqçularımızı 

Əfqanıstanda saxlayırıq və bununla sülhməramlı əməliyyatlara öz töhfəmizi veririk. Bizim gündəliyimizdə 

enerji təhlükəsizliyi kimi mühüm məsələ var. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın enerji təchizatı 

marşrutlarını şaxələndirmək səylərini həmişə dəstəkləmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının güclü dəstəyi 

ilə biz önəmli layihələri tamamlaya bilmişik. Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox güclü 

tərəfdaşlıq münasibətləri var. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı dost hesab edir və biz həqiqətən də 

dostuq. Ona görə burada sülhün olması Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağındadır. Azərbaycan 

müstəqilliyini gücləndirərək müstəqillik yolunda irəliləməyə davam edir. Biz Avropa ilə Asiya arasında 

nəqliyyat, enerji qovşağında yerləşirik. Bizim siyasi önəmimiz artır. Buna görə Azərbaycan Birləşmiş 

Ştatlar üçün, Birləşmiş Ştatlar isə Azərbaycan üçün mühüm tərəfdaşdır. 

- Beləliklə, Sizin ölkənizdə, regionunuzda sabitlik, siyasi, iqtisadi və sair nöqteyi-nəzərdən 3-

5 min mil məsafədə bizim üçün də yaxşı ola bilər. 

- Bəli, Amerika super gücdür. Məsafənin heç bir fərqi yoxdur. Hesab edirəm ki, müasir, dünyəvi, 

dost müsəlman ölkəsi bizim dostlarımız üçün də böyük bir aktivdir. Müstəqilliyin lap ilk illərindən bəri 

Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Sizə deyə bilərəm ki, bu gün bizim 

ikitərəfli əməkdaşlığımız bəlkə də, ən yüksək səviyyədədir. Ümid edirik ki, bu gün Vaşinqtondakı görüş 

Ermənistanı təcavüzü dayandırmağa, işğalı dayandırmağa inandırmaq üçün önəmli olacaqdır və sonra da 

torpağımıza sülh gələcəkdir. 

- Bu müsahibənin əvvəlində dediyiniz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ermənistanı çox 

dəstəkləyirlər. 

- Bəli. 
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- Orada xristian dininə, kilsələrə dəstək var. Diaspora görə uzun illər bundan öncə 

Türkiyənin onlara verdiyi cəzaya görə dəstək var. Siz bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 

ermənilərə qarşı yaxşı emosional münasibət var. 

- Bəli, mən bunu bilirəm. Mən əvvəl də demişəm ki, biz bilirik, ölkələrin daxili siyasəti var və 

erməni lobbi təşkilatları fəaliyyət göstərir. Lakin beynəlxalq münasibətlərə aid məsələlərə baxdıqda 

prinsiplər olmalıdır. Bu emosiyalar, hisslər, xoş məramın digər ifadəsi, - bunlar fərqlidir, - ailədə nahar 

yeməyində ola bilər. Lakin beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan və 

Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş əraziləri var. İşğala son qoyulmalıdır. Amerikada, Fransada, Rusiyada 

yaşayan erməniləri, varlı insanları Dağlıq Qarabağdakı ermənilər, onların yoxsulluq içində necə yaşaması 

maraqlandırmır. 

- Yəqin ki, bu məsələdə onlar Sizinlə razılaşmazlar, lakin bu normaldır. İki yekun sual. Gəlin 

prezident siyasətinə qayıdaq. Sabiq vitse-prezident Co Bayden 10 gün müddətində yeni seçilmiş 

prezident ola bilər. O, vitse-prezident olanda onunla hər hansı bir təmaslarınız olubmu? Sizin 

fikrinizcə, Bayden administrasiyası regionunuzdakı münaqişəyə necə münasibət göstərəcək? 

- Bəli, mən vitse-prezident Baydenlə dörd il bundan əvvəl Vaşinqtonda Prezident Obama tərəfindən 

təşkil olunan Nüvə Sammitində görüşmüşəm. Mənim cənab Baydenlə ikitərəfli görüşüm olub. Mən onun 

regional məsələlərə dərindən cəlb olunduğunu gördüm. Biz ikitərəfli münasibətlərimizin bir çox 

məsələlərini, əlbəttə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasını da müzakirə etdik. Sizə 

deyə bilərəm ki, Obama administrasiyası Dağlıq Qarabağ məsələsində çox fəal idi. Buna görə mən əminəm 

ki, cənab Bayden və onu dəstəkləyən insanlar bu haqda yaxşı məlumatlıdırlar. Beləliklə, mənim onunla 

görüşümdən çox yaxşı xatirələrim var. 

- Sizcə o, Sizin mövqeyinizi dəstəkləyəcək? Yoxsa o, Ermənistanı dəstəkləyəcək? Çox güman 

ki, o, müharibəyə qarşı çıxacaq. Yəqin ki, o, atəşkəs üçün, diplomatiya üçün çağırış edəcək. Sizcə, 

bu, normal yanaşma olacaq? 

- Hesab edirəm, bizim müzakirə etdiklərimizi Amerikada, Fransada və Rusiyada erməni lobbi 

təşkilatlarını nəzərə alaraq Azərbaycan üçün ən yaxşı vəziyyət ondan ibarət olardı ki, bu üç ölkənin 

rəhbərləri münaqişə ilə bağlı bitərəf qalsınlar və tərəf tutmasınlar. Əslində, onların mandatı da onlardan 

bunu tələb edir. Onlar tərəf tutsalar, vasitəçi ola bilməzlər. Biz ABŞ-ın xarici siyasət komandasından 

gələcəkdə də bitərəf və obyektiv olmağı gözləyirik. 

-Yekun olaraq, cənab Prezident, Sizin gələcək üçün proqnozunuz nədir? Mən regionunuzu, 

ölkənizi, Ermənistanı nəzərdə tuturam. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda, 90-cı illərinin əvvəlində 

dəhşətli hadisələr baş vermişdi, 10 minlərlə insan qətlə yetirilmişdi. Bəs, indi necə? Əlavə on minlərlə 

insan öldürüləcək? Daha çox dağıntılar olacaq? Siz hadisələrin gələcək inkişafını necə görürsünüz? 

- İndi nəyin baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Bu, təkcə bizdən asılı deyil. Çünki 

müharibəni bir ölkə aparmır. Bu, birtərəfli proses deyil. Lakin mən sizə regionu necə görmək istədiyimi 

deyə bilərəm. Mən Cənubi Qafqaz regionunun dərindən inteqrasiya olunmasını, digər Cənubi Qafqaz ölkəsi 

olan Gürcüstanla strateji münasibətlərimizin gələcəkdə müəyyən vaxtda Azərbaycan və Ermənistan 

arasında münasibətlər üçün müəyyən mənada örnək ola bildiyini görmək istəyirəm. Çünki bütün 

müharibələr dayanır və sülh gəlir. Biz bilirik necə... 

-Siz bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasını mümkün hesab edirsiniz? 

- Bəli, əlbəttə ki. 

- Siz diplomatik cavabın tapılmasının mümkün olduğunu hesab edirsiniz? 

- Mən tamamilə əminəm. Lakin bu Ermənistan tərəfinin iradəsindən asılı olacaqdır. İkinci Dünya 

müharibəsindən sonra nə baş verdi. Almaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları biri-birilərini öldürürdülər. 

Sovet İttifaqı və Almaniya bir-birilərini öldürürdülər. On milyonlarla insan öldürülmüşdür. Lakin indi 

baxın, bu, artıq yaddaşda deyil. Bu, düşmənçiliyə təhrik etmir. Nəyə görə ermənilər və azərbaycanlılar 

Gürcüstanda, Rusiyada, Ukraynada, bir çox digər ölkələrdə birlikdə yaşadığı kimi, Dağlıq Qarabağ 

regionunda birlikdə yaşaya bilməzlər? 

-Beləliklə, hər iki tərəfin hüquqlarını tanıyan sülh ola bilər? 

- Bəli. Elədir ki, var. Bu, məntiqli baza əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində və 

Azərbaycanın erməni əhalisinin hüquq və maraqlarının tam müdafiəsi ilə olmalıdır. Hesab edirəm ki, bunu 

etmək mümkündür. 

-Cənab Prezident, bu uzun müsahibəyə görə çox sağ olun. Əminəm ki, bu, nəinki təkcə məni, 

Amerika ictimaiyyətini də məlumatlandıracaq. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən əhaliyə müraciət: Hərbi sirri düşmənə vermə! 

 

[09:50] 25.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrimiz, hərbi obyektlər, onların 

təyinatı, silahlı birləşmələrin strateji, operativ və səfərbərlik üzrə yerləşdirilməsi, hərbi hissələrin təşkilati 

strukturu, şəxsi heyətinin sayı barədə fotoşəkillər, audio-video materiallar və digər informasiyaların sosial 

şəbəkələrdə paylaşılması ilə əlaqədar əhaliyə müraciət ünvanlayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinə istinadla xəbər verir ki, nazirliyin bununla əlaqədar paylaşdığı 

məlumatlandırıcı fotolarda hərbi sirrin yayılmaması və düşmənin əlinə keçməməsi üçün diqqətli olmağın, 

bu barədə fotoşəkillər, audio-video materiallar və digər informasiyaların sosial şəbəkələrdə 

paylaşılmamasının vacibliyi diqqətə çatdırılır. 

Hazırda ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatlar apardığı, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdiyi və 

ərazilərimizi işğaldan azad etdiyi bir dövrdə hər kəs vətəndaş məsuliyyətini dərindən dərk etməli, ayıq-

sayıq olmalı, Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyinə və cəbhədə əməliyyat şəraitinə xələl 

gətirə biləcək addımlardan çəkinməlidir. 
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Qoşunlarımız Xocavənd, Qubadlı və Laçın rayonları ərazisində düşmənə ciddi zərbə 

vuraraq yeni mövqelərə irəliləyib 

 

[08:30] 25.10.2020  

 

Oktyabrın 24-ü gün ərzində və 25-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut, 

Qubadlı və Laçın istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən 

qoşunlarımızı atıcı silahlar, tanklar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələri əməliyyat 

planına uyğun əsas istiqamətlərdə döyüş fəaliyyətlərini davam etdirərək nəzarətə götürülən əraziləri bir 

qədər də genişləndirib. 

Qoşunlarımız cəbhənin Xocavənd, Qubadlı və Laçın rayonları ərazisində düşmənə atəşlə ciddi 

zərbə vuraraq onun müqavimətini zəiflədib və müxtəlif istiqamətlərdə yeni mövqelərə irəliləyib. 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə və Xocavənd 

istiqamətlərində yerləşən bölmələrinin atəşə tutması nəticəsində düşmənin canlı qüvvə baxımından çoxlu 

sayda ölən və yaralananı var. Onun döyüş sursatının tükəndiyi, artilleriya qurğularının isə sıradan 

çıxarıldığı məlum olub. 

Qubadlı istiqamətinə gətirilən Ermənistan silahlı qüvvələri 543-cü alayının 1-ci taborunun 

bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilib. 

Ermənistanın Kotayk vilayətinin Tsaxkadzor yaşayış məntəqəsindən Dağlıq Qarabağa göndərilən 

ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilərin böyük hissəsi bölmələrimizin atəş zərbəsi nəticəsində məhv edilib. 

Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 

düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 2 tank, 2 PDM, 4 D-30 haubitsa topu, 1 2A36 “Qiasint-B” 

topu, 7 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 
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Cəbhəboyu ərazilərdə raket, top mərmiləri və dronlar zərərsizləşdirilib 

 

[02:43] 25.10.2020  

 

2020-ci il oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə 

Milli Agentliyinə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Naftalan və Tərtər 

rayonları ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi 

sistemindən 34 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzindən 1 

müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 35 çağırış əsasında Agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Hacılar, Hüsülü, Muğanlı, Rəncbərlər, Təzəkənd 

kəndləri, Ağdam rayonunun Alıbəyli kəndi, Quzanlı və Səfərli qəsəbəsi, Bərdə rayonunun Qazaxlar və 

Təhlə kəndləri, Beyləqan rayonunun Dünyamalılar kəndi, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi, Goranboy 

rayonunun Təklə kəndi, Naftalan rayonunun Qaşaltı, Tərtər rayonunun Azadqaraqoyunlu, Düyərli, Köçərli, 

Qazyan, Xoruzlu kəndləri, Şıxarx qəsəbəsi, M.Ə.Sabir və Nizami küçələrinə Daxili İşlər Nazirliyinin 

əməkdaşları ilə birlikdə 28 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. 

Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 9 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 2 ədəd hərbi 

məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator və 31 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar 

olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 2 ədəd raket, 8 ədəd top mərmisi və 2 ədəd dron 

zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 14 min 496 nəfər 

mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 
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24 oktyabr 
 

Hikmət Hacıyev: 15 yaşınadək uşaqların əsgər kimi işə götürülməsi müharibə cinayətidir 

 

[22:39] 24.10.2020  

 

Videoda Ermənistanın uşağı əsgər kimi işə götürdüyü göstərilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi Tvitter hesabında 

yazıb. 

Hikmət Hacıyev bildirib: “15 yaşınadək uşaqların əsgər kimi işə götürülməsi və istifadəsi beynəlxalq 

humanitar hüquqlar - müqavilələr və qanunlar baxımından qadağandır və ICC tərəfindən müharibə 

cinayətləri kimi təyin olunur”. 
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Düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib 

 

[22:37] 24.10.2020  

 

Düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 
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Ermənilər müharibədə uşaqlardan da istifadə edirlər 

 

[21:34] 24.10.2020  

 

Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi ölkənin orta yaşlı və qoca sakinləri ilə yanaşı, yeniyetmələri də 

Dağlıq Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlara cəlb edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, işğalçı ölkə rəhbərliyinin beynəlxalq konvensiyaları və normaları kobud 

şəkildə pozmasını sübut edən videogörüntülər sosial şəbəkələrdə elə ermənilərin özləri tərəfindən yayılıb. 

Görüntülərdə erməni hərbçilərinin 12-13 yaşlı yeniyetmədən istifadə etdiyi əks olunur. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, ermənilər Azərbaycan Ordusuna qarşı döyüşlərdə yeniyetmələrdən də 

istifadə edirlər. Bununla da döyüş meydanında heç bir qanun tanımayan düşmənin çoxsaylı beynəlxalq 

qanunları, o cümlədən BMT-nin, UNICEF-in, Paris konvensiyasının uşaq hüquqları ilə bağlı sənədlərini və 

normalarını pozması sübuta yetirilir. 

Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hərbi xidmətə 

çağırılmış orta yaşlılarla və qocalarla görüşünü əks etdirən videogörüntülər yayılmışdı. 

Paşinyanın orta yaşlı, qoca əsgərlər qarşısındakı “ürəyinizdə qələbə ilə gedin” şüarını səsləndirməsi 

hərbi qulluq üçün yararlı olmayan bu şəxslərin cəbhəyə yola salındığını göstərir. 
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Fransalı deputat: Hər kəsin dolğun məlumatlara sahib ola bilməsi üçün Azərbaycanın da 

mövqeyinin yayılması ədalətli olardı 

 

[20:19] 24.10.2020  

 

Ermənistanla Azərbaycan arasında qarşıdurma davam etdiyi bir vaxtda “Le Figaro” qəzeti 

Azərbaycan Prezidenti ilə ölkəsinin mövqeyini çatdıran müsahibə dərc edir. Kütləvi informasiya 

vasitələrində Ermənistanın rəyinə əsaslanan şərhləri oxuyur və eşidirik, hər kəsin daha dolğun məlumatlara 

sahib ola bilməsi üçün isə Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin də yayılmasını ədalətli hesab edirəm. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Fransa-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun vitse-

prezidenti Jerom Lamber Prezident İlham Əliyevin “Le Figaro” qəzetinə müsahibəsindən sonra özünün 

“Facebook” səhifəsində paylaşıb. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Jerom Lamber qeyd edib ki, münaqişə 1990-cı illərin 

əvvəlindən Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsinin - Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və onun ətrafındakı 

7 rayonun işğal edilməsindən qaynaqlanır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın hərbi yolla işğal 

etdiyi Azərbaycan ərazilərini dərhal tərk etməsinə dair qətnamələrinə baxmayaraq, 30 ildir işğal davam 

edir. Əlbəttə ki, Fransa bu qətnamələrə ABŞ, Rusiya və Çin ilə birlikdə səs verib və ölkəmiz beynəlxalq 

birliyin qərarlarının tətbiqinə nail olmaq üçün vasitəçiliyə cəhd edib. Ancaq indiyə qədər bu vasitəçilik heç 

bir nəticə verməyib. Azərbaycan ərazilərinin işğalı dünyanın heç bir ölkəsi tərəfindən qəbul edilmir. Ancaq 

daxili siyasi səbəblərdən bu münaqişənin davam etməsində yalnız Ermənistan maraqlıdır. 

Bu işğal illərində çoxsaylı insidentlər oldu. Ancaq Azərbaycanın işğal zonasında və bu zonadan 

kənarda olan şəhərlərinin bombalanması kimi intensiv səviyyəyə çatmamışdı. Vəziyyətin belə 

gərginləşməsi narahatedicidir. 

Fransız deputat “Facebook” səhifəsində Azərbaycan Prezidentinin “Le Figaro” qəzetində çıxan 

müsahibəsini paylaşıb. 

 

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris  
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Anar Eyvazov: Erməni hərbçilərinin vaxt itirmədən silahı yerə qoyması və təslim olması tövsiyə 

edilir  

 

[20:13] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də gün ərzində və 24-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut və 

Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlardan, 

minaatanlardan və toplardan atəşə tutan düşmən yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən və digər artilleriya 

qurğularından istifadə edərək, həmçinin Tərtər, Bərdə, Goranboy və Naftalanı atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 24-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov qeyd edib ki, Azərbaycan Ordusunun Laçın və Qubadlı istiqamətlərində həyata 

keçirdiyi əməliyyatlara qarşı mütəşəkkil müqavimət göstərə bilməyən və döyüş mövqelərini itirərək geri 

çəkilməyə məcbur edilən düşmən Ermənistanın Gorus və Qafan rayonları ərazisindən raket və artilleriya 

qurğuları ilə Laçın və Qubadlı ərazilərini güclü atəşə məruz qoyub. Ermənistan tərəfinin bu təxribatı 

törətməkdə məqsədi Azərbaycan Ordusunu cavab tədbirləri olaraq Ermənistan ərazisinə atəş açmağa təhrik 

etməkdir. 

Bildirilib ki, Azərbaycan Ordusu əməliyyat planına uyğun olaraq cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 

əks-hücumu davam etdirir. Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələrinə ciddi atəş zərbələri endirilib, onun silah-sursat və yanacaq anbarları sıradan çıxarılıb. 

Kommunikasiya xətləri nəzarətə götürülüb, dayaq məntəqələri dağıdılıb. Könüllülərdən ibarət dəstələri və 

döyüş texnikası məhv edilərək bir neçə vacib yüksəkliklər azad edilib. Sünik-Zəngilan yolunda hücum 

etməyə cəhd göstərən düşmən bölmələrimizin sərt müqaviməti ilə rastlaşaraq geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Düşmən qüvvələrindən əsir götürülənlər var. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, bundan başqa, Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi 

hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi və Ağdərə rayonu istiqamətində bir pilotsuz uçuş aparatı 

Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilib. Cəbrayıl rayonu istiqamətində 

düşmənə məxsus "BZEZ" zərbə pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən aşkarlanaraq xüsusi texniki 

vasitələrlə yerə endirilib və ələ keçirilib. 

Hazırda bütün cəbhəboyu döyüşlər davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Ordusunun əks-həmlə əməliyyatı başlandıqdan sonra döyüş 

sahəsində aciz qalan düşmən bütün vasitə və resurslardan istifadə etməklə informasiya mühitində 

dezinformasiya və təxribat xarakterli məlumatlar yayır. Düşmən rəsmiləri guya ordumuzun texnika itirdiyi, 

xüsusi təyinatlı bölmələrimizə ziyan vurulduğu, bir pilotsuz uçuş aparatının Ermənistan ərazisində 

vurulması, digərinin isə İran ərazisinə keçdiyi və bu ölkə tərəfindən qoşunlarımıza qarşı atəş açılması kimi 

feyk məlumatlar verməklə vəziyyətin gedişatına təsir etməyə çalışır. Onlar çoxsaylı feyk foto və videolar 

yaymaqla, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Ordusu barədə mənfi rəy formalaşdırmağa cəhd edirlər. 

Anar Eyvazov deyib: Bildiririk ki, peşəkar Azərbaycan Ordusu yalnız düşmənin silahlı birləşmələrini 

və legitim hərbi obyektləri hədəfə alır. Bu hədəflər dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilir. Azərbaycan 

Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin ictimaiyyətə təqdim etdiyi foto və video görüntülər də buna əyani 

sübutlardır. Hər bir Azərbaycan əsgəri mülki şəxslərlə, hərbi əsirlərlə və düşmən meyitləri ilə davranış 

qaydalarını mükəmməl bilir. Onlara qarşı beynəlxalq humanitar hüququn prinsip və normalarına, eləcə də 

Cenevrə konvensiyalarına və ona əlavə olunmuş protokollara uyğun davranırlar. Buradan döyüşlər gedən 

istiqamətlərdə məskunlaşan dinc erməni əhalisinə və aldadılaraq Ermənistan ərazisindən işğal olunmuş 

ərazilərimizə gətirilən əsgər və könüllülərə Azərbaycanın Hərbi Komandanlığının müraciətini çatdırıram. 

Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı bir daha döyüşlər gedən istiqamətlərdəki dinc əhalini hərbi 

obyekt və infrastrukturdan uzaq durmağa çağırır. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən 

aldadılaraq ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərinə gətirilən əsgər və könüllülərə silahı yerə qoyaraq təslim 

olmağı təklif edir. Azərbaycan tərəfinə keçən mülki əhalinin təhlükəsizliyinin, qida, tibbi yardım və digər 

ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün komandanlıq bütün müvafiq zəruri tədbirləri görməyə hazırdır. Bundan 

əlavə, beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq hərbi əsirlərin, mülki şəxslərin bütün hüquqları 

qorunacaq və üçüncü dövlətlərə keçmək istəyən şəxslərə beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə lazımi şərait 

yaradılacaq. 
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“Azərbaycan əsgərlərinə qarşı döyüşən erməni hərbçilərinin vaxt itirmədən silahı yerə qoyması və 

təslim olması tövsiyə edilir. Qələbə bizimlədir!”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 
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Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın münaqişədə birbaşa iştirakı barədə məlumatlandırılıb  

 

[20:03] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 24-də Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi general-mayor 

Hüseyn Mahmudov Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq 

təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün növbəti brifinq keçirib. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, brifinqdə qonaqlara Ermənistanın münaqişədə 

birbaşa iştirakı, Ermənistanın Gorus və Qafan rayonlarından Azərbaycanın Qubadlı və Laçın rayonlarının 

ərazilərinin, Ağdərə rayonunun işğal altında olan ərazilərindən Goranboy, Tərtər və Naftalan rayonlarında 

yaşayan Azərbaycan mülki əhalisinin və infrastrukturunun raket zərbələrinə məruz qalması, eləcə də 

humanitar atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozması haqqında ətraflı məlumat verilib. 
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Azərbaycanlı gənclər ATƏT, BMT, UNICEF və digər təşkilatlara müraciətlər ünvanlayıblar 

 

[19:56] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurası, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı və 

Azərbaycan Tələbələr və Məzunlar Platforması Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi 

atəşə tutması nəticəsində dinc əhalinin, xüsusilə də gənclərin və uşaqların qətlə yetirilməsi ilə bağlı ATƏT, 

BMT, UNICEF kimi təşkilatlara müraciətlər ünvanlayıblar. 

Gənclər Fondundan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, müraciətlərdə Ermənistanın siyasi və 

hərbi rəhbərliyinin birbaşa göstərişi ilə Azərbaycanın döyüş bölgəsindən yüzlərlə kilometr uzaqlıqda 

yerləşən yaşayış məntəqələrinin ağır artilleriya və taktiki-ballistik raket sistemləri vasitəsilə atəşə tutulması 

və onun ağır nəticələri barədə məlumat verilir. 

Qeyd olunur ki, Tərtər rayonunun Kəbirli kəndinə “Smerç” raketinin atılması nəticəsində 2004-cü il 

təvəllüdlü İsmayılzadə Orxan Rəhbər oğlu öldürülüb. Düşmən tərəfindən Gəncə şəhərinə “SCUD” 

raketinin atılması nəticəsində xəsarət almış Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, 2007-ci il təvəllüdlü 

Mayakov Artur Vladimiroviç göstərilmiş tibbi yardımlara baxmayaraq, oktyabrın 24-də stasionar qaydada 

müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib 

Müraciətlərdə vurğulanır ki, müharibəyə və hərbi əməliyyatların gedişinə heç bir aidiyyəti olmayan 

mülki insanların, o cümlədən uşaq və gənclərin hədəf alınması Ermənistan rəhbərliyinin çirkin və 

insanlıqdan uzaq siyasətinin mahiyyətini ortaya qoyur. Ermənistan dinc vətəndaşlarımızı qətlə yetirməklə 

və mülki obyektləri dağıtmaqla döyüş meydanındakı məğlubiyyətlərinin əvəzini çıxmağa çalışır. 

Müraciətlərin sonunda dünya ictimaiyyəti Ermənistanı bu qeyri-insani hərəkətlərinə görə qəti şəkildə 

pisləməyə, törətdiyi müharibə cinayətlərinə görə bu ölkəni məsuliyyətə cəlb etməyə, eləcə də bölgədə 

sülhün bərqərar edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını tələb etməyə çağırılır. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bu dəfə CNN televiziyasında ifşa edildi 

 

[19:28] 24.10.2020  

 

Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bu dəfə CNN televiziyasında ifşa olundu. Belə ki, Ermənistanın 

xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyan oktyabrın 23-də tanınmış xanım aparıcı Kristin Amanpura 

müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibə başlamamışdan əvvəl qısa şərh verən aparıcı Dağlıq Qarabağın 

rəsmi şəkildə Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu bildirir. Beləliklə, müsahibəyə başlamazdan əvvəl 

tamaşaçıları problemin mahiyyəti barədə məlumatlandırmış olur. Daha sonra Azərbaycanın Xarici İşlər 

naziri Ceyhun Bayramovun fikirlərindən sitat gətirərək ölkəmizin mövqeyini, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının mövcud qətnamələrini diqqətə çatdırır. 

Mnatsakanyan isə beynəlxalq hüquq müstəvisindən deyil, sadəcə, boş fikirlər səsləndirir və guya 

dinc ermənilərin müharibə zamanı qətlə yetirildiyini bildirir. Elə həmin anda Gəncədə mülki obyektlərə 

atılan atəş nəticəsində dağılmış evlərin görüntüsü yayımlanır. Bu, erməni nazirin uydurma iddialarına ən 

tutarlı cavab olur. 

Aparıcı yenidən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini xatırladır. Azərbaycan ərazilərinin 

Ermənistan tərəfindən işğal olunması faktını səsləndirir və 2008-ci il martın 14-də BMT Baş 

Assambleyasının iclasında "Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət" adlı qətnamənin qəbul 

olunduğunu xatırladaraq, sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının və azərbaycanlı 

əhalinin öz evlərinə geri qayıtmasının tələb olunduğunu qeyd edir. 

Kristin Amanpur daha sonra baş nazir Nikol Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır” kimi sərsəm 

bəyanatına istinad edərək bunun Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi niyyətindən xəbər verdiyini 

deyir və bu millətçi açıqlamanın nəyə hesablandığını soruşur. Erməni nazirin suala konkret cavab 

vermədiyini görən aparıcı xanım Amanpur bir daha “Bu açıqlama, Ermənistanın Qarabağı özünə 

birləşdirmək istəməsi kimi qəbul edilə bilərmi?” sualını verir. Müsahibə boyu cavablarında obyektiv 

yanaşma sərgiləməyi bacarmayan nazir bu suala cavabında da Paşinyan fikirlərinin gah kontekstdən 

çıxarıldığını dedi, gah da dolayısı yolla bu açıqlamanın beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu etiraf etmiş oldu. 

Bu müsahibə bir daha göstərdi ki, artıq beynəlxalq ictimaiyyət də Ermənistanın iddialarının heç bir 

hüquqi əsasının olmadığını qəbul edir və bu ölkənin işğalçılıq siyasətinə son qoymasını tələb edir. 

Xatırladaq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir müddət əvvəl BBC telekanalında 

yayımlanan “HardTalk” verilişinə və BBC-nin müxbiri Conah Fişerə müsahibələrində də beynəlxalq 

hüququ tapdadıqlarını, aqressiv siyasət yürütdüklərini nümayiş etdirmişdi. 
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Azərbaycan HHQ-si düşmənin hərbi texnikasını və infrastrukturunu məhv edib 

 

[19:23] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 24-də saat 13:00-dan 15:00-dək Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) döyüş 

aviasiyası cəbhənin Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 tankını, 2 

sığınacağını və bölüyün 4 dayaq məntəqəsini dəqiq aviasiya zərbələri ilə məhv edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan HHQ-si 

düşmənin hərbi infrastrukturuna hava zərbələri endirməkdə davam edir. 
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Düşmənin bölmələrimizə hücum cəhdinin qarşısı alınıb 

 

[18:53] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 24-də günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Sünik-Zəngilan yolu 

istiqamətindən bölmələrimizə hücum etməyə cəhd göstərib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bölmələrimizin sərt 

müqaviməti ilə rastlaşan düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Düşmən qüvvələrindən əsir götürülənlər 

var. 
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Rusiya XİN Gəncədə Artur Mayakovun həlak olması ilə əlaqədar “Twitter”də paylaşım edib 

 

[18:20] 24.10.2020  

 

Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi Gəncədə Artur Mayakovun həlak olması ilə əlaqədar 

rəsmi “Twitter” səhifəsində paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verib ki, məlumatda deyilir: “Oktyabrın 17-də raket hücumu nəticəsində 

yaralanaraq Gəncə şəhər xəstəxanasına gətirilmiş 2007-ci il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı Artur Vasilyeviç 

Mayakovun oktyabrın 24-də vəfat etməsi barədə Azərbaycanın hakimiyyət orqanları tərəfindən səfirliyə 

məlumat verilib. Səfirlik Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, mərhumun qohumları və 

yaxınları ilə əlaqə saxlayır, onlara lazım olan köməyi göstərir. 

A.V.Mayakov oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində dəfn edilib. Dəfn 

mərasimində Gəncənin rus icması başçısının müavini İ.V.Kalaşnikova və Gəncədəki Aleksandr Nevski 

məbədinin keşişi Varfolomey Ata iştirak ediblər. 

Səfirlik bu kədərli hadisə ilə əlaqədar mərhumun qohumlarına və yaxınlarına başsağlığı verir”. 
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1911 
 

Milli Məclisin Sədri Fransa Milli Assambleyasının Sədrinə məktub ünvanlayıb 

 

[18:18] 24.10.2020  

 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Fransa Milli Assambleyasının Sədri Rişar Ferrana məktub 

ünvanlayıb. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, məktubda 

Milli Məclisin Sədri oktyabrın 16-da Fransa Milli Assambleyasının Rəyasətində qeydiyyatdan keçmiş 

“Artsax respublikasının tanınması” haqqında qətnamə təklifi ilə əlaqədar ciddi narahatlığını və narazılığını 

ifadə edib. 

Milli Məclisin Sədri diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 

olunmuş ərazilərində yaradılmış və heç bir dövlət, o cümlədən Fransa tərəfindən tanınmayan qanunsuz 

separatçı rejimin Fransa tərəfindən tanınması məqsədini daşıyan bu təklif Azərbaycanın suverenliyinin və 

ərazi bütövlüyünün pozulmasına yönələn, heç bir hüquqi əsası olmayan akt kimi qiymətləndirilir. Belə bir 

təklif Fransanın beynəlxalq, Avropa və ikitərəfli öhdəliklərinə ziddir və ölkələrimiz arasında münasibətlərə 

ciddi zərər vura bilər. 

Qeyd olunur ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi ATƏT-in prinsipləri və BMT 

Nizamnaməsi əsasında öz üzərinə öhdəlik götürdüyü, həmçinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü 

ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrinin qəbuluna səs verib. Həmin qətnamələr Dağlıq 

Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu təsdiqləyir, ərazilərimizin işğalını pisləyir, 

ölkəmizin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 

toxunulmazlığına hörməti bir daha təsdiq edir. Eyni zamanda, bu qətnamələr erməni işğalçı qüvvələrinin 

Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. 

Eyni şəkildə, Avropa İttifaqı ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyinə təhlükə və ya 

təhdid yaradan bütün addımları qadağan edir. 

Sözügedən qətnamə təklifi, eyni zamanda, Fransanın “Azərbaycan Respublikası ilə Fransa 

Respublikası arasında “Dostluq, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq haqqında Müqavilə” üzrə qarşılıqlı 

öhdəliklərinə ziddir. 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova xatırladır ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi 

bütövlüyünə dəstək “Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq haqqında Saziş” 

(1996), eləcə də “2018-2020-ci illər üçün Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında Tərəfdaşlığın 

Prioritetləri”ndə də təsdiq olunub, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək prinsipinin Avropada sülh və 

sabitliyin qorunmasına töhfə verəcəyi təsbit edilib. 

Məktubda bildirilir ki, Fransa vasitəçi kimi qərəzsizliyini və bitərəfliyini qorumalı, beynəlxalq 

hüququ pozan və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə mane olan bütün qanunsuz hərəkətlərin qarşısını 

almalıdır. Əks təqdirdə, bu, Fransa üçün Minsk qrupunun həmsədri kimi məsuliyyət doğuracaq. Belə ki, 

sözügedən qətnamə təklifi qəbul ediləcəyi təqdirdə, o, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar prosesinə kobud 

və təhlükəli müdaxilə kimi münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına ciddi xələl gətirəcək. 

Sonda Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bildirir ki, bu cür addım Azərbaycan-Fransa əlaqələrinə 

qarşı ciddi çağırışdır, eyni zamanda, ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərə və əməkdaşlığa zərbə 

vurmaqla nəticələnə bilər. 
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1912 
 

 

Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi Gəncədə Artur Mayakovun həlak olması ilə bağlı başsağlığı 

verib 

 

[17:49] 24.10.2020  

 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi Gəncədə Artur Mayakovun həlak 

olması ilə bağlı özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində başsağlığı verib. 

AZƏRTAC xəbər verib ki, məlumatda deyilir: “Bu il oktyabrın 17-də raket hücumu nəticəsində 

yaralanmış 2007-ci il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı Artur Mayakov oktyabrın 24-də Gəncə şəhər 

xəstəxanasında vəfat edib. Səfirlik mərhumun qohumları və yaxınları ilə əlaqə saxlayır və onlara dərin 

hüznlə başsağlığı verir”. 

 

AZƏRTAC 
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1913 
 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə bu günədək azərbaycanlı qardaşlarının yanında yer alıb və yer 

almağa davam edəcək 

 

[17:47] 24.10.2020  

 

Türkiyə bu günə kimi azərbaycanlı qardaşlarının yanında yer alıb və bundan sonra da yer almağa 

davam edəcək. 

AZƏRTAC Anadolu agentliyinə istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının Kayseridə keçirilən konqresində söyləyib. 

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına hücumu ilə başlayan toqquşmaların azərbaycanlıların işğal 

altındakı ərazilərini azad etmək mübarizəsi olduğunu vurğulayan Ərdoğan deyib: “Evlərinə bomba düşmüş 

Nigar qızımızı dünən axşam televizorda izlədim. Nigar qızımız gözüyaşlı dərdlərini söyləyirdi. Biz, inşallah 

onları gözüyaşlı qoymayacağıq. İnanıram ki, azərbaycanlı qardaşlarımız bu mübarizədən zəfərlə 

çıxacaqlar”. 

Türkiyə Prezidenti xatırladıb ki, Azərbaycan torpaqları işğal edilərkən, azərbaycanlı qardaşlarımız 

qətlə yetirilərkən gözləri və dilləri bağlı, qulaqları kar şəkildə gözləyənlər vardı. “Həmin kəslərin bu gün 

etdikləri “Döyüşlər dayansın” açıqlaması riyakarlığın zirvəsidir. İki dövlət, bir millət olduğumuz 

Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək uğrunda mübarizəsində hər cür dəstəyi verməyə 

davam edəcəyik”, - deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. 
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1914 
 

Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı işğal olunmuş ərazilərdəki dinc əhaliyə hərbi obyektlərdən 

uzaq durmağı tövsiyə edir 

 

[17:34] 24.10.2020  

 

Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı döyüşlər gedən istiqamətlərdəki yaşayış məntəqələrində 

məskunlaşan dinc əhaliyə bir daha müraciət edərək onların xəsarət almaması üçün hərbi obyekt və 

infrastrukturdan uzaq durmağı tövsiyə edir. Eyni zamanda, Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən aldadılaraq ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərinə gətirilən 

əsgər və könüllülərə də müraciət edərək silahı yerə qoymağı və təslim olmağı təklif edir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Hərbi Komandanlıq, həmçinin bildirib ki, Azərbaycan tərəfinə keçən mülki əhalinin 

təhlükəsizliyinin, qida, tibbi yardım və digər ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün bütün müvafiq zəruri 

tədbirləri görməyə hazırdır. 

Bundan əlavə, beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq hərbi əsirlərin, mülki şəxslərin bütün 

hüquqları qorunacaq və üçüncü dövlətlərə keçmək istəyən şəxslərə beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə lazımi 

şərait yaradılacaq. 
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1915 
 

Baş Prokurorluq: Düşmənin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində həlak olan mülki 

şəxslərin sayı 65-ə çatıb 

 

[17:33] 24.10.2020  

 

Ermənistan ordusunun Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini ağır artilleriya və raket atəşinə tutması 

nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 65-ə çatıb. Onların 18-i qadın, 10-u uşaqdır. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Oktyabrın 4-də, 11-də və 17-də raket və ağır artilleriya hücumları nəticəsində Gəncədə 10-u qadın, 

6-sı uşaq olmaqla 26 nəfər həlak olub, 138 nəfər yaralanıb. Şəhərdə mülki infrastruktur obyektlərinə, 

nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. 
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1916 
 

Prezidentin köməkçisi: Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ərazisinə hücumların edilməsi 

növbəti hərbi təcavüz aktıdır 

 

[17:28] 24.10.2020  

 

Ermənistanın öz ərazisindən Azərbaycan Ordusunun bölmələrini Ermənistan-Azərbaycan dövlət 

sərhədinin Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonları istiqamətində atəşə tutması, Ermənistan ərazisindən 

Azərbaycanın ərazisinə hücumların edilməsi növbəti hərbi təcavüz aktıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu KİV-ə açıqlamasında Prezidentin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Bu hallar Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir, 

Kürdəmir, Siyəzən, Qəbələ, Xızı və digər şəhərlərinə, mülki insanlara və mülki obyektlərə ballistik və 

reaktiv raketlərlə olan təcavüzkar hücumların davamıdır. Bu il iyulun 12-də Ermənistanın dövlət sərhədinin 

Tovuz istiqamətində Azərbaycana qarşı hücumları da təcavüz aktı kimi qiymətləndirilmişdi. 

Bu kimi təcavüzkar aktlar, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 

mövcudluğu və Azərbaycana qarşı gücdən istifadə etməsi Ermənistanın açıq-aşkar Azərbaycana qarşı 

müharibə apardığını bir daha nümayiş etdirir. 

Hərbi təcavüz aktı olmaqla bərabər Ermənistanın bu kimi hərbi avantüraları siyasi təxribat və 

münaqişənin coğrafiyasının genişləndirilməsi məqsədini daşıyır. 

Bununla Ermənistan üzv olduğu siyasi-hərbi təşkilat çərçivəsində digər ölkələrə qarşı güc tətbiq 

etmək və güc tətbiq edərək hədələməkdən çəkinmək barədə üzərinə götürdüyü öhdəliklərini kobud şəkildə 

pozur. 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev tərəfindən bəyan edildiyi kimi, Azərbaycanın 

Ermənistan ərazisində heç bir hərbi hədəfləri yoxdur. 

Azərbaycan Respublikasının BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq, özünümüdafiə 

məqsədilə hərbi təcavüz və hücum hallarının qarşısını almaq üçün legitim hərbi hədəflərə qarşı atmağa 

məcbur ola biləcəyi addımların məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür”. 
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1917 
 

Artilleriyaçılarımız düşmənin atəş nöqtələrinə dəqiq zərbələr endirirlər 

 

[16:55] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri düşmənin atəş nöqtələrinə dəqiq zərbələr endirməkdə 

davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan növbəti videoçarxda artilleriya 

bölmələrimizin düşmən mövqelərinə dəqiq və sarsıdıcı zərbələr vurmasını əks etdirən görüntülər yer alıb. 
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1918 
 

 

Sergey Markov: Azərbaycanın müharibədə qələbəsi yaxınlaşır 

 

[16:48] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müharibəsində qələbəyə yaxınlaşır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov bu 

sözləri özünün “Facebook” səhifəsində yazıb. Politoloq qeyd edib ki, bəlkə də bir neçə saatdan sonra 

Azərbaycan ordusunun tutacağı mövqelər Ermənistanla Dağlıq Qarabağı cənubdan əlaqələndirən Laçın 

dəhlizini atəşlə bloklamağa imkan verəcək. 

S.Markov yazıb: “Şimal dəhlizi təqribən bir həftə bundan əvvəl bloklanıb. Orada hər şey atəş 

altındadır. Azərbaycan ordusu havada tam üstünlüyə malikdir. Dağlıq Qarabağın cənub dəhlizi mühasirəyə 

alınandan sonra Ermənistan ordusu ümidsiz vəziyyətə düşəcək. O halda müharibənin davam etdirilməsi 

erməni ordusunun hərbi formasını geymiş insanları məhv etməyə bərabər olacaq. Bu, heç kimə gərək deyil. 

Ona görə də düşünürəm ki, bu qələbədən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev atəşi dayandırmağa və 

danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bildirəcək”. 

Onun fikrincə, bu danışıqlar artıq atəşkəs barədə deyil, sülh haqqında olacaq. Rusiyalı politoloq 

vurğulayıb: “Danışıqlar sülhün şərtləri barədə, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın bütün ərazisindən 

tamamilə çıxarılması şərtləri haqqında və erməni əhalinin vəziyyəti haqqında olacaq. Həmin danışıqlarda 

əsas təşkilatçı və vasitəçi Rusiya olacaq. Vladimir Putinin çıxışı məhz bu barədə idi, hərçənd o vaxt bunu 

hamı başa düşmədi. Putin isə artıq bilirdi ki, bir neçə saatdan sonra regionda geosiyasi vəziyyət əsaslı 

şəkildə dəyişəcək. Azərbaycanın müharibədə qələbəsi yaxınlaşır”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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1919 
 

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan əsgəri beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş normalar çərçivəsində 

davranır 

 

[16:25] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu əks-həmlə əməliyyatlarına başladıqdan sonra Ermənistan bütün vasitə və 

resursları cəlb etməklə informasiya mühitində ölkəmizə qarşı hücuma keçməyə cəhd göstərir. Bununla da 

qarşı tərəf həqiqətləri əks etdirməyən məlumat, video və fotolar yaymaqla beynəlxalq aləmdə Azərbaycan 

barəsində mənfi rəy formalaşdırmağa çalışır. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

yayılan saxta video və fotolarda guya Azərbaycan əsgərinin erməni əsir və meyitləri ilə beynəlxalq hüquqla 

müəyyənləşdirilmiş normalardan kənar, kobud davranması nümayiş etdirilir. 

Bir daha bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrindən fərqli olaraq hərbi əsirlər, 

düşmənin yaralı hərbi qulluqçuları, mülki əhali, o cümlədən meyitləri ilə Cenevrə konvensiyaları və onlara 

əlavə olunan protokolların tələblərinə uyğun davranmaqla bərabər, mərhəmət və hörmət nümayiş etdirir. 

Azərbaycan əsgərinin davranışı insan şəxsiyyətinə və onun ləyaqətinə hörmət etmək ideyasına 

əsaslanır və döyüş əməliyyatı zamanı erməni hərbçilərindən fərqli olaraq bizim hərbi qulluqçularımız dinc 

əhali, mülki və hərbi obyektlər arasında fərq qoyur. 
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1920 
 

Ermənistan ordusunun pilotsuz uçuş aparatı vurulub 

 

[16:14] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 24-də saat 15.25 radələrində Ağdərə istiqamətində uçuş keçirməyə cəhd göstərən 

Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrimiz 

tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

Xatırladaq ki, gün ərzində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə 

məxsus döyüş təyyarəsi də Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən vurulub. 
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1921 
 

Baş Prokurorluq sosial şəbəkə istifadəçilərinə və KİV nümayəndələrinə müraciət edib 

 

[16:06] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu sosial şəbəkə istifadəçilərinə və kütləvi informasiya 

vasitələrinin nümayəndələrinə müraciət edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə qeyd olunub ki, 

Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən başlayaraq cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurlu əks-hücum 

əməliyyatlarını davam etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xalqa 

televiziya ilə müraciətlərində və düşməndən azad edilmiş şəhər və kəndlərimiz, ələ keçirilmiş döyüş 

mövqeləri, hərbi texnika və silah-sursatlar barədə vətəndaşlarımıza dövlətimizin başçısının sosial 

şəbəkələrdəki rəsmi səhifələri vasitəsilə mütəmadi məlumatlar verilir. 

Bununla yanaşı, vətəndaşlarımız Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar 

və ön xətdəki yerdəyişmələr barədə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən gün ərzində mütəmadi olaraq rəsmi 

qaydada məlumatlandırılır. 

Lakin bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri tərəfindən 

Azərbaycan Ordusunun bir sıra yaşayış məntəqələrini işğaldan azad etməsinə və digər əməliyyatlarına dair 

video, foto və informasiyaların yayılması, eləcə də döyüş əməliyyatlarının aparıldığı istiqamət və cari 

vəziyyətlə bağlı müxtəlif şəxsi fikirlərin paylaşılaraq hadisələri qabaqlamağa çalışma cəhdləri müşahidə 

edilir. Bu tipli hərəkətlər düşmənin informasiya əldə etməsinə şərait yaratmaqla yanaşı, hərbçilərimizin 

həyati təhlükəsinə səbəb olmaqdadır. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu ölkəmizdə mövcud müharibə vəziyyətini nəzərə alaraq 

sosial şəbəkə istifadəçilərini və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini bu tipli hərəkətlərə yol 

verməməyə çağırır. 

Nəzərə çatdırırıq ki, bu kimi hərəkətlər qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1922 
 

Düşmənin döyüş təyyarəsi məhv edilib 

 

[15:57] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 24-də gündüz saatlarında cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi hava 

qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv 

edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1923 
 

Artilleriya bölmələrimizin hərbçilərinin döyüş əzmi və vətənpərvərlik ruhu yüksəkdir 

 

[15:36] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələrinin cəsur hərbçiləri düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq, 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində misilsiz fədakarlıqlar göstərirlər. Artilleriya bölmələrimizin bu 

uğurlarının əsasında vətənpərvərlik ruhunun və döyüş əzminin sarsılmaz olması ilə yanaşı, hərbçilərimizin 

yüksək peşəkarlığı dayanır. 

AZƏRTAC-ın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla təqdim etdiyi növbəti videoda 

Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələrindən birinin zabiti düşmənin artilleriya bölmələrini, döyüş 

texnikalarını və canlı qüvvəsinin məhv edildiyini, şəxsi heyətin qələbə əzminin yüksək olduğunu diqqətə 

çatdırıb. Hərbçilərimiz Müzəffər Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi, üçrəngli bayrağımızı Şuşada 

dalğalandırılacağına sonsuz inam və əminlik nümayiş etdiriblər. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1924 
 

Azərbaycan MN: Laçın və Qubadlı rayonları Ermənistan ərazisindən raket-artilleriya atəşinə 

tutulur 

 

[14:10] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu bölmələrinin Laçın və Qubadlı istiqamətlərində həyata keçirdiyi əməliyyatların 

qarşısını almaq məqsədilə Ermənistan növbəti təxribata əl atıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırda Ermənistanın Gorus 

və Qafan rayonları ərazisində, dövlət sərhədinə yaxın yerdə döyüş mövqeyi tutan düşmənin raket və 

artilleriya qurğuları Laçın və Qubadlı ərazilərini güclü atəşə tutur. 

Qarşı tərəfin məqsədi Azərbaycan Ordusunu Ermənistan ərazisinə atəş açmağa təhrik etməkdir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1925 
 

TBMM-in Sədri Azərbaycana səfəri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb 

 

[13:01] 24.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də başlanan hərbi təxribatlarla əlaqədar Türkiyə parlamentində dörd partiya 

Azərbaycanı dəstəkləyən və Ermənistanın hücumlarını qınayan birgə açıqlama yaydı. Ona görə də 

Azərbaycana səfərimizi bu partiyaların üzvlərindən ibarət heyətlə birlikdə gerçəkləşdirib. Türkiyə Böyük 

Millət Məclisinin dəstəyini açıq və qəti şəkildə ifadə etdik. Bu çox böyük sevgi və maraq ilə qarşılandı. 

Əslində, Azərbaycana bütün səfərlərimizdə bu sevgini və marağı görürük. Bu ölkədə özümüzü evimizdəki 

kimi hiss edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop yerli 

telekanallarının birinə müsahibəsində Azərbaycana səfəri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşərkən deyib. 

Azərbaycanın və bölgənin çətin günlər keçirdiyini diqqətə çatdıran parlament sədri deyib: “Səfər 

zamanı nümayəndə heyətimiz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, həmçinin bir sıra dövlət və hökumət 

nümayəndələri ilə görüşdü. Qardaşlarımızı ruh yüksəkliyində və qəti şəkildə görməyimizdən məmnun 

olduq. Xüsusilə mülki əhaliyə qarşı hücumlar nəticəsində yaşanan acılara və üzüntülərə şərik olduğumuzu 

ifadə etdik”. 

Azərbaycan ilə Türkiyənin qardaş və dost ölkələr olduğunu ifadə edən TBMM-nin sədri deyib: 

“Türkiyə bu dostluq və qardaşlıq səbəbindən Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan edir. Ancaq buna 

səbəb yalnız dostluq və qardaşlıq deyil. Azərbaycan apardığı mübarizədə haqlıdır. Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin tarix boyu Ermənistana bağlılığı olmayıb. Bu bölgə siyasi baxımdan həmişə Azərbaycana aid 

olub. Tarixi baxımdan isə bu bölgə Azərbaycan torpağıdır. Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən sonra BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamədə Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını 

tərk etməsi tələbinə dair çox aydın ifadələr var. Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası 

və ATƏT-in bununla bağlı qərarları da var. Yəni, sadəcə olaraq, Azərbaycanın haqlı olduğunu deyən təkcə 

Türkiyə deyil. Beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın haqlı olduğunu qəbul edir”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1926 
 

Azərbaycan Prezidenti: Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsi ilə sərhədi olan Türkiyənin bu prosesə cəlb 

edilmək üçün legitim hüququ var 

 

[12:12] 24.10.2020  

 

Türkiyə və Azərbaycan qardaş ölkələrdir və bizim qardaşlığımız bir çox vəziyyətlərdə sınaqdan 

keçib. Bu konkret məsələdə Türkiyə Prezidenti Azərbaycana güclü dəstəyini açıq şəkildə ifadə etdi. O dedi 

ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır. Beləliklə, bu, çox güclü siyasi dəstəkdir və biz buna 

görə çox minnətdarıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Fransanın “Figaro” qəzetinə 

müsahibəsində bildirib. 

Dövlətimizin başçısı sözünə davam edərək deyib: “Biz döyüş meydanında nə ediriksə özümüz edirik. 

Bəli, müasir silahlarla, müasir avadanlıqla, lakin Vətənimizi azad edən Azərbaycan əsgərləri və zabitləridir. 

Bizim Türkiyə ilə münasibətimizin böyük tarixi və daha da parlaq gələcəyi var. Zənnimcə, Türkiyənin 

Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsi - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla sərhədi olan dünyada yeganə ölkə 

kimi bu prosesə cəlb edilmək üçün legitim hüququ var. Çünki qonşu olaraq, region üçün sabitliyi, 

təhlükəsizliyi təmin edə bilən və təmin edən, gündəliyi çox aydın ölkə olaraq o, beynəlxalq hüququ müdafiə 

edir. Beynəlxalq hüquq deyir ki, bizim ərazilərimiz işğal altındadır. Beləliklə, o, nəyi səhv edir? O, sadəcə 

olaraq, beynəlxalq hüququn təmin olunmasını tələb edir. Ermənistan bunu etmək istəmir”. 

Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Ermənistan Livandan erməniləri qanunsuz köçürməklə, 

azərbaycanlılara qarşı hərbi əməliyyatlarla, bizim tarixi və dini irsimizi dağıtmaqla 30 ildən çoxdur 

torpaqlarımızı işğal altında saxlamaq istəyir. Türkiyənin rolu çox müsbətdir. “Ermənistanla müharibə 

dayanandan və siyasi nizamlama həyata keçiriləndən sonra əminəm ki, Türkiyənin rolu çox mühüm və 

müsbət olacaq”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1927 
 

Hikmət Hacıyev: Ermənistanın mülki Azərbaycan vətəndaşlarına, xüsusilə uşaqlara və 

yeniyetmələrə qarşı dövlət səviyyəsində terroru və müharibə cinayətləri davam edir 

 

[12:07] 24.10.2020  

 

Ermənistanın mülki Azərbaycan vətəndaşlarına, xüsusilə uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı dövlət 

səviyyəsində terroru və müharibə cinayətləri davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev KİV-ə açıqlamasında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Baş Prokurorluq tərəfindən məlumat verildiyi kimi, bu gün Tərtər 

rayonunun və kəndlərinin “Smerç” raketlərindən atəşə tutulması nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü 

İsmayılzadə Orxan Rəhbər oğlu həlak olub. 

Oktyabrın 17-də Gəncənin yaşayış məntəqələrinin “SCUD” tipli raketlərdən atəşə tutulması 

nəticəsində ağır yaralanmış Rusiya Federasiyası vətəndaşı, 2007-ci il təvəllüdlü Mayakov Artur 

Vladimiroviç həkimlərin səylərinə baxmayaraq, stasionar qaydada müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat 

edib. Mayakov Artur Vladimiroviç Gəncəyə bibisigilə qonaq gəlmişdi. 

Mərhum Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Gəncə şəhər Aleksandr Nevski kilsəsinin dəstəyi ilə 

pravoslav xristian dini ənənələrinə uyğun olaraq dəfn ediləcək. Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə bu barədə 

Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyinə məlumat verilib. 

Cəbhə xəttində yerləşən Azərbaycan şəhərlərinin hazırda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ağır 

artilleriya və digər silahlardan atəşə tutulması davam edir. 

Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan mülki insanları və mülki obyektləri hədəfə almır. 

Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquqda təsbit olunmuş hərbi zərurət, legitim hərbi hədəflər 

və cavab tədbirlərinin proporsionallığı kimi tələblər ciddi şəkildə nəzərə alınır. Xankəndidə olmuş xarici 

jurnalistlər tərəfindən də qeydə alındığı kimi, Ermənistan tərəfi atəş nöqtələrini mülki obyektlərin içərisində 

və yaxınlığında yerləşdirərək terrorçulara məxsus taktikadan istifadə edir. Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində yaşayan mülki insanları hərbi obyektlərdən kənar durmağa çağırırıq. Müzəffər Ali Baş 

Komandan, Prezident İlham Əliyev tərəfindən qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın mülki erməni əhalisi ilə 

işi yoxdur. Azərbaycan tərəfə keçmək istəyən mülki şəxslərə və hərbçilərə bütün humanitar yardım və 

dəstəyi göstərməyə hazırıq. Mülki insanlara qarşı törədilmiş müharibə cinayətlərinə, hərbi avantüraya görə 

məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi daşıyır”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1928 
 

Qubadlı rayonu Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşinə məruz qalır 

 

[11:30] 24.10.2020  

 

Döyüş mövqelərini itirərək geri çəkilməyə məcbur edilən düşmən Ermənistanın Gorus rayonu 

istiqamətindən Azərbaycanın Qubadlı rayonunun ərazisini artilleriya atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan tərəfinin bu 

təxribatı törətməkdə məqsədi Azərbaycan Ordusunu cavab tədbirləri görməyə təhrik etməkdir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1929 
 

Ermənistan ordusunun Tərtər rayonunun Kəbirli kəndinə raket atması nəticəsində 16 yaşlı sakin 

həlak olub 

 

[11:26] 24.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri elan olunan humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə 

pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 24-də səhər 

saatlarından başlayaraq Ermənistan ordusunun bölmələri tərəfindən Goranboy və Tərtər rayonları müxtəlif 

istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. 

Saat 10 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər rayonunun Kəbirli kəndinə raket 

atılması nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü İsmayılzadə Orxan Rəhbər oğlu həlak olub. 

Bundan başqa, saat 09 radələrində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə top mərmilərinin 

düşməsi nəticəsində Yaqubov Qafqaz Bəhmən oğlu və Şirinov Bəylər Zahid oğluna məxsus fərdi evlərə 

külli miqdarda ziyan dəyib. 

Həmçinin oktyabrın 17-də düşmən tərəfindən Gəncə şəhərinə raket atılması nəticəsində xəsarət almış 

Rusiya Federasiyasının vətəndaşı 2007-ci il təvəllüdlü Mayakov Artur Vladimiroviç göstərilmiş tibbi 

yardımlara baxmayaraq, oktyabrın 24-də stasionar qaydada müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1930 
 

Prezident İlham Əliyev: Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib, buna dair heç bir sübut yoxdur 

 

[11:22] 24.10.2020  

 

Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib. Türkiyənin iştirakına dair heç bir sübut yoxdur. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücum həyata keçirdiyi ilk saatlarından Türkiyə, Türkiyənin Prezidenti və 

digər yüksək səviyyəli rəsmilər Azərbaycana güclü siyasi dəstəyi, beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinə dəstəyi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının ərazilərimizdən dərhal və 

qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinin icrasına dəstəyi ifadə ediblər və ifadə etməyə davam 

edirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu Fransanın “Le Figaro” qəzetinə 

müsahibəsində “Türkiyənin müdaxiləsini və Türkiyədən müxalif Suriya döyüşçülərini qəbul etməklə Siz 

yerli bir münaqişənin regional bir müharibəyə çevrilməsindən qorxmursunuz?” sualına cavabında deyib. 

Azərbaycan tərəfində heç bir əcnəbi döyüşçünün olmadığını bildirən dövlətimizin başçısı qeyd edib 

ki, bu da feyk xəbərdir və bəzi ölkələrin bəzi rəsmiləri tərəfindən yayılıb. “Lakin bu vaxtadək, toqquşmalar 

başlayandan sonra iyirmi gündən çox bir müddətdə bizə nə Fransadan, nə də Rusiyadan heç bir dəlil təqdim 

olunmamışdır. Çünki bu bəyanatı Fransa və Rusiya rəsmiləri vermişdir və biz onlardan sübut tələb etmişdik. 

Biz dəlilləri tələb etmişdik. Yalnız sözlər. Heç bir sübut yoxdur, heç bir dəlil yoxdur”, - deyə Prezident 

əlavə edib. 

Azərbaycanın əcnəbi döyüşçülərə heç bir ehtiyac duymadığını vurğulayan Prezident İlham Əliyev 

deyib: “Çünki bizim 100 min nəfərdən ibarət nizami ordumuz var. Bizim müasir avadanlığımız var, bizim 

30 ildir ki, işğaldan əziyyət çəkən motivasiyalı insanlarımız var. Biz hətta tam səfərbərlik belə elan 

etməmişik. Bizə döyüşdə əlavə insan lazım olsa, biz daha çoxlarını çağırarıq. Odur ki, bu, Azərbaycanı 

təcavüzkar kimi təqdim etmək üçün daha bir cəhddir və həmçinin onlara döyüş meydanında qalib gələn 

Azərbaycan Ordusunun potensialını azaltmaq üçün Ermənistanın cəhdidir”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan MN: Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutur 

 

[11:15] 24.10.2020  

 

Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutmağa başlayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələri 

Ağdərə istiqamətindən Naftalan-Tərtər rayonlarının ərazisini yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən (YARS) 

atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Goranboy-Naftalan istiqamətindəki ərazilərimizi atəşə tutur 

 

[10:56] 24.10.2020  

 

Ermənistan ordusu Goranboy-Naftalan istiqamətindəki ərazilərimizi atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Gecə ərzində düşmənin məhv edilən döyüş texnikaları 

 

[10:52] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində düşmənin məhv edilən döyüş 

texnikalarının videogörüntüləri paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

 

[10:28] 24.10.2020  

 

Ermənistan ordusunun bölmələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırda Tərtər və Bərdə 

rayonlarının ərazilərindəki yaşayış məntəqələrimiz düşmən tərəfindən atəşə tutulur. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyevin Fransanın “Figaro” qəzetinə müsahibəsi 

 

[10:00] 24.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Fransanın “Figaro” qəzetinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Cənab Prezident, birinci sualım belədir, nəyə görə Siz sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağa qarşı 

hücuma keçmisiniz və bu hərbi hücumun siyasi məqsədləri nədir? 

-Biz sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağa qarşı hərbi hücuma keçməmişik, Ermənistan Azərbaycana 

qarşı hərbi hücuma keçmişdir. Bu hərbi hücumun ilk saatlarında bizim mülki şəxslər və hərbi 

qulluqçularımız arasında qurbanlarımız olmuşdur. Bu, üç ay müddətində Ermənistan tərəfindən 

Azərbaycana qarşı üçüncü hərbi təxribat idi. Onlar birinci dəfə bizə Qarabağ bölgəsindən uzaqda olan 

Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində hücum etdilər. Beynəlxalq müşahidəçilərin yekdil rəyi ondan 

ibarət idi ki, Ermənistan bizə qarşı hücum etmişdir. Onlar yeni əraziləri işğal etmək istəyirdilər. Onlar bizim 

Ermənistanla dövlət sərhədindən bir neçə kilometr məsafədə yerləşən strateji enerji infrastrukturu üzərində 

nəzarəti ələ keçirmək istəyirdilər. Yəqin, sizin də bildiyiniz kimi, Trans-Adriatik boru kəməri demək olar 

ki, tamamlanıb. Cənub Qaz Dəhlizi təkcə Azərbaycanın deyil, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyi 

layihəsidir. Hesab edirik ki, Ermənistanın məqsədlərindən biri bu boru kəməri üzərində nəzarəti ələ 

keçirmək və bizi, ola bilsin Avropa istehlakçılarını şantaj etmək idi. Onlara ciddi cavab verildi. Biz onların 

geriyə çəkilməsinə nail olduq. Lakin əfsuslar olsun ki, növbəti ay - avqust ayında onlar azərbaycanlılara 

qarşı terror aktları törətməyi planlaşdıran diversiya qrupunu göndərdilər. Bu sabotaj qrupunun başçısı bizim 

hərbi qulluqçular tərəfindən saxlanılmışdır və o ifadə verir. Beləliklə bu, danışıqları pozmaq və 

Azərbaycana hücum etmək üçün qəsdən edilən bir cəhddir. Bu hücumu etməklə Ermənistanın güddüyü 

siyasi məqsədlərə gəlincə, bunlar status-kvonun dəyişməz olaraq qalmasından, bu eskalasiyaya görə günahı 

bizim üstümüzə atmaqdan, danışıqların tamamilə pozulmasından, üçüncü ölkələri münaqişəyə cəlb 

etməkdən və münaqişəni beynəlmiləlləşdirməkdən ibarət idi. Biz onlara yalnız adekvat cavab verdik. 

Bunun nəticəsində biz Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin bir hissəsini azad etdik və 

azad etməyə davam edirik. 

- Azərbaycanın nəinki təkcə boru kəmərlərinin habı, eyni zamanda, internet fiberoptik 

xətlərinın habı olmaq missiyası var. Eşitmişəm adı Neqsol olan Azərbaycan şirkəti Avropa və 

Mərkəzi Asiya arasında internet üzrə bağlantı rolunu oynamaq istəyir. Siz Azərbaycan üzərindən 

Avropadan Mərkəzi Asiyaya birbaşa bağlantını nəzərdə tutan bu layihənin hələ də mümkün 

olduğunu və ya qeyri-mümkün olduğunu düşünürsünüz? 

- Biz sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi, nəinki enerji üzrə, eyni zamanda, daşımalar üzrə artıq 

regional haba çevrilmişik. Hazırda biz Xəzər dənizinin digər tərəfində - şərq hissəsindəki və Avropadakı 

tərəfdaşlarımıza mühüm nəqliyyat şəbəkəsini təmin edirik. Bizim infrastruktura yatırdığımız sərmayələr 

nəqliyyat üzrə çox geniş beynəlxalq əməkdaşlıq formatının yaradılması ilə nəticələnmişdir. Əlbəttə ki, hər 

şey enerji infrastrukturu ilə başladı, Azərbaycandan keçən neft və qaz kəmərləri artıq çox mühüm enerji 

təhlükəsizliyi mənbəyinə çevrilib. Neft kəmərlərinə gəlincə, biz artıq Mərkəzi Asiyadan nefti Azərbaycan 

ərazisindən Avropaya nəql edirik. 

İnternet bağlantısına gəldikdə isə biz IT sektoruna böyük sərmayələr yatırırıq. Azərbaycanda 

internetdən istifadə təqribən 80 faizdir, yəni, əhalinin 80 faizi internet istifadəçisidir. Bizim bu sahədə çox 

inkişaf etmiş şirkətlərimiz, özəl şirkətlərimiz var. Odur ki, sizin qeyd etdiyiniz şirkət, mənim bildiyimə görə 

öz planı olan və regiona investisiya yatıran özəl şirkətdir. Düşünürəm ki, onların hədəfi kommersiya 

cəhətdən gəlirli layihələri həyata keçirməkdir. Əlbəttə ki, coğrafi və infrastruktur nöqteyi-nəzərdən 

Azərbaycan bu gün çox vacib regional tərəfdir. 

- Növbəti sualım belədir. Bir aydan çox davam edən toqquşmalardan sonra cəbhədə hazırda 

həyata keçirilən hərbi əməliyyatların necə olduğunu bizə təsvir edə bilərsinizmi? 

- Toqquşmalar bir aydan azdır ki, davam edir və uğurlu əks-hücum nəticəsində Azərbaycan işğal 

olunmuş ərazilərin, şəhər və kəndlərin bir hissəsini azad edə bilmişdir. Biz hər gün azad edilmiş yeni şəhər 

və kəndlər haqqında məlumat veririk. Bu, asan deyil, çünki otuzillik işğal müddətində Ermənistan işğal 

edilmiş ərazilərdə çox möhkəm istehkamlar qurmuşdur. Odur ki, təmas xəttini keçmək asan deyildi. Lakin 

biz bunu etdik, müxtəlif istiqamətlərdə - şimalda, cənubda. Bu, Azərbaycan Ordusunun yüksək səviyyəli 

bacarığını və potensialını nümayiş etdirir. Biz Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edirik və onlar 
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bizdən qaçmaq məcburiyyətindədirlər. Beləliklə, biz artıq İranla beynəlxalq sərhədimizi bərpa etmişik. Bu 

sərhədin 130 kilometrdən çox hissəsi işğal altında idi. Beləliklə, biz döyüş meydanında çoxlu işlər 

görmüşük və bu, davam edir. Ermənistan atəşkəsi iki dəfə pozmuşdur. Əgər onlar atəşkəsi pozmasaydılar, 

- onlar birinci dəfə oktyabrın 10-da atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq gecə vaxtı Gəncə şəhərinə ballistik raket 

atıblar və ikinci dəfə bunu oktyabrın 17-də ediblər, - bu gün toqquşmalar dayanardı, siyasi həllə üstünlük 

verilmiş olardı. Bu, bizim mövqeyimizdir. Onlar dayanmasa, biz torpaqlarımızı azad etməyə davam 

edəcəyik. 

- Onlar Gəncəni ona görə bombardman ediblər ki, Gəncədə Türkiyənin bir neçə F-16 qırıcı 

təyyarəsi var idi və bu F-16 qırıcı təyyarələrdən biri erməni təyyarəsini vurmuşdur. Onlar buna görə 

Gəncəni bombardman etdiyini deyirlər. 

- Bu, feyk xəbərdir. Hesab edirəm ki, indi hər kəs bunun Ermənistan tərəfindən feyk xəbər olduğunu 

başa düşür. Türkiyənin F-16 qırıcı təyyarələri ona görə buradadırlar ki, toqquşmalar başlamadan öncə onlar 

birgə hərbi təlimdə iştirak edirdilər və onlar yerdədilər, onlar səmada deyillər. Ermənistanın Su-25 təyyarəsi 

dağa çırpılmışdır və onlar bunu guya Türkiyə F-16 qırıcı təyyarəsi tərəfindən vurulduğu kimi qələmə 

verməyə çalışırdılar. Lakin bu, münaqişənin ilk günlərində, sentyabrda baş vermişdir. Lakin onlar oktyabrın 

10-da ballistik raketlərlə Gəncəyə hücum ediblər. Bu, birincisi. İkincisi, ballistik raket Ermənistanın 

ərazisindən buraxılmışdır və böyük ölkələr buna asanlıqla nəzarət edə bilərlər. Onlar raketin haradan 

buraxıldığını və raketin hədəfinin nədən ibarət olduğunu bilirlər. Raketin hədəfi mülki şəxslərə zərbə 

endirmək idi. Onlar Gəncə şəhərində insanların yaşadığı ərazini vurublar. Beləliklə, bu, beynəlxalq terror 

əməli idi, bu, Ermənistanın hərbi cinayət siyasətinin daha bir təzahürü idi. Gəncəyə edilən bu hücumlara 

haqq qazandırmaq olmaz və onlar buna görə məsuliyyət daşıyacaqlar. 

- Türkiyənin müdaxiləsini və Türkiyədən müxalif Suriya döyüşçülərini qəbul etməklə Siz yerli 

bir münaqişənin regional bir müharibəyə çevrilməsindən qorxmursunuz? 

- Əvvəla, Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib. Türkiyənin iştirakına dair heç bir dənə də sübut 

yoxdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücum həyata keçirdiyi ilk saatlardan Türkiyə, Türkiyənin 

Prezidenti və digər yüksək səviyyəli rəsmilər Azərbaycana güclü siyasi dəstəyi, beynəlxalq hüququn norma 

və prinsiplərinə dəstəyi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının ərazilərimizdən dərhal və 

qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinin icrasına dəstəyi ifadə ediblər və ifadə etməyə davam 

edirlər. Deməli, bu, birincisi. İkincisi, Azərbaycan tərəfində heç bir əcnəbi döyüşçü yoxdur. Bu, başqa bir 

feyk xəbərdir. Bu, bəzi ölkələrin bəzi rəsmiləri tərəfindən yayılmışdır. Lakin bu vaxtadək, toqquşmalar 

başlayandan sonra iyirmi gündən çox bir müddətdə bizə nə Fransadan, nə də Rusiyadan heç bir dəlil təqdim 

olunmamışdır. Çünki bu bəyanatı Fransa və Rusiya rəsmiləri vermişdir və biz onlardan sübut tələb etmişdik. 

Biz dəlilləri tələb etmişdik. Yalnız sözlər. Heç bir sübut yoxdur, heç bir dəlil yoxdur. Digər bir məsələ 

ondan ibarətdir ki, bizə bizimlə birgə vuruşacaq əcnəbilər lazım deyil, çünki bizim 100 min nəfərdən ibarət 

nizami ordumuz var. Bizim müasir avadanlığımız var, bizim 30 ildir ki, işğaldan əziyyət çəkən motivasiyalı 

insanlarımız var. Biz hətta tam səfərbərlik belə elan etməmişik. Bizə döyüşdə əlavə insan lazım olsa, biz 

daha çoxlarını çağırarıq. Odur ki, bu, Azərbaycanı təcavüzkar kimi təqdim etmək üçün daha bir cəhddir və 

həmçinin onlara döyüş meydanında qalib gələn Azərbaycan Ordusunun potensialını azaltmaq üçün 

Ermənistanın cəhdidir. 

- Cənab Prezident, dediniz ki, Sizin çox müasir avadanlığınız var, bu, doğrudur. Sizin bütün 

növ dronlarınız var, bəziləri Türkiyədən gəlir, həmçinin effektiv kamikadze dronları İsraildən, ərəb 

ölkələrindən gəlir. Beləliklə, İsrailin hərbi avadanlığının yardımı Sizin üçün çox önəmlidirmi və onlar 

Sizə hərbi irəliləyişi əldə etməyə imkan verirlərmi? 

- Biz hərbi avadanlığı bir çox ölkələrdən alırıq. Bizə hərbi avadanlığı ən çox təchiz edən Türkiyə və 

İsrail deyil. Bu, Rusiyadır. Lakin Ermənistandan fərqli olaraq, biz Rusiyadan aldığımız silahlara görə pul 

ödəyirik. Ermənistan Rusiyadan silahları pulsuz əldə edir. Biz, həmçinin İrandan, Ukraynadan, Belarusdan 

silah alırıq. Əlbəttə ki, bizim bu gün ordumuza ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə kömək edən müasir 

silahları almaq imkanımız var. Bizim ərazi bütövlüyümüz öz tərəfimizdən bərpa olunur. Təbii ki, bizim 

regionda istənilən ölkə silah alır. Dünyada heç də bütün ölkələr özlərini 100 faiz hərbi avadanlıqla təchiz 

edə bilmir. Beləliklə, burada qəribə olan bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, biz silahlara görə ödəniş edirik, biz 

yaxşı silahları alırıq və onlar bizə yerində kömək edir. Lakin ərazilər dronlar vasitəsilə işğaldan azad 

edilmir. Ərazilər əsgərlər, orada öz vəzifəsini yerinə yetirən insanlar tərəfindən azad edilir. 

- İran hərbi əməliyyatlar zamanı döyüşlərin sərhəddə keçirilməsi ilə bağlı şikayət etmişdir. Bu 

mübahisəni İranla həll etmisinizmi, İran rəhbərləri ilə danışmısınızmı? 
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- Bəli, biz bunu etmişik. Mənim bildiyimə görə İranın rəhbərləri, həm də Ermənistan tərəfi ilə 

danışmışlar. Çünki toqquşmalar İranla sərhəd olan Araz çayının yaxınlığında gedirdi və təsadüfən silahların 

bəziləri sərhədi keçmişdir. Lakin bu gün biz Azərbaycan-İran sərhədini erməni işğalçılarından tamamilə 

təmizlədiyimizi elan etdik. Buna görə orada artıq heç bir toqquşmalar baş vermir və Araz çayının o biri 

tərəfində - İranda olan qardaşlarımız üçün artıq heç bir narahatlıq olmayacaq. 

- Bu müharibəni durdurmaq üçün mümkün ən yaxşı vasitəçi kimdir? Bu, Rusiyadırmı? 

Mümkün ən yaxşı vasitəçi Rusiyadırmı? 

- Bizim üç vasitəçimiz var. ATƏT onlara mandat verib. Rusiya, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları. 

Onlar 28 ildir ki, heç bir nəticə olmadan vasitəçilik etməyə və tərəflərə həll yolunu tapmağa kömək etməyə 

çalışırlar. Bu üç ölkə, eyni zamanda, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir, daimi üzvləridir. Bu üç ölkə 

mənim istinad etdiyim və erməni qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən həmin qətnamələri qəbul etmişdir. 

Lakin əfsuslar olsun ki, onlar işğal olunmuş əraziləri boşaltmaq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinə əməl etmək üçün Ermənistana kifayət qədər beynəlxalq təzyiq göstərməyiblər. Buna görə 

Ermənistanın hərbi hücumundan sonra biz özümüzü müdafiə etməli idik və ədaləti güc yolu ilə bərpa etməli 

idik. Biz bunu da uğurla edirik. 

Bu 3 vasitəçinin hər biri mühümdür. Mən müşahidə edirəm, görürəm və bilirəm ki, Dağlıq Qarabağ 

məsələsində onların çox nadir yekdil yanaşmaları olur. Bu, bəlkə də onların maraqlarının üst-üstə düşdüyü 

yeganə məsələdir. 

– Cənab Prezident, Siz hansı torpağı geri almaq istəyirsiniz ki, ondan sonra bu müharibəyə 

son qoymağa hazır olasınız? 

– Biz bu gün dayanmağa hazırıq. Mən bunu oktyabrın 10-dan – Moskvada hər iki tərəf atəşkəslə 

bağlı razılığa gələndən bəri deyirdim. Mən demişdim ki, problemin həllinin hərbi hissəsi nə qədər tez 

qurtarsa, bir o qədər yaxşıdır. Biz danışıqlar masasına keçmək istəyirik. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan 

atəşkəsi kobud şəkildə pozdu və Gəncəyə hücum etdi. Oktyabrın 17-də onlar növbəti atəşkəs qüvvəyə 

minəndən 2 dəqiqə sonra onu pozdular. Ona görə də, əgər onlar bu gün dayansalar, biz dayanarıq və qalan 

işlər diplomatlar tərəfindən görülər. Əgər onlar dayanmasalar, biz işğal edilmiş bütün əraziləri azad etmək 

üçün sona qədər gedəcəyik. 

– Beləliklə, bu, münaqişədən çıxmaq üçün Sizin planınızdır, Azərbaycanın planıdır. 

– Bəli. Əgər onlar indi dayansalar və konstruktiv davransalar, əgər onlar Fransa, Rusiya və ABŞ 

tərəfindən işlənib hazırlanmış və Azərbaycanın sadiq olduğu əsas prinsiplərə açıq şəkildə sadiq olsalar, 

onda əlbəttə, hər şey dayanar və biz danışıqlar masasına geri qayıdarıq. Yeri gəlmişkən, mən 17 ildir ki, bu 

prosesin içindəyəm. Mən Ermənistanın iki əvvəlki prezidenti ilə işləmişəm və biz böyük olmasa da, 

irəliləyiş əldə etmişdik. Biz mütəmadi olaraq görüşürdük. Moskvada, Parisdə, Vaşinqtonda mütəmadi 

görüşlər olurdu. Lakin Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra o, təkcə bəyanatları ilə deyil, həm də hərbi 

təxribatları ilə danışıqlar prosesini pozmaq üçün faktiki olaraq hər şeyi etdi. Artıq hakimiyyətə gələndən 2 

il və daha artıq müddətdə proses yoxdur. Əlbəttə, mən düşünürəm ki, siyasi həll mümkündür. Lakin 

Ermənistan hökuməti başa düşməlidir ki, indi onlar diktə etmək vəziyyətində deyillər. Çünki status-kvo 

artıq mövcud deyil, təmas xətti artıq mövcud deyil. Biz yerində yeni reallıq yaratdıq və onlar bunu nəzərə 

almalıdırlar. 

– Sizin Qarabağın gələcəyi ilə bağlı baxışınız necədir? 

– Mən bunu dəfələrlə açıq şəkildə ifadə etmişəm və indi sizə deyə bilərəm, həmçinin mən vasitəçilər, 

Minsk qrupunun həmsədrləri vasitəsilə əvvəlki Ermənistan hökumətinə bizim gələcəyi necə görməyimizlə 

bağlı müəyyən mesajlar vermişəm. Biz Qarabağı insanların ləyaqət və sülh içində, azərbaycanlı və erməni 

icmalarının yanaşı yaşadığı Azərbaycanın çiçəklənən, təhlükəsiz ərazisi kimi, bizim Azərbaycanın bütün 

digər yerlərində etdiyimiz kimi, inkişaf etdirməyi planlaşdırdığımız ərazi kimi görürük. Sizə deyə bilərəm 

ki, bizim çox əhəmiyyətli iqtisadi nailiyyətlərimiz var. Bizdə yoxsulluq səviyyəsi çox aşağıdır, təxminən 5 

faizdir. Ermənistanda bu, 50 faizə yaxındır. Həmçinin bizdə işsizlik səviyyəsi çox aşağıdır. Pandemiyadan 

əvvəl bu, 5 faizə yaxın idi, indi 7 faizdir. Lakin bu amilin geniş vüsət aldığı Dağlıq Qarabağla müqayisədə 

fərq gecə ilə gündüz qədərdir. Beləliklə, biz orada yaşayan ermənilər və oraya qayıdacaq azərbaycanlılar 

üçün daha yaxşı həyat təmin edə bilərik. Mən əminəm ki, iki millət, iki xalq barışacaq. Çünki XXI əsrdə 

özünü təcrid etmək, etnik təmizləmə aparmaq və de-fakto vəziyyəti ayrılmağa çevirməyə çalışmaq mümkün 

deyil. Bu, mümkün deyil. Ermənistan da daxil olmaqla indiyədək heç kim “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı 

tanımayıb. Əminəm ki, heç kim onu tanımayacaq. Ona görə də Qarabağın gələcəyi üçün, təkcə Dağlıq 

Qarabağ üçün deyil, bütün Qarabağ üçün, - bu, Azərbaycanın böyük regionudur, - ən yaxşı yol sülh 
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şəraitində, harmoniyada yaşamaq və yenidən yaxşı qonşu olmağa çalışmaqdır – ermənilər və 

azərbaycanlılar. Mənim planım bundan ibarətdir. 

- Mən xatırlayıram ki, 1990-cı illərin əvvəllərində Bakıda antierməni poqromları var idi. Ona 

görə də ermənilər inanmırlar, deyirlər ki, yaşaya bilməzlər, Azərbaycan ərazisində yaşamaq üçün, 

həyatları üçün qorxurlar. 

– Münaqişə Ermənistandakı millətçilər tərəfindən maliyyələşdirilən Dağlıq Qarabağdakı separatçılar 

Azərbaycandan ayrılmaq üçün plana start verəndən sonra başladı. Sovet İttifaqı vaxtında onlar bunu qanuni 

baxımdan edə bilmirdilər. Ona görə də onlar Dağlıq Qarabağ ərazisində və Ermənistan ərazisində 

poqromlara başladılar. Müharibə və toqquşmaların ilk qurbanları Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlılar oldu. 

Dağlıq Qarabağda, əsasən Şuşada, eləcə də paytaxt Xankəndidə yaşayan 40 min azərbaycanlı tamamilə 

etnik təmizləməyə məruz qaldı. Sonra Ermənistanda yaşayan 250 min azərbaycanlı, - onların çoxu qətlə 

yetirildi, - hamısı etnik təmizləməyə məruz qaldı, qovuldu. Həmin toqquşmalar hər yerdə - İrəvanda, 

Ermənistanın başqa şəhərlərində, Dağlıq Qarabağda baş verirdi. Ona görə də bu, insanların barışa 

bilməməsi üçün bir növ səbəb olmamalıdır. Avropada Fransa və Almaniya arasında neçə dəfə müharibə 

baş verib? Neçə dəfə digər ölkələr müharibə edib? 30 və ya 40 milyon adamın ölümünə səbəb olmuş İkinci 

Dünya müharibəsi var idi. Lakin 20 ildən sonra Qərbi Almaniya və Sovet İttifaqı arasında yaxşı 

münasibətlər quruldu və indi heç kim bunu xatırlamır. Sivil dünyada bu, belə olmalıdır. Problem ondadır 

ki, Ermənistanda nifrət aşılanır. Onlar Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı tarixi nifrət aşılayırlar. Ermənistanın 

sabiq prezidenti Köçəryan açıq şəkildə bəyan etdi ki, azərbaycanlılar və ermənilər birlikdə yaşaya 

bilməzlər. Lakin baxın, onlar məsələn, Gürcüstanda necə birlikdə yaşayırlar. Gürcüstanın bəzi kəndlərində 

azərbaycanlılar və ermənilər yanaşı yaşayırlar. Rusiyada da eyni şəkildə. Azərbaycanda minlərlə erməni 

yaşayır. Niyə bu, Dağlıq Qarabağda mümkün deyil? Düşünürəm ki, müharibənin vurduğu yaraları siyasi 

müdriklik, siyasi iradə ilə sağaltmaq lazımdır. Münaqişənin bu aktiv, qaynar fazası dayanandan sonra hər 

iki tərəfin bu yaraları sağaltmaq məqsədilə hər şeyi etmək üçün böyük töhfə verməsinə ehtiyac var. 

-Bu, mənim sonuncu sualımdır. Cənab Prezident, Siz qorxmursunuz ki, bir müddətdən sonra 

Türkiyə Prezidenti Ərdoğan Şimali Kipr məsələsinə diqqətini cəmləmək üçün öz dəstəyini və 

Qafqazdakı siyasətini dayandırar? 

-Türkiyə və Azərbaycan qardaş ölkələrdir və bizim qardaşlığımız bir çox vəziyyətlərdə sınaqdan 

keçib. Bu konkret məsələdə Türkiyə Prezidenti Azərbaycana güclü dəstəyini açıq şəkildə ifadə etdi. O dedi 

ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır. Beləliklə, bu, çox güclü siyasi dəstəkdir və biz buna 

görə çox minnətdarıq. Bu, birincisi. İkincisi, demək istəyirəm ki, biz döyüş meydanında nə ediriksə özümüz 

edirik. Bəli, müasir silahlarla, müasir avadanlıqla, lakin Vətənimizi azad edən Azərbaycan əsgərləri və 

zabitləridir. Bizim Türkiyə ilə münasibətimizin böyük tarixi və daha da parlaq gələcəyi var. Zənnimcə, 

Türkiyənin Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsi - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla sərhədi olan dünyada 

yeganə ölkə kimi bu prosesə cəlb edilmək üçün legitim hüququ var. Çünki qonşu olaraq, region üçün 

sabitliyi, təhlükəsizliyi təmin edə bilən və təmin edən, gündəliyi çox aydın ölkə olaraq o, beynəlxalq hüququ 

müdafiə edir. Beynəlxalq hüquq deyir ki, bizim ərazilərimiz işğal altındadır. Beləliklə, o, nəyi səhv edir? 

O, sadəcə olaraq, beynəlxalq hüququn təmin olunmasını tələb edir. Ermənistan bunu etmək istəmir. 

Ermənistan Livandan erməniləri qanunsuz köçürməklə, azərbaycanlılara qarşı hərbi əməliyyatlarla, bizim 

tarixi və dini irsimizi dağıtmaqla 30 ildən çoxdur ki, torpaqlarımızı işğal altında saxlamaq istəyir. 

Türkiyənin rolu çox müsbətdir. Ermənistanla müharibə dayanandan və siyasi nizamlama həyata 

keçiriləndən sonra əminəm ki, Türkiyənin rolu çox mühüm və müsbət olacaq. 

-Beləliklə, Siz düşünmürsünüz ki, Türkiyənin Mərkəzi Asiyanın türk xalqları ilə birbaşa 

əlaqəyə sahib olmaq üçün Ermənistanı silmək planı var? 

– Xeyr, bu, yenə də erməni fobiyaları və erməni təxribatlarıdır. Mənim Paşinyan hakimiyyətə 

gəlməzdən əvvəl Ermənistan liderləri ilə müzakirə etdiyim sülhməramlı planda kommunikasiyalara açıq-

aydın istinad var idi. Sülh sazişi imzalanandan sonra bütün kommunikasiyalar açılır, o cümlədən 

Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsi arasında. Beləliklə, Türkiyənin, 

Azərbaycanın və Mərkəzi Asiyanın quru əlaqəsi olacaq. Bu gün bizdə bu, yoxdur. Lakin Türkiyənin həmin 

regionla Azərbaycan vasitəsilə əlaqəsi var. Biz bir neçə il bundan əvvəl Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu 

tikdik. Beləliklə, Türkiyə malları Gürcüstan, Azərbaycan və Xəzər dənizi vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya və 

əks istiqamətdə daşınır. Lakin Türkiyədən Naxçıvana, Ermənistana, Azərbaycana yol daha qısadır. Ona 

görə də məsələ onda deyil ki, Türkiyənin belə əlaqəsi yoxdur və dediyiniz kimi, kimsə fikirləşir ki, onlar 

buna sahib olmaq üçün Ermənistanı silmək istəyirlər. Onlar buna sahibdirlər, biz buna sahibik. Biz daha 
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birinə sahib olacağıq. Lakin bu, yenə də sülh planının bir hissəsidir, bütün kommunikasiyalar açılacaq. 

Düşünürəm ki, Ermənistan hökuməti əhalini Türkiyə ilə qorxutmağa çalışmamalı, türk və Azərbaycan 

xalqlarına qarşı nifrəti dayandırmalıdır. 

– Qafqaz regionunda digər xristian ölkəsi olan Gürcüstanla münasibətləriniz necədir? 

– Bəli, bizim Gürcüstanla münasibətlərimiz mükəmməldir. Biz bir-birimizi strateji tərəfdaş 

adlandırırıq. Azərbaycan Gürcüstanda birinci və ya ikinci ən böyük investor, yaxud birinci və ya ikinci ən 

böyük vergi ödəyicisidir. Mən birinci və ikinci deyirəm, çünki bir il Türkiyə olur, bir il Azərbaycan. Bizim 

Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan arasında üçtərəfli əməkdaşlıq formatımız var. Bizim prezidentlər 

səviyyəsində sammitlərimiz, nazirlər səviyyəsində, o cümlədən müdafiə, xarici işlər və iqtisadiyyat 

nazirləri səviyyəsində görüşlərimiz olub. Bizim bütün əsas nəqliyyat və enerji kommunikasiyamız 

Gürcüstan ərazisindən keçir. Gürcüstanda böyük azərbaycanlı icmamız var, 300 minə yaxın adam. Ona 

görə də münasibətlər mükəmməldir və düşünürəm ki, Türkiyə ilə münasibətlərimiz kimi, Gürcüstanla 

münasibətlərimiz də mehriban qonşuluğun yaxşı nümunəsi ola bilər. Yeri gəlmişkən, Gürcüstanın xristian, 

Azərbaycanın müsəlman ölkəsi olması faktının heç bir fərqi yoxdur. Biz bu regiona bu nöqteyi-nəzərdən 

baxmırıq. 

-Layihələri icra edərkən Siz dini nəzərə almırsınız? 

– Xeyr, bizim Konstitusiyamıza əsasən din dövlətdən ayrıdır. Azərbaycan dünyəvi ölkədir. Biz öz 

dinimizə hörmət edirik. Biz Azərbaycanda yaşayan bütün digər millətlərin dinlərinə hörmət edirik. 

Düşünürəm ki, Azərbaycanda dini harmoniyanın ən yaxşı göstəricisi Roma Katolik Kilsəsinin başçısı, Zati-

müqəddəsləri Papa Fransiskin sözləri ola bilər. Bir neçə il bundan əvvəl Bakıda olanda o, ictimaiyyətə 

bəyanatla çıxış edərək Azərbaycanın mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqdakı rolunu yüksək 

qiymətləndirdi. Azərbaycanda müxtəlif dinlərin bütün nümayəndələri, o cümlədən ermənilər sülh və 

harmoniya şəraitində yaşayırlar. Bakının mərkəzində bizim tərəfimizdən bərpa olunmuş və hökumətimiz 

tərəfindən qorunan erməni kilsəsi var. Bizim işğal olunmuş torpaqlardakı məscidlərimiz isə dağıdılıb. 

Ermənilər bizim məscidlərimizdə donuz saxlayırlar. Bu yaxınlarda internetdə videolar var idi. İnternetdə 

Zəngilan rayonunda bir kəndin azad edilməsindən sonra donuzların məscidimizdə necə gəzdiyini göstərən 

görüntülər var idi. Azərbaycan tolerant, dünyəvi ölkədir və gələcəkdə də belə olmağa davam edəcək. 

-Təşəkkür edirəm, çox yaxşı müsahibə idi, cənab Prezident. 

– Təşəkkür edirəm. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1940 
 

Ermənistan ordusunun zərbə PUA-sı zərərsizləşdirilib 

 

[09:57] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də gündüz saatlarında Cəbrayıl rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə 

məxsus "BZEZ" zərbə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) bölmələrimiz tərəfindən aşkarlanıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ordumuzun bölmələri 

düşmənin zərbə PUA-sını xüsusi texniki vasitələrlə yerə endirib. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın atdığı raket fərdi yaşayış evinin həyətinə düşüb 

 

[09:25] 24.10.2020  

 

Ermənistan tərəfindən yaşayış evinin həyətinə atılan “Smerç” raketi. Başqa heç bir şey Ermənistan 

tərəfindən mülki şəxsləri ayırd etmədən və məqsədyönlü şəkildə atəşə tutulmasının sübutu ola bilməz. İndi 

Ermənistan tərəfindən yeni denalism dalğası başlayacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi Tvitter hesabında 

yazıb. 
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Nazir Ceyhun Bayramov: Biz hər zaman göstərmişik ki, Azərbaycan tərəfi konstruktivdir 

 

[09:22] 24.10.2020  

 

Rəsmi olaraq ABŞ-ın Dövlət katibi Mayk Pompeonun dəvəti ilə Birləşmiş Ştatlar həmkarlarımla 

birlikdə səfər etdim. ABŞ-ın Dövlət katibi Mayk Pompeo görüş keçirdim. 

Təbii ki, əsas müzakirə mövzusu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi oldu. Hazırda 

mövcud vəziyyət, problemin həlli yolları ilə bağlı potensial fikir mübadiləsi aparıldı. ABŞ Minsk qrupunda 

həmsədr ölkələrdən biridir. ABŞ tərəfindən də bu məsələyə olan maraq, vasitəçilik təklifləri və məsələnin 

həlli istiqamətində addımlar müzakirə edildi. Sonra ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə 

köməkçisi Robert Obrayn, ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi, ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrləri ilə görüşlər keçirdim. 

Hesab edirəm ki, Azərbaycan reallıqlarının, Azərbaycanın haqlı mövqeyinin qarşı tərəfə çatdırılması, 

onun ətrafında faydalı müzakirələr həyata keçirilməsi baxımından görüşlərimiz faydalı oldu. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Vaşinqtonda jurnalistlərə müsahibəsində Xarici İşlər naziri 

Ceyhun Bayramov söyləyib. Nazir deyib: “Təbii ki, biz realist olmalıyıq. Otuz illər ərzində yığılmış 

problemlərin bir görüş zamanı həlli mümkün deyil. Ancaq biz hər zaman göstərmişik ki, Azərbaycan tərəfi 

konstruktivdir. Azərbaycan tərəfi hər zaman məsələnin siyasi yolla həll olmasının tərəfdarıdır. Azərbaycan 

tərəfi, zərurət yoxdursa, hərbi əməliyyatların aparılmasını mütləq şərt kimi irəli sürmür. Hesab edirəm ki, 

bütün bu görüşləri keçirməyə, Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmağa həm əsasımız var, həm deməyə 

sözümüz var. Mövqeyimiz də ədalətlidir. Bu baxımdan bu görüşləri faydalı hesab edirik. Böyük ehtimalla 

ABŞ Prezidentinə də görüşlər barədə məlumat verilib. Biz bir məsələni də nəzərə almalıyıq. Xüsusi olaraq, 

dövlətlər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə fikir bildirən zaman biz onu nəzərə 

almalıyıq ki, bu dövlətlərin bir çoxunda çox ciddi erməni lobbisi var. Erməni lobbisi bu dövlətlərin daxili 

siyasi prosesinə ciddi təsir edir. Bu dövlətlərin bir çoxunda seçki prosesi həyata keçirilir. Təbii ki, bu 

məsələlərə xüsusi diqqət verən siyasətçilər bu kimi amilləri, əfsuslar olsun ki, göz önünə gətirirlər. Onların 

qeyd etdiyi də məhz onlara xoş gəlmək, səslərini qazanmaqdır”. 
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Cəbhədə oktyabrın 24-nə olan vəziyyət 

 

[08:12] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 23-ü gün ərzində və 24-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut və 

Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 

düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri əməliyyat planına uyğun cəbhənin müəyyən edilmiş 

istiqamətlərində döyüş fəaliyyətlərini davam etdirib. 

Cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində mütəşəkkil müqavimət göstərə bilməyən 

Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinə atəşlə ciddi ziyan vurulub. Düşmənin silah və sursat, yanacaq 

ehtiyatları anbarları sıradan çıxarılıb. Bəzi istiqamətlərdə düşmən nizamsız qaydada mövqeləri tərk edərək 

geri çəkilib. Əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri nəzarətə götürülüb, düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi 

dağıdılıb və vacib yüksəkliklər azad edilib. 

Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 
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Təcavüzkar Ermənistan Azərbaycana son 30 ildə vurduğu maddi və mənəvi ziyana görə reparasiya 

ödəməlidir 

 

[07:58] 24.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistan Azərbaycana son 30 ildə vurduğu maddi və mənəvi ziyana görə reparasiya 

ödəməlidir. 

Bu fikri AZƏRTAC-a açıqlamasında Əməkdar jurnalist Rəşad Nəsirov söyləyib. O bildirib ki, 

reparasiya bir ölkənin digər ölkəyə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyət formasıdır. 

Qeyd edək ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlarda 13 dünya 

əhəmiyyətli, 292 ölkə əhəmiyyətli və 330 yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidəsi, 40 mindən çox 

eksponatın toplandığı 22 muzey, 927 kitabxana, 808 klub, 4 teatr və 2 konsert salonu, 31 məscid, 9 tarixi 

saray, 8 mədəniyyət və istirahət parkı, 4 rəsm qalereyası, 85 musiqi məktəbi dağıdılıb. Ağdam Çörək 

muzeyi yerlə-yeksan edilib, dünya şöhrətli Kəlbəcər tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 13 minədək, Laçın 

tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 5 mindən çox qiymətli və nadir eksponatı Ermənistana daşınıb. Şuşanın 

işğalı nəticəsində 8 muzey, 31 kitabxana, 17 klub, 8 mədəniyyət evi viran edilib. Şuşa şəhərinin tarixi 

muzeyinin 5 minədək eksponatı, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət muzeyinin Şuşa 

filialının, Dövlət Qarabağ Tarixi muzeyinin 1000-dək eksponatı, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin, böyük 

müğənni BüIbülün, görkəmli musiqiçi və rəssam Mir Mövsüm Navabın xatirə muzeylərinin, Ağdam, 

Qubadlı və Zəngilan tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin fondları qarət edilib. Görkəmli Azərbaycan 

musiqiçisi Qurban Pirimovun Ağdam rayonundakı xatirə muzeyi, Cəbrayıl, Füzuli və Xocalı rayonlarının 

tarix-diyarşünaslıq muzeyləri də dağıdılıb. Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında qeyri-qanuni 

arxeoloji qazıntılar aparıb, məzarlar, qəbirüstü abidələr dağıdılıb. 

Otuz ilə yaxındır ki, işğal altında qalan ərazilərdə ekoloji cinayətlər törədilib. Bölgədəki 

biomüxtəliflik məhv edilib, meşələr qırılıb, faydalı qazıntı yataqları talan edilib, su anbarları və ətraf mühit 

qəsdən çirkləndirilib. Ən əsası isə təcavüz nəticəsində on minlərlə Azərbaycan vətəndaşı həlak olub və 

yaralanıb, bir milyondan çox insan isə doğma yurdundan didərgin düşüb. Törətdiyi bu bəşəri cinayətlərə 

görə Ermənistanın keçmiş və indiki rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Azərbaycana vurulan maddi-mənəvi 

ziyanın ödənilməsi beynəlxalq hüquq və beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində gündəmə gətirilməlidir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1945 
 

Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-ın Azərbaycan icması üzvləri ilə görüşüb 

 

[07:11] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-a işgüzar səfərinin sonunda ABŞ-ın 

Azərbaycan icması fəalları ilə görüş keçirib. 

Ölkəmizin Vaşinqtondakı səfirliyində təşkil olunmuş tədbirdə nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən təcavüzü, mövcud vəziyyət, azərbaycanlı mülki əhalinin, 

Gəncə, Mingəçevir, Tərtər və digər yaşayış məntəqələrinin hədəf alınması, dinc insanlar arasında çoxsaylı 

itkilərin olması haqqında söz açıb. Qeyd olunub ki, sülh danışıqları prosesində ciddi irəliləyiş əldə 

edilməyib və son iki ildə Nikol Paşinyan hökumətinin destruktiv siyasəti nəticəsində danışıqlar kifayət 

qədər pozulub. Nazir deyib ki, 2019-cu ilin avqust ayında Ermənistanın müdafiə naziri ABŞ-ın erməni icma 

üzvləri ilə görüşdə “yeni ərazilər üçün yeni müharibə” prinsipini təbliğ edərək, rəsmi Yerevanın təcavüzkar 

davranışının davam etməsini aydın nümayiş etdirib. 

Nazir Ermənistanın beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə 

pozmasını xüsusi vurğulayıb. Diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın işğalçı siyasəti nəinki Azərbaycan, bütün 

region üçün təhlükədir. Bölgədə davamlı sülhün və rifahın təmin olunması üçün işğal faktının aradan 

qaldırılması və dövlətlərin beynəlxalq tanınmış sərhədlərinə hörmətin təmin olunmasının vacibliyi 

vurğulanıb. ABŞ-ın Azərbaycan icmasının Qarabağ həqiqətlərinin yerli ictimaiyyətə çatdırılmasının 

vacibliyi qeyd olunub. Nazir icma üzvlərinin informasiya müharibəsində fəallıq göstərdiklərinə görə 

təşəkkürünü bildirib. 

  

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 
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Nazir Ceyhun Bayramov ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi ilə görüşüb 

 

[04:40] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun ABŞ Konqresinin Nümayəndələr 

Palatasının spikeri Nensi Pelosi ilə görüşü baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin son durumu, cəbhədəki vəziyyət, Ermənistan 

tərəfindən humanitar atəşkəs rejiminin pozulması, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi 

ilə danışıqların davam etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfinin humanitar atəşkəs rejimini və beynəlxalq humanitar 

hüquq çərçivəsində öhdəliklərini kobud şəkildə pozaraq danışıqları məhv etdiyini, nəinki işğal altında olan 

Azərbaycan torpaqlarından, habelə Ermənistan ərazisindən münaqişə zonasından uzaq məsafədə yerləşən 

Azərbaycanın şəhərlərinə raket zərbələri endirdiyini və üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb etməyə çalışdığını 

vurğulayıb. 

Spiker Nensi Pelosi regionda tezliklə döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına və humanitar atəşkəs 

rejiminin bərpa edilməsinə ümid etdiyini bildirib. Spiker, həmçinin münaqişəyə digər dövlətlərin müdaxilə 

etməməsinin və münaqişənin daha geniş vüsət almamasının vacibliyini qeyd edib və danışıqların tezliklə 

bərpa edilərək ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam etdiriləcəyinə inamını ifadə edib. 

Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf dinamikası və narahatlıq doğuran digər məqamlar ətrafında 

da fikir mübadiləsi aparılıb. 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Vaşınqtonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb 

 

[04:25] 24.10.2020 

 

Vaşinqtona səfəri çərçivəsində oktyabrın 23-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in 

Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə nazir 

Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfinin iki dəfə humanitar atəşkəsi pozduğunu, azərbaycanlı mülki əhalini 

məqsədyönlü şəkildə davamlı atəşə tutduğunu və münaqişə zonasından kənarda yerləşən şəhərləri və 

yaşayış məskənlərini raket hücumuna məruz qoyduğunu qeyd edib. Nazir, Ermənistan rəhbərliyinin 

münaqişənin diplomatik həllinin olmaması barədə bəyanatını həmsədrlərin diqqətinə çatdırıb. 

Vurğulanıb ki, bütün bu addımlar və bəyanatlar Ermənistan tərəfinin destruktiv siyasətini bir daha 

aydın şəkildə nümayiş etdirir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1948 
 

ANAMA 175 partlamamış hərbi sursat və 2 dron aşkarlayıb 

 

[04:57] 24.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Naftalan və Tərtər rayonları ərazisinə 

mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Zəng Xidməti Mərkəzindən 38 və Fövqəladə 

Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 2 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 40 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Arazbar, Böyük Kəhrizli, Hacılar, Qaradolaq, 

Yeni Qaradolaq, Yuxarı Qiyaməddinli kəndləri, Ağdam rayonunun Bəybabalar, Çəmənli, Mahrızlı 

kəndləri, Bərdə rayonunun Xantorpaq, Əlyanlı kəndləri, Beyləqan rayonunda “Mayak” adlanan əraziyə, 

Füzuli rayonunun Alxanlı, Böyük Bəhmənli kəndləri və Horadiz şəhəri, Goranboy rayonunun 

Tapqaraqoyunlu, Şəfəq, Səfibəyli, Hacalı kəndləri, Naftalan rayonunun Qaşaltı kəndi, Tərtər rayonunun 

Borsunlu, Yuxarı Sarıcalı kəndləri, Qızıloba qəsəbəsi, V.Orucov, H.Hacıyev, V.Hüseynov küçələrinə 

Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 33 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata 

keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 175 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 2 ədəd 

hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator və 35 ədəd partlamış mərmi qalıqları 

aşkarlanıb. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 1 ədəd raket, 1 ədəd 9N235 bombacığı və 2 ədəd dron 

zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 9714 nəfər mülkü 

şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

Ümumilikdə agentlik tərəfindən sentyabrın 27–dən oktyabrın 23-dək 829 siqnal (əməliyyat çağırışı) 

əsasında 687 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Bərdə, 

Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Kürdəmir, Füzuli, Tərtər, Tovuz, Şəmkir, Hacıqabul, 

Zərdab, Xızı, Oğuz, Qəbələ rayonları, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, 

neft kəmərinin yaxınlığına, Mingəçevir İES-in ərazisinə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru Kəmərinin yaxınlığına, 

əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, məktəbə baxış keçirilib, 282 ədəd partlamamış hərbi 

sursat (PHS), 1144 ədəd 9N235 bombacıqları, 1180 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 1 ədəd qaz qumbarası, 

14 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator, 6 ədəd dron (zərərsizləşdirilib), 

2 ədəd raketin mikrosxemi və 401 ədəd partlamış raket hissələri aşkar olunub. 
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1949 
 

23 oktyabr 

 

Aviasiya zərbələri nəticəsində düşmənin artilleriya bölmələri və komanda məntəqəsi məhv edilib  

 

[23:59] 23.10.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi aviasiya zərbələri nəticəsində düşmənin artilleriya bölmələri və komanda 

məntəqəsinin məhv edilməsi ilə bağlı videogörüntülər yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinə istinadla videogörüntüləri təqdim edir. 
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Nazir Ceyhun Bayramov ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Robert 

Obrayn ilə görüşüb 

 

[23:43] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun ABŞ-a işgüzar səfəri çərçivəsində ABŞ 

Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Robert Obrayn ilə görüşü keçirilib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov 

ABŞ rəsmisinə bölgədə mövcud olan son vəziyyət, Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzü, 

azərbaycanlı mülki əhalini və yaşayış məntəqələrini hədəf alınması, dinc əhali arasında çoxsaylı itkilərin 

olması, Ermənistanın beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozması 

barədə ətraflı məlumat verib. 

Bölgədə davamlı sülhün və rifahın təmin olunması üçün işğal faktının aradan qaldırılması və 

dövlətlərin beynəlxalq tanınmış sərhədlərinə hörmətin təmin olunmasının vacibliyi vurğulanıb. 

Tərəflər, həmçinin ölkələr arasındakı əməkdaşlıq gündəliyinə daxil olan məsələlər üzrə fikir 

mübadiləsi apardılar. 
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Düşmənin könüllü dəstələri və döyüş texnikaları məhv edildi 

 

[23:38] 23.10.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Xocavənd və Füzuli istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

könüllülərdən ibarət dəstələri və döyüş texnikalarının məhv edilməsi ilə bağlı videogörüntülər yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinə istinadla videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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1952 
 

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan PUA-ları Ermənistan ərazisi üzərində uçuşlar həyata 

keçirmir 

 

[23:13] 23.10.2020  

 

Ermənistan tərəfinin Azərbaycana məxsus pilotsuz uçuş aparatının (PUA) guya vurularaq 

Ermənistan ərazisinə düşməsi barədə yaydığı məlumat yalandır. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 

Azərbaycan PUA-ları Ermənistan ərazisi üzərində uçuşlar həyata keçirmir. 

 

AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramov: Paşinyan tərəfindən son dəqiqələrdə edilən cəhd qaçılmaz olanı dayandırmaq 

idi 

 

[22:00] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 16-na keçən gecə Azərbaycanın ikinci şəhəri olan Gəncəyə Ermənistan tərəfindən “Skud” 

raketləri atıldı. Gecə saatlarında və təxliyəyə ilə bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən, hücum edilərək 

evlər və günahsız ailələr hədəf alındı. On dörd mülki şəxs həlak oldu; digər 40 nəfər ağır yaralandı. 

Bu barədə Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun “The Washington Times” qəzetində dərc olunmuş 

“Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu əsasda Ermənistanla müharibə bitirilə bilər” adlı 

məqaləsində deyilir. 

AZƏRTAC məqaləni təqdim edir. 

Bu ikinci hücum üçüncü ola bilərdi. Hərbi kəşfiyyat keçən həftə Ermənistan tərəfindən bir raket 

batareyasının şəhəri vurmaq məqsədilə Azərbaycan ilə sərhədə doğru gətirildiyini bildirmişdi. Ermənistan 

Müdafiə Nazirliyindən xüsusi icazə tələb olunaraq planlaşdırılan hücum - əvvəlki kimi - yalnız ölkə 

rəhbərliyinin birbaşa əmri ilə həyata keçirilə bilər. 

Raket batareyasını məhv etməkdən başqa bir seçim yox idi. Yalnız hərbi hədəfi vurmaq və 

məqsədyönlü şəkildə uzun mənzilli “Skud” raketi ilə günahsız mülki insanları hədəf almaq arasında böyük 

bir fərq var. Gəncə işğal altındakı Dağlıq Qarabağdan 60 km məsafədə yerləşir, bu bizim müharibəyə 

qayıtmağımızın səbəbidir. 

Bu münaqişənin necə təqdim edildiyi və reallıqda necə olduğu arasında da bir fərq var. Buna sərhəd 

mübahisəsi deyilir; hətta bəzilərinin görmək istədiyi kimi, rəqib dünya gücləri arasındakı proksi müharibə 

kimi qələmə verilir. Əslində isə bu, Azərbaycan ərazisində baş verən müharibədir. Bu müharibə 

Ermənistanın işğalı və iyirmi ildən çoxdur ki, Dağlıq Qarabağı və onun ətrafındakı yeddi ərazini işğal 

etməsindən qaynaqlanır. Gəncə şəhərinə davamlı şəkildə edilən hücumlar isə onu göstərir ki, bu müharibə 

artıq Azərbaycan ərazilərinə yayılır, hansı ki münaqişə zonası deyil və heç vaxt da olmayıb. 

Azərbaycanın 20 faiz ərazisinin işğalı ilə nəticələnən 1988-94-cü illərin müharibəsindən bəri sülh 

yolu ilə geri qaytarılması üçün ölkəmiz 30 ilə yaxın danışıqlar apardı. Çox məyusedici haldır ki, beynəlxalq 

ictimaiyyət beynəlxalq hüququn aliliyinin tətbiq edilməsində uğursuzluq ilə nəticələnən işğalçı ölkəyə 

rahatlıq verən bir yanaşmanı qəbul edib. 

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ikinci bir Ermənistanın - 

qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın heç bir gələcəyi yoxdur. Bu, fikir deyil, həqiqətdir: bu, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının ardıcıl şəkildə qəbul edilmiş dörd qətnaməsi 

vasitəsilə beynəlxalq hüquqda təsbit edilib. 

ABŞ-dan Rusiyaya kimi, hətta Ermənistanın özü də - hər bir ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

qanuniliyini və Dağlıq Qarabağı onun ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıyır. Bundan əlavə olaraq, 

Azərbaycan sülh əldə edildiyi təqdirdə Dağlıq Qarabağa mümkün olan ən yüksək muxtariyyət verilməsi 

barədə öhdəliyini dəfələrlə bildirib. 

Beləliklə, separatçılarla danışıqlar aparacaq heç bir məsələ yoxdur: legitim olaraq Dağlıq Qarabağı 

ev adlandıra bilən hər bir şəxsin ehtiyacı nəzərə alınmalı - istər erməni etnik mənsubiyyətinə, istərsə də 

1988-94-cü illərin müharibəsi dövründə evlərindən didərgin düşmüş bir milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın 

– və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi eyni torpaqda və sülh şəraitində birlikdə yaşamaq üçün bir yol 

tapmalıdır. 

Bu, mümkündür. Azərbaycanda, eyni zamanda, müsəlman, yəhudi və ortodoks xristian dini 

nümayəndələri, eləcə də azərbaycanlılar, ruslar, ləzgilər, avarlar, talışlar, gürcülər, çaxurlar və digər 

millətlər yaşayır. İşğal olunmuş ərazilər istisna olmaqla 30 min erməni Azərbaycanı vətən adlandırır. Bu 

ölkə nə monolit bir etnos, nə də tək dinin olduğu bir məkan deyil. 

Lakin indiki vaxtda, Ermənistanın hazırkı hökuməti destruktiv gündəliyini irəli sürməyə davam edir. 

Atəşkəs ilə bağlı Moskvada baş tutmuş son danışıqlar zamanı, onların diplomatları danışıqların on birinci 

saatında hər hansı bir razılaşma imzalanmadan əvvəl separatçıların danışıqlar masasına oturmalarını israr 

etdilər. Bu, Azərbaycan və ev sahibliyi edən ölkə tərəfindən rədd edildi. Hər bir halda, maliyyələşdiriciləri 

artıq əks tərəfdə oturduğu halda proksilərlə danışmaq üçün heç bir səbəb yoxdur 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən son dəqiqələrdə edilən cəhd qaçılmaz olanı 

dayandırmaq idi. Bunun müxalifət liderləri və jurnalistlərin həbslərinin kəskin artması fonunda ölkəsindəki 
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idarəetmədə olan uğursuzluğundan yayınma cəhdi olduğunu düşünürük. Münaqişədən əvvəl bu rəhbərliyin 

seçki vədlərini yerinə yetirməsi üçün cağırışlar sürətlə artmaqda idi. 

Bu şahidi olduğumuz, onun qarşıdurmanı genişləndirmək motivasiyasıdır. Hazırda Paşinyan 

Amerikada, xüsusilə də Ermənistan-Amerika və dünya diasporasında bunu həqiqətə uyğun olmayan bir 

şəkildə həyatı bir təhlükə kimi qələmə verməyə çalışır; yalnız Ermənistan dövlətinə deyil, hər yerdə olan 

bütün ermənilərə qarşı. 

Azərbaycan isə Ermənistanla qonşu olaraq sülh və firavanlıq içində yaşamaq istəyir. Bütün ümumi 

çətinliklərimiz Ermənistanın təcavüzü, işğalı və sülh üçün mümkün olan yeganə şərtə, qoşunlarını 

torpaqlarımızdan çıxarmağa riayət etməməsindən qaynaqlanır. Fərqli yaşamağı öyrənməliyik. 

Yalnız biz əvvəldə də, yolun sonunda da doğru olanlardan başlayırıq: Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın 

bir hissəsidir. Bu əsasda bu müharibəyə son qoya bilərik və barışıq yolunu tuta bilərik. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu Xankəndi və Xocavənd şəhərlərini atəşə tutmur 

 

[21:47] 23.10.2020  

 

Ermənistan tərəfinin Azərbaycan Ordusunun Xankəndi və Xocavənd şəhərlərini guya artilleriya 

atəşinə tutması barədə yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir və yalandır. 

Bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə tam əməl edir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının böyük bir bölməsinin məhv edilməsi barədə 

Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat xülyadır 

 

[21:45] 23.10.2020  

 

Ermənistan tərəfinin guya Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının böyük bir bölməsinin məhv edilməsi 

barədə yaydığı məlumat bu ölkənin müdafiə nazirliyinin nümayəndələrinin narahat gecə yuxularının 

məhsuludur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 

düşmənin yaydığı müxtəlif növ dezinformasiyalar döyüşlər zamanı aldığı zərbələrin təsirinə mütənasib 

olaraq dəyişir. 

Qoşunlarımız cəbhənin bütün istiqamətlərində düşmənə ağır zərbələr endirməklə onun müdafiə 

xəttini darmadağın edib. Bu gün cəbhənin Xocavənd və Füzuli istiqamətlərində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin pərən-pərən salınan könüllülərdən ibarət dəstələri və döyüş texnikaları da məhv edilib. 

Bir müddət sonra bununla bağlı videosübutlar təqdim olunacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibinin müavini və “Vicdana çağırış” Fondunun 

prezidenti ilə videoformatda görüşüb 

 

[21:05] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 

BMT Baş katibinin müavini, BMT Sivilizasiyalar Alyansının Yüksək Nümayəndəsi Migel Anhel 

Moratinos ilə videoformatda görüşü baş tutub. 

QMİ-nin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Migel Anhel Moratinos 

Azərbaycan dövlətinin mədəniyyətlərarası və dinlərarası əməkdaşlığın inkişafında, ümumbəşəri dəyərlərin 

qorunub saxlanılmasında böyük rolunu qeyd edərək, QMİ sədrinə regionun dini lideri olaraq böyük rəğbət 

bəslədiyini bildirib və onun bu istiqamətdəki səylərini yüksək qiymətləndirib. 

Söhbət əsnasında QMİ sədri BMT Baş katibinin müavinini maraqlandıran məsələlər barədə ona 

məlumat verib. 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, eyni zamanda, ABŞ-da yerləşən “Vicdana çağırış” Fondunun 

prezidenti, ravvin Artur Şnayerlə də videokonfrans formatında görüşüb. 

QMİ sədri Allahşükür Paşazadə Artur Şnayerin Azərbaycanda sadiq dost kimi tanındığını 

vurğulayıb. 

Öz növbəsində, ravvin Artur Şnayer Allahşükür Paşazadənin genişmiqyaslı beynəlxalq fəaliyyətini 

rəğbətlə izlədiyini və ona dinlərarası əlaqələrin inkişafı yolundakı fəaliyyətinə tam dəstək verdiyini dilə 

gətirib. 

Görüş zamanı hər iki tərəfi maraqlandıran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Tural Gəncəliyev: Qondarma kriminal xunta rəhbərinin Putinə məktubu etik normalardan 

kənardır 

 

[20:47] 23.10.2020 

 

Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində yaratdığı qondarma kriminal xuntanın 

rəhbəri kimi özünü təqdim edən A.Arutunyanın Rusiya Prezidentinə məktubu etik normalardan kənardır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

Azərbaycanlı İcmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev bildirib. O deyib: “A.Arutunyanın məktubunda tarixi, 

siyasi və hüquqi faktlar təhrif olunub. A.Arutunyanın Qarabağ məliklikləri haqda iddiaları əsassız və 

saxtadır. Ona xatırlatmaq istərdim ki, 1805-ci ildə Rusiya ilə Kürəkçay traktatını məhz Qarabağ xanı, 

azərbaycanlı İbrahimxəlil xan imzalamışdır. 

Şuşadan olan məcburi köçkün kimi məni və bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi 

köçkünü Ermənistanın və qondarma rejimin bu ağ yalanları qəti şəkildə hiddətləndirir. 

Ermənistan və kriminal xunta 80-ci illərin sonlarında Xankəndidə azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 

törətdilər. 1992-ci ildə Xocalıda qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 613 nəfər dinc sakini bir gecənin içində 

amansızcasına qətlə yetirdilər və Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı həyata keçirdilər. Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf işğal olunmuş rayonlarında, o cümlədən Azərbaycan xalqının mədəni və 

mənəvi incisi olan Şuşa şəhərində bizə qarşı etnik təmizləmə, insanlıq əleyhinə cinayət əməlləri törədilib. 

Azərbaycan xalqının Qarabağda olan zəngin maddi-mədəni irsi dağıdılıb və talan edilib. Hətta 

Şuşadakı tarixi rus pravoslav kilsəsi erməni vandalizmi və talanından kənarda qalmayıb və daha sonra 

dəyişdirilərək erməni kilsəsinə çevrilib. 

Moskva göz yaşlarına inanmır! Quzu dərisinə girmiş canavar kimi A.Arutunyan və onun kimi 

quldurların 80-ci illərin sonunda törətdikləri terrorun ilk qurbanları sovet-rus əsgərləri və milis işçiləri olub. 

1991-ci ildə azərbaycanlı jurnalist xanım Salatın Əsgərova ilə birgə öldürülən rus zabit və əsgərləri bunun 

bariz nümunəsidir. Bəlkə sizlərə terror vasitəsilə dəfələrlə öldürməyə çalışdığınız və 1993-cü ildə Şimali 

Osetiyada qətlə yetirdiyiniz, Əfqanıstan müharibəsini keçmiş Viktor Polyaniçkonu xatırladaq?! 1991-ci 

ildə Qarakənddə ermənilər tərəfindən vurulmuş vertolyotda Rusiya və Qazaxıstandan olan İqor Plaviski, 

Saylau Serikov, Sergey İvanov, Nikolay Jinkin, Mixail Lukaşov, Oleq Koçerev, Vladimir Kovalyov kimi 

yüksək rütbəli zabitlər də qətlə yetirilib. Yoxsa qətlə yetirdiyiniz əksəriyyəti etnik rus olan çoxsaylı SSRİ 

daxili qoşunlarının zabit və əsgərlərini xatırladaq?! 

Qarabağda azərbaycanlılarla yanaşı, bu gün bir nəfər rus, slavyan mənşəli adam qalmayıb, etnik 

təmizləməyə məruz qalıblar. Bu gün Qarabağdakı erməni əhalisi Ermənistanın və A.Arutunyan kimi 

kriminal quldurların zülmü altında yaşayır. Xankəndidən seçilmiş millət vəkili kimi Qarabağdan olan 

ermənilərin mənə ünvanladıqları iztirablı müraciətləri bunu açıq şəkildə göstərir. 

Bu müraciətlə A.Arutunyan qatı sorosçu Nikol Paşinyan kimi hər vəchlə Rusiyanı münaqişəyə cəlb 

etmək istəyir. Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın cəbhə zonasından çox uzaqda yerləşən Gəncə, Xızı, 

Siyəzən, Mingəçevir şəhərlərinin ballistik raketlərlə vurulması da bu məqsədə xidmət edir. Lakin Rusiya 

Sorosun marioneti olan Paşinyanın bu kimi hiylələrinə uymadı. 

Bizim Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisi ilə heç bir problemimiz yoxdur. Biz sentyabrın 27-

dən əvvəl də dəfələrlə Dağlıq Qarabağın erməni icmasına sülh və birgə yaşayış üçün dialoq təklif etmişdik. 

Lakin Ermənistan və qondarma qurum bunu qəbul etmədi, hətta Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının 

mövcudluğunu belə inkar etdi. Dialoq təklifimiz bu gün - Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etdiyi 

zamanda da qüvvədədir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə vurğuladığı kimi, Dağlıq Qarabağın 

erməni mənşəli icması Azərbaycanın tərkibində azərbaycanlı icması ilə birgə yaşayacaq və ölkənin iqtisadi 

imkanlarından bəhrələnəcək. 

Ermənistan və A.Arutunyan kimi quldurlar sülh istəyirlərsə, onda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 

854, 874, 884 saylı qətnamələrinə uyğun olaraq işğalçı qoşunlar Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. 

Bir daha Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması olaraq erməni 

icması ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh və birgə yaşayışa hazır olduğumuzu bəyan edirəm”. 

 

AZƏRTAC 

 

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1959 
 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1960 
 

Ermənistan tərəfinin İranın Azərbaycan mövqelərini artilleriya atəşinə tutması barədə yaydığı 

məlumat yalandır 

 

[19:48] 23.10.2020  

 

Ermənistan tərəfinin guya İranın hava məkanına Azərbaycan Ordusuna məxsus kamikadze-dronun 

daxil olmasından sonra bu ölkənin Azərbaycanın mövqelərini artilleriya atəşinə tutması barədə yaydığı 

məlumat yalandır və düşmənin növbəti dezinformasiyasıdır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, İran-Azərbaycan dövlət 

sərhədinin tam nəzarətimizə götürülməsindən təşvişə düşən Ermənistan tərəfi bu cür yalan xəbərlər 

yaymaqla iki ölkə arasında olan yüksək səviyyəli münasibətlərə xələl gətirməyə cəhd göstərir. 

Azərbaycan ilə İran arasında mövcud olan və dərin tarixi köklərə malik siyasi, iqtisadi, dini, mədəni 

və digər sahələrdə əməkdaşlığımız uğurla inkişaf edir. 

Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən lazımi dəstək ala bilməyən Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi 

Azərbaycan-İran münasibətlərinin uğurlu inkişafından da ciddi narahatlıq keçirdiyi üçün çıxış yolunu yalan 

və böhtan xarakterli məlumatların yayılmasında görür. 
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Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-a işgüzar səfəri çərçivəsində Dövlət katibi Mayk 

Pompeo ilə görüşüb 

 

[19:38] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də ABŞ-a işgüzar səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri 

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq-Qarabağ münaqişəsində son vəziyyətlə bağlı müzakirə aparıb, Ermənistan tərəfinin 

destruktiv siyasəti, azərbaycanlı dinc əhalinin məqsədyönlü şəkildə atəşə tutulması, xaricdən muzdluların 

və terrorçuların kütləvi cəlb olunması və sair məsələlər barədə ətraflı məlumat verib. 

Nazir Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

dörd məlum qətnaməsinə və digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq sənədlərinə əsaslanır. 

Söhbət zamanı, həmçinin Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli əlaqələrinə dair məsələlər üzrə fikir mübadiləsi 

aparılıb. 
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Anar Eyvazov: Ordumuzun zəfər yürüşü davam edir 

 

[19:26] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 22-si gün ərzində və 23-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl və 

Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi, o cümlədən 

Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazilərini atıcı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 23-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov qeyd edib ki, Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin 

Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr vurulub, 

düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb, vacib ərazi və yüksəkliklər azad edilib. 

Ağcabədi rayonu və digər istiqamətlərdə uçuş keçirməyə cəhd göstərən düşmənin 3 pilotsuz uçuş 

aparatı (PUA) Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilib, 2-si isə xüsusi 

texniki vasitələrlə yerə endirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, bütün cəbhəboyu düşmənin əsas ehtiyatlarına, hərbi 

infrastrukturuna bərpa olunmayan zərər vurulub. Döyüş texnikası, silah və sursat, ərzaq ehtiyatları azalan 

düşmən artıq qoşunlarını praktiki olaraq idarə edə bilmir. Məlum olub ki, Ermənistanın Tavuş və Sisian 

rayonlarından Dağlıq Qarabağa gətirilmiş şəxsi heyət də Azərbaycan əsgərləri ilə döyüşlərə girməkdən 

imtina edir, mövqeləri qoyub qaçır. Döyüş mövqelərini qorumaq üçün nizami ordu bölmələri 

çatışmadığından onların əvəzinə məcburi şəkildə toplanan mülki insanlar gətirilir. Düşmənin vəziyyəti öz 

xeyrinə dəyişdirmək cəhdləri də tam olaraq iflasa uğrayıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün Prezident, müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev özünün rəsmi 

“Twitter” hesabında qüdrətli Azərbaycan Ordusunun Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı 

və Alaqurşaq, Xocavənd rayonunun Dolanlar, Bünyadlı, Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs, Xələfli, 

Minbaşılı, Veysəlli, Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli kəndlərinin işğaldan azad edildiyini 

bildirib. 

“Hazırda cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüşlər gedir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam 

nəzarət edir. Ordumuzun zəfər yürüşü davam edir. Qələbə bizimlədir!”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 
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Britaniyanın Lordlar Palatasının üzvü Gəncənin mülki əhalisinə qarşı törədilən hərbi təcavüzü 

pisləyən bəyanatla çıxış edib 

 

[19:08] 23.10.2020  

 

Böyük Britaniyanın Lordlar Palatasının üzvü Lord Kilkluney Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilən hərbi təcavüzü pisləyən bəyanatla çıxış edib. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Lord 

Kilkluney humanitar məqsədlər üçün atəşkəs elan olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə qəsdən edilən raket hücumu nəticəsində 10 

mülki şəxsin həlak olmasını və 34 nəfərin ağır yaralanmasını vəhşilik kimi qiymətləndirib. 

Bəyanatda bildirilir ki, bu hadisə münaqişə zonasından uzaq məsafədə, hərbi obyektlərin olmadığı 

bir şəhərdə törədilib. O, Ermənistanın tərəfindən törədilən hücumların qəti şəkildə qəbuledilməz olduğunu 

qeyd edib. Eyni zamanda, Ermənistanın Cenevrə Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasını ehtiva edən 

bu vəhşi hərəkətlərini qınamağa çağırış edib. 

Lord Böyük Britaniya hökumətini bu məsələni təcili olaraq Ermənistan hökuməti qarşısında 

qaldırmağa, işğalçı ölkəni beynəlxalq humanitar hüquqlarla bağlı öhdəliklərinə və atəşkəsə hörmətlə 

yanaşmağa çağırıb. Lord Kilkluney Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirindən də Gəncədə baş verən 

hadisələrə diqqətlə yanaşmasını xahiş edib. 
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Azərbaycanın informasiya müharibəsi: Xalq ən vacib xəbərləri etibar etdiyi birinci mənbədən alır 

 

[18:48] 23.10.2020  

 

Hərbi əməliyyatlar dövründə beynəlxalq informasiya məkanının həqiqətlərə əsaslanan 

informasiyalarla təmin edilməsi ölkənin mövqelərinin müdafiə olunması baxımından xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki, bu gün müasir dünyamızda informasiya texnologiyasının inkişafı 

ilə əlaqədar daha asan və tez əldə edilən informasiya dövlətin və cəmiyyətin özünü ifadə etmək baxımından 

ideal vasitə hesab edilir. 

İnformasiya siyasətinin düzgün təşkili xüsusən hərbi əməliyyatlar müddətində xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Çünki müasir dövrdə sosial platformalar saxta, həqiqəti əks etdirməyən informasiyaların yayılması 

üçün geniş “imkanlar” açır. Bu səbəbdən informasiya qıtlığını arandan qaldırmaq, rəsmi və birinci 

mənbədən informasiyalarla yerli və dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq istiqamətində fəal səylər tələb 

olunur. 

Təsadüfü deyil ki, bu gün artıq “informasiya müharibəsi” termini geniş yayılmaqdadır ki, bu da 

informasiya siyasətinin ən azı döyüş meydanında aparılan əməliyyatlar qədər önəmli olduğunu deməyə 

əsas verir. Hələ bir neçə il əvvəl ekspertlər hesab edirlər ki, yaxın gələcəkdə siyasi və hərbi qarşıdurmalar 

zamanı informasiya sahəsində üstünlük onlara tez reaksiya verilməsi, real vaxt çərçivəsində qarşı tərəfin 

informasiya mənbələrinin məhv edilməsi ilə əldə olunacaq. 

Azərbaycan dünya mediasının diqqətində: Erməni mifləri darmadağın edilir 

Sentyabrın 27-də erməni təxribatından sonra başlayan əks-hücum əməliyyatı da bir daha informasiya 

cəbhəsində qazanılan uğurun nə dərəcədə önəmli olduğunu deməyə əsas verir. Azərbaycan həm döyüş 

meydanında, həm də informasiya cəbhəsində düşmənin miflərini darmadağın edir və həqiqətin bərqərar 

olmasını təmin edir. 

Döyüşlər artıq 27 gündür davam edir. Azərbaycan demək olar ki, hazırda dünya mediasının diqqət 

mərkəzində olan əsas ölkələrdəndir. Hər gün Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatlarla bağlı müxtəlif 

ölkələrin KİV-lərində məlumatlar verilir, eyni zamanda, bir sıra ekspertlər, sosial şəbəkələrdə fəal olan 

insanlar bu platforma vasitəsilə insanlara müxtəlif informasiyalar təqdim edirlər. 

Əlbəttə ki, belə olan halda düşmən psixoloji təsir üsullarından istifadə etməklə əhali arasında ruh 

düşkünlüyü yaratmağa cəhdlər edir. Lakin Azərbaycan bütün vasitələrlə düşmənin bu cür təxribatlarının 

qarşısını alır və Ermənistanın və işğalçı ölkənin ordusu ilə bağlı illərdir yaradılan miflər, saxta məlumatlar 

darmadağın edilir. 

Planlı və sistemli şəkildə həyata keçirilən fəaliyyətə rəhbərik edən Prezident İlham Əliyevin 

dünyanın nüfuzlu KİV-lərinə şəxsən müsahibələr verməsi, onların suallarını açıq şəkildə cavablandırması, 

Ermənistanın əsl niyyətinin nələrdən ibarət olduğunu faktlarla sübuta yetirməsi informasiya müharibəsində 

uğurlarımızı şərtləndirən amildir. 

Hələ hərbi əməliyyatların başlamasından əvvəl Azərbaycan Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 

75-ci sessiyası çərçivəsində etdiyi çıxışları zamanı düşmənin son təxribatlarına diqqət çəkərək, onun yeni 

müharibəyə hazırlaşdığını, yeni torpaqlar işğal etmək məqsədilə silahlanma həyata keçirdiyini bütün dünya 

ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. “Təcavüzkar ritorika və təxribatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni 

təcavüzə hazırlaşdığını nümayiş etdirir”, - deyən dövlətimizin başçısı bu fikrini tutarlı arqumentlərlə 

əsaslandırdı. 

Ermənistan isə yenə də sanki dünya ictimaiyyəti tərəfindən ona verilən “toxunulmazlıq” hüququndan 

istifadə edərək növbəti təxribata əl atdı. Bu dəfə onun bu cəhdi boşa çıxdı. 

İllərdir həm peşəkar ordu quruculuğu, həm də beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqelərin 

möhkəmləndirilməsi istiqamətində ciddi addımlar atan Azərbaycan Prezidenti bütün sahələrdə 

Ermənistanın cəhdlərini darmadağın edir. 

Ötən müddət ərzində Azərbaycan Prezidenti “Əl-Cəzirə”, “Sky News”, “CNN International”, 

“Euronews”, “France 24”, “Nikkei” kimi nüfuzlu KİV-lərə, o cümlədən Türkiyə və Rusiyanın aparıcı 

televiziya kanallarına müsahibələrində qətiyyətli şəkildə xalqımızın milli maraqlarına əsaslanan mövqeyini 

bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırıb. 

Xalq ən vacib xəbərləri etibar etdiyi birinci mənbədən alır 

Müasir dövrümüzdə insanların informasiyasız yaşaması mümkün deyil. Xüsusən də müharibə 

dövründə əhali ciddi informasiya mənbəyinə xüsusi ehtiyac duyur. Düşmən hərbi əməliyyatların ilk 
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günündən etibarən döyüş meydanında aldığı məğlubiyyətlərdən fikri yayındıraq, xalqımızın iradəsini 

qırmaq üçün müxtəlif təxribatlara əl atır. Dinc sakinləri, cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən şəhərləri raket 

atəşinə tutmaqla, həqiqəti əks etdirməyən informasiyalar yaymaqla əhali arasında qorxu, təşviş yaratmağa 

cəhd edirlər. Lakin düşmənin bu səyləri heç bir nəticə vermir. Bu məsələdə dövlətimizin başçısının xalqa 

müraciətləri xüsusi rol oynayır. İllərdir xalqa verdiyi bütün vədləri vaxtında və tam icra edən Prezident 

İlham Əliyev cəmiyyətdə böyük etibar və inam sahibidir. Bu səbəbdəndir ki, dövlətimizin başçısının xalqa 

müraciətləri zamanı səsləndirdiyi səmimi fikirlər, ordumuzun qarşısında duran vəzifələrlə bağlı 

açıqlamalar, hərbi əməliyyatların gedişatı ilə bağlı məlumatlar cəmiyyətdə qələbə əzmini daha da 

gücləndirir. Hər bir məsələ ilə bağlı xalqı ilə açıq danışan Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, 

arqumentli çıxışları birliyimizi daha da möhkəmləndirir.  

Bundan əlavə, digər müvafiq dövlət qurumlarımızın, xüsusən də Müdafiə Nazirliyinin ictimaiyyəti 

mütəmadi olaraq məlumatlandırması, düşmənə endirilən sarsıdıcı zərbələrə dair videogörüntülərin 

yayılması da düşmənin bütün təxribatlarına layiqli cavab olur. 

Beləliklə, informasiya müharibəsinin bütün komponentlərində düşməni qabaqlayan Azərbaycan 

artıq beynəlxalq ictimaiyyətin də dəstəyini qazanmaqdadır. Bu uğur müxtəlif ölkələrin tanınmış 

siyasətçilərinin, ekspertlərin, beynəlxalq təsisatların fikirlərində də açıq-aşkar özünü göstərir. 

Azərbaycanın haqq işi beynəlxalq miqyasda da dəstəklənir 

Prezident İlham Əliyevin məsələlərə operativ müdaxiləsi və reaksiyası, qətiyyətli mövqeyi, 

hadisələri nəzarətə götürmək, vəziyyəti idarə etmək bacarığı sayəsində Azərbaycanın ədalətli mövqeyi 

beynəlxalq miqyasda da dəstəklənir. Hətta hərbi əməliyyatların ilk günü açıq şəkildə Ermənistana dəstək 

göstərən bəzi ölkələr hazırda tam neytral mövqe sərgiləyirlər. 

Avropa İttifaqının Gəncəyə raket hücumu ilə bağlı açıqlamasında Ermənistanın bu əməllərinin 

pislənməsi, ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Key Beyli Hatçisonun keçirdiyi brifinqdə Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünə dəstək ifadə etməsi ölkəmizin güclü beynəlxalq mövqelərinin olmasından xəbər verir. 

Həmçinin qonşu ölkələr, o cümlədən Rusiya və İran da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam 

dəstəklədiklərini ifadə edirlər. Almaniyadan, Fransadan, Böyük Britaniyadan, Rusiyadan, ABŞ-dan, 

Misirdən, Ukraynadan və digər ölkələrdən olan siyasətçilər, hərbi ekspertlər, jurnalistlər də açıqlamalarında 

Azərbaycanın ədalətin bərpası uğrunda müharibə apardığını qeyd edir, işğal altında olan bütün ərazilərin 

boşaldılmasının vacibliyini söyləyirlər. 

Eyni zamanda, Böyük Britaniyanın “The Telegraph” qəzeti, BBC telekanalı, Fransanın TF1 

televiziya kanalı və “Bourse Plus”, “Le Figaro” qəzetlərində, Almaniyanın “Deutsche Welle” telekanalında, 

İsveçrənin “Weltwoche” nəşrində, Malayziyanın BERNAMA dövlət agentliyində, Argentinanın “Perfil” 

qəzetində və digər ölkələrin KİV-lərində Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən məlumatlar verilir. 

Həmçinin qardaş Türkiyə KİV-ləri də Azərbaycanın haqq işinin, erməni vəhşiliyinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması işində fəal iştirak edir. 

Beləliklə, həm döyüş meydanında, həm də informasiya məkanında qazanılan uğurlar uzun illərdir 

həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin və hazırda həyata keçirilən sistemli fəaliyyətin məntiqi nəticəsidir. 

  

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri  
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ZƏFƏR  GÜNU 

 

1966 
 

Baş Prokurorluq Ermənistanın təxribatları nəticəsində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin 

son statistikasını açıqlayıb 

 

[18:37] 23.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 23-ü saat 17:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 4-də, 11-də, 17-də 

raket və ağır artilleriya hücumları nəticəsində Gəncə şəhərində 25 nəfər həlak olub, 139 nəfər yaralanıb. 

Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Goranboy rayonunda 7 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. 

Sentyabrın 27-də saat 18:00 radələrində Naftalan şəhərinin Qaşaltı-Qaraqoyunlu kənd sakini 

Qurbanov Elbrus İsa oğlunun evinə top mərmisinin düşməsi nəticəsində bir ailənin beş üzvü məhv olub. 

Eləcə də Tərtər rayonunda 16 nəfər həlak olub, 50 nəfər yaralanıb. Yaralanmış şəxslərdən biri KİV 

nümayəndəsidir. 

Bərdə rayonunda 2 nəfər həlak olub, 12 nəfər xəsarət alıb. Beyləqan rayonunda 2 nəfər həlak olub, 

2 nəfər yaralanıb. Ağcabədi rayonunda 1 nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıb. Füzuli rayonunda 3 nəfər 

həlak olub, 17 nəfər yaralanıb. Ağdam rayonunda isə 7 nəfər həlak olub, 40 nəfər xəsarət alıb. Yaralanmış 

şəxslərdən biri KİV təmsilçisidir. 

Bundan başqa, Mingəçevir şəhərinə 5, Daşkəsən, Cəbrayıl, Xocalı və Qəbələ rayonlarının hər biri 

üzrə 1 nəfər yaralanıb. 

Ümumilikdə sentyabrın 27-dən oktyabrın 23-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış 

məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində mülki 

şəxslərdən 63 nəfər həlak olub, 298 nəfər isə xəsarət alıb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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1967 
 

Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilən Minbaşılı kəndi 

 

[18:31] 23.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilən Minbaşılı 

kəndinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1968 
 

Milli Məclisin Sədri Türkiyənin “Daily Sabah” nəşrinə müsahibə verib 

 

[18:28] 23.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova Türkiyənin nüfuzlu “Daily Sabah” 

nəşrinə müsahibə verib. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Spiker 

müsahibəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışıb, uzun illər Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilən xain terrorçuluq əməllərindən söz açıb. 

Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, biz Ermənistanın terrorçuluq əməlləri ilə 30 ildir üz-üzəyik. 1992-ci 

ildə baş verən Xocalı faciəsini, Ermənistanın Azərbaycanın ayrı-ayrı yerlərində törətdiyi digər terror 

hadisələrini hər kəs görüb. 

Spiker bildirib ki, bu ilin iyulunda Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz rayonuna hücum etməklə 

Azərbaycanın 20 faiz torpaqlarını işğal altında saxlamaqla qane olmadıqlarını, işğalın coğrafiyasını 

genişləndirməyə çalışdıqlarını ortaya qoydular. 

Ermənilərin yeni torpaq iddiaları avqustda ölkəmizə kəşfiyyat-diversiya qruplarını göndərməklə 

yenidən tam ortaya çıxdı, onlar yeni müharibəyə hazırlaşdıqlarının mesajını verdilər. Sentyabrın 27-də isə 

Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə xəttinin müxtəlif istiqamətlərindən hücuma keçdilər. Azərbaycan 

Ordusu da müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əks-hücum əməliyyatlarına, işğal 

altındakı torpaqları azad etmək üçün savaşa başladı. 

Parlamentin Sədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üzrə mandat almış 

ATƏT-in Minsk qrupunun 30 ildə heç bir önəmli addım atmadığını vurğulayıb. Spiker bildirib ki, 

Ermənistanın bu müddətdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan torpaqlarını qeyd-şərtsiz işğaldan 

azad etmələri haqqında qətnamələrinə və digər beynəlxalq təşkilatların məsələ ilə bağlı sənədlərinə məhəl 

qoymadığını da Türkiyə oxucularının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycanın bu gün öz ərazi bütövlüyünü 

rəşadətli Ordusunun gücü ilə, hərbi yolla azad etməkdən başqa çıxış yolunun qalmadığını bildirib. 

Sahibə Qafarova deyib ki, Azərbaycanın müzəffər Ordusu ilə bacara bilmədiyini aşkar surətdə görən 

Ermənistan hələ də xain terrorçuluq əməllərindən əl çəkmir. İşğalçı ölkənin Azərbaycanın ikinci böyük 

şəhəri olan Gəncəni, digər şəhər və rayonlarımızı ballistik raket atəşinə tutması buna bariz sübutdur. Bu 

əməllər nəticəsində onlarca mülki vətəndaş həlak oldu, 50-yə yaxın dinc sakin xəsarət aldı. Ölənlər arasında 

azyaşlı uşaqlar, məktəblilər və qocalar var. 

Daha sonra Spiker Ermənistanın Azərbaycan Ordusunun gücü qarşısında duruş gətirə bilmədiyi üçün 

öz məğlubiyyətinə müxtəlif don geyindirməyə çalışmasından, Ordumuzla bağlı həqiqətə uyğun olmayan 

iddialar irəli sürməsindən danışaraq deyib ki, Ermənistanın hərbi–siyasi rəhbərliyinin bu kimi iddiaları 

həqiqətdən tamamilə uzaqdır. Əksinə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkibində ASALA, PKK 

ünsürlərinin, müxtəlif ölkələrdən gələn silahlı muzdluların olması faktlarla sübut olunmuşdur. 

Müsahibədə Milli Məclis Sədri vurğulayıb ki, Azərbaycanın heç bir başqa dövlətin torpağında gözü 

yoxdur. Lakin, heç kəsin də Azərbaycan torpaqlarına göz qoymasına imkan verməyəcək. Biz öz Vətənimizi 

azad edirik və bu yolda sonuna qədər gedəcəyik. Azərbaycan heç vaxt öz torpağında ikinci erməni 

dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. 

Sahibə Qafarova müsahibədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və bütün türk xalqının 

daim Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan edib, bu dəstəyin xalqımız üçün çox dəyərli olduğunu bildirib. 

Spiker bu günlərdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa Şentopun ölkəmizə səfərindən 

də danışıb. O, Mustafa Şentopun Milli Məclisin iclasında çıxış etməsinin, iclasdan dərhal sonra isə Gəncəyə 

yollanaraq oradakı vəziyyəti görməsi və insanları ziyarət etməsinin Türkiyənin Azərbaycana dövlət 

dəstəyinin bariz nümunəsi olduğunu deyib. 

“Dost çətin gündə tanınar. Türkiyə də çətin gündə bizə dost və qardaş əli uzadan ilk ölkədir. Biz bu 

qardaşlığın sarsılmaz təməllər üzərində qurulduğuna və daim yaşayacağına inanırıq”, - deyə Milli Məclisin 

Sədri vurğulayıb. 
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1969 
 

NATO-nun Baş katibinin Sarkisyanı əliboş yola salması onu deməyə əsas verir ki, Paşinyanı bu 

dəfə heç kim xilas edə bilməyəcək 

 

[17:42] 23.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatından sonra işğalçı 

Ermənistan canlı qüvvə və texnika sarıdan xeyli itki verdi. Belə olan halda düşmən itkinin qarşısını almaq 

üçün müxtəlif təşkilatlara və ölkələrə müraciət edir, yalvarır, imdad diləyir. 

Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan və baş nazir Nikol Paşinyan mütəmadi olaraq xaricə səfərlər 

edir və kömək üçün yalvarırlar. Paşinyanın adamları dəfələrlə Moskvaya səfər edərək bu məsələdə Rusiyanı 

öz tərəfinə çəkmək istəyib. Lakin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) onu dəstəkləmədi. 

Çünki müharibə Ermənistanın deyil, Azərbaycanın ərazisində gedir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında politoloq Elxan Ələsgərov deyib. 

Politoloq bildirib ki, əli boşa çıxan Paşinyan ümidini Qərbə bağlayıb və NATO-ya müraciət edib. 

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq ilə görüşmək üçün Paşinyan tərəfindən Brüsselə göndərilən Armen 

Sarkisyan görüş zamanı Ermənistan siyasi hakimiyyətinin xəyanətkar mövqeyini ortaya qoyub. Ermənistan 

rəhbəri ölkəsinin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından (KTMT) gözlədiyi dəstəyi və yardımı 

ala bilmədiyindən gileylənib. Müharibədən sonra Ermənistanın xarici siyasətdə NATO-ya yaxınlaşacağına 

vəd verməklə Azərbaycana qarşı döyüşmək üçün Alyansdan imdad istəyib. Bununla da Paşinyan növbəti 

dəfə Rusiyaya xəyanət etmiş olub. Qeyd etmək lazımdır ki, Soros tərəfindən hakimiyyətə gətirilən 

Paşinyan, əslində, Qərbə bağlı olan dövlət başçısıdır. Bu səbəbdən o, Fransa, Yunanıstan və digər Avropa 

ölkələrinə mesajlar göndərərək kömək etməyi xahiş edir. NATO-nun baş katibinin Sarkisyanı əliboş yola 

salması onu deməyə əsas verir ki, Paşinyanı bu dəfə nə Rusiya, nə də son ümid kimi ətəyindən yapışdığı 

Qərb xilas edəcək. 

Elxan Ələsgərov qeyd edib ki, Ermənistan hakimiyyətinin sonu çatıb və məhvə məhkumdur. Lovğa 

Paşinyan yürütdüyü ikiüzlü siyasətin “bəhrəsini” indi görür. Heç bir ölkə onun yanında olmadı. Nə İran, nə 

Gürcüstan Ermənistanı dəstəkləmədi. Bu, Paşinyanın siyasi hakimiyyətinin uğursuzluğudur. Onun 

uğursuzluğu hərb meydanında da davam edir. Azərbaycan Ordusu bu lovğaya öz yerini göstərir. 
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1970 
 

Azərbaycan MN: Yerdəyişmə etməyə hazırlaşan düşmənin canlı qüvvəsi və zirehli texnikası məhv 

edilib 

 

[17:35] 23.10.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi yerdəyişmə etməyə hazırlaşan düşmənin canlı qüvvəsi və zirehli texnikasının 

məhv edilməsinin videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1971 
 

Prezident İlham Əliyev: Qubadlı rayonunun 4 kəndi işğaldan azad olunub 

 

[17:33] 23.10.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq 

kəndlərini işğaldan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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1972 
 

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Xocavəndin 2, Cəbrayılın 5, Zəngilanın 2 kəndini 

işğaldan azad edib 

 

[17:31] 23.10.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Xocavənd rayonunun Dolanlar, Bünyadlı kəndlərini, Cəbrayıl 

rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli, Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli 

kəndlərini işğaldan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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1973 
 

Milli Məclisin Sədri Türkiyənin TV24 telekanalına müsahibə verib 

 

[16:51] 23.10.2020  

 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Türkiyənin TV24 televiziya kanalına müsahibə verib. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müsahibədə 

Milli Məclisin Sədri Türkiyənin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində danışıqlar 

masasında olmasının vacibliyindən danışıb. Bildirib ki, Türkiyə bu gün dünyada sözünü birbaşa söyləyə 

bilən və sözü keçən bir neçə ölkədən biridir. Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana 

dəstəyini yüksək səslə dilə gətirir. 

Sədr qeyd edib ki, ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçilik missiyasını yerinə yetirə bilməyib. Təxminən 

30 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycana çox ümidlər verilsə də, Minsk qrupunun fəaliyyəti heç bir 

nəticə verməyib və Ermənistanın işğalçı ordusunu torpaqlarımızdan çəkməyiblər. İndi isə Azərbaycan 

Ordusu özü işğalçını öz torpaqlarımızdan çıxarır. 

Spiker deyib ki, biz Türkiyəyə güvənirik. Bundan sonra formatın adı nə olursa, olsun – Minsk qrupu 

da ola bilər, başqa ad da ola bilər, heç fərq etməz – amma Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, Türkiyə 

mütləq masada olmalıdır. 
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1974 
 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə muzdlu döyüşçülərin gətirilməsi ilə 

əlaqədar QHT-lərdən müraciət 

 

[15:45] 23.10.2020  

 

Azərbaycanın QHT-ləri Ermənistan tərəfindən ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərinə muzdlu 

döyüşçülərin gətirilməsi ilə əlaqədar BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının prezidentinə, Beynəlxalq Qızıl 

Xaç Cəmiyyətinin prezidentinə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyinə, BMT-

nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Ofisi İnsan hüquqlarını pozma və xalqların öz müqəddəratını 

təyinetmə hüququnun həyata keçirilməsinə mane olmaq məqsədilə muzdlulardan istifadə məsələləri üzrə 

İşçi Qrupunun sədrinə, Terrora qarşı mübarizə zamanı insan hüquqlarının təşviqi və qorunması üzrə BMT-

nin xüsusi məruzəçisinə müraciət ünvanlayıblar. AZƏRTAC müraciəti təqdim edir: 

Biz böyük narahatlıq hissi ilə bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun 

araşdırmaları zamanı son günlərdə Ermənistanın müxtəlif terror təşkilatlarının üzvlərini, o cümlədən xarici 

ölkə vətəndaşlarını muzdlu döyüşçü qismində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə gətirərək ölkəmizə 

qarşı istifadə etməsi faktı təsbit olunub. Belə ki, hərbi əməliyyatlar zamanı zərərsizləşdirilmiş döyüşçülər 

arasında çoxlu sayda Suriya, Livan, ABŞ, Kanada, Yunanıstan və Fransadan gələn muzdlular müəyyən 

edilib və onların Ermənistan tərəfindən münaqişə bölgəsinə gətirilməsi haqqında sübut və dəlillər 

aşkarlanıb. Bundan başqa, Ermənistanın təşəbbüsü ilə PKK terror təşkilatının işğal olunmuş Azərbaycan 

torpaqlarında hərbi bazalar qurması və Azərbaycana qarşı vuruşması ilə bağlı əsaslı məlumatlar 

mövcuddur. 

Bildiyimiz ki, muzdlu anlayışı 1949-cu il Beynəlxalq Silahlı Münaqişələrdə Qurbanların Müdafiəsi 

haqqında I Cenevrə Konvensiyasının I Əlavə Protokolun (1977) 47-ci maddəsində əksini tapıb. Həmin 

maddəyə əsasən muzdlunun kombatant və ya hərbi əsir statusu almaq hüququ yoxdur. Yəni muzdluların 

hərbi münaqişədə iştirakı beynəlxalq humanitar hüquqa ziddir. 

BMT Baş Məclisinin 44-cü sessiyasında 4 dekabr 1989-cu il tarixli qətnamə (44/34) ilə qəbul edilmiş 

“Muzdlunun cəlb edilməsi, istifadəsi, maliyyələşdirilməsi və təlimi ilə mübarizə haqqında” Beynəlxalq 

Konvensiya muzdluluqla mübarizədə əsas hüquqi alət olaraq muzdluların cəlb edilməsi, 

maliyyələşdirilməsi, onlardan istifadə edilməsi və onlara təlim keçirilməsini cinayət hesab edir. 

Göründüyü kimi, muzdlular beynəlxalq hüquq normalarına görə cinayətkar kimi tanınır və məhkəmə 

qarşısından beynəlxalq cinayətkar qismində cavab verməlidirlər. Muzdluluğa münasibətdə "aut dedere aut 

judiciare” (mühakimə öhdəliyi) prinsipinə müvafiq olaraq universal yurisdiksiya müəyyən edilib. 

Ermənistan hazırda Azərbaycana qarşı muzdlu döyüşçüləri aktiv cəlb etməklə növbəti dəfə 

beynəlxalq hüququn normalarını kobud şəkildə pozmaqdadır. 

Azərbaycanın QHT-ləri olaraq sizə müraciət edir və sizdən Ermənistanın muzdluları münaqişəyə 

cəlb etməklə beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinin pozması faktını qəti şəkildə pisləməyə 

və bunun qarşısını almaq üçün müvafiq addımlar atmağa çağırırıq. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan Azərbaycana qarşı ekoloji terror həyata keçirir 

 

[15:33] 23.10.2020  

 

Terrorizm sözü özündə ekoloji terror ifadəsini də ehtiva edir, lakin heç kim hansı terrorun daha 

dəhşətli olduğu ilə bağlı mübahisə edə bilməz. İlkin olaraq qeyd edək ki, ekoloji terror əsasən münaqişə 

dövründə ətraf mühitin qəsdən və ya qanunsuz şəkildə məhv edilməsi, istismarı və ya dəyişdirilməsi kimi 

xarakterizə olunur. Son 30 ildə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi hərəkətlər ekoloji terrordur. 

AZƏRTAC İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı həyata keçirdiyi ekoloji terrorla bağlı şərhini təqdim edir. 

Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağın və ətrafındakı 7 rayonun rəsmi olaraq Azərbaycanın beynəlxalq 

səviyyədə tanınan sərhədləri daxilində olmasına baxmayaraq, son 30 ildə Ermənistanın qanunsuz işğalı 

altındadır. İşğal nəticəsində təxminən 30 min insan həyatını itirib və 1 milyondan çox azərbaycanlı evlərini 

tərk etmək məcburiyyətində qalıb. O vaxtdan bəri Ermənistan təbiətə qarşı təcavüzkar davranışlarından da 

vaz keçməyib. Bununla da, bu ərazilərin ümumi təbiətinə və bioloji müxtəlifliyinə ciddi ziyan vurulub. 

Ekoloji çöküş hər keçən gün daha da dərinləşir. 

Ermənilərin ekoloji terroru Azərbaycanın su idarəetməsi və planlaşdırılması sisteminə də mənfi təsir 

edib. Daha dəqiq desək, ölkənin bəzi transsərhəd içməli su ehtiyatları və suvarma sistemləri Ermənistanın 

birbaşa işğalı altındadır və bunlar həmişə Azərbaycan xalqına qarşı “hərbi silah” kimi istifadə olunur. 

Su qıtlığı günümüzdə bütün dünyada və yerüstü su ehtiyatlarının 72,7 faizinin ölkə xaricində 

formalaşan Azərbaycanda da “qaynar” mövzudur. Ermənistan transsərhəd su ehtiyatlarını davamlı olaraq 

kimyəvi və bioloji maddələrlə çirkləndirir. Araşdırmalar göstərir ki, hər il Ermənistandan keçən 350 milyon 

kubmetr su kimyəvi maddələrlə çirklənir. 

Bundan əlavə, Azərbaycan ərazilərindən keçən Araz çayının 43 kilometr hissəsindəki mikroflora və 

mikrofauna tamamilə məhv edilib və suyunun tərkibindəki ağır metalların miqdarı normadan çoxdur. 

Azərbaycanın hündürlüyünə (125 metr) görə ən yüksək olan və ümumi su tutumu 560 milyon 

kubmetr olan su anbarı - Ağdərə bölgəsində (Dağlıq Qarabağ) yerləşən Sərsəng su anbarı da işğal altındadır. 

Keçmişdə Sərsəng su anbarı respublikanın 6 rayonunu (Tərtər, Ağdərə, Bərdə, Goranboy, Yevlax və 

Ağcabədi) suvarma suyu ilə təmin edirdi. 

Bütün məsələlərə ümumi perspektivdən baxdıqda, Azərbaycanın 1992-ci ilin martında BMT-nin 

“Transsərhəd su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Konvensiya”nı imzalaması, 

Ermənistanın isə bunu hələ də imzalamaması təəccüblü deyil. Ermənistanın ekoloji terror aktları bir neçə 

dəfə beynəlxalq təşkilatlarla müzakirə edilib, bununla bağlı çoxsaylı məqalələr yazılıb və araşdırmalar 

aparılıb. Nəticədə, Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən "Azərbaycanın sərhədyanı 

regionlarının sakinlərinin qəsdən sudan məhrum edilməsi” haqqında 2016-cı il 26 yanvar tarixli Qətnamə 

qəbul edilib. Həmin qətnamədə deyilir: “... Assambleya tərəfindən hesab edilir ki, qəsdən süni bir ekoloji 

böhranın yaradılması “ekoloji təcavüz” kimi qəbul edilməli və bu hal bir dövlətin digərinə qarşı ekoloji 

fəlakət bölgələri yaratmaq və orada yaşayan əhalinin normal həyatının mümkünsüz edilməsinə yönəlmiş 

“ətraf-mühit aqressiyası” kimi qəbul edilməlidir”. 

Qətnamədə, həmçinin bildirilir ki, Dağlıq Qarabağın və ətraf ərazilərin Ermənistan tərəfindən işğalı 

Qarabağın işğal altında olmayan ətraf ərazilərində yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün bənzər humanitar 

və ekoloji problemlər yaradıb və Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunan ərazilərindən birində 

yerləşən Sərsəng su anbarında 20 ildən artıq planlı texniki qulluq işlərinin aparılmaması səbəbindən bütün 

sərhəd bölgə üçün ciddi təhlükə yaradır. Assambleya qeyd edib ki, Sərsəng su anbarının bərbad vəziyyətdə 

olması böyük bir insan tələfatı və bəlkə də yeni bir humanitar böhran ilə nəticələnə biləcək bir fəlakətə 

səbəb ola bilər. 

Bütün bu faktlar nəzərə alınmaqla assambleya tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal 

bölgədən çıxarılması, ərazinin müstəqil mühəndislər və hidroloqlar tərəfindən yerində araşdırması, Sərsəng 

su anbarına suyun toplanması, su resurslarından istifadə və həmin su sahəsinin saxlanılması üzrə qlobal 

idarəetmənin təşkili, suvarma kanallarına, Sərsəng və Madagiz (indiki Suqovuşan) su anbarlarının 

vəziyyətinə, payız və yaz fəsillərində suyun səviyyəsinə və sulu təbəqənin həddindən artıq istismarına 

beynəlxalq nəzarətin təşkili tələb kimi qoyulub. 

Onlar, həmçinin Ermənistan hakimiyyət orqanlarını su mənbələrindən siyasi təsir vasitəsi və ya 

münaqişə tərəflərindən yalnız birinə fayda gətirən təzyiq vasitəsi kimi istifadəni dayandırmağa çağırıblar. 
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Qətnamənin təsdiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan məkrli və qeyri-adekvat hərəkətlərindən geri 

çəkilməyib və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə qarşı ardıcıl qeyri-konstruktiv davranış nümayiş etdirməyə 

davam edib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev də bildirib ki, 30 illik ekoloji 

terror Azərbaycanın Suqovuşan kəndinin işğaldan azad olunması ilə sona çatıb. Tərtər çayı bol su ilə axır. 

Ermənistan həmişə məqsədli şəkildə su axınının qarşısını alırdı. Azərbaycanın Tərtər, Goranboy və Yevlax 

bölgələrində ekoloji tarazlıq təmin ediləcək. 

Qeyd edək ki, Suqovuşanın (əvvəllər Madagiz adlandırılırdı) oktyabrın 3-də erməni işğalından azad 

edilməsi regional eko-balansın bərpasına imkan yaradıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinə dair müzakirələrini şərh edib 

 

[15:07] 23.10.2020  

 

İyirmi beş illik fasilədən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə 

dair 29 sentyabr və 19 oktyabr tarixlərində müzakirələr keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev KİV-ə açıqlamasında bu müzakirələr barədə məlumat verib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdik ki, 1993-cü ildə BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə əlaqədar 822, 853, 874 və 884 saylı dörd 

qətnaməsinin qəbul olmasına baxmayaraq, BMT TŞ-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar 

sonuncu müzakirələr 1995-ci ildə keçirilib. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində Ermənistanın Azərbaycana qarşı gücdən istifadə 

etməsi pislənilir, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğu vurğulanır və Ermənistan 

qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərindən qeyd-şərtsiz və tam çıxarılması tələb olunur. 

Oktyabrın 19-da BMT TŞ-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar keçirilmiş 

müzakirələrdən sonra Təhlükəsizlik Şurasının sədri adından bəyanat layihəsi hazırlanıb. Bəyanat 

layihəsində BMT TŞ-nin məlum qətnamələrinə istinad öz əksini tapmayıb. Sözügedən layihə əsasən Rusiya 

Federasiyası və Fransa tərəfindən hazırlanıb. 

BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvləri olan və Qoşulmama Hərəkatının (QH) üzvü olan İndoneziya, Niger, 

Tunis, Vyetnam, Cənubi Afrika, Sent Vinsent və Qrenadin və Dominikan Respublikası iki dəfə sükut 

prosedurunu pozaraq, BMT TŞ-nin qətnamələrinə istinadın bəyanata daxil edilməsinə israr ediblər. 

Bununla həmin dövlətlər BMT Nizamnaməsinə, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT TŞ-nin 

qətnamələrinə, Bandunq prinsiplərinə, QH-nin sənədlərinə sadiqliyini növbəti dəfə nümayiş etdiriblər. 

Qoşulmama Hərəkatı üzv dövlətlərinin israrlı və prinsipial mövqeyindən sonra haqqında bəhs olunan 

bəyanat layihəsi rəsmən geri götürülüb. 

Prezident İlham Əliyev İndoneziya, Niger, Tunis, Vyetnam, Cənubi Afrika, Sent Vinsent və 

Qrenadin və Dominikan Respublikasına həmrəylik göstərərək ədalətli və prinsipial mövqelərinə görə 

təşəkkürünü ifadə edir. Bildirir ki, Qoşulmama Hərəkatının Sədri kimi 2019-cu ildə Bakıda keçirilmiş 

XVIII Zirvə toplantısında çıxışında dediyi kimi, bundan sonra da üzv dövlətlərin maraqlarını, beynəlxalq 

hüququ və ədaləti BMT-də və digər beynəlxalq təşkilatlarda müdafiə edəcək. 

Qoşulmama Hərəkatının Sədri qismində Prezident İlham Əliyev bütün QH üzv ölkələrinə müraciət 

edərək Bandunq prinsipləri əsasında həmrəyliyə, birliyə və qarşılıqlı dəstəyə çağırır”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[14:51] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Milli Qəhrəman, Qubadlının 

azadlığı uğrunda şəhid olmuş Şükür Həmidovun atası Nəriman Həmidovla telefonla danışıb. 

Dövlətimizin başçısı Şükür Həmidovun həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib, qeyd edib ki, Şükür 

Həmidov hələ Aprel döyüşləri zamanı göstərdiyi şücaətə görə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq 

görülmüş və Azərbaycan Prezidenti şəxsən özü ona qəhrəman ulduzunu təqdim etmişdi. Dövlətimizin 

başçısı qeyd edib ki, Şükür Həmidov bu dəfə Qubadlı rayonunun azadlığı uğrunda döyüşlərdə 

qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olmuşdur. Prezident İlham Əliyev Şükürün doğulduğu və azadlığı uğrunda 

həlak olduğu Qubadlı rayonunda onun adının əbədiləşdiriləcəyini vurğulayıb. 

Nəriman Həmidov dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirərək Azərbaycan xalqının müzəffər Ali 

Baş Komandan kimi onun ətrafında sıx birləşdiyini və bundan sonra da Azərbaycan Prezidentinə dəstək 

olacağına əminliyini ifadə edib. 

Prezident İlham Əliyev Nəriman Həmidovla görüşünü də xatırlayaraq ona Şükür kimi igid və vətənə 

sadiq övlad yetişdirdiyinə görə minnətdarlığını bildirib, Həmidovlar ailəsinin bütün yaxınlarına başsağlığı 

çatdırmağı xahiş edib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan MN: Ermənistan ordusunun qüvvə və vasitələri darmadağın edilib 

 

[13:41] 23.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun qüvvə və vasitələrinin 

darmadağın edilməsinin videogörüntülərini paylaşıb. Videogörüntülərdə Azərbaycan Ordusunun düşmən 

mövqelərinə sarsıdıcı zərbələr endirməsi əks olunub. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində yaralanan mülki şəxslərin sayı 

298-ə çatıb 

 

[12:14] 23.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 23-ü saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 63 nəfər həlak olub, 298 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistanın ordusunun intensiv 

ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2156 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 398 mülki obyekt 

yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Birqit Vetsel: Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəal iştirak etməyib 

 

[12:13] 23.10.2020  

 

Almaniyalı jurnalist, enerji məsələləri, eləcə də Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz 

regionları üzrə mütəxəssis Birqit Vetsel özünün internet səhifəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məqalə yerləşdirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə münaqişənin bir çox iştirakçılarının (Türkiyə, Rusiya, İran, 

ABŞ, Böyük Britaniya, Çin) və müxtəlif aspektlərinin olduğu qeyd edilir. Vurğulanır ki, məsələ yalnız 

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinə nəzarəti yenidən əldə keçirməklə bağlı deyil. 

Burada söhbət, həmçinin işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardan yüz minlərlə qaçqının və 

məcburi köçkünün öz yurdlarına qayıtmasından gedir. Bundan əlavə, münaqişə tərəflərinin hərəsinin öz 

beynəlxalq tərəfdaşları, müttəfiqləri, o cümlədən neft və qaz boru kəmərləri ilə bağlı əməkdaşlıqları var. 

Bütün bunlara baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti 1994-cü ildən bəri davam edən münaqişənin həllində fəal 

iştirak etməyib. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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“Azərsu” “Əsgərə məktub” layihəsinə qoşulub 

 

[11:51] 23.10.2020 

 

“Azərsu” ASC-nin kollektivi Ordumuzun döyüş əzminin daha da artırılması və hərbi qulluqçulara 

mənəvi dəstək məqsədilə “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının keçirdiyi “Əsgərə məktub” layihəsinə qoşulub. 

ASC-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, “Qarabağda zəfər çalır Ordumuz, su çilərik, cana gələr 

yurdumuz!” devizi ilə yazılan əsgər məktublarında Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımızın işğaldan azad 

edilməsi uğrunda apardığı döyüşlərdən fəxrlə bəhs edilib. Qeyd olunub ki, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi 

təxribatlarının qarşısını uğurla alması, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməklə qazandığı zəfərlər böyük ruh 

yüksəkliyi ilə qarşılanır. Ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi barədə cəbhədən gələn xoş xəbərlər qələbə 

gününün uzaqda olmadığından xəbər verir. 

Məktublarda müzəffər ordumuzun tezliklə üçrəngli bayrağımızı işğal olunmuş ərazilərimizin hər bir 

guşəsində dalğalandıracağına ümidlər ifadə olunub. Cəmiyyətin əməkdaşları azğın düşmənə qarşı 

göstərdikləri şücaətə görə əsgərlərimizə minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Vətəndaşlarımızın döyüşlərdə iştirak edən şəxsi heyətə ünvanladıqları məktublar hərbi 

qulluqçularımızda xoş təəssürat yaradır və belə tədbirlər xalq-Ordu birliyinin təcəssümü kimi ifadə olunur. 

Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin 4 PUA-sı zərərsizləşdirilib 

 

[11:47] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 23-ü saat 03.00-dan 09.00-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 2 pilotsuz uçuş 

aparatı (PUA) Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, digər 2 PUA isə xüsusi 

texniki vasitələrlə yerə endirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Kürşad Zorlu: Azərbaycanın İranla dövlət sərhədinə nəzarəti tam bərpa etməsi çox mühüm 

hadisədir 

 

[11:43] 23.10.2020  

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri işğal altındakı torpaqları terrorçu və quldur erməni dəstələrindən 

təmizləməklə bütün region ölkələri üçün ortaq təhlükəni aradan qaldırır. Bu mənada, Zəngilanın Ağbənd 

qəsəbəsinin işğaldan azad olunması ilə Azərbaycanın İranla dövlət sərhədinə nəzarəti tam bərpa etməsi 

strateji əhəmiyyətli məsələdir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Türkiyənin Bozok Universitetinin dekanı, professor Kürşad 

Zorlu bildirib. 

Yaxın Şərqdəki münaqişə bölgələrinin Türkiyə kimi İran üçün də ciddi təhlükə mənbəyi olduğunu 

diqqətə çatdıran professor deyib ki, heç bir normal dövlət istəməz ki, onun sərhəd qonşuluğunda münaqişə 

ocağı olsun. Bu baxımdan bu mühüm hadisə İran üçün də önəmlidir. 

Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərə və böyük resurslara malik olduğunu diqqətə çatdıran professor 

əminliklə bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası bütün Qafqaz bölgəsi üçün yeni bir sosial-

iqtisadi mənzərə yaradacaq. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini və infrastrukturu atəşə tutmur 

 

[11:19] 23.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağ ərazisindəki Ağdərə, Xocavənd və Qırmızı Bazar yaşayış məntəqələrinin guya 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən atəşə tutulması barədə Ermənistanın yaydığı xəbərin heç bir əsası yoxdur 

və yalandır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tam tərsinə, oktyabrın 23-ü 

gecə ərzində və bu gün səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər, Ağdam və 

Ağcabədi rayonlarının ərazisi intensiv atəşə tutulub. 

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat üstünlüyünü 

saxlayır. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Düşmən üzərində qazandığımız qələbələr Sizin cəsarətinizin, 

uzaqgörənliyinizin və polad iradənizin nəticələridir 

 

[10:40] 23.10.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun cəbhədəki uğurlu əməliyyatları, torpaqlarımızın ard-arda işğaldan 

azad edilməsi vətəndaşlarımızda, xaricdə yaşayan soydaşlarımızda, eləcə də qardaş Türkiyədə və digər 

ölkələrdə yaşayan azərbaycansevərlərdə böyük sevinc hissi yaradıb. Onlar dövlətimizin başçısı, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevə yazdıqları məktublarda bu sevinc hisslərini ifadə edirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların daha bir neçəsini təqdim edir. 

Türkiyənin Ankara şəhərindəki qazilər dövlətimizin başçısına yazırlar: “Möhtərəm cənab Prezident, 

biz Türkiyə üçün hər zaman xainlərə, separatçı qüvvələrə qarşı mübarizə aparan qazilərik. Bu məktubu 

yazdığımız vaxtda Sizin, Azərbaycan dövlətinin şanlı ordusunun və xalqınızın tarixin ən böyük 

qəhrəmanlıq dastanlarından birini yazdığınızı görürük. Bu qəhrəmanlıq eposunun yazılmasında hər zaman 

Sizinlə olduğumuzu bildiririk. Azərbaycan tək deyil, türk dövləti və milləti həmişə olduğu kimi, yenə də 

Azərbaycanın yanındadır. Biz Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hədəf alan hər cür cəhd və 

təxribatına qarşıyıq. Qarabağın işğalının sona çatması üçün Vətən müharibəsini və Azərbaycanın milli 

mübarizəsini bütün gücümüzlə dəstəklədiyimizi bəyan edirik. Böyük türk milləti, o cümlədən biz qazilər 

Sizin rəhbərliyinizlə işğalçı Ermənistana qarşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hər bir qələbəsini böyük 

sevinc və həvəslə qarşılayırıq. Əminik ki, gələcək nəsil türk dünyasının ortaq coğrafiyasını, mədəni, mənəvi 

dəyərlərinin yaşadılmasını, ümumi tarixi və mədəni dəyərləri qoruyacaq. Bir daha Vətən bildiyimiz 

Azərbaycanın haqq mübarizəsində yanınızda olmaq üçün hər an Azərbaycana gəlməyə hazır olduğumuzu 

bildirir, şəhid ailələrinə başsağlığı diləyir, yaralı Azərbaycan qazilərinə şəfa diləyirik”. 

Moskva şəhərindən Tarix Verdiyev və Yaqut Verdiyeva yazırlar: “Cənab Ali Baş Komandan, 

hörmətli İlham Heydər oğlu, Moskvada yaşayan biz azərbaycanlılar ordumuzun qələbələrinə sevinir, dinc 

insanlarımızın həlak olmasına çox kədərlənirik. 

Cənab Ali Baş Komandan, mən vaxtilə tank qoşunlarında xidmət etmişəm. Əmr etsəniz, istənilən 

vaxt Vətənimizə qayıdıb tarixi torpaqlarımızın işğalçılardan azad edilməsi uğrunda döyüşməyə hazırıq. 

Bizim işimiz haqq işidir! Vətən hər şeydən ucadır!”. 

Minsk şəhərindən Tatyana Laputskaya və Oruc Orucov yazırlar: “Cənab Prezidentimiz, Belarusdan 

Orucovlar – Laputskilər ailəsi Sizi salamlayır. Sizin komandanlığınız altında Azərbaycan əsgərlərinin 

işğalçı erməni terrorçuları üzərində qazandığı qələbələrlə qürur duyuruq. Qarabağ həmişə Azərbaycanın 

olub və əsrlərboyu da Azərbaycanın olacaq. Azərbaycandan gələn hər bir şad xəbəri uzaq Belarusda 

səbirsizliklə gözləyir, diqqətlə izləyirik. Haqq-ədalətin zəfərinə Sizinlə, Azərbaycan xalqı ilə birlikdə 

sevinirik. Ordumuzun qələbələrinə görə Sizin sevinc və qürur hissiniz sanki televiziya ekranından bizlərə 

də sirayət edir. Allah Sizə güc-qüvvət versin ki, Azərbaycan xalqının mənafeyi naminə müdrik siyasətinizi 

bundan sonra da davam etdirə biləsiniz. Allah Sizi qorusun!”. 

Rusiyanın Tümen vilayətindən Füzuli Burcuyev: “Möhtərəm cənab Prezident, Rusiya 

Federasiyasının Tümen vilayətinin çoxminlik Azərbaycan diasporu adından və şəxsən öz adımdan Sizə 

dərin ehtiramımızı bildiririk, Sizə və Sizin şəxsinizdə bütün Azərbaycan xalqına tam dəstəyimizi ifadə 

edirik. Sizin ətrafınızda birləşərək daxili və xarici siyasətinizi dəstəkləyən, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün bərpası üçün cəsarətlə mübarizə aparan şanlı Azərbaycan Ordusuna hərtərəfli dəstək verən 

bütün Azərbaycan xalqının ruh və güc birliyindən qürur və sevinc hissi keçiririk. Ölkədə müxtəlif sahələrdə 

Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən islahatlar sayəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin maddi-texniki 

bazası yüksək səviyyəyə çatdırılmışdır ki, Sizin Ali Baş Komandan kimi qarşınıza qoyduğunuz bütün 

vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsindən əminliklə danışmağa imkan verir. Biz, Tümen vilayətinin 

Azərbaycan diasporunun nümayəndələri olaraq, Azərbaycanın atəş altında olan kəndləri və şəhərlərinin 

mülki əhalisinin, eləcə də silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti ailələrinin ehtiyacları üçün dərman, qida, zəruri 

ehtiyaclar şəklində lazımi humanitar yardım göstərməyə mütləq hazır olduğumuzu bildiririk”. 

Tatarıstandan Ramiz Məmmədovun məktubunda deyilir: “Hörmətli cənab Prezident, Ali Baş 

Komandan olaraq Sizin qətiyyətli addımlarınız sayəsində Azərbaycanın hərb tarixinə yeni səhifələr yazılır. 

Məhz buna görə də hazırda dünya azərbaycanlıları çox qürurlu anlar yaşayırlar. Bu sevinci və fərəhi bizlərə 

bəxş etdiyiniz üçün Tatarıstanda yaşayan soydaşlarımız adından Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizlər 

hər zaman xalqımızla nəfəs alırıq, ürəyimiz Vətənlə döyünür. Sizin “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarınızı 
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rəhbər tutaraq, Qarabağ həqiqətlərini Tatarıstanda qürurla təbliğ edirik. Erməni terrorçularına qarşı 

mübarizədə iştirak etməyə hər an hazır dayanmışıq və Ali Baş Komandan kimi Sizin əmrinizi gözləyirik. 

Tanrı Sizi və xalqımızı qorusun!”. 

Şəki sakini Rauf Ağayev yazır: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, hazırda məhkumluq 

həyatı yaşayıram. Televiziya vasitəsilə cəbhədə gedən hərbi əməliyyatları davamlı olaraq izləyirəm. 

Ordumuzun düşmən işğalından azad etdiyi kəndləri, şəhərləri gördükcə çox qürurlanıram. Buna görə Sizə 

və Ordumuza minnətdaram. Lakin ermənilərin bizim dinc əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşilikləri gördükcə, 

şəhid olmuş günahsız körpələrin, anaların qisasını almaq hissi məni bir an belə rahat buraxmır. Cənab Ali 

Baş Komandan, bildirmək istəyirəm ki, igid əsgərlərimizlə birlikdə döyüşmək üçün hər an əmrinizə 

hazıram”. 

Bərdə sakini Fərman Əkbərli: “Əziz Prezidentim, mənim adım Fərmandır, 12 yaşım var. Bərdə 

şəhərində yaşayıram. Mən fəxr edirəm ki, Sizin kimi Prezidentimiz var. İnşallah, torpaqlarımız azad 

ediləcək, çünki bizim igid əsgərlərimiz var. Düşmənlərimiz xain və acgözdürlər. Biz onlara qalib gələcəyik. 

Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Zəngilan sakini Ruslan Şirinov: “Hörmətli Ali Baş Komandanımız, şanlı Azərbaycan Ordusu 29 il 

həsrətini çəkdiyim, doğma torpağım olan Zəngilan rayonunu mənfur işğalçı düşmənlərdən azad etdi. Ailəm 

adından Sizə və şanlı Ordumuza minnətdarlığımızı bildirirəm. İnşallah, tezliklə Bayrağımız Qarabağda 

dalğalansın. Biz Sizinlə fəxr edirik! Uca Tanrı Sizi və Ordumuzu qorusun!”. 

Ağdam sakini Elbrus Abdullayev: “Möhtərəm cənab Prezident, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan 

şəhərlərinin, Hadrut qəsəbəsinin və bir sıra kəndlərimizin işğaldan azad olunması münasibətilə Ağdam 

rayon əhalisi adından Sizi təbrik edirəm. Torpaqlarımızın azad olunacağına ümidimizi heç vaxt 

itirməmişdik. Çünki Sizin rəhbərliyinizlə ölkəmizin iqtisadi baxımdan inkişafı, ordumuzun qüdrətlənməsi 

və onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi bizi nikbin düşünməyə sövq edirdi. Bu nailiyyətlərin 

sonda bizi Qarabağa aparacağına tam qəlbimizlə inanırdıq. Nəhayət həmin gün gəlib çatdı. Bu gün biz 

addım-addım Qarabağa doğru gedirik. “Hər işin başı səbirdir” – deyirlər. Biz 30 il dözdük, səbir etdik, 

möhkəmləndik və bu da nəticəsi... Cənab Prezident, Sizdən tezliklə Şuşanın, Xankəndinin azad olunduğu 

xəbərlərini gözləyirik. Ulu Tanrı hər bir işinizdə köməyiniz olsun”. 

Qusar rayonundan Şahin Ağabalayev dövlətimizin başçısına yazır: “Möhtərəm cənab Prezident, 

Zəngilan şəhərinin və ətraf kəndlərinin erməni işğalından azad edilməsi haqqında verdiyiniz zəfər soraqlı 

xoş xəbər bütün xalqımız kimi, qusarlıları da hədsiz sevindirmişdir. Sizin komandanlığınızla şanlı ordumuz 

tarixin yeni silinməz səhifələrini yazır, mümkünlüyü çətin olan xarüqələr yaradır. Artıq ordumuz qələbənin 

astanasındadır. Xalqımızın 30 ildir gözlədiyi torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi arzusu 

artıq reallığa çevrilir. Düşmən üzərində qazandığımız qələbələr Sizin bilavasitə cəsarətiniz, 

uzaqgörənliyiniz və polad iradənizin gözəl nəticələridir. Tanrı Sizi qorusun. Qələbə bizimdir, Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Şəki sakini Nicat Qurbanzadə: “Hörmətli cənab Prezident, hamılıqla Qarabağ uğrunda yürütdüyünüz 

siyasəti dəstəkləyirik. Bu gün mübarizənin ölkəmizin lehinə davam etməsi Sizin uğurlu siyasətinizin və 

qüdrətli Azərbaycan Ordusunun yüksək döyüşkənlik əzmində olmasının nəticəsidir. İnanırıq ki, tezliklə 

tarixi torpaqlarımız tam geri alınacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Sizin kimi 

dəyanətli, qətiyyətli dövlət başçımız, Prezidentimiz olduğu üçün özümüzü çox qürurlu hiss edirik. Qarabağ 

bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Zaqatala sakini Hüseyn Qazıxanov: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Sizi və bütün 

Azərbaycan xalqını torpaqlarımızın azad olunması uğrunda erməni qəsbkarları ilə gedən döyüşlərdə 

qazandığımız uğurlara görə təbrik edirəm. 

Hər dəfə televiziya ilə torpaqlarımızın azad olunması barədə verdiyiniz məlumatlar bizi ziyalıları çox 

qürurlandırır. Sizin uzaqgörən siyasətinizi dəstəkləyirəm. İşğal olunmuş hər bir qarış torpağın azad 

olunması, Azərbaycanın çiçəklənməsi naminə Sizin ətrafınızda yumruq kimi birləşdiyimizi əminliklə 

bildirirəm. Cənab Prezident, Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri kimi biz – saxurlular 

da Sizinlə fəxr edir, Azərbaycanın xoş gələcəyi naminə Sizə, əsgər və zabitlərimizə cansağlığı arzu edirik. 

Üçrəngli bayrağımızın Şuşada, Xankəndidə, bütün qalan şəhər və kəndlərdə dalğalanması ümidi ilə Tanrı 

Sizə yar olsun”. 

Gəncə şəhərindən Natiq Bayramov yazır: “Hörmətli cənab Prezident, nəhayət illərdir işğal altında 

qalan torpaqlarımız Sizin qətiyyətiniz, şücaətiniz və uzaqgörən siyasətiniz sayəsində yadelli işğalçılardan 

azad olunur. Bütün xalq əmindir ki, tezliklə yağı düşmən torpaqlarımızdan qovulacaq, o torpaqlar öz əzəli 
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və əbədi sahiblərinə qovuşacaq. Mən birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişəm və Qarabağ 

veteranıyam. Yenidən könüllü olaraq cəbhəyə getmək üçün rəsmi qeydiyyatdan keçdim. Lakin yaşıma və 

qismən səfərbərlik olduğuna görə aparmadılar. Cənab Ali Baş Komandan, bir daha öz bilik və təcrübəmi 

doğma Vətənimin erməni işğalçılarından azad edilməsinə sərf etməyə hazır olduğumu bildirirəm. Qarabağ 

bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Mənsur Əliyev: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, işğal altında olan 

torpaqlarımızın azad edilməsi, Vətənimizin bütövləşməsi uğrunda apardığınız müdrik siyasət öz bəhrəsini 

verir. Bu gün Azərbaycanın üçrəngli bayrağı Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda dalğalanır. İnşallah, tezliklə 

Azərbaycanın digər dilbər guşələri də azad olunacaq. Ulu Tanrı Sizi və Azərbaycanın müzəffər Ordusunu 

qorusun. Qarabağ bizimdir!”. 

Naxçıvandan İmaməli Məmmədov: “Cənab Ali Baş Komandan, Vətənimizin bütövlüyü, 

torpaqlarımızın yağı düşməndən təmizlənməsi uğrunda apardığınız qətiyyətli siyasətiniz hər bir 

vətəndaşımızın ürəyindən xəbər verir. Sizə və komandanlığınız altında vuruşan igid əsgər və zabitlərimizə 

bu haqq işində yeni-yeni zəfərlər, qələbə sevincləri arzu edirəm. Bütün naxçıvanlılar kimi, mən də hər an 

cəbhəyə getməyə, Vətən uğrunda döyüşərək canımdan, qanımdan keçməyə hazıram. Yaxşı ki, Sizin kimi 

Prezidentimiz var. Hər bir azərbaycanlı Sizinlə qürur duyur. Allahdan Sizə möhkəm cansağlığı, hər zaman 

ucada olmağı arzu edirəm”. 

Bakı şəhər sakini Sabir Alışov: “Hörmətli cənab Prezident, üç cəbhədə Azərbaycan xalqı naminə 

uğur qazandığınıza görə Sizə minnətdaram və Sizi təbrik edirəm. Bəli, Siz, eyni zamanda, 3 cəbhədə 

vuruşursunuz. Koronavirusla mübarizə, informasiya müharibəsi və hazırda torpaqlarımızın azadlığı 

uğrunda gedən döyüşlər. Böyük və Qadir Allahın köməyi ilə uğurlar əldə edirik. Sizin zəhmətinizi Allah 

yerdə qoymaz. Mən bir sadə vətəndaş kimi bütün ziyalılarımızdan xahiş edirəm ki, informasiya 

müharibəsində öz güclərindən maksimum istifadə etsinlər. Ləyaqətli xalqımın ləyaqətli rəhbəri, on 

milyonluq xalqımın arzusudur ki, Yeni ili Şuşada, Xankəndidə qeyd edək. Haqq-ədalət bizimlədir, Qələbə 

də bizimlə olacaqdır! Qələbəyə doğru İlhamla irəli!”. 

Şamaxı sakini Anar Xanaliyev: “Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, bu gün Sizin 

rəhbərliyinizlə bizim şanlı Ordumuz düşmənə qalib gəlir, bizə qələbə, zəfər əzmini yaşadır və biz bundan 

qürur duyuruq. Biz fəxr edirik ki, Sizin kimi Prezidentimiz və Ali Baş Komandanımız var. Siz həmişə 

xalqa, ölkəmizə qayğı göstərir, çətinlikləri üzərimizdən yox edirsiniz. Ona görə də hər zaman xalq Sizi 

sevib və Sizə güvənib. Siz xalqın böyük sərkərdəsi, Milli Qəhrəmanımızsınız. “Qarabağ Azərbaycandır!” 

deyib bizi Qələbəyə doğru apardınız. Mən Sizi çox sevirəm və qürur hiss keçirirəm ki, azərbaycanlıyam, 

Siz isə Azərbaycanın Prezidentisiniz. Şanlı Ordumuz qazandığı qələbələr məni də böyüyəndə hərbçi 

olmağa ruhlandırır. Bu zəfəri bizə yaşatdığınız üçün Sizə minnətdaram, cənab Prezident. Mən Sizinlə və 

şanlı Ordumuzla fəxr edirəm”. 

Culfadan Nahid Babayev yazır: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Sizi həyata 

keçirdiyiniz uğurlu siyasət münasibətilə təbrik edirəm. 30 ilə yaxın bir müddətdə ev-eşiyindən didərgin 

düşmüş 1 milyondan çox məcburi köçkün Sizin və rəşadətli Ordumuzun hünəri sayəsində öz yurd-yuvasına 

qayıdacaq. Cənab Prezident, Sizin çıxışlarınızı və verdiyiniz müsahibələri dinlədikcə biz daha da 

qürrələnirik. Fəxr edirik ki, bizim güclü Liderimiz və qüdrətli Ordumuz var. Allah Sizi və hazırda 

cəbhəboyu inamla irəliləyən qəhrəman əsgərlərimizi qorusun! Allah amanında. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli sakini Rəhman Rüstəmov: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, bütün ailə 

üzvlərim adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Doğma Füzulimizin hər qarışının artıq azad 

olunduğunu düşündükcə qəlbimiz dağa dönür. 

Hörmətli Ali Baş Komandan, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını murdarlardan təmizlədiyiniz 

üçün Sizə canımız və qanımızla borcluyuq. Eşq olsun Prezidentimizə!”. 
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Müdafiə Nazirliyi: düşmən fərarilik edərək mövqeləri tərk edir 

 

[08:25] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 22-si gün ərzində və 23-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl və 

Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə 

mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, Azərbaycan Ordusunun 

keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə ciddi zərbələr vurulub, düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb, vacib ərazi və 

yüksəkliklər azad edilib. 

Bütün cəbhə boyu düşmənin əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna bərpa olunmayan zərər 

vurulub. Düşmən bölmələrində döyüş texnikası, silah və sursat, ərzaq çatışmazlığı mövcuddur. Düşmən 

qoşunlarının idarə edilməsi praktiki olaraq itirilib. Döyüş mövqelərini qorumaq üçün nizami ordu bölmələri 

çatışmadığından onların əvəzinə məcburi şəkildə toplanan mülki insanlar gətirilir. 

Məlum olub ki, Ermənistanın Tavuş və Sisian rayonundan Dağlıq Qarabağa gətirilmiş şəxsi heyət 

döyüşlərə girməkdən imtina edir, fərarilik edərək mövqeləri tərk edirlər. 

Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. 
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Fransanın TF1 televiziya kanalı cəbhə xəttindən reportaj yayımlayıb 

 

[07:45] 23.10.2020  

 

Fransanın TF1 televiziya kanalında Dağlıq Qarabağdan cəbhə xəttindən yayımlanan eksklüziv 

reportajda Azərbaycandakı vəziyyət, ordumuzun şücaəti, erməni silahlı qüvvələrinin mülki insanları və 

infrastrukturu hədəfə alması, Gəncənin yaşayış massivini bombardıman etməsindən bəhs edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, TF1 televiziya kanalının jurnalisti Liseron Budul cəbhə xəttində olub və 

əsgərlərimiz ona ermənilərin silah və sursatlarını qoyub qaçdığını söyləyiblər. Azərbaycan ordusunun sona 

qədər gedəcəyini və torpaqlarımızın hər qarışını azad edəcəyini vurğulayıblar. 

Reportajda əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayrağı olan insanların, gənclərin, uşaqların “Qarabağ, 

Qarabağ” deyərək, bayram əhval ruhiyyəsində olduğu əks olunub. 

Jurnalist yeraltı təbii ehtiyatlarla zəngin olan ölkəmizin güclü ordusu olduğunu vurğulayıb. 

Reportajda cəbhə xəttinə yaxın yerlərdə insanların gündəlik həyatının çətin olduğu, onların erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulduğu göstərilib. Qadın və uşaqların yeraltı xəndəklərdə sığınacaq 

tapdığı diqqətə çatdırılıb. 

Mülki əhalinin evlərinin, mal-qarasının məhv edildiyi göstərilib. Ölənlər və yaralananlardan 

danışılıb. Ermənilərin dinc əhalini fasiləsiz atəşə tutduğu bildirilib. 

Jurnalist Ermənistandan birbaşa Gəncənin mərkəzində yaşayış massivinin iki raketlə 

bombalanmasından danışaraq, dağılmış evləri göstərib. Erməni bombardımanı nəticəsində uşaq və qadın 

olmaqla 15 nəfərin həlak olduğunu və 50-dən çox dinc sakinin yaralandığını vurğulayıb. 

TF1 televiziya kanalında Azərbaycanla bağlı yayımlanan 3 dəqiqəlik reportaj erməni lobbisinə böyük 

zərbə olub. Erməni lobbisinin üzvləri sosial şəbəkələrdə TF1 televiziya kanalı haqqında təhqiramiz fikirlər, 

hədələr səsləndiriblər. TF1 kanalının reportajı erməni lobbisinin yaydığı məlumatların saxta olduğunu bir 

daha üzə çıxardıb. 

 

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
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ANAMA mütəxəssisləri cəbhəyanı ərazilərdə raket və top mərmilərini zərərsizləşdiriblər 

 

[02:07] 23.10.2020  

 

Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy, Kürdəmir, Qəbələ və Tərtər rayonları 

ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən – 

33 (otuz üç) və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 1 (bir) 

müraciət daxil olmuşdur. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 34 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Boyat, Kürdlər, Hacılar, Salmanbəyli kəndləri, 

Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndi, Cəbrayıl rayonunun Şəbə kəndi, Füzuli rayonunun Alxanlı, 

Şükürbəyli, Qazaxlar kəndləri və Horadiz şəhəri, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Həmənli, 

Qızılhacılı, Qarasuçu kəndləri, Kürdəmir rayonunun Çöhramlı kəndi, Qəbələ rayonunun Hacalı kəndi, 

Tərtər rayonunun Cəmilli, Səhləbad, Yuxarı Sarıcalı kəndləri, Şıxarx qəsəbəsi, Ü.Hacıbəyov küçəsi 

ərazisinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 30 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı 

həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 120 mm-lik minaatan mərmisi (OF-

843B), 1 ədəd 9N235 bombacığı, 2 ədəd Elbrus/Scut (8K14) raketinin partlamış hissələri və 38 ədəd 

partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 2 ədəd 300 mm-lik 9M528 raketi və 1 ədəd 125 mm-lik top 

mərmisi (OF-26) zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 4 

913 nəfər mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 
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Polşanın Katovitse şəhərində azərbaycanlı gənclərin icazəli aksiyası zamanı ermənilər təxribat 

törədib 

 

[01:04] 23.10.2020  

 

Polşanın Katovitse şəhərində vətənpərvər azərbaycanlı gənclərin təşəbbüsü ilə Teatr binasının 

qarşısında erməni təcavüzünü və Gəncə terrorunu pisləyən icazəli aksiya keçirilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, aksiyada soydaşlarımızla yanaşı, 

milliyətcə polyak olan şəhər sakinləri də iştirak edib və erməni terroruna yox deyiblər. 

Aksiya yekunlaşan anda ermənilər soydaşlarımıza qarşı təxribat törədib, onlara hücum çəkərək fiziki 

güc tətbiq ediblər. Yaranmış qarşıdurma zamanı ermənilər azərbaycanlılara pnevmatik silahlardan atəş 

açıblar. 

Təxribatla bağlı polisə müraciət olunub, araşdırma aparılır. Verilən məlumata görə, azərbaycanlılara 

qarşı təxribat törədən milliyətçi ermənilərdən 3 nəfəri saxlanılıb. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi baş vermiş hadisəni və soydaşlarımızın vəziyyətini diqqətdə 

saxlayır. Onlara lazım olan bütün hüquqi və digər yardımlar göstəriləcək. 

Komitə bir daha soydaşlarımızı keçirilən dinc aksiyalar zamanı erməni təxribatlarına uymamağa 

çağırır: “Onların məqsədləri təxribat törətmək və azərbaycanlıları provakasiyalara çəkməkdir”. 
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22 oktyabr 

 

 

Rusiya Prezidenti: Həmsədrlər kimi danışıqlar prosesinin təşkilinə görə bizim üzərimizə məsuliyyət 

düşür 

 

[22:11] 22.10.2020  

 

Qarabağdakı münaqişənin həllində Rusiyadan çox heç kim maraqlı deyil. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Valday" diskussiya klubunun 

iclasında bildirib. 

Prezident deyib ki, bizim üçün bu, xüsusi vəziyyətdir. 1992-ci ildə yaradılmış qrupun həmsədrləri 

kimi Rusiya, Fransa və ABŞ-ın üzərinə məsuliyyət düşür. “Mən 100 faiz əminəm ki, prosesin bütün 

iştirakçıları vəziyyətin tənzimlənməsinə səmimiyyətlə can atırlar, lakin Rusiya kimi heç kim bunda maraqlı 

deyil”, - deyə Vladimir Putin vurğulayıb. 

Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan Rusiya üçün bərabər tərəfdaşlardır. O, Dağlıq 

Qarabağla bağlı kompromis tapmağı çox istədiyini qeyd edib. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1994 
 

Ombudsman və İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti Gəncədə birgə faktaraşdırıcı 

missiya həyata keçiriblər 

 

[22:06] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva və 

İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti, Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf 

Malkoçun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti tərəfindən Ermənistan terrorunun qurbanına çevrilən Gəncə 

şəhərində birgə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirilir. 

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, birgə həyata keçirilən faktaraşdırıcı missiya 

Ermənistanın qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə Gəncə şəhərində törətdiyi növbəti terror aktı 

nəticəsində baş vermiş mülki əhali arasında insan tələfatı, çoxsaylı dinc sakinin - uşaqların, qadınların, 

ahılların həlak olması, yaralanması və dağıntılarla əlaqədar insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasını 

təsdiq edən faktların beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qiymətləndirilməsi, həmçinin beynəlxalq 

ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması məqsədi daşıyır. 

Səbinə Əliyeva və Şərəf Malkoç terror aktı nəticəsində hər iki valideynini itirmiş uşaqlar və 

zərərçəkmiş şəhər sakinləri ilə görüşüblər. Ombudsmanlar, həmçinin Ermənistan ərazisindən atılmış 

raketin düşdüyü əraziyə baxış keçirərək, faktoloji materiallar toplayıblar. 

Ermənistanın qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə Gəncədə törətdiyi növbəti terror aktı, 

çoxsaylı insan tələfatı və ciddi dağıntılarla nəticələnən bu hərbi təxribat Assosiasiya prezidenti və 

nümayəndə heyəti tərəfindən də pislənilib. 

Birgə faktaraşdırıcı missiya çərçivəsində toplanan faktlar Ermənistan Respublikasının silahlı 

qüvvələrinin sülh və insanlıq əleyhinə yönəlmiş müharibə və terror cinayətləri törətməkdə davam etdiyini 

bir daha sübuta yetirir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1995 
 

Almaniyanın telekanalında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışılıb 

 

[21:46] 22.10.2020  

 

Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Ramin Həsənov bu ölkənin “Deutsche Welle” telekanalına 

müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibədə səfir jurnalistin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı suallarını cavablandırıb, tamaşaçıları Azərbaycanın mövqeyi barədə məlumatlandırıb. 

Diplomat bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 

danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçilik edir. Bu qrupun üzvü olan Almaniya prosesdə daha fəal rol 

oynaya bilər. Almaniya bunun üçün lazımi imkanlara malikdir. 

Müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda müzakirə olunan baza 

prinsiplərinə istinad edən səfir işğal olunmuş ərazilərdə “status kvo”nun saxlanılması cəhdlərinin 

yolverilməz olduğu vurğulayıb. Bildirib ki, Almaniya tərəfi işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi üçün 

Ermənistana çağırış edə bilər. Bu münaqişədə təcavüzkar ölkə ilə təcavüzə məruz qalan ölkəyə fərq 

qoyulmalıdır. 

Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, eləcə də dünya nizamının qorunması üçün bütün 

dünya ictimaiyyəti, o cümlədən Almaniya beynəlxalq hüququn tərəfində olmalıdır. Hazırda münaqişə ilə 

bağlı ikili standartlar qəbuledilməzdir. Beynəlxalq hüquqla bağlı vahid mövqeyin hamıya şamil olunacağı 

təqdirdə, bu cür münaqişələrin mövcudluğuna son qoyulacaq. 

ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda baza prinsiplərinin mövcudluğunu 

bildirən səfir Ermənistanın həmin prinsiplərə məhəl qoymadığının, uzun müddət davam edən danışıqların 

nəticə vermədiyinin göz önündə olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, atəşkəs uzun illərdir mövcuddur, 

amma indi bununla yanaşı, növbəti addımlar atılmalıdır. Növbəti addımlar isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinə, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda müzakirə olunan baza 

prinsiplərinə, eləcə də beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl olunmasından ibarətdir. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin  

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1996 
 

Vladimir Putin: Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin itirildiyi vəziyyət əbədi davam edə 

bilməz 

 

[21:13] 22.10.2020  

 

Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin itirildiyi vəziyyət əbədi davam edə bilməz. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin “Valday” klubunun 

iclasında bildirib. 

“Biz bir çox illər ərzində vəziyyəti uzun tarixi perspektiv üçün sabitləşdirmək məqsədilə bu 

böhranın həlli üçün müxtəlif variantlar təklif etmişik. İnanın, bu, gərgin iş idi. Hansısa məqamlarda elə 

gəlirdi ki, daha bir az, daha bir addım və biz həll yolunu tapacağıq. Təəssüf ki, bu, baş vermədi və bu gün 

biz ən pis formada olan bir qarşıdurma ilə üz-üzəyik. Faciə də ondan ibarətdir ki, insanlar həlak olur”, - 

deyə Prezident qeyd edib. 

Putin bildirib ki, hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri növbəti dəfə Moskvaya gəlmişdilər. Ayın 23-

də onlar Vaşinqtonda görüşürlər. “Mən çox ümid edirəm ki, amerikalı tərəfdaşlarımız bizimlə birgə 

fəaliyyət göstərəcək, nizamlanmaya kömək edəcəklər. Ən yaxşısına ümid edək”, - deyə o əlavə edib. 

Dövlət başçısının sözlərinə görə, Rusiya Qarabağdakı vəziyyət üçün xüsusi məsuliyyət hiss edir, 

münaqişənin hər iki tərəfi üçün məqbul kompromislər tapmaq lazımdır. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1997 
 

Türkiyə və İran prezidentləri arasında telefon danışığı olub 

 

[20:53] 22.10.2020  

 

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İran İslam Respublikasının 

Prezidenti Həsən Ruhani arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimai əlaqələr idarəsinə istinadla xəbər verir 

ki, dövlət başçıları ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və terrorla mübarizənin artırılması, eləcə də 

Azərbaycan-Ermənistan və Suriya məsələləri başda olmaqla regional prosesləri müzakirə ediblər. 

Danışıq əsnasında Azərbaycan torpaqlarının işğalı və təxribatları ilə qarşıdurmanı başladan 

Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi hücumların müharibə cinayəti olduğunu vurğulayan 

Prezident Ərdoğan bu məsələdə haqlı ilə haqsızı, işğal edilən ilə işğalçını ayırd edən bir nöqtədə durmağın 

vacibliyini ifadə edib. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1998 
 

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu gün Prezident İlham Əliyev başda olmaqla 

Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır 

 

[20:50] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Trend İnformasiya 

Agentliyinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Mehriban xanım. İlk növbədə, Azərbaycanın bir sıra 

şəhərlərinin və yaşayış məntəqələrinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə Sizi öz adımızdan və 

oxucularımızın adından təbrik etmək istərdim. 

- Bütün xalqımızı bu əlamətdar hadisələr münasibətilə təbrik edirəm. Demək olar ki, hər gün 

cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir. Bizim əsgərlər və zabitlər döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Onlar 

uğurlu əməliyyatlar keçirərək, bir-birinin ardınca şəhərləri və digər yaşayış məntəqələrini işğaldan azad 

edir, strateji yüksəklikləri tuturlar. Uzun fasilədən, təqribən 30 ildən sonra biz hamımız Azərbaycan 

əsgərinin doğma torpaqlarımızda bayrağımızı sancmasını qürurla müşahidə edirik. Bu, sadəcə, hərbi uğur 

deyil. Bu, tarixi ədalətin bərpasıdır, çünki bunlar bizim əzəli, tarixi torpaqlarımızdır. 

Mübaliğəsiz demək olar ki, bu gün Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan xalqı yeni 

tarix yazır. Bizim birgə qələbələrimizin tarixini! 

Mən xalqın öz Prezidenti ətrafında necə sıx birləşdiyini, dövlət başçısının ümumi məqsəd naminə, 

Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi naminə birləşməyə çağırışını gənclərimizin necə 

qətiyyətlə və mərdliklə qəbul etmələrini görürəm. 

- Sizin söylədiyiniz hər bir kəlmə xalqımızın istəyi ilə həmahəngdir və əməllərdə, hərəkətlərdə 

misli görünməmiş fəallıq doğurur. Sizin müraciətinizdən dərhal sonra həmvətənlərimizin erməni 

yalanlarını və böhtanlarını ifşa etməyə yönəlmiş səyləri buna parlaq sübutdur. 

- İnformasiya məkanında fəallıq göstərmək barədə çağırışıma qoşulan hər kəsə təşəkkür etmək 

istəyirəm. Biz daim yadda saxlamalıyıq ki, qarşıdurma təkcə bilavasitə döyüş əməliyyatları bölgəsini deyil, 

həm də informasiya məkanını əhatə edir. Mən bizim gənclərimizin, vətəndaşlarımızın erməni təbliğatının 

feyklərini necə ifşa etdiklərini, erməni təcavüzü haqqında həqiqəti bütün mümkün platformalarda 

beynəlxalq ictimaiyyətə necə çatdırdıqlarını görürəm. Onların haqq səsi tarixin saxtalaşdırılması hallarını 

aşkar etməyə və tamamilə əsassız, açıq-aydın yalan, təhrikçi materialların yayılmasının qarşısını almağa 

kömək edir. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə təşəkkür edirəm, onların obyektivliyi və yüksək 

peşəkarlığı sayəsində bugünkü Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaq mümkün olur. 

Əllərinə bayraq götürərək təcavüzkara etirazlarını bildirən və Ermənistanın işğalçı mahiyyətini 

beynəlxalq ictimaiyyətə göstərən xaricdə yaşayan soydaşlarımızı qeyd etməmək mümkün deyil. 

Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olan, ona dəstək olaraq öz prinsipial və ədalətli mövqeyini nümayiş etdirən 

dünyadakı bütün dostlarımıza minnətdaram. 

Bu gün biz hamımız cəbhədə baş verənlər barədə fikirlərlə yaşayırıq. Azərbaycan xalqı öz 

Prezidentinə inanır və əmindir ki, Prezident nəyi necə, nə vaxt etmək lazım olduğunu bilir. Buna görə də 

biz bütün hərəkətlərimizdə və fəaliyyətimizdə həmişəkindən daha çox həmrəyik. Şübhəsiz, bizim 

əsgərlərimiz bu dəstəyi hiss edirlər. Bilirlər ki, onların arxasında bütün Azərbaycan xalqı dayanır. 

- Mehriban xanım, Siz bəyanatlarınızda dəfələrlə qeyd etdiyiniz kimi, hətta düşmənin mülki 

əhaliyə qarşı vəhşicəsinə təxribatlarına baxmayaraq, xalqımız inanılmaz ruh yüksəkliyi və mərdlik 

nümayiş etdirir. 

- Təəssüf ki, erməni tərəfi məqsədyönlü şəkildə nəinki beynəlxalq konvensiyaların tələblərini 

pozur, hətta əxlaq normalarını tapdalayır. 

Gəncə, Mingəçevir, Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Goranboy, Naftalan və digər yaşayış 

məntəqələrinin dinc əhalisinə edilən hücumlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı məkrli siyasətini açıq ifşa 

edir. Dəfn mərasimi zamanı qəbiristanlığı necə atəşə tutmaq olardı? Gecə vaxtı, sakinlər yatarkən Gəncə 

şəhərini raket atəşinə necə məruz qoymaq olardı? Günahsız mülki şəxslər, uşaqlar, qadınlar həlak olub. Bu, 

insanlığa qarşı cinayətdir, bu, terrorizmdir. Bütün bunlar birmənalı şəkildə göstərir ki, Yerevanın sülhdə 

marağı yoxdur, o, yalnız münaqişənin eskalasiyasını, onun regional qarşıdurmaya çevrilməsini arzu edir. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

1999 
 

Lakin Ermənistanın heç bir alçaq əməli, – nə siyasi platformaya əsaslanan iyrənc provokasiyaları, 

nə informasiya məkanında məkrli avantüraları, nə dinc vətəndaşlara vəhşicəsinə hücumları, – heç nə 

Azərbaycan xalqının iradəsini sındıra bilməz. Birlik, həmrəylik, bir-birinin dərdinə şərik olmaq və qarşılıqlı 

dəstək nümayişi müəyyən mənada heç kəsin heç vaxt bizim iradəmizi və Vətənimizi işğaldan azad etmək 

istəyimizi sındıra bilməyəcəyinə dair Azərbaycan xalqının ismarıcıdır. 

Mən dünya birliyini baş verən bu hadisələrə laqeyd qalmamağa və Azərbaycanın mülki əhalisinə 

qarşı vəhşicəsinə qəddarlığı kəskin pisləməyə çağırıram. Yerevan beynəlxalq konvensiyalara, habelə BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının erməni işğalçı qüvvələrini Azərbaycana qarşı təcavüzü dayandırmağa çağıran 

qətnamələrinə etinasızlığa son qoymalıdır. 

Azərbaycan dövlətinin heç vaxt başqalarının torpaqlarında gözü olmayıb. Biz dinc əhaliyə hücum 

etmirik. Bizim işimiz haqq işidir. Bizim ordumuz əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edir. Bizim 

əsgərlər qəhrəmanlıq və igidlik göstərərək Vətən uğrunda şərəflə döyüşür, öz adlarını Azərbaycanın 

tarixinə yazırlar. Mən bütün yaralıların tezliklə sağalmalarını arzu edirəm. Həlak olmuş hərbi qulluqçuların 

ailələrinə, doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Vətən naminə şəhid olmuş igid övladlarımıza Allah 

rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Düşmənə layiq olduğu cavab verilir. 

Mənim tapşırığımla Heydər Əliyev Fondu həlak olanların ailələrinə lazımi kömək göstərir. Yaralı 

əsgərlərin sağalması və normal həyata qayıtması üçün nə mümkündürsə edilir. Bu gün bizim bütün yaralı 

əsgər və zabitlər tezliklə ayağa qalxmaq və Vətən uğrunda ədalətli mübarizəni davam etdirmək üçün 

yenidən döyüş əməliyyatları zonasına yola düşmək istəyirlər. Budur Azərbaycan xalqının ruh yüksəkliyi 

və vətənpərvərliyi. 

- Mehriban xanım, Siz bu günlərdə xalqımızın qeyri-adi birliyini qeyd etdiniz. Koronavirus 

pandemiyasına qarşı mübarizədə bir növ şüara çevrilmiş “Biz birlikdə güclüyük!” cümləsini 

hamımız xatırlayırıq. Demək olarmı ki, bu gün həmin cümlə xüsusi məna kəsb edir? 

- Bu, şübhəsiz belədir. Biz yalnız birliyimizi qorumaqla və Prezidentin ətrafında sıx birləşməklə bu 

ilin yadda qalacağı bütün çağırışları və çətinlikləri dəf edə bilərik. 

Siz koronavirus pandemiyasını xatırlatdınız və mən bu məsələyə bir qədər ətraflı toxunmaq 

istərdim. Biz bu günədək vaxtında və hərtərəfli düşünülmüş tədbirlər sayəsində dünyanın bir çox ölkələrinin 

üzləşdiyi faciəli ssenaridən xilas ola bilmişik. Ekspertlərin fikrincə, bizim ölkəmiz epidemiyanın ilk və 

olduqca təhlükəli mərhələsini ən az sayda itki ilə başa vurmuş dövlətlər sırasındadır. Biz epidemiya ilə 

mübarizənin bütün aspektlərini koordinasiya edən peşəkar komanda yaratmağa, zəruri texniki və insan 

resurslarını birləşdirməyə müvəffəq olduq. Tətbiq edilmiş karantin tədbirləri koronavirusun yayılma 

sürətini azaltmağa kömək etdi. Biz birlikdə Vətənimizi bu xəstəliyin təhlükəli surətdə yayılmasından 

qoruya bildik. 

Təəssüf ki, çoxsaylı ölkələrə və xalqlara bu qədər bəla və iztirab gətirmiş virusa hələ də qalib 

gəlmək mümkün olmayıb. O, hələ də ciddi təhlükə mənbəyidir, bütün dünyada pisləşməkdə olan statistika 

buna sübutdur. Pandemiyaya qarşı müharibə hələ davam edir. Avropa dövlətlərinin çoxunda çoxsaylı 

məhdudiyyətlər yenidən qüvvəyə minir. 

Təəssüf ki, bizim ölkəmiz də istisna deyil. Məlumdur ki, son günlərdə yoluxanların sayının artması 

müşahidə olunur, təhsil müəssisələrində, ictimai nəqliyyatda yenidən bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edilib. 

Mən sizin hər birinizi koronavirusun təhlükəli olduğunu unutmamağa, aylarla riayət etdiyimiz 

elementar qaydaları gözləməyə, məsafəyə riayət etməyə, həqiqətən real zərurət olmadığı halda insanların 

kütləvi şəkildə toplaşdığı yerlərə getməməyə çağırıram. Bizə yaxşı məlum olan bütün bu qaydalar yoluxma 

riskini azaltmağa və deməli, bizi və yaxınlarımızı xəstəlikdən qorumağa kömək edər. Biz yaşlı nəslə həmişə 

xüsusi qayğı və hörmətlə yanaşırıq. Pandemiyanın birinci mərhələsi dövründə biz onları qayğı ilə qoruduq. 

Əminəm ki, indiki şəraitdə biz daha diqqətli olacağıq. 

Bu gün, ordumuz öz tarixi missiyasını davam etdirdiyi bir vaxtda dövlətimizin, o cümlədən səhiyyə 

sisteminin üzərinə düşən yükü maksimum azaltmaq lazımdır. İndi bütün resursların bizim xilaskarlıq 

əməliyyatı üzərində cəmləşməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Biz arxa cəbhədə öz sağlamlığımızın 

qeydinə qalmaqla, sayıqlıq və intizam nümayiş etdirməklə, eyni zamanda, ön cəbhədəki əsgərlərimizə 

kömək edir və onları qoruyuruq. 

Əminəm ki, biz bu vəzifənin öhdəsindən gələcəyik və bir daha sübut edəcəyik ki, gücümüz 

birlikdədir! 
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Rusiya deputatı: Rusiya silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda iştirakı planlaşdırılmır 

 

[20:44] 22.10.2020  

 

Rusiya silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda iştirakı planlaşdırılmır, bu mövqe Rusiya Müdafiə 

Nazirliyi ilə razılaşdırılıb, münaqişənin həllində müsbət nəticə əldə etmək üçün indi görülən tədbirlər 

kifayətedicidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının Müdafiə komitəsi 

sədrinin birinci müavini Andrey Krasnov RİA Novosti agentliyinə bildirib. 

Xatırladaq ki, Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya inteqrasiyası və həmvətənlər ilə əlaqələr 

komitəsi sədrinin birinci müavini Konstantin Zatulin jurnalistlərə verdiyi müsahibədə desant çıxarması 

əməliyyatını Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə reaksiya verməsinin bir variantı kimi istisna 

etmədiyini bildirmişdi. 

“Konstantin Zatulin Dövlət Dumasının və Dövlət Dumasının Müdafiə komitəsinin rəsmi mövqeyi 

ilə əlaqəli olmayan şərhi vermək səlahiyyətinə malik deyildi. Hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

zonasında Rusiya silahlı qüvvələrinin iştirakı planlaşdırılmır. Bu mövqe Rusiya Federasiyası Müdafiə 

Nazirliyi ilə razılaşdırılıb”, - deyə A.Krasnov vurğulayıb. 

O, Dövlət Dumasının rəsmi mövqeyini yalnız onun sədri və ya onun tapşırığı ilə müavinləri və ya 

ixtisaslaşdırılmış komitənin ifadə edə biləcəyini bildirib. Deputat Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Xarici 

İşlər naziri Sergey Lavrov və Müdafiə naziri Sergey Şoyqunun bu münaqişənin həlli, hərbi əməliyyatların 

dayandırılması və vəziyyətin dinc danışıqlar prosesinə keçirilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri gördüklərini 

də xatırladıb. “Bütün bu tədbirlər müsbət nəticə əldə etmək üçün kifayətedicidir”, - deyə o qeyd edib. 

A.Krasov deyib ki, Konstantin Zatulinin Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə desant çıxarması 

şəklində reaksiya göstərməsinin mümkün variantlarına dair şərhi işin real vəziyyətinə uyğun deyil. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Anar Eyvazov: Ordumuz qələbə əzmi ilə zəfər yoluna davam edir 

 

[19:58] 22.10.2020  

 

Oktyabrın 21-i gün ərzində və 22-sinə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Cəbrayıl və 

Zəngilan-Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələri işğal 

olunmuş ərazilərimizdən Füzuli rayonundakı və digər ərazilərdəki müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlardan, 

minaatanlardan, toplardan və reaktiv artilleriya sistemlərindən atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 22-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

məlumat verib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, düşmən dinc əhalini və mülki infrastrukturu hədəfə alaraq Ermənistan 

ərazisindən əməliyyat-taktiki raket kompleksindən Siyəzən, Qəbələ və Kürdəmir rayonları istiqamətində 6 

ədəd ballistik raket atıb. Nəticədə bir mülki şəxs yaralanıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, Azərbaycan Ordusu tərəfindən cəbhənin Qubadlı, 

Xocavənd və Ağdərə istiqamətində keçirilən əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri şəxsi 

heyət və döyüş texnikası baxımından ağır itkilər verərək mühüm yüksəkliklərdən və bir sıra mövqelərdən 

geriyə çəkilməyə məcbur edilib. 155-ci artilleriya alayına, 5-ci dağatıcı alaya və 543-cü alaya vurulan 

artilleriya zərbələrimiz nəticəsində komandir heyəti daxil olmaqla, çoxlu sayda canlı qüvvə məhv edilib, 

yaralanıb və itkin düşüb. Düşmənin yeraltı sığınacaqları dağıdılıb. Yeni gətirilmiş könüllülər atəş 

mövqelərini tərk edərək qaçıb, döyüşə girməkdən imtina edib. Əlavə yolların bağlı olması və nəqliyyat 

vasitələrinin çatışmazlığı səbəbindən düşmən yaralıların təxliyəsində ciddi çətinliklərlə üzləşib. 

Qeyd edilib ki, cəbhəni genişləndirmək istəyən düşmənin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Sədərək və Şərur rayonları istiqamətində uçuş keçirməyə cəhd göstərən taktiki pilotsuz uçuş aparatı 

bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün Ali Baş Komandanımız, Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi 

“Twitter” hesabında Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli, Cəbrayılın Sirik, 

Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili, Zəngilanın Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli, 

Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, Dəlləkli kəndlərinin və Ağbənd qəsəbəsinin 

işğaldan azad edildiyini bildirib. Ağbənd qəsəbəsinin azad edilməsi ilə Azərbaycan və İran İslam 

Respublikası dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsi təmin olunub. 

“Hazırda cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüşlər gedir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam 

nəzarət edir. Ordumuz qələbə əzmi ilə zəfər yolunda irəliləyir. Qələbə bizimlədir!”, - deyə Anar Eyvazov 

vurğulayıb. 
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Prezident İlham Əliyev: Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmadan Ermənistanın 

gələcəyi yoxdur 

 

[19:03] 22.10.2020  

 

Əgər Ermənistan konstruktiv addımlar atsa və əraziləri boşaltsa, biz bütün kommunikasiyaları 

açacağıq. Mən bilirəm, həmçinin Türkiyə hökumətinin mövqeyi barədə də eşitmişəm ki, onlar da 

Ermənistanın əraziləri boşaltdığı təqdirdə kommunikasiyaları açacaqlar. Onda Cənubi Qafqazda vəziyyət 

tamamilə dəyişəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə 

müsahibəsində bildirib. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədi işğala görə bağlıdır. İşğala son 

qoyulsa, sərhəd açılacaq. Bu, Türkiyə hökumətinin rəsmi mövqeyidir və ermənilər bunu bilirlər. Türkiyə 

və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmadan Ermənistanın gələcəyi yoxdur. Çünki bazar kiçikdir və 

daha da kiçilir, əhali azalır, miqrasiya çox yüksəkdir. 

“Bizdə olan məlumata görə, bu gün Ermənistanda real əhalinin sayı iki milyondan azdır, iki 

milyondan az və o, daha da azalacaq, çünki iş yoxdur, xüsusilə indi, onlar, necə deyərlər, işğal olunmuş 

çox məhsuldar torpaqlardan məhrum olduqda. Siz səmadan çəkilmiş təsvirlərə baxsanız, onların bizim 

torpaqlardan qeyri-qanuni məhsullar üçün necə istifadə etdiklərini görərsiniz. Onlar nəinki bizim 

torpağımızdan, Kəlbəcərdə bizim qızıl mədənlərindən istifadə edirlər. Fəaliyyətlərini dayandırmadığı 

təqdirdə, orada bizim məhkəməyə verəcəyimiz əcnəbi şirkətlər var. Yeri gəlmişkən, onlar istənilən halda 

tezliklə fəaliyyətlərini dayandıracaqlar. Beləliklə, bu mühüm kənd təsərrüfatı seqmentindən məhrum 

olduqlarına görə onlar hətta daha çox problemlərdən əziyyət çəkəcəklər və tənəzzülə uğrayacaqlar, biz isə 

inkişaf edəcəyik”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 

Türkiyənin əhalisinin 83 milyon, Azərbaycan əhalisinin 10 milyon, Ermənistanın əhalisinin isə iki 

milyondan az olduğuna diqqət çəkən Prezident deyib: “Onlar məntiqli olmadığı təqdirdə, işğala son 

qoymadığı təqdirdə burada 10 il, 20 il, 50 ildən sonra necə yaşayacaqları haqqında düşünməlidirlər. Onlar 

artıq bu təcavüzə son qoymalıdırlar. Biz döyüş meydanında onlara kimin kim olduğunu göstərdik. Onların 

“cəsur ordusu” haqqında bütün mifləri, sadəcə, bir növ feyk idi. Onların ordusu qaçır. Biz onları məğlub 

edirik. Biz onlara qalib gəlirik və onlar bizim torpaqlardan çıxana kimi bunu etməyə davam edəcəyik”. 
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İndoneziyada Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı virtual müzakirələr 

keçirilib 

 

[19:18] 22.10.2020  

 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun (İƏT GF) təşəbbüsü ilə “Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsini anlamaq: İndoneziya və gənclərinin rolu” mövzusunda İndoneziyada virtual 

canlı müzakirələr keçirilib. 

İƏT GF-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müzakirələrdə Azərbaycandan və İndoneziyadan 

beynəlxalq və siyasi ekspertlər, parlament, təşkilat və səfirlik nümayəndələri iştirak ediblər. 

Müzakirələrin açılışında İndoneziya Respublikası Xalq Nümayəndələr Palatasının 

parlamentlərarası əməkdaşlıq orqanının sədri Fadli Zon çıxış edərək Ermənistanı BMT qətnamələrinin 

tələblərini yerinə yetirməyə və Dağlıq Qarabağı qeyd-şərtsiz tərk etməyə çağırıb. BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının Dağlıq Qarabağla bağlı dörd qətnamə qəbul etdiyini xatırladan F.Zon bu sənədlərdə Dağlıq 

Qarabağ vilayətinin Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasının yer aldığını bildirib. 

Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert, İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyinin və Təhsil Nazirliyinin 

dövlət təqaüdçüsü olmuş Elmar İsgəndərov, eləcə də “Greenwood Holding”in layihə rəhbəri Anar 

Yusifzadə iştirakçılara Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, Ermənistanın təcavüzü, erməni vandalizmi 

nəticəsində Qarabağdakı Azərbaycan məscidlərinin və mədəni abidələrinin dağıdılması və ermənilərin 

dünya müsəlmanlarını təhqir edərək məscidlərdə donuz saxlamalarını, Gəncənin mülki əhalisinə qarşı 

erməni terroru, münaqişə zonasından uzaq yerləşən Mingəçevir, Abşeron ərazilərinə də Ermənistan 

tərəfinin raket hücumları haqqında məlumat verib. 

Çıxışlarda Ermənistanın təkcə Dağlıq Qarabağı deyil, ətraf 7 rayonu da işğal etməsi nəticəsində bir 

milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsi, Xocalı soyqırımı zamanı 

613 dinc sakinin, o cümlədən qadın, uşaq və qocanın qətlə yetirildiyi bildirilib. İndoneziyanın ən böyük 

müsəlman ölkəsi kimi, BMT, İƏT, Azərbaycanın hazırda rəhbərlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatının üzvü 

olaraq ölkəmizə daha güclü dəstək verilməsinin zəruriliyi diqqətə çatdırılıb. 

İndoneziya İƏT GF-nin rəhbərliyi başda Syafii Efendi və Tantan Taufiq Lubis olmaqla bütün 

üzvləri Azərbaycanın yanında olduqlarını bildirib, Azərbaycana daim dəstək olacaqlarını vurğulayıblar. 
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Türkiyənin Baş Ombudsmanı: Gəncədə dinc insanların, azyaşlı uşaqların öldürülməsi cinayət və 

vəhşilikdir 

 

[19:09] 22.10.2020  

 

Gəncəni ziyarət etməkdə məqsədimiz burada insanlığa qarşı vəhşiliyi, gecə vaxtı atılan raketlərlə 

dinc insanların, mülki vətəndaşların, azyaşlı uşaqların öldürüldüyünü bilavasitə görməkdir. Dinc insanları 

hədəfə alaraq mərmi atmaq, onları gecə vaxtı öldürmək cinayət və vəhşilikdir. 

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Gəncəyə səfər edən İslam 

Ölkələri Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti, Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf 

Malkoç deyib. 

Baş Ombudsman bildirib ki, belə cinayətlər tarixin heç bir dövründə bağışlanmayıb. Bu cinayəti 

məqsədyönlü şəkildə törədənlər, mülki şəxsləri qətlə yetirənlər, insanları raket atəşinə tutanlar mütləq 

müəyyənləşdiriləcək və onlar cəzalandılacaqlar. Tarix bunun canlı şahididir. Mən Türkiyənin Ombudsmanı 

olaraq, eyni zamanda, İslam Ölkələri Ombudsmanlar Assosiasiyasına sədrlik edirəm. Bu məsələdə 

Azərbaycan Ombudsmanı ilə həmrəylik içərisindəyik. Zərərçəkmiş insanlarla, səlahiyyətli şəxslərlə 

görüşmək üçün buraya gəlmişəm. İnşallah, buradakı işlərdən sonra hazırlayacağımız məruzəni əvvəlcə 

Türkiyədəki insan haqları təşkilatlarına, sonra İƏT-in, daha sonra dünyadakı bütün insan haqları 

qurumlarına və ombudsmanlara, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə, BMT-yə göndərəcəyik. 

Çünki haqsızlıqlardan danışmadıqca yalan söyləyənlər həqiqətləri deyənləri üstələyir. 

Türkiyənin Baş Ombudsmanı qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını otuz ildir işğal 

altında saxlayır. BMT, ATƏT və digər beynəlxalq qurumlar münaqişənin həlli üçün ciddi addım 

atmayıblar. Otuz il davam etmiş bu münaqişənin daha da uzanması mümkün deyil. Bu baxımdan 

Azərbaycanın haqlı mübarizəsini, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq öz ərazilərini müdafiə etməsini biz 

insan haqları təşkilatı, ombudsman olaraq ürəkdən dəstəkləyirik. Çünki bu, haqlının mübarizəsidir. 

Şərəf Malkoç diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan xalqının və dövlətinin birliyi bu dövrdə çox böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Digər bir mühüm amil isə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin dostluğu və həmrəyliyidir. Bu dostluq və qardaşlıq Qafqazda sülhü və sabitliyi təmin 

edəcək. Ümidvaram, Azərbaycan bu haqlı mübarizəsində zəfər qazanacaq, işğala son qoyulacaq, məcburi 

köçkünlər doğma yurd-yuvalarına qayıdacaqlar. 

“Ermənistanın bu işğal siyasəti hüquqa və mənəviyyata ziddir. Mülki şəxslərin hədəfə alınması, 

onların raket atəşinə məruz qalması nəticəsində çoxlu sayda şəxs həlak olub. Azərbaycanın özünü qanuni 

müdafiəsi və Türkiyənin, eləcə də beynəlxalq hüquqa hörmət edən digər ölkələrin bu özünümüdafiəyə 

dəstəyi nəticəsində mülki şəxsləri hədəfə alanlar mühakimə ediləcəklər”, - deyə Türkiyənin Baş 

Ombudsmanı vurğulayıb. 
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Fuad Axundov “Dojd” telekanalının efirində: Nikol Paşinyan vəziyyəti çətinləşdirir 

 

[19:00] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının sektor müdiri Fuad Axundov 

Rusiyanın “Dojd” xəbər kanalının efirində bildirib ki, İrəvan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin diplomatik 

tənzimlənməsində maraqlı deyil və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan vəziyyəti çətinləşdirmək üçün 

əlindən gələn hər şeyi edir. 

F.Axundov ABŞ Dövlət katibi Maykl Pompeonun təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici 

işlər nazirlərinin qarşıdakı məsləhətləşmələri ilə əlaqədar gözləntilər barədə məsələni şərh edərək deyib: 

“Nikol Paşinyanın münaqişənin diplomatik yolla həll edilməməsi ilə bağlı açıqlaması bir daha nümayiş 

etdirir ki, Ermənistan məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında qətiyyən maraqlı deyil. O, bunu Moskvada 

xarici işlər nazirləri arasında məsləhətləşmələrin getdiyi, ABŞ-da məsləhətləşmələrin olacağı zamanda 

söyləyir. Bu, vəziyyəti çətinləşdirir”. 

Sektor müdiri guya Azərbaycan tərəfində suriyalı silahlıların döyüşməsi barədə iddialara da cavab 

verərək bütün bunların feyk məlumatlar olduğunu vurğulayıb. O, həmçinin qeyd edib ki, Qarabağda XXI 

əsrin ordusu (Azərbaycan) XX əsrin ordusuna (Ermənistan) qarşı vuruşur. 
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Prezident İlham Əliyev: Ağbənd qəsəbəsinin azad edilməsi ilə Azərbaycan və İran dövlət sərhədinin 

tam nəzarətə götürülməsi təmin olundu 

 

[18:42] 22.10.2020  

 

Ağbənd qəsəbəsinin azad edilməsi ilə Azərbaycan və İran İslam Respublikası dövlət sərhədinin 

tam nəzarətə götürülməsi təmin olundu. Bu münasibətlə Azərbaycan və İran xalqını təbrik edirəm. Eşq 

olsun müzəffər Azərbaycan ordusuna! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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2008 
 

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonunun 13 kəndini və Ağbənd qəsəbəsini 

işğaldan azad edib 

 

[18:39] 22.10.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, 

Genlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, Dəlləkli kəndlərini və 

Ağbənd qəsəbəsini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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2009 
 

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 4 kəndini 

işğaldan azad edib 

 

[18:34] 22.10.2020  

 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli, 

Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun 

Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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2010 
 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı: Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən 

tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır 

 

[18:02] 22.10.2020 

 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəsə baxmayaraq, 

davamlı hücum etməsini və dinc əhalini hədəfə almasını pisləyib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə 

təşkilatın bəyanatında qeyd olunub. 

Bəyanatda təşkilatın Azərbaycanla həmrəyliyi, İƏT və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 

qətnamələri vurğulanıb. 

“Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmalıdır”, - deyə bəyanatda bildirilib. 
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XİN: Siyəzən, Kürdəmir və Qəbələ rayonlarına raket hücumları Ermənistanın münaqişə zonasının 

coğrafiyasını genişləndirmək cəhdlərindən xəbər verir 

 

[17:45] 22.10.2020  

 

Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın münaqişə zonasından çox uzaqda 

yerləşən yaşayış məntəqələrinə hücumların davam etməsinə dair açıqlama yayıb. 

XİN-in Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri 

beynəlxalq hüquqa, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquqa dair öhdəliklərini kobud şəkildə pozaraq, 

Azərbaycanın əhalinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini qəsdən atəşə tutmağa davam edir. 

Oktyabrın 22-də səhər saatlarında Azərbaycan ərazisi Ermənistan ərazisindən əməliyyat-taktiki 

raket kompleksindən atılan ballistik raketlərin atəşinə məruz qalıb. Ermənistan silahlı qüvvələri münaqişə 

zonasından yüzlərlə kilometr məsafədə yerləşən Siyəzən rayonu istiqamətində 3, Qəbələ rayonu 

istiqamətində 2 və Kürdəmir rayonu istiqamətində 1 raket atıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfi dinc 

əhali və mülki infrastruktur olub. 

Gəncə və Mingəçevir şəhərlərindən sonra Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən xeyli kənarda 

yerləşən Siyəzən, Kürdəmir və Qəbələ rayonları istiqamətində raketlərin atılması Ermənistanın 

Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı yeni dəhşətli cinayətlər törətmək üçün növbəti cəhdidir. 

Bu hücumlar bir daha Ermənistanın münaqişə zonasının coğrafiyasını genişləndirmək cəhdlərindən 

xəbər verir və onun vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə xidmət etdiyini göstərir. 

Ermənistanın bu təcavüz aktlarını qətiyyətlə pisləyir, beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanı 

beynəlxalq hüquqa və öhdəliklərinə riayət etməyə məcbur etmək üçün lazımi addımlar atmağa çağırırıq. 

Münaqişənin diplomatik həlli yolunun olmadığını bildirən, Azərbaycanın mülki əhalisini və 

yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaq əmrini verən Ermənistan rəhbərliyi bölgədə gərginliyin artmasına, 

habelə Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzü zamanı törədilən müharibə cinayətlərinə görə tam 

məsuliyyət daşıyır. 
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Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan gənclər cəmiyyətə müraciət ediblər 

 

[17:32] 22.10.2020 

 

Prezident İlham Əliyevin avqustun 26-da imzaladığı müvafiq Sərəncama əsasən çağırışçıların 

müəyyənləşdirilmiş plan əsasında xidmət yerlərinə göndərilməsi davam etdirilir. Qrafikə uyğun olaraq, 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrində çağırışçılar 

təyin olunduqları qoşun növləri üzrə xidmət edəcəkləri hərbi hissələrə yola salınırlar. 

Dövlət Xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, gənclər müzəffər ordumuzun sıralarında xidmətə 

yola düşmələrindən şərəf duyduqlarını, hərbi xidmət dövründə nizam-intizamlı və ayıq-sayıq olacaqlarını, 

hərbi texnikanın sirlərinə mükəmməl yiyələnəcəklərini, Azərbaycan əsgəri adını uca tutacaqlarını qürurla 

ifadə edirlər. 

Sumqayıt şəhərindən, Bakının Binəqədi və Nizami rayonlarından olan çağırışçılar cəmiyyətə 

müraciət edərək respublikamızda koronavirus infeksiyasının (COVID-19) yayılmasının qarşısının alınması 

üçün xüsusi karantin rejiminin qaydalarına, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyələrinə 

və Tibbi Ərazi Bölmələrin İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) müvafiq təlimatlarına riayət edilməsinin 

vacibliyini bildirdilər. Onlar vətəndaşları arxa cəbhədə pandemiya dövrünün tələblərinə uyğun olaraq, 

COVID-19-a qarşı aparılan mübarizədə fəal iştirak etməyə çağırıblar. Vurğulayıblar ki, bu gün 

Ermənistanın işğalına son qoymaq üçün şanlı Azərbaycan Ordusu cəbhədə zəfərlər qazanır. Biz cəmiyyət 

olaraq həmrəylik nümayiş etdirib, gözəgörünməz düşmən olan koronavirusla mübarizədən də qalib 

çıxmalıyıq. 

Qeyd edək ki, oktyabrda xidmətə yollanan gənc əsgərlər cəbhəyə deyil, müvafiq qoşun növlərinin 

hərbi hissələrinə - təlim mərkəzlərinə göndərilir və qarşıdakı üç ay müddətində orada təlimlər keçərək 

hərbin sirlərini öyrənəcək və sonra xidmətlərini təyin olunduqları yerlərdə davam etdirəcəklər. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti çağırışçılara hərbi xidmətlərində uğurlar 

arzulayır. 
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2013 
 

Azərbaycanın Cenevrədəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü 

ilə bağlı brifinq keçirib 

 

[17:23] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Cenevrədəki BMT Bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında 

daimi nümayəndəliyinin təşəbbüsü və BMT-nin Cenevrədəki Bölməsi yanında akkreditə olunmuş media 

nümayəndələri və müxbirlərini birləşdirən BMT-də Akkreditə Olunmuş Müxbirlərin Assosiasiyasının 

(ACANU) təşkilatçılığı ilə daimi nümayəndə, səfir Vaqif Sadıqovun bu il sentyabrın 27-dən davam edən 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzü barədə mətbuat brifinqi təşkil edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, brifinqdə daimi nümayəndə V.Sadıqov Ermənistanın ölkəmizə qarşı 

növbəti hərbi təcavüzü, hərbi cinayət törədərək Azərbaycanın mülki əhalisi və obyektlərini məqsədli və 

sistemli şəkildə atəşə tutması, o cümlədən Gəncə, həmçinin digər şəhər və yaşayış məntəqələrinin ballistik 

raket sistemləri və ağır silahlardan zərbələrə məruz qalması, bunun nəticəsində də dinc əhali arasında qeydə 

alınmış tələfatlar və xəsarətlər barədə ətraflı məlumat verib. Ermənistanın növbəti təxribatına cavab kimi 

BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ölkəmizin sərhədləri çərçivəsində 

işğal olunmuş ərazilərdə başladığı əks-hücum əməliyyatı, onun məqsədləri və əldə edilmiş uğurlar diqqətə 

çatdırılıb. Eyni zamanda, münaqişənin tarixi, onun hüquqi bazası və ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin 

vasitəçiliyi əsasında danışıqlar prosesi, habelə Azərbaycanın münaqişənin həll yolları ilə bağlı baxışlarına 

dair zəruri məlumatlar təqdim edilib. 

Brifinq zamanı media nümayəndələrini maraqlandıran müxtəlif məsələlərə aydınlıq gətirilib və 

suallar cavablandırılıb. 

Brifinqdə bir sıra dövlətləri təmsil edən informasiya agentliklərin nümayəndələri və müxbirlər, o 

cümlədən Küveyt (KUNA), Almaniya (DPA) və İspaniyanın (EFE) İnformasiya Agentlikləri, Anadolu 

İnformasiya Agentliyi, Associated Press (AP), Associated Press ABŞ (AP-ABŞ), Honkonqun “Phoenix 

Satelite TV”, Cənubi Afrikanın “İndependent Newspapers” Agentliyi, Rusiyanın “RİA Novosti” və 

“TASS” Agentlikləri, Fransanın Agence France-Press (AFP), Yaponiyanın Yayım Korporasiyası (NHK) 

və Yomiuri Shimbum Newspaper, Meksikanın “Reforma”, Çinin “Economic Daily of China” 

Agentliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. 

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cenevrə 
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Artilleriyaçılarımız düşmənin atəş nöqtələrinə dəqiq zərbələr endirməyə davam edir  

 

[16:49] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri düşmənin atəş nöqtələrinə dəqiq zərbələr endirməkdə 

davam edir. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla ordumuzun artilleriya bölmələrinin 

düşmən mövqelərinə dəqiq və sarsıdıcı zərbələr vurmasını əks etdirən görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2015 
 

Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı hücumlarını qınayır 

 

[16:24] 22.10.2020  

 

Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın şəhər və rayonlarını atəşə 

tutmasını, dinc əhalinin qətlə yetirilməsini pisləyərək, Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllində ölkəmizin haqlı mövqeyini dəstəklədiklərini bəyan edirlər. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

bu günlərdə Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının sədri, Fransa parlamentinin fəxri üzvü Jan-

Fransua Manselin verdiyi bəyanatda bildirilir ki, Assosiasiya Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycanın bir sıra şəhərlərinin mülki əhalisini hədəfə alan raket 

hücumlarını kəskin şəkildə pisləyir. 

Sənəddə münaqişə zonasından uzaqda yerləşən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin 

bir neçə dəfə atəşə tutulmasından narahatlıq ifadə olunur. Qeyd edilir ki, Ermənistanın bu hərbi cinayətləri 

BMT və Avropa İttifaqı tərəfindən də pislənilib və qəbuledilməz hesab olunub. 

Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası Ermənistanın təxribatları nəticəsində 

günahsız insanların qətlə yetirilməsi ilə bağlı Azərbaycan xalqına öz dəstəyini ifadə edir. 

Sənəddə ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin uzun illərdir münaqişənin həlli 

istiqamətində heç bir nəticə əldə etmədikləri, status-kvonun dəyişdirilməsi üçün heç bir iş görmədikləri 

təəssüflə qeyd edilir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinin tezliklə yerinə yetiriləcəyinə ümid 

ifadə olunur. 

Bəyanatın sonunda Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını dərhal və qeyd-şərtsiz tərk 

etməsi tələb olunur. 
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2016 
 

Beynəlxalq təşkilatlardan Milli Məclisə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünü pisləyən 

məktublar gəlməkdə davam edir 

 

[16:03] 22.10.2020  

 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın ünvanına beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistanın 

Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı təcavüzünü pisləyən məktublar gəlməkdə davam edir. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının Baş katibi Muhammed Xurayçi Niyassın Sahibə Qafarovaya 

göndərdiyi məktubda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki şəxslərinin və 

infrastrukturun, münaqişə zonasından uzaqda yerləşən şəhər və rayonların atəşə tutulması, o cümlədən 

Gəncə şəhərinə raket zərbələrinin endirilməsi pislənilir. 

Məktubda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı tərəfindən keçirilən müxtəlif 

konfranslarda qəbul olunan qətnamələrdə qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, 

ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək verilməsi bir daha təsdiqlənir, 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə çoxsaylı mülki şəxsin şəhid 

olması və yaralanması ilə nəticələnən təcavüzü bir daha kəskin şəkildə qınanır. 
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XİN: Müharibə cinayətlərinə görə bütün məsuliyyəti daşıyan Ermənistanın XİN-in bəyanatında 

beynəlxalq humanitar hüquqa istinad edilməsi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil 

 

[15:55] 22.10.2020  

 

Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu ölkənin baş nazirinin “münaqişənin diplomatik həlli 

olmadığını” vurğulayan son açıqlamasına münasibətdə Ermənistanın mövqeyini “sülhsevər” kimi qələmə 

verməyə çalışan bəyanatı tamamilə cəfəngiyatdır. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, məhz 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə başlatdığını, Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi rayonu əhatə edən 

Azərbaycan ərazilərini təxminən 30 ildir işğal altında saxladığını, öz doğma yurdlarından zorla qovulmuş 

bir milyonadək məcburi köçkünün əsas insan hüquqlarını kobud şəkildə pozduğunu xatırlatmaq istərdik. 

Ermənistanın sentyabrın 27-dən bəri Azərbaycana qarşı əl atdığı yeni təcavüzü beynəlxalq humanitar hüquq 

və Cenevrə konvensiyaları da daxil olmaqla, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin açıq şəkildə 

pozulması ilə müşayiət olunur. 

Müharibə zamanı törətdiyi dəhşətli cinayətlərə, o cümlədən humanitar atəşkəsi kobud şəkildə 

pozaraq yalnız cəbhə bölgəsində deyil, həm də münaqişə bölgəsindən çox uzaqda olan dinc əhalini və mülki 

infrastrukturlarını qəsdən atəşə tutmaqla törətdiyi son müharibə cinayətlərinə və insanlığa qarşı cinayətlərə 

görə bütün məsuliyyəti daşıyan Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında beynəlxalq humanitar 

hüquqa istinad edilməsi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. 

Ermənistan yanlış bəyanatlar verməklə beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq cəhdindən əl çəkməlidir. 

Mövcud reallıq açıq-aydındır - Ermənistan işğalçılıq siyasətindən əl çəkməli, qüvvələrini Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən çıxarmalı və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə başlamalıdır. Ermənistan 

rəhbərliyi bunu nə qədər tez dərk etsə, bu ölkənin gərginliyin artması və qan tökülməsinin qarşısını almaq 

şansı bir o qədər çox olar. 
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Siyəzən, Qəbələ və Kürdəmirə raket hücumu: Düşmən müharibə cinayətləri törətməkdə davam 

edir 

 

[14:32] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də ermənilərin növbəti təxribatından sonra başladığı əks-

hücum əməliyyatı uğurla davam edir. Artıq Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan şəhərləri də daxil olmaqla, 120-

dən çox yaşayış məntəqəsi düşməndən azad edilib. Əsgərlərimizin böyük qələbə uğrunda mübarizəsi davam 

edir. Döyüş meydanından qaçan düşmən isə müharibə cinayətlərindən əl çəkmir. Demək olar ki, hər gün 

yaşayış məntəqələrimiz, dinc sakinlər, mülki obyektlərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşinə məruz 

qalır. Məğlub ölkənin, məğlub ordunun çarəsizliyindən irəli gələn bu cinayət əməlləri isə nə xalqımızı, nə 

də Ordumuzu əsas amaldan yayındıra bilməz. 

Ötən günlərdə düşmənin Gəncə, Mingəçevir şəhərləri, Tərtər, Ağdam, Şəmkir, Bərdə, Naftalan, 

Ağcabədi, Xızı, Füzuli, Cəbrayıl, Beyləqan və digər yaşayış məntəqələrimizə xain hücumlarının şahidi 

olmuşduq. Bu gün səhər isə Siyəzən, Qəbələ və Kürdəmirin raket atəşinə tutulmasının şahidi olduq. Əsas 

turizm məkanlarımızdan olan Qəbələnin raket atəşinə tutulması da düşmənin hiyləgər niyyətindən xəbər 

verir. Qəbələdə 2003-cü il təvəllüdlü Əmirbəyov Murad Ceyhun oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alıb, kənd ərazisində 5 evə ciddi ziyan dəyib. Həmçinin düşmən silahlı qüvvələri Abşeron yarımadasını 

içməli su ilə təchiz edən və ölkəmiz üçün xüsusi strateji əhəmiyyətə malik Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərini 

hədəfə alaraq raket atıb. Lakin raketin Azərbaycan Ordumuzun Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri 

tərəfindən zərərsizləşdirilməsi nəticəsində onun hissələri su kəmərinin yaxınlığına düşüb. 

Müharibə dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya 

qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərdən 63 nəfər həlak olub, 292 

nəfər isə xəsarət alıb. Yalnız düşmənin hərbi obyektlərini, mövqelərini hədəfə alan Azərbaycan Ordusu 

məhz döyüş meydanında düşmənə ağır zərbələr endirməklə ermənilərin bu cinayətlərinin qisasını alır. 

Azərbaycan xalqı bu cinayətlərə baxmayaraq, Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşərək 

Ordumuza dəstəyini ifadə edir. Düşmənin mülki insanlara qarşı bu cinayətlərindən əziyyət çəkən insanlar 

heç nədən çəkinmədiklərini, baş verənlərin onları qorxutmadığını bildirir və əldə silah torpaqlarımızın 

müdafiəsinə hazır olduqlarını bildirirlər. 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xalqa müraciətləri, torpaqlarımızın azad 

olunması ilə bağlı xəbərləri bir daha bizləri əmin edir ki, dövlətimizin başçısının sarsılmaz iradəsi, 

Ordumuzun qüdrəti sayəsində bütün torpaqlarımız işğalçılardan azad ediləcək və üçrəngli bayrağımız zəbt 

olunmuş bütün torpaqlarımızda dalğalanacaq. Bu gün hər kəs bu məqsəd ətrafında sıx birləşib. Evləri, mülki 

obyektləri dağılan insanlar qətiyyən narahat deyillər, əksinə, bütün əmlaklarını, mülklərini ərazi 

bütövlüyümüzün bərpası yolunda fəda etməyə hazır olduqlarını vurğulayırlar. 

Qeyd edək ki, Ermənistan ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1981 ev, 90 

çoxmənzilli yaşayış binası və 386 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Əlbəttə ki, güclü dövlətimiz tərəfindən bu ziyan tam aradan qaldırılacaq. İnsanlar bundan sonra o 

ərazilərdə qəhrəman və qalib xalqın nümayəndələri kimi firəvan yaşayacaqlar. 
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Prezident İlham Əliyev: Bizə hücum olunursa, nəinki özümüzü müdafiə etməliyik, eyni zamanda, 

əks-hücuma da keçməliyik 

 

[14:27] 22.10.2020  

 

Atəşkəsə nail olmaq üçün ikinci cəhd ona görə uğursuz oldu ki, atəşkəs qüvvəyə mindikdən 2 

dəqiqə sonra onlar atəşkəsi pozdular, onlar yenə də bizim dinc şəhərlərimizə hücum etdilər. Bu səhər saat 

6-dan 8-ə qədər onlar dinc əhalinin yaşadığı və ən çox ziyan görən Tərtər şəhərinə 100-dən çox raket atıblar. 

Onlar bizim hərbi mövqelərimizə hücum edirlər. Onlar artıq azad edilmiş əraziləri yenidən geri götürmək 

istəyirdilər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə 

müsahibəsində ikinci atəşkəsin uğursuz olmasının səbəblərindən danışarkən bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bildiyiniz kimi, birinci atəşkəs cəhdindən sonra 24 saatdan az 

müddətdə onlar Ermənistan ərazisindən ballistik raketlə Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəyə 

hücum etdilər. Bu da hərbi cinayətdir və Ermənistan hökuməti buna görə məsuliyyət daşıyacaq. Beləliklə, 

onlar atəşkəsi pozublar. Mən həmişə demişəm ki, atəşkəsə birtərəfli qaydada nail olmaq mümkün deyil. 

Əgər bizə hücum olunursa, biz nəinki özümüzü müdafiə etməliyik, eyni zamanda, əks-hücuma da 

keçməliyik”. 

Onlar ikinci dəfə atəşkəsi pozandan sonra Azərbaycan Ordusunun Zəngilan şəhərini və bir çox 

kəndləri azad etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, döyüş meydanında nə qədər çox vaxt 

keçirsə, biz bir o qədər də əraziləri azad edirik. “Ona görə Ermənistan hökuməti öz davranışı haqqında ciddi 

düşünməlidir və əgər atəşkəsin səmərəli olmasını istəyirsə, birincisi, atəşkəsi pozmamaq, ikincisi, artıq 

işğaldan azad edilmiş əraziləri geri götürməyə cəhd etməmək və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin 

boşaldılması üçün üzərinə ciddi öhdəlik götürməlidir”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. 
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Səfir Bilal Haye: Pakistan torpaqlarını azad etmək uğrunda apardığı haqlı mübarizədə 

Azərbaycanın yanındadır 

 

[13:17] 22.10.2020  

 

Pakistan öz torpaqlarının azad edilməsi uğrunda apardığı haqlı mübarizədə Azərbaycanın 

yanındadır və biz bu yolda Azərbaycana uğurlar arzulayırıq. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Haye deyib. 

Azərbaycan Ordusunun cəbhədə hər gün qazandığı uğurları yüksək qiymətləndirdiklərini 

vurğulayan səfir bildirib ki, oktyabrın 20-də Pakistanın Xarici İşlər naziri Mahdum Şah Mahmud Qureşinin 

azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla telefon danışığı olub. Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə bağlı 

təbrikində Pakistanın Baş Naziri İmran Xan ölkəsinin ərazi bütövlüyünü şücaətlə qoruyan Azərbaycan 

Ordusunun uğurlarını xüsusi qeyd edib. 

İki ölkə arasında tarixi köklərə əsaslanan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə toxunan Bilal Haye 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan bəri Pakistanın hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu 

vurğulayıb. O əlavə edib ki, Azərbaycanın bu mübarizəsi ədalətli və qanuna uyğundur. Ona görə də biz hər 

zaman Azərbaycanın yanında olmuşuq. 

Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın perspektivlərindən danışan diplomat Pakistanın xalqlarımızın 

əlaqələrinin daha da genişləndirilməsini və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini istəyini 

bildirib. O deyib ki, Pakistan bir çox sahələrdə Azərbaycana yeni imkanlar təklif edə bilər. Eyni zamanda, 

Azərbaycanın da Pakistana təklif edəcəyi bir çox məsələlər var. İnanırıq ki, əməkdaşlığımız ölkələrimizi 

bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq. 
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Milli Məclisdə Xocavəndin Vəng kəndinin Çinarlı adlandırılması haqqında qanun layihəsinə 

baxılıb 

 

[13:14] 22.10.2020  

 

Oktyabrın 22-də Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin növbəti iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin Çinarlı 

kəndi adlandırılması haqqında qanun layihəsinə baxılıb. 

Komitə sədri Siyavuş Novruzov Dağlıq Qarabağ bölgəsində Azərbaycan və Ermənistan 

qoşunlarının təmas xəttində yaranmış vəziyyət barədə danışıb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 

təcavüzünün artıq başa çatmaqda olduğunu bildirən S.Novruzov Prezident, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun tarix yazdığını qeyd edib. Rəşadətli Ordumuz artıq Cəbrayıl, 

Füzuli, Zəngilan rayonlarını işğaldan azad edib, strateji yüksəklikləri ələ keçirib. Bu, böyük qələbədir. Zəfər 

yürüşünün davam etdiyini vurğulayan Siyavuş Novruzov Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübarizəsinin haqq mübarizəsi olduğunu vurğulayıb. 

Komitə sədri Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin adının dəyişdirilərək Çinarlı adlandırılmasının 

xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılan yer 

adlarının dəyişdirilməsi davam edəcək. 

Deputatlar İsa Həbibəyli, Elşən Musayev, Tahir Rzayev, Səttar Möhbalıyev, Nizami Cəfərov, Emin 

Hacıyev, Cavid Osmanov, Aqil Məmmədov məsələ ilə bağlı fikir və mülahizələrini bildiriblər. 

Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi plenar iclasa tövsiyə edilib. 
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Azərbaycan MN: Ermənistana məxsus daha bir PUA məhv edilib 

 

[13:07] 22.10.2020  

 

Oktyabrın 22-də səhər saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək və Şərur rayonları 

istiqamətində uçuş keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha bir taktiki pilotsuz 

uçuş aparatı (PUA) bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Müdafiə Nazirliyi düşmən ordusunun ələ keçirilən növbəti hərbi texnikalarının videogörüntüsünü 

paylaşıb 

 

[13:03] 22.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmən ordusunun ələ keçirilən növbəti hərbi 

texnikalarının videogörüntüsünü paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 
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ABŞ-ın NATO-dakı səfiri: Qarabağ məsələsini Azərbaycanın sərhədləri çərçivəsində həll etmək 

lazımdır 

 

[12:49] 22.10.2020  

 

ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Key Beyli Hatçison virtual keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlərə 

bildirib ki, Alyans da “ABŞ və Rusiyanın etdiklərini təkrarlamağa, yəni Dağlıq Qarabağda münaqişəni 

dayandırmağa cəhd göstərir”. 

AZƏRTAC bu barədə xarici KİV-lərə istinadla xəbər verir. 

Xarici KİV-lərdə Key Beyli Hatçisonun bu sözləri sitat gətirilir: “Bu problem 30 ildir ki, uzanır. 

ABŞ-ın, Rusiyanın və Fransanın həmsədrləri olduğu Minsk qrupu münaqişəni ilkin mərhələyə, yəni 

Azərbaycanın suveren sərhədləri çərçivəsinə qaytarmaq istəyir ki, erməni əhali də həmin sərhədlər 

çərçivəsində mövcud ola bilər. Bunu həll etmək mümkündür və o halda münaqişə başa çatacaq”. 

Bununla belə, “biz hər iki tərəfi zorakılığı dayandırmaq, qətli dayandırmaq yollarını müzakirə 

etməyə çağırırıq”, - deyən səfir sonda bildirib: “Bu münaqişə hərbi yolla həll oluna bilməz. Bunu sərhədlər 

və suverenitet çərçivəsində həll etmək lazımdır. Biz buna çalışırıq, Rusiya və Fransa da bunda israrlıdır”. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun hərbçiləri döyüşlərdə iştirak etməkdən 

imtina edir 

 

[12:31] 22.10.2020  

 

Son günlər cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ağır zərbələr alan Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

şəxsi heyəti döyüşlərdə iştirak etməkdən imtina edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmənin 543-cü alayının 

ehtiyat bölmələrinin hərbi qulluqçularının Dağlıq Qarabağa getməkdən imtina etdikləri üçün döyüş 

mövqelərinə kənd sakinlərinin cəlb edildiyi məlum olub. Eyni zamanda, yerli sakinlər övladlarının 

döyüşlərdə iştirak etməsinə etiraz əlaməti olaraq bəzi avtomobil yollarını bağlayıblar. 

Hadrutdan şimaldakı müdafiə zolağında və Ağdərədəki 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsindəki 

hərbçilərə qohumları və tanışları telefonla zəng edərək onlara silahı yerə qoyub geri çəkilmələri barədə 

çağırış edir. Bölmələrdə ərzaq, yanacaq və döyüş sursatlarının çatışmadığı barədə də məlumat verilir. 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusu Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərini hədəfə alaraq raket atıb 

 

[12:24] 22.10.2020  

 

Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu 

il tarixli Cenevrə Konvensiyalarını və onların Əlavə Protokollarını, habelə elan olunmuş humanitar atəşkəs 

rejiminin tələblərini pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini və 

strateji obyektləri raket və ağır artilleriya zərbələrinə məruz qoymaqda davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 22-də səhər 

saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı birləşmələri mühüm dağıntılara səbəb ola bilən müharibə 

üsullarından istifadə edərək, cəbhə zonasından 150 kilometrdən artıq uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan 

Respublikasının Qəbələ, Kürdəmir və Siyəzən rayonlarına “Skad” ballistik taktiki raketlər atıb. 

Raket zərbələri nəticəsində Qəbələ rayon sakini 2003-cü il təvəllüdlü Əmirbəyov Murad Ceyhun 

oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, kənd ərazisində 5 evə ciddi ziyan dəyib. 

Həmçinin düşmən silahlı qüvvələri Abşeron yarımadasını içməli su ilə təchiz edən və ölkəmiz üçün 

xüsusi strateji əhəmiyyətə malik Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərini hədəfə alaraq raket atıb. Lakin raketin 

Azərbaycan Ordumuzun Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi nəticəsində 

onun hissələri su kəmərinin yaxınlığına düşüb. 

Bununla bağlı prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerlərində zəruri istintaq tədbirləri və 

prosessual hərəkətlər həyata keçirilir. 
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Döyüş iştirakçıları arasında təbliğat və təşviqat işləri davam edir 

 

[12:06] 22.10.2020  

 

Döyüşlərdə iştirak edən hərbi qulluqçuların qələbə əzmini yüksəltmək məqsədilə Müdafiə 

Nazirliyinin Gəncə Qarnizonu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təbliğat və təşviqat tədbirləri 

davam etdirilir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Mərkəz tərəfindən 

yaradılan təbliğat-təşviqat qruplarının şəxsi heyət qarşısında çıxışları təşkil olunur və konsert proqramları 

təqdim edilir. 

Bundan əlavə, ümummilli lider Heydər Əliyevin və Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin Ordumuz haqqında çıxışları, hərbi vətənpərvərlik mahnıları, eləcə də döyüşlər barədə operativ 

məlumatlar səsgücləndirici maşınlar vasitəsilə cəbhəboyu zonadakı yaşayış məntəqələrində səsləndirilir, 

vətənpərvərlik mövzusunda bədii və sənədli filmlər nümayiş olunur. 

Bu tədbirlər döyüşən əsgər və zabitlərin mənəvi-psixoloji durumuna müsbət təsir göstərir, qələbə 

əzmini, döyüş ruhunu daha da artırır, mülki əhali tərəfindən ruh yüksəkliyi və rəğbətlə qarşılanır. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın ağılsızlığının həddi-hüdudu yoxdur 

 

[11:54] 22.10.2020  

 

Azərbaycanın möhtəşəm turizm mərkəzi olan və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazidən uzaqda 

olan Qəbələ şəhəri Ermənistanın raket zərbələrinə hədəf olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter”də qeyd edib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, raketlər Ermənistanın Qafan və Cermux bölgələrindən Qəbələyə 

atılıb. Çox güman ki, vaxtilə Səddam Hüseynin istifadə etdiyi “SCUD” raketləri ilə Qəbələyə zərbə 

endirilib. Ermənistanın ağılsızlığının həddi-hüdudu yoxdur. 
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Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “İti qovan” pilotsuz uçuş aparatlarının seriyalı istehsalını davam etdirir 

 

[10:23] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

şəxsi təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə yaradılmış Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin (MSN) birlik və müəssisələri 

Azərbaycan Ordusunu silah-sursatla fasiləsiz iş rejimində təmin edir. 

MSN-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirliyin mütəxəssisləri hərbçilərlə birlikdə yeni tipli silah 

və döyüş sursatlarının real döyüş şəraitində sınaqlarını keçirirlər. 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri yeni növ zərbə tipli, daha böyük dağıdıcı gücə malik 

“İti qovan” pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) seriyalı istehsalına başlayıblar. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tarixə düşən bu ifadəsi PUA-ların qanadları üzərinə yazılıb. 

Hazırda “İti qovan” PUA-ları Azərbaycan Ordusunun istifadəsindədir. 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Baş Ombudsmanını qəbul edib 

 

[10:07] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 22-də Türkiyə Respublikasının Baş 

Ombudsmanı Şərəf Malkoçu qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonağı salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Salam, xoş gəlmisiniz. 

Şərəf Malkoç: Xoş gördük. 

Prezident İlham Əliyev: Şadam ki, gəlmisiniz. İndiki şəraitdə sizin Azərbaycanda olmağınızın 

xüsusi mənası var. Bildiyiniz kimi, Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti təcavüz aktı törədib, növbəti 

terror aktı törədib. Həm bizim mülki vətəndaşlara, həm də hərbçilərimizə qarşı hərbi cinayət törədib. 

Bilirəm ki, siz səfər çərçivəsində Gəncə şəhərinə gedəcəksiniz. Orada özünüz görəcəksiniz ki, biz hansı 

vəhşi düşmənlə üz-üzəyik. Onlar döyüş meydanında bizim qarşımızda duruş gətirə bilmirlər və çalışırlar 

ki, bu acı məğlubiyyətin əvəzini dinc insanlardan çıxsınlar. Gəncəyə iki namərd hücum və Gəncə şəhərinin 

ballistik raketlərlə vurulması hərbi cinayətdir. Ermənistan rəhbərliyi bu cinayətə görə cavab verəcək. Bu, 

qəsdən törədilmiş cinayətdir. Məhz mülki əhalinin yaşadığı yerləri məqsədyönlü şəkildə atəşə tutublar. 

Bildiyiniz kimi, çoxlu itkilərimiz var, yaralılarımız var, o cümlədən uşaqlar, qadınlar, qocalar. Bu, bir daha 

erməni faşizminin yırtıcı mahiyyətini göstərir. Bu, bir daha göstərir ki, biz erməni faşizminin belini 

qırmaqla bölgəmizi böyük bəladan, böyük faciədən xilas etmiş oluruq. 

Bununla bərabər, bizim bütün cəbhəboyu şəhərlərimiz və kəndlərimiz hər gün atəşə tutulur. Bu gün 

mənə verilən məlumata görə, səhər saat 6-dan 8-ə qədər təkcə Tərtər rayonuna 190 mərmi düşüb. Ağdam 

rayonuna 90-dan çox mərmi düşüb. Elə günlər var idi ki, Tərtər rayonuna 2 min mərmi düşüb. Yəni, onlar 

bizim şəhərlərimizi dağıtmaq istəyirlər, Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq istəyirlər. Ancaq buna nail 

ola bilmirlər və daha da çox azğınlaşırlar. Biz intiqamımızı döyüş meydanında alırıq. Biz heç zaman mülki 

əhaliyə qarşı heç bir addım atmamışıq və atmayacağıq. Baxmayaraq ki, onlar bizim qədim tarixi şəhərimizi 

– Gəncəni atəşə tuturlar, biz nə Ermənistan şəhərlərini, nə də ki, Dağlıq Qarabağda yerləşən şəhərləri atəşə 

tutmuruq və tutmayacağıq. Bizim üstünlüyümüz, bax, bu mənəvi dəyərlər çərçivəsində də bir daha özünü 

büruzə verir və bir daha bütün dünyaya göstərir ki, Ermənistan dünya üçün böyük təhlükədir. Ermənistanda 

hökm sürən kriminal faşist rejimi bölgəmiz üçün ən böyük təhdiddir və Azərbaycan bu təhdidin aradan 

qaldırılması üçün əlindən gələni edir. Hər gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir. Hər gün yeni şəhərləri, kəndləri 

işğalçılardan azad edirik. Müzəffər Azərbaycan Ordusu öz şərəfli missiyasını icra edir. 

Sizin bu gün Azərbaycanda olmağınızın çox böyük mənası var. Bildiyiniz kimi, qardaş Türkiyə ilk 

saatlardan bizə öz dəstəyini göstərmişdir. Hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan, mənim əziz qardaşım 

ilk saatlardan bildirmişdir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Türkiyənin digər yüksək vəzifəli şəxsləri 

də buna oxşar bəyanatlar vermişlər. Türkiyə xalqı bizə öz dəstəyini göstərir. Türkiyə mətbuatında bu 

münaqişə geniş işıqlandırılır. Azərbaycanın haqq işi Türkiyə mətbuatı vasitəsilə dünyaya çatdırılır. Bunun 

da çox böyük önəmi var. Çünki əfsuslar olsun ki, bir çox ölkələrin mətbuatı birtərəfli qaydada Ermənistanın 

tərəfini tutur. Bu, böyük ədalətsizlikdir. Bu, saxtakarlıqdır. Bu, hadisələrin təhrifi deməkdir. Azərbaycanı 

işğalçı, yaxud da ki, təcavüzkar dövlət kimi təqdim etmək cəhdləri, əlbəttə, heç bir əsasa malik deyil. Ona 

görə, Türkiyə mətbuatının ilk günlərdən burada olması və döyüş bölgələrindən reportajların verilməsi 

dünyada da bu məsələ ilə bağlı düzgün məlumatın olmasına xidmət göstərir. 

Bir də ki, biz bu illər ərzində beynəlxalq aləmə sübut edirdik və hesab edirəm, sübut edə bilmişik 

ki, biz haqlıyıq, biz işğala məruz qalmışıq. Bu gün işğaldan azad edilmiş şəhərlərin, kəndlərin mənzərəsi 

göstərir ki, biz hansı vəhşilərlə üz-üzəyik. O şəhərlərdə, o kəndlərdə, onların böyük əksəriyyətində bir dənə 

də salamat bina qalmayıb. Füzuli şəhərini tamamilə dağıdıblar. Bir salamat bina tapa bilmədik ki, orada 

Azərbaycan bayrağını qaldıraq və nəhayət, bu mərasim də keçirildi. Bütün kəndlərimizin binaları dağıdılıb, 

məscidlərimiz dağıdılıb. Dünən internetdə Zəngilanın bir kəndində dağılmış məscidin görüntülərini bütün 

dünya gördü. O məsciddə donuzlar saxlayıblar. Bizim məscidlərimizi təhqir ediblər. Bizim bütün tarixi 

abidələrimizi dağıdıblar. Evlərdən demək olar ki, yalnız daşlar qalıb. Bütün dam örtükləri, pəncərələr, 

əşyalar talan edilib. 

Əfsuslar olsun ki, 1990-cı illərin əvvəllərində xaricdən gələn dəstək hesabına onlar bizim 

torpaqlarımızı zəbt ediblər. İndi də, indiki şəraitdə də biz görürük ki, onlara xaricdən yardım edilir. Oraya 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2031 
 

muzdlular, pullu əsgərlər göndərilir. Oraya böyük silahlar göndərilir. Buna baxmayaraq, biz bu çirkin 

rejimin belini qırırıq, qıracağıq. Haqq işimizi davam etdiririk, Türkiyə kimi qardaş ölkə yanımızdadır, hər 

zaman birlikdəyik. Bir daha sizə təşəkkür edirəm, xoş gəlmisiniz. 

 

x x x 

 

Türkiyənin Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoç dedi: 

-Xoş gördük, cənab Prezident. Çox sıx iş qrafikinizdə vaxt ayırıb bizi qəbul etdiyiniz üçün çox 

təşəkkür edirik, sağ olun. 

Azərbaycan torpaqları 30 ildir işğal altındadır. Bütün danışıqlara baxmayaraq, 30 il boyunca 

irəliləyiş olmadı. Ona görə Sizin bu gün apardığınız mübarizə bir haqq mübarizəsi, hüquq mübarizəsidir, 

insan haqları sahəsində bir mübarizədir - öz vətəninizdən işğalçıları qovmaq. Bu, beynəlxalq hüququn da, 

insan vicdanının da, insan əxlaqının da ən təbii və doğru haqqıdır. Siz bunu qeyri-adi dərəcədə gözəl həyata 

keçirirsiniz. 

Sizin hər axşam neçə kəndin, neçə şəhərin işğaldan azad edildiyi barədə açıqlamalarınız bütün 

Türkiyədə insanların könlünə fərəh, sevinc gətirir. 

Biz Türkiyə Ombudsmanı olaraq, eyni zamanda, İslam Ölkələri Ombudsmanları Assosiasiyasına 

sədrlik edirik. 
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Siyəzən, Qəbələ və Kürdəmir rayonları Ermənistan ərazisindən raket atəşinə tutulub  

 

[09:54] 22.10.2020  

 

Oktyabrın 22-də səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisi əməliyyat-taktiki 

raket kompleksindən ballistik raketlərlə atəşə tutulub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, saat 07.00 radələrində 

düşmən tərəfindən Siyəzən rayonu istiqamətində 3, saat 09.00 radələrində isə Qəbələ rayonu istiqamətində 

2 və Kürdəmir rayonu istiqamətində 1 raket buraxılıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfi dinc əhali və mülki infrastruktur olub. 

Düşmənin raket hücumu nəticəsində tələfat yoxdur. 
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Düşmən ordumuzun mövqelərini atəşə tutmaqda davam edir 

 

[09:45] 22.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutmaqda davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 22-də saat 09.15-

dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş ərazilərimizdən Füzuli rayonu ərazisindəki 

mövqelərimizi reaktiv artilleriya sistemlərindən atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2034 
 

 

Cəbhədəki son vəziyyət 

 

[08:51] 22.10.2020  

 

Oktyabrın 21-i gün ərzində və 22-sinə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Cəbrayıl və 

Zəngilan-Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə 

mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 

keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdafiə 

olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada itki verərək vacib yüksəklik və bir sıra mövqelərdən geri 

çəkilməyə məcbur edilib. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Xocavənd istiqamətində mövqe tutan 155-ci artilleriya 

alayının D-20 batareyasının şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda yaralanan var. Onların təxliyəsi üçün 

nəqliyyat vasitəsinin çatışmazlığı və yolların bağlı olması məlum olub. 

Hadrut qəsəbəsindən şimalda yerləşən düşmənin artilleriya bölmələrinə yeni gətirilmiş könüllülər 

atəş mövqelərini tərk edərək qaçıb. 

Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsinə endirilən artilleriya zərbələri 

nəticəsində düşmən ölən və yaralanan olmaqla çoxlu sayda itki verib. Alayın 3-cü taborunun komandiri 

Robert Hambartsumyan itkin düşüb, taborun qərargah rəisi isə məhv edilib. Yeraltı sığınacağın sıradan 

çıxarılması nəticəsində düşmənin şəxsi heyət arasında xeyli itki olub. 

543-cü alayın müdafiə sahəsinə vurulan atəş zərəri nəticəsində şəxsi heyət arasında xeyli itki var. 

Alay komandiri yaralanıb, onun müavini, tabor komandiri Araik Hovakimyan, onun müavinləri, minaatan 

batareyası və bölüyünün komandirləri məhv edilib. 1-ci taborun bir bölüyünün şəxsi heyəti döyüşə 

girməkdən imtina edib. 

Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 
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Alman professoru: Ermənistan beynəlxalq hüququ pozaraq Azərbaycan torpaqlarını işğal altında 

saxlayır 

 

[00:04] 22.10.2020  

 

“Nex24.news” xəbər portalında Almaniyanın Potsdam Universitetinin professoru Vilfrid Furmanın 

müəllifi olduğu “Ermənistan beynəlxalq hüququ pozaraq Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır” 

başlıqlı məqalə dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və 

ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsinin tarixçəsindən bəhs olunur. Eyni zamanda, məqalədə 

bildirilir ki, 1994-cü ildəki atəşkəsdən etibarən, Azərbaycan Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüquqa zidd 

olaraq işğal edilmiş ərazilərini geriyə qaytarmaq üçün səy göstərib. Atəşkəsdən sonra təxminən 1 milyon 

azərbaycanlı məcburi köçkün olub, onların çoxu fiziki və psixoloji zərbə alıblar. ATƏT-in Minsk qrupu və 

həmsədrlər tərəfindən həllin tapılması cəhdləri nəticəsiz olub. Ermənistan prezidenti və müdafiə naziri 

tərəfindən 2019-cu ilin mart ayından etibarən “yeni ərazilər üçün yeni müharibə” şüarı səsləndirilib və sülh 

məqsədilə ərazilərin geri qaytarılması təşəbbüsü rədd edilib. Cari ilin iyul ayında Tovuz rayonunun atəşə 

tutulması yeni ərazilərin zəbt edilməsinin reallaşdırılmasında başlanğıc olub. Buna baxmayaraq, 

Azərbaycan beynəlxalq sərhədlərə hörmət edib və onu pozmayıb. Belə ki, bunun baş verəcəyi təqdirdə 

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı vasitəsilə Ermənistan Rusiyanı münaqişəyə cəlb edə bilərdi. 

Lakin bu, işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinə və beynəlxalq səviyyədə tanınmayan qondarma “Dağlıq 

Qarabağ respublikası”na şamil olunmur. Müharibə çərçivəsində Gəncə şəhəri artileriya atəşinə tutulub. 

Azərbyacan öz ərazi bütövlüyün bərpa etmək məqsədilə ilkin olaraq ətraf rayonları azad etmək 

niyyətindədir. 

Digər məsələ ermənilərin 1986-cı ildə olduğu kimi mümkün terror fəaliyyətinə başlamaları və 

Fransanın açıq şəkildə Ermənistanı dəstəkləməsi ilə bağlı olacaq. Fransa Ermənistanı dəstəkləyəcəyi 

təqdirdə NATO daxilində parçalanma ola bilər. Çünki Türkiyə Azərbaycanın tərəfindədir. Ehtimal ki, 

Ermənistan “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı könüllülərlə və müntəzəm ordu ilə dəstəkləyir. Ermənstan 

illər boyunca yoxsullaşıb və sakinlərinin sayı azalıb. İmkan düşən kimi, erməni gənclərin çoxu xaricdə 

qalır. Həmin erməni gənclər “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı, xüsusən də yerli elitanı saxta hesab edir və 

onların naminə ölmək istəmirlər. Bir çox xəbər agentliklərinin qəsdən qeyd etməsinə baxmayaraq, hazırkı 

müharibə dini səciyyə daşımır. Azərbaycan ölkədə hökm sürən və müşahidə oluna bilən dini tolerantlıqla 

fəxr edir. 
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ANAMA Cəbhəboyu ərazilərdə top mərmisi, müxtəlif raketlər və partlamış mərmi qalıqları 

aşkarlayıb 

 

[02:25] 22.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə 

(ANAMA) oktyabrın 21-də Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Beyləqan, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy, Naftalan, 

Kürdəmir və Tərtər rayonları ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-

Zəng mərkəzi sistemindən 31 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə 

mərkəzindən bir müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 32 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Aran, Arazbar, Hacılar, Kəbirli, Qaradolaq, 

Şərəfxanlı, Yeni Qaradolaq kəndləri, Ağdam rayonunun Qaradağlı, Ayaq Qərvənd kəndləri, Bərdə 

rayonunun Lənbəran kəndi, Beyləqan rayonunun 2-ci Aşıqlı, Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndi, Füzuli 

rayonunun Şükürbəyli, Kərimbəyli kəndləri, 1-ci və 5-ci Zobcuq qəsəbələri, Horadiz şəhəri, Goranboy 

rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi və Dəliməmmədli qəsəbəsi, Naftalan rayonunun Qaşaltı kəndi, Kürdəmir 

rayonunun Şilyan kəndi, Tərtər rayonunun Yuxarı Sarıcalı, Cəmilli, Buruc kəndləri, Cavanşir, Babək, 

Tağıyev küçələri ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 25 operativ və təxirəsalınmaz 

əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı bir ədəd 125 millimetrlik 

top mərmisi (OF-26), bir ədəd 300 millimetrlik 9M528 raketi, bir ədəd 300 millimetrlik 9M528 raketinin 

döyüş başlığı, bir ədəd 240 millimetrlik M24F raketi, 3 ədəd hava-yer tipli raket, bir ədəd hərbi məqsədlər 

üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator və 17 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 3 ədəd hava-yer tipli raket zərərsizləşdirilib, Mina 

Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 3688 mülkü şəxs arasında mina 

təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

Ümumilikdə agentlik tərəfindən 27 sentyabr – 21 oktyabr tarixlərində 755 siqnal (əməliyyat 

çağırışı) əsasında 624 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, Ağdaş, 

Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Kürdəmir, Füzuli, Tərtər, Tovuz, 

Şəmkir, Hacıqabul, Zərdab, Xızı, Oğuz rayonları, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı 

sahəyə, neft kəmərinin yaxınlığına, “Mingəçevir” İES-in ərazisinə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin 

yaxınlığına, əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, məktəbə baxış keçirilib, 106 ədəd 

partlamamış hərbi sursat (PHS), 1143 ədəd 9N235 bombacıqları, 1180 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, bir 

ədəd qaz qumbarası, 12 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator, 6 ədəd dron 

(zərərsizləşdirilib), 2 ədəd raketin mikrosxemi və 328 ədəd partlamış raket hissələri aşkar olunub. 
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21 oktyabr 

 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qətnamələrinin tez zamanda 

icra olunmasını dəstəkləmək üçün petisiya hazırlanıb 

 

[21:44] 21.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 

1993-cü ildə 4 qətnamə (822, 853, 874 və 884) qəbul olundusa da, bu qətnamələrin hər birində ermənilərin 

təcavüzkar siyasəti pislənilsə də və erməni hərbi birləşmələrinin zəbt etdikləri Azərbaycan torpaqlarından 

qeyd-şərtsiz çıxmaları birmənalı şəkildə tələb olundusa da, bu tələblər indiyə qədər yerinə yetirilməyib. 

BMT və onun Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi sənədlərdə təcavüzkar konkret olaraq 

göstərildiyi halda, təcavüzkar tərəfindən qətnamələrdə göstərilən tələblərin yerinə yetirilməməsinə görə ona 

heç bir sanksiya tətbiq olunmayıb. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu qətnamələrinin tez bir zamanda icra olunmasını dəstəkləmək üçün 

petisiya hazırlanıb. Petisiyanı imzalamaq üçün http://chng.it/crGq2jTG2X linkinə daxil olmaq lazımdır. 

Həqiqəti və ədaləti dəstəkləyək! 

Qeyd edək ki, petisiya ilə bağlı Bakı Media Mərkəzi ingilis dilində xüsusi videoçarx hazırlayıb. 

Videoçarxla Bakı Media Mərkəzinin rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində tanış olmaq mümkündür: 

Facebook: https://www.facebook.com/1402834436617491/posts/2994095594158026/  

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CGm0yDZptcS/?igshid=xi0ka42lcrd5. 
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Almaniyanın “Deutsche Welle” telekanalında Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu barədə 

reportaj yayımlanıb 

 

[21:30] 21.10.2020  

 

Almaniyanın “Deutsche Welle” telekanalında “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: Gəncədəki matəm və 

qəzəb” adı ilə reportaj yayımlanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərin ətraf ərazilərdə getdikcə 

daha çox mülki şəxsi əhatə etdiyi bildirilir. Telekanalın müxbiri Yulia Hahn Azərbaycanın ikinci böyük 

şəhəri olan Gəncədən hazırladığı reportajda oktyabrın 17-nə keçən gecə raket atəşi nəticəsində dağılan 

yaşayış massivinə baş çəkib. Alman jurnalist raket zərbəsindən məhv olmuş məhəllədə dağılan evlərin 

qalıqları arasında sakinlərlə söhbət edib. Evi tamamilə dağılmış Gəncə sakini Rəqibə Quliyeva gecə baş 

verən hadisədən danışır. O, vaxtilə çoxlu yaşayış evinin olduğu məhəllənin raket atəşi nəticəsində viran 

qaldığını söyləyir. Videokadrlardan da görünür ki, gəncəli xanım dağıntılar arasında öz ev əşyalarını tanıyır 

və onları toplamağa çalışır. 

Jurnalist həmin qanlı gecədə həlak olmuş 13 sakinin xatirəsinə hazırlanan anım guşəsinə də baş 

çəkir. Qeyd edilir ki, Gəncə sakinləri raket zərbəsi nəticəsində həlak olanların xatirəsini yad etmək üçün 

məhz buraya baş çəkir, gül dəstələri və öldürülən uşaqlara görə oyuncaqlar gətirirlər. Guşədəki lövhələrdə 

sakinlər bu hadisənin günahkarını da qeyd ediblər: Ermənistan ordusu. 

Y.Hahn bildirir ki, Dağlıq Qarabağdan onlarla kilometr uzaqda yerləşən Gəncənin sakinləri 

müharibənin birbaşa onları da ağuşuna alacağını heç ağıllarına belə gətirməzdilər. Lakin ötən həftəsonu 

şəhərin bu məhəlləsindəki evlər dağıldıqdan sonra artıq hamıya aydındır ki, bu münaqişə istənilən zaman 

və bütün istiqamətlər üzrə kəskinləşə bilər. 

Gəncənin mərkəzində sakinlərlə müsahibələr əsasında insanların vətənpərvər ruhda olduqları, 

onların Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə inandıqları qeyd edilir. Sakinlər döyüşlərdə iştirak üçün könüllü 

yazıldıqlarını, düşməndən qorxmadıqlarını, Vətən üçün candan keçməyə hazır olduqlarını və tezliklə 

Azərbaycan bayrağının Dağlıq Qarabağda dalğalanacağına inandıqlarını söyləyirlər. 

Yekunda isə qeyd edilir ki, Gəncəyə olan hücumlardan sonra Azərbaycanın özünümüdafiə 

hüququndan istifadə etməyə tam haqqı çatır. Bu fikri bütün şəhər sakinləri, eləcə də dağılmış evinin 

qalıqları arasında özünə yeni gün-güzəran qurmalı olacaq Rəqibə Quliyeva söyləyir. 
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İbrahim Kalın: Cənubi Qafqaza sülh və sabitlik ancaq Qarabağın işğaldan azad olunması ilə 

gələcək 

 

[21:18] 21.10.2020  

 

Paşinyanın “Qarabağ məsələsinin diplomatik həlli yoxdur” açıqlaması Ermənistanın əsl niyyətini 

ortaya qoymaqdadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın “Twitter” 

hesabında yazıb. 

İ.Kalın fikirlərinə belə davam edir: “Kimin müharibə istədiyi bəllidir. Bu hal Türkiyənin və 

Azərbaycanın haqlı olduğunu təsdiq edir. Cənubi Qafqaza sülh və sabitlik ancaq Qarabağın işğaldan azad 

olunması ilə gələcək”. 

 

Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri türkiyəli həmkarı ilə bölgədəki son vəziyyətə dair fikir mübadiləsi 

aparıb 

 

[21:09] 21.10.2020  

 

Oktyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyə 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər bölgədəki 

son vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 

Bölgədə davamlı sülhün təmin olunması üçün Azərbaycan ərazilərinin işğalına son verilməsinin 

zəruri olduğu nazirlər tərəfindən vurğulanıb. 
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Paşinyanın Rusiyaya növbəti xəyanəti: Ermənistan bu dəfə NATO-dan imdad diləyir 

 

[21:06] 21.10.2020  

 

Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Brüsseldə NATO çərçivəsində görüşlərdə iştirak edir. Baş 

nazir Nikol Paşinyan tərəfindən NATO-ya göndərilən prezidentin baş katib Yens Stoltenberqlə görüşü də 

olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə A.Sarkisyan Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 

Təşkilatından gözlədiyi dəstəyi və yardımı ala bilmədiyindən gileylənib. Sarkisyan, həmçinin müharibədən 

sonra Ermənistanın xarici siyasətinin NATO və Avropa İttifaqına yaxınlaşmağa yönələcəyini açıq bəyan 

edib. 

Paşinyanın xəyanətkar siması 

Sentyabrın 27-də erməni təxribatından sonra Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum 

əməliyyatı dövründə Ermənistan baş naziri dəfələrlə müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə, o 

cümlədən Rusiya Prezidenti ilə bir neçə dəfə əlaqə saxlayıb və onlardan yardım istəyib. Bu, Sorosun 

bəslədiyi Ermənistan hakimiyyətinin Rusiyaya növbəti xəyanət nümunəsidir. Hakimiyyətə gəldiyi ilk 

gündən qərbyönümlü siyasəti ilə diqqət çəkən Paşinyan növbəti dəfə sözü ilə əməlinin bir olmadığını 

göstərdi. 

NATO ilə yanaşı, Ermənistanın Avropanın bir çox ölkələri ilə, eləcə də Almaniya, Polşa, 

Yunanıstan, Fransa və İtaliya ilə ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirdiyi də müşahidə 

olunur. 

Hakimiyyətə ilk gəldiyi gündən qeyri-ciddi çıxışları və obrazı ilə siyasət meydanında biabır olan 

Paşinyandan bundan artığını gözləmək də olmaz. 

Əsgər çatışmazlığı ilə üzləşən Ermənistan 

sülhməramlılarını geri çəkir 

Sentyabrın 27-dən bu günə qədər döyüş meydanında minlərlə itkilər verən Ermənistan ordusu 

hazırda həm texnika, həm də canlı qüvvə baxımından aciz duruma düşüb. Ermənistan bu səbəbdən özünün 

Kosovodakı və Əfqanıstandakı sülhməramlı heyətini də geri çəkir. Bu heyət 2004-cü ildən NATO-nun 

Kosovodakı əməliyyatlarında ilkin olaraq yunan qüvvələrinin tərkibində (35 nəfər), 2012-ci ildən ABŞ 

qüvvələri ilə birlikdə (35 nəfər), 2005-2008-ci illərdə İraqdakı əməliyyatlarda Koalisiya qüvvələrinin 

tərkibində Polşa kontingenti ilə birgə (46 nəfər), 2011-ci ildən NATO-nun Əfqanıstandakı ISAF 

missiyasında (46 nəfər), daha sonra Qətiyyətli Dəstək Missiyasında (121 nəfər) Almaniya qüvvələrinin 

tərkibində, 2014-cü ildən BMT-nin Livandakı “UNIFIL” missiyasında (33 nəfər) italyan qüvvələrinin 

tərkibində, BMT-nin Malidəki MINISUMA missiyasında fransız qüvvələrinin tərkibində (2 nəfər) və 2019-

cu ildən Rusiya qüvvələri tərkibində Suriyada mina təmizləmə fəaliyyətlərində (83 nəfər) sülhməramlı 

əməliyyatlarda iştirak edir. 

Sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakın coğrafiyasından və həm Qərb ölkələri, həm də Rusiya 

tərəfindən dəstəklənən əməliyyatlarda aktiv iştirakından bu nəticəyə gəlinir ki, xüsusilə Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarının işğalı fonunda Ermənistan bu tipli əməliyyatlardan xarici 

siyasətin mühüm bir vasitəsi kimi istifadə edir. Belə ki, ermənilər dünyanın və Avropanın aparıcı ölkələri 

ilə ikitərəfli əlaqələri genişləndirmək, ölkə haqqında müsbət təəssürat yaratmaq, eyni zamanda, Qarabağ 

münaqişəsi ətrafında gedən danışıqlarda və ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə özlərinin təcavüzkar deyil, 

əksinə, sülhsevər xalq olduqlarını sübut etmək, özlərinin diplomatik gücünü artırmağa və xarici siyasi 

hədəflərinə nail olmağa çalışırlar. Ermənistan bir tərəfdən sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak etməklə və 

qərbyönümlü siyasət yürütməklə Avropaya inteqrasiyaya, Rusiya tərəfindən onlara qarşı olan mənfi 

təsirləri balanslaşdırmağa, digər tərəfdən isə Rusiyanın regional-strateji tərəfdaşı kimi Qərbin gözündə 

ölkənin əhəmiyyətini artırmağa səy göstərir. 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ordusu Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsini və 13 

kəndini işğaldan azad edib 

 

[20:24] 21.10.2020  

 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, 

Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, 

Baharlı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 5 kəndini 

işğaldan azad edib 

 

[20:21] 21.10.2020  

 

Rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər 

kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq 

olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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XİN: Ermənistan rəhbərliyi məsuliyyətsiz bəyanatları və əməlləri ilə öz xalqını uçuruma sürükləyir 

 

[20:09] 21.10.2020  

 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan “münaqişənin diplomatik həlli yoxdur” deyə açıqlama ilə 

çıxış edərək Ermənistanın işğalçı siyasətini davam etdirdiyini və bu ölkənin hazırkı rəhbərliyinin 

münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllində maraqlı olmadığını açıq şəkildə etiraf etmiş oldu. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin 

açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni hücumuna cavab olaraq Azərbaycanın 

başladığı əks-həmlə tədbirləri və on illərdir ki, işğal altında olan ərazilərin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən azad edilməsi ilə bağlı davamlı olaraq atəşkəs üçün yalvaran, iki dəfə humanitar atəşkəs 

razılaşdırıldıqdan sonra atəşin dayandırılması rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistanın əsl niyyətinin 

sülhə nail olmaq deyil, yeni işğala əl atmaq olduğu baş nazirin verdiyi bu açıqlamada aydın şəkildə görünür. 

Humanitar atəşkəsə riayət olunması üçün vasitəçi ölkələrin səylərini heçə sayan Ermənistan 

rəhbərliyinin Moskvada xarici işlər nazirləri ilə həyata keçirilən məsləhətləşmələr, habelə Vaşinqtonda 

qarşıdan gələn görüşlər ərəfəsində diplomatik səylərə xələl gətirən bu bəyanatı uzun illərdir ki, işğalçı 

Ermənistan tərəfindən münaqişənin həll olunmaması ilə bağlı sərgilədiyi dağıdıcı mövqeyin növbəti bariz 

nümunəsidir. 

Azərbaycan tərəfi, öz növbəsində xoş niyyət və konstruktivlik nümayiş etdirərək humanitar 

atəşkəsə iki dəfə razılıq verib və münaqişənin BMT TŞ-nin qətnamələri əsasında danışıqlar yolu ilə həllini 

dəstəklədiyini bəyan edib. Belə olduğu təqdirdə, bir tərəfdən işğalçı və münaqişənin diplomatik həllində 

maraqlı olmayan Ermənistan, digər tərəfdən isə əraziləri 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan və 

beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində və BMT qətnamələri əsasında münaqişənin siyasi həllini 

dəstəkləyən Azərbaycana münasibətdə eyni yanaşma nümayiş etdirən dövlətləri müvafiq nəticə çıxarmağa 

dəvət edirik. 

Üzərində hər hansı təzyiq hiss etməyən və Azərbaycana qarşı təcavüz siyasəti çərçivəsində bu 

günədək törətdiyi çoxsaylı müxtəlif cinayət əməllərinə görə hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməyən Ermənistan 

rəhbərliyi verdiyi məsuliyyətsiz bəyanatları və törətdiyi əməlləri ilə öz xalqını uçuruma sürükləyir. 

Münaqişənin davamlı həllinin və bölgədə gərginliyin aradan qaldırılmasının yeganə yolu 

beynəlxalq hüququn aliliyi, dövlətlərin beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı və onlara 

hörmətin təmin edilməsi ilə mümkündür. 
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Anar Eyvazov: Qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat şəraitinə tam olaraq nəzarət edir 

 

[20:01] 21.10.2020  

 

Ötən müddətdə cəbhənin Ağdərə, Füzuli-Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində əməliyyatlar davam 

edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi və Tərtər rayonunun ərazisini atıcı silahlardan və artilleriya 

qurğularından atəşə tutub. Döyüş əməliyyatlarında cəbhənin Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində olan 

düşmən bölmələri artilleriya bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 21-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, düşmənin 5-ci, 6-cı, 7-ci dağatıcı alaylarının və 18-ci motoatıcı 

diviziyasının müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və döyüş texnikası sarıdan itkilər verərək geri çəkilməyə 

məcbur edilib. Tərk edilmiş düşmən mövqeləri bölmələrimizin nəzarətindədir. Ordumuzun apardığı 

əməliyyatlarda alay komandiri, alayın artilleriya rəisi, tabor və divizion komandirləri daxil olmaqla 

düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Üç artilleriya qurğusu, bir neçə minaatan və üç yük 

avtomobili sıradan çıxarılıb. Çoxlu sayda silah-sursat bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilib. Əlavə olaraq, 

Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli və Horadiz istiqamətlərində düşmənin altı pilotsuz uçuş aparatı Hava 

Hücumundan Müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat şəraitinə 

tam olaraq nəzarət edir. Azərbaycan Ordusunun üstünlüyü barədə düşmənin bu gün etiraf etdiyi həqiqətləri 

Ali Baş Komandanımız bundan əvvəl vurğulayıb. Azərbaycan Ordusu istifadə etdiyi yüksək texnoloji 

vasitələrlə düşməni qat-qat üstələyib. 

Polkovnik-leytenant Anar Eyvazov qeyd edib ki, təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulan və Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi müasir ordu quruculuğu 

siyasəti nəticəsində Azərbaycan Ordusunun birlik və birləşmələrinə müasir hərbi strategiya və taktikaya, 

hərb elminə dərindən yiyələnmiş komandirlər rəhbərlik edirlər. 

Ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqlikli texnoloji vasitələr və silahlar genişmiqyaslı taktiki 

təlimlərdə tətbiq olunur, onların imkanlarının əməliyyatlarda birgə taktiki istifadəsi hərbi qulluqçularımız 

tərəfindən tam olaraq mənimsənilib. 

Hazırda ordumuz tərəfindən aparılan əks-hücum əməliyyatında düşmənin otuz illik müddətində 

qurduğu müdafiə xətti, onların silah və texnikası, cəlb etdikləri muzdlu döyüşçülərin döyüş təcrübəsi heç 

bir işə yaramır, onların idarəetmə sistemi iflic vəziyyətdədir. Onların bölmələri nizamsız qaydada döyüş 

meydanından geriyə çəkilir. 

Brifinqdə media nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılıb ki, Azərbaycan Ordusunun əsas dayağı 

güclü dövlət–xalq-ordu birliyidir. Azərbaycan əsgəri Ali Baş Komandanın hər çıxışından sonra daha da 

cəsarətlənir, irəli atılır, xalqımızın birliyindən və döyüş ruhundan mənəvi güc alır. Vahid komandanlıq 

altında idarə olunan Azərbaycan Ordusunun bütün bölmələri döyüş meydanında əsl peşəkarlıq, 

qəhrəmanlıq və böyük fədakarlıq nümayiş etdirir. 

“Biz bu münasibətlə hər bir Azərbaycan vətəndaşına minnətdarlığımızı bildiririk. Bir daha əmin 

edirik ki, Ali Baş Komandanın əmrinə uyğun olaraq işğal altındakı bütün torpaqlarımız tezliklə azad 

ediləcək. Qələbə bizimlədir!”, - deyə Anar Eyvazov bildirib. 
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Ermənistanın təpədən dırnağadək silahlanmasına görə işğalçı ölkənin rəhbərliyi ilə yanaşı, buna 

göz yuman təşkilatlar və ölkələr də məsuliyyət daşıyır 

 

[19:34] 21.10.2020  

 

Bu gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Ordusu tərəfindən sıradan çıxarılan hərbi 

texnikasının sayı belə ən müxtəlif araşdırma mərkəzlərinin hesabatlarında yer alan sayı xeyli üstələyir. 

Bu fikri AZƏRTAC-a siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli deyib. 

Ekspert qeyd edib ki, ATƏT-in 1990-cı ildə Parisdə keçirilən sammitində adi silahlar üzərində 

nəzarətin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan 2 əsas sənəd qəbul edilib. Bunlardan biri Avropada Adi Silahlı 

Qüvvələr haqqında Cinah Sazişi, digəri isə etimadın və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 

danışıqlar üçün hüquqi prosedurları və çərçivələri nəzərdə tutan Vyana Sənədidir. 

Avropada Adi Silahlı Qüvvələr haqqında Cinah Sazişinə əsasən, Ermənistan üçün 220 tank, 220 

döyüş maşını və s. müəyyənləşdirilib. 

Prezident İlham Əliyev xalqa sonuncu müraciətində Azərbaycan Ordusunun sıradan çıxardığı və 

qənimət götürdüyü tankların sayını açıqladı və qeyd etdi ki, indiyədək düşmənin 241 tankı məhv edilib, 39 

tank hərbi qənimət kimi götürülüb. Yəni toplam 280 tank, Ermənistan üçün müəyyənləşdirilən kvota isə 

qeyd etdiyim kimi 220-dir. Bütün bunlar məhv edilən və qənimət götürülənlərdir. Hazırda Ermənistan 

ordusunun sıradan çıxarılmayan, yaxud çıxarılacaq tanklarının sayı nə qədərdir. Nə üçün ATƏT 

Ermənistandan Avropada Adi Silahlı Qüvvələr haqqında Cinah Sazişinin tələblərinə əməl etməsini tələb 

etməyib. Axı bu illər ərzində Sazişə əməl olunması ilə bağlı ATƏT-in göndərdiyi mütəxəssislər 

Ermənistanın hərbi potensialını da təftiş ediblər. Onların arasında ən müxtəlif ölkələri – Yunanıstan, Fransa, 

Almaniya, Belçika, ABŞ və digər ölkələrin ATƏT tərəfindən görəvləndirilmiş təmsilçiləri olub. 

Ermənistanın 1992-ci ildə imzaladığı sazişin tələblərinə əməl etməsi hansı səbəblərdən bu işğalçı ölkədən 

tələb olunmayıb? Suallar çoxdur... Azərbaycan bu məsələni mütləq qaldıracaq və müvafiq faktları təqdim 

edəcək. Bu, bir daha göstərir ki, işğal olunmuş ərazilər nəzarətdən kənar zona olub. Bu illər ərzində 

Ermənistanın təpədən dırnağadək silahlanmasına görə bu işğalçı ölkənin siyasi rəhbərliyi ilə yanaşı, ATƏT 

də, digər beynəlxalq təşkilatlar da, həmçinin iş işğalçını silahlandıran, yaxud silahlanmasına göz yuman 

ölkələr də məsuliyyət daşıyırlar. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənilər Kaliforniyada azərbaycanlılara qarşı vandalizm aktı törədiblər 

 

[19:32] 21.10.2020  

 

Erməni vandallarının azərbaycanlılara bəslədiyi nifrət sərhəd tanımır. Belə ki, dünyanın dörd bir 

yanına səpələnmiş erməni lobbisinin üzvləri hətta okeanın o tayında, ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yaşayan 

azərbaycanlılara qarşı vandalizm aktı törətməkdən çəkinmirlər. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, onlar oktyabrın 20-də gecə 

Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin binasının üzərinə nifrət dolu ifadələr, təhqir və 

söyüş yazmaqla erməni xislətinin dəyişməz olduğunu bir daha sübut ediblər. 

Milli zəmində azərbaycanlılara qarşı nifrət çağırışları edən ermənilərin cəzalandırılması üçün 

hadisə yerinə polis əməkdaşları çağırılıb. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. 

Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Həmid Azəri bu vandalizm aktını, eyni 

zamanda, Azərbaycanın cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən Gəncə şəhərinə edilən raket hücumları nəticəsində 

24 mülki vətəndaşın, o cümlədən qadın və günahsız uşaqların həlak olmasını, onlarca insanın yaralanmasını 

da hadisə yerinə dəvət olunmuş kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıb. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan beynəlxalq hüququ hərtərəfli pozan və eyni zamanda, dünya ictimaiyyətindən imdad 

diləyən yeganə ölkədir 

 

[19:27] 21.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun təxribatlarına qarşı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə başlayan genişmiqyaslı Vətən müharibəsi hər keçən gün uğurlu nəticələri ilə Azərbaycan 

xalqını sevindirməkdədir. Bu uğurların fonunda tükənən Ermənistan ordusu Paşinyan hakimiyyətini dünya 

liderlərinin və beynəlxalq təşkilatların qapısını döyməyə vadar edib. Paşinyan və onun komandası 

beynəlxalq təşkilatları, hətta təmsil olunduqları Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını (KTMT) 

susqunluqda ittiham edir, Azərbaycana təzyiq göstərilməsi üçün dəridən-qabıqdan çıxır. Lakin onların 

unutduğu bir məqam vardır ki, 30 ilə yaxın beynəlxalq hüququ heçə sayan Ermənistan artıq beynəlxalq 

arenada ciddi qəbul olunmur, çünki irəli sürdükləri bütün iddialar əsassızdır. 

Bunu Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının zabiti Xəyal İsgəndərov AZƏRTAC-a 

açıqlamasında deyib. 

Hərbi ekspert vurğulayıb ki, hazırkı müharibə Ermənistan Respublikasının xarici havadarlarının 

dəstəyi ilə beynəlxalq konvensiyaların tələblərini də kobudcasına pozduğunu, regionda ciddi təhlükəsizlik 

təhdidinə çevrildiyini göstərir. Belə ki, 1992-ci il noyabrın 9-da qüvvəyə minmiş Avropada Adi Silahlı 

Qüvvələr haqqında Müqavilə əsasında SSRİ-nin mövcud olan kvotasını bölüşdürərkən Ermənistanın 

payına 220 tank, 220 zirehli döyüş maşını, 285 artilleriya qurğusu, 100 döyüş təyyarəsi və 50 zərbə 

helikopteri düşmüşdü. Lakin Ermənistan Respublikası bu kvotanı nəinki pozub, hətta Paşinyanın 

hakimiyyəti dövründə bunu nümayişkaranə şəkildə göstərməkdən çəkinməyib. 

“Qlobal Atəş Gücü-2020” indeksinə görə, Ermənistan Respublikası dünya ölkələri arasında (138 

ölkənin hesabatı üzrə) 111-ci yerdə qərarlaşır. Mənbə göstərir ki, Ermənistan ordusunda 110 tank, 748 

zirehli texnika (PDM, BTR, ZTR, BRDM və s.), 38 özüyeriyən və 150 qoşqulu artilleriya qurğusu var. 

“ArmedForces.eu” saytında Ermənistan ordusunda 529 tank, 1000 zirehli texnika və 436 artilleriya 

qurğusunun olduğunu iddia olunur ki, bu rəqəmlər daha real görünür. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə 

mütəxəssis Tomas Baranec və Beskid Juraj bildirirlər ki, Ermənistan ordusunun 170 tankı, 250 zirehli 

texnikası, 360-dan çox artilleriya qurğusu Dağlıq Qarabağda yerləşdirilib. Qeyd edək ki, 2020-ci il 

sentyabrın 27-dən oktyabrın 20-dək düşmənin 241 tankı məhv edilib, 39 tankı isə hərbi qənimət kimi 

götürülüb (cəmi 280 tank). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev haqlı olaraq sual verir: 

“Haradandır onlarda bu qədər tank? Bir də ki, bu, beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bəs bu konvensiyalara 

monitorinq aparmalı olan qurumlar niyə buna fikir verməyiblər?” 

Əslində, bu fakt Ermənistanın xarici qüvvələr tərəfindən silahlandırılması barədə iddiaları 

əsaslandırmağa imkan verir. Məsələ ondan ibarətdir ki, bəzi ölkələr bu qədər faktın qarşılığında nədənsə 

əllərində heç bir sübutu olmayan İrəvana inanmağı seçirlər ki, bu da ikili standartların mövcudluğunu 

yenidən gündəmə gətirir, beynəlxalq hüququn işləmədiyini nümayiş etdirir. Türkiyə Respublikası 

nümayəndələrinin də cəlb olunduğu inspeksiya qrupunun Ermənistanda həyata keçirməli olduğu 

yoxlamanın 2020-ci il iyulun 29-da İrəvanın istəyi ilə təxirə salınması da bu faktı sübut edir. Çünki Paşinyan 

hakimiyyətinin yeni müharibəyə hazırlaşdığı əvvəlcədən məlum idi. İraqda və Suriyada təlim keçən 

YPG/PKK terrorçularının Dağlıq Qarabağ bölgəsinə köçürülməsi faktı da bu məlumatı təsdiqləyir. Nəticə 

etibarilə beynəlxalq hüquq normalarını çeynəyən Ermənistan hakimiyyəti hansı haqla beynəlxalq 

təşkilatlardan yardım istəyir və hətta onları “laqeydlikdə” ittiham edir? Əslində, Avropada Adi Silahlı 

Qüvvələr haqqında Müqavilənin VII, VIII, IX və X bölmələrinə uyğun olaraq Ermənistanda yoxlamalar 

aparılmalı, nəticələri haqqında beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat verilməli və Ermənistanın qeyri-qanuni 

silahlandırılmasında iştirak edən qüvvələr ifşa olunmalıdır. 

Avropada Adi Silahlı Qüvvələrə dair Müqavilənin kvotalarına görə Ermənistan ordusunda 60,000 

hərbçi xidmət edə bilər. Strateji Araşdırmalar üzrə Beynəlxalq İnstitutun 2020-ci il statistikasına görə, 

Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin sayı 44,800 nəfərdir. Ehtimal olunur ki, Ermənistan 

ordusunun təxminən 20-22 minlik şəxsi heyəti Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşdirilmişdir. Lakin 

sentyabrın 27-dən başlayan əməliyyatların nəticəsində (təxminən 20 günlük) Ermənistanın Dağlıq 

Qarabağdakı ordu hissələri demək olar ki, tamamilə sıradan çıxarılıb. 

Xəyal İsgəndərov bildirib ki, şəxsi heyəti də daxil olmaqla Ermənistan Respublikasının hərbi 

resursları demək olar tükənib. Ancaq hökumət yenə də xalqa yalan danışır ki, guya ordu taktiki manevrlər 
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edir və geri çəkilmə də bu taktikanın bir hissəsidir. Ermənistan döyüş meydanındakı cəsədləri götürmək 

üçün atəşkəs istədi, lakin ilk fürsətdə atəşkəs müqaviləsinin tələblərini pozdu və beynəlxalq konvensiyalara 

zidd topladığı silahlarla Gəncədə, Tərtər və Mingəçevirdə mülki əhalinin kompakt yaşadığı ərazilərə raket 

zərbələri endirdi. Atəşkəsi yalnız yenidən təşkilatlanma məqsədilə vaxt qazanmaq üçün istədiyindən 

Ermənistan hökuməti cəsədləri döyüş meydanından çıxarmaqda maraqlı deyil. Ermənistanda ailələrə nə 

qədər çox cəsəd çatdırılarsa, Paşinyana qarşı daha çox narazılıq yaranar və bu da vaxtilə onun hakimiyyətə 

gəlməsinə oxşar yeni inqilabla nəticələnər. 

Əgər Paşinyan əvvəllər “Dağlıq Qarabağ ordusu” olduğunu iddia edirdisə, indi Ermənistan 

Respublikasının bütün resurslarını döyüşlərə cəlb etdiyi göz qabağındadır. Beşinci ordu korpusunun 

komandiri general-mayor Andranik Piloyana “milli qəhrəman” adının verilməsi, hətta ehtiyatda olan 

korpusun döyüşə cəlb edilməsinə bir işarədir. 

“Beləliklə, beynəlxalq konvensiyaların tələblərini pozaraq, Dağlıq Qarabağda cəmləşdirdiyi silah 

və texnika Azərbaycanı haqq savaşından çəkindirməyəcək və Azərbaycan Ordusu düşməni döyüş 

meydanında əzməyə davam edəcək. Aparılan təhlillərdən məlum olur ki, Ermənistan Respublikası öz silah 

və texnikasının təxminən 50 faizini itirib. Bununla yanaşı, Paşinyanın sıravi erməni xalqını silaha sarılmağa 

və döyüşməyə çağırması da onun çarəsizliyini göstərir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hərbi xidmətə yararlı 

heyətin sayı 3 milyondan artıq olduğu halda, Ermənistanda təxminən 809 min 000 nəfərdir, onda Paşinyanın 

çarəsizliyinin səbəbini başa düşmək olar. Nəticə etibarilə Ermənistan ordusunun kapitulyasiyası gözlənilən 

məsələsidir”, - deyə hərbi ekspert vurğulayıb. 
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Dünya prokurorlarına müraciət ünvanlanıb 

 

[18:56] 21.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Beynəlxalq Prokurorlar 

Assosiasiyasının senatoru və fəxri üzvü kimi həmin təşkilatın prezidentinə, baş katibinə, senatorlarına və 

İcraiyyə Komitəsinin üzvlərinə müraciət ünvanlayıb. 

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə cinayətkarlıqda 

mübarizədə ön sıralarda dayanan və dünya prokurorlarını birləşdirən yeganə təşkilat olan Beynəlxalq 

Prokurorlar Assosiasiyasına Ermənistanın ölkəmizə qarşı törətdiyi hərbi təxribatları və müharibə 

cinayətləri barədə məlumat verilib. 

Bildirilib ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarına ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistan hələ 1990-cı 

illərin əvvəllərində hərbi təcavüz törədərək Dağlıq Qarabağı və azərbaycanlıların yaşadığı ətraf yeddi 

rayonu işğal edib, Azərbaycan əhalisinin etnik təmizləməsini həyata keçirib. Bir milyon insan qaçqın və 

məcburi köçkünə çevrilib. Bu gün qaçqın problemi ilə üzləşən Avropa və dünyanın digər regionları bu 

humanitar fəlakətin miqyasını aydın təsəvvür edə bilirlər. 

Diqqətə çatdırılıb ki, münaqişənin həlli məqsədilə yaradılmış vasitəçilik missiyası – ATƏT-in 

Minsk Qrupunun təşəbbüslərinə, erməni silahlı qüvvələrinin işğal altında olan ərazilərimizdən dərhal, tam 

və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinin icrasına 

Ermənistan tərəfindən məhəl qoyulmayıb. Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə davamlı olaraq münaqişənin 

sülh yolu ilə həllini uzadıb və ona sərf edən status-kvonu davam etdirərək özgə torpaqlarını işğal altında 

saxlayıb, bu ərazilərin zəngin təbii ehtiyatlarını, xüsusilə qızıl yataqlarını istismar edərək qanunsuz iqtisadi 

fəaliyyət göstərib. Bununla yanaşı, beynəlxalq hüquq normaları, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə 

Konvensiyaları kobud şəkildə pozularaq qanunsuz məskunlaşdırma həyata keçirib. 

Ermənistanın yeni rəhbərliyinin açıq işğalçılığa hesablanan şüarlarla çıxışlarına beynəlxalq 

ictimaiyyətin reaksiya göstərməməsi təcavüzkarın əl-qolunu daha da açıb, hərbi təxribatlarını 

intensivləşdirib. 

Müraciətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin BMT-nin Baş Assambleyasının 

75-ci sessiyasında çıxışı zamanı bu məsələləri ətraflı şəkildə və dəqiq faktlarla dünya ictimaiyyətinin 

diqqətinə çatdırması qeyd olunub. 

Bildirilib ki, cəzasızlıqdan ruhlanan Ermənistan silahlı birləşmələrinin 2020-ci il sentyabrın 27-dən 

yaşayış məntəqələrimizi və dinc sakinlərimizi qəsdən və məqsədyönlü şəkildə ağır artilleriya qurğularından 

atəşə tutması nəticəsində bu günədək təkcə hərbçilərimiz deyil, eyni zamanda, qadın, uşaq və ahıllar 

olmaqla 63 dinc sakin həlak olub, 290-dan çox mülki şəxs yaralanıb. Bundan əlavə, 2400-dən artıq yaşayış 

binası və mülki obyekt dağıdılıb və ya ciddi ziyan dəyib. 

BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünümüdafiə hüququna əsaslanmaqla 

ölkəmiz Ermənistanı sülhə məcbur etmək məqsədilə əks-hücum əməliyyatları aparmağa məcbur olub. 

Doğma torpaqları uğrunda və yalnız öz ərazisində vuruşan ordumuzun uğurlu əks hücumunu görən 

Ermənistan tərəfi beynəlxalq hüquq normalarına əsasən istifadə olunması qadağan edilmiş kaset bombaları 

ilə dinc şəhər və kəndləri, hərbi əməliyyatlar aparılan yerdən 100 km-dən çox məsafədə olan, ərazisində 

Avropada ən iri bəndli su anbarlarından biri və enerji obyekti yerləşən Mingəçevir şəhərini, Avropanın 

enerji təhlükəsizliyində mühüm rolu oynayan neft kəmərlərini atəşə tutur, ekoloji fəlakət yaratmaq istəyir. 

Ən dəhşətlisi isə təmas xəttindən onlarla kilometr məsafədə yerləşən Gəncə şəhərinin insanların sıx 

məskunlaşdığı hissələrinin xüsusi dəqiqliyi ilə seçilən ballistik raketlərlə gecə yarı dəfələrlə atəşə tutulması 

olub. 

Ermənistan ərazisindən endirilən bu zərbələr nəticəsində beynəlxalq humanitar hüququn 

pozulmasına, dinc sakinlərin həlak olmasına, habelə silahlı münaqişələr zamanı cinayət əmrlərinin 

verilməsinə, terrorizm faktlarına dair Azərbaycanın Baş prokurorluğu tərəfindən onlarla cinayət işi açılıb. 

BMT-nin baş katibi və Avropa İttifaqı yaşayış məntəqələrinə hücumları qınayan bəyanatlarla çıxış 

edərək onların tam qəbuledilməzliyini vurğulayıb, bildiriblər ki, mülki şəxslərin və obyektlərin atəşə 

tutulmasına son qoyulmalıdır. 

Lakin beynəlxalq normalara məhəl qoymayan Ermənistan bu hərəkətlərdən daşınmır, əksinə 

münaqişəyə xarici ölkələrdən olan hərbi muzdluları cəlb edir, qanunsuz silah daşımaları həyata keçirir, 

Azərbaycana qarşı terrora çağırışlar yayır. 
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Müraciətdə nazir yüksək nüfuza malik olan dünya prokurorları birliyinin ədalətin bərpası, insanlıq 

əleyhinə cinayətlərin qarşısının alınması naminə səslərini bütün dünyaya ucaldacaqlarına, habelə 

beynəlxalq hüququn kobud pozulması hallarına qarşı öz səlahiyyətləri çərçivəsində tədbirlər görəcəklərinə 

ümidvar olduğunu bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan ən müasir silahlardan istifadə edərək dünyaya örnək göstərir 

 

[18:53] 21.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq həyata keçirdiyi əks-hücum 

əməliyyatı ilə dünya hərb tarixində yeni səhifə açıb. Dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən hərbçilərin, 

bu sahə üzrə mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan XXI əsrdə müharibə aparmağın parlaq nümunəsini 

ortaya qoyub. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında ekspert, Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin 

sədri Ayaz Mirzəyev bildirib. 

A.Mirzəyev deyib: “Artıq beynəlxalq hərbi dairələrdə də belə bir yanaşma mövcuddur ki, bu 

müharibə ən müasir silahlarla təchiz olunan Azərbaycan Ordusu ilə 2-ci nəsil silahlara sahib Ermənistan 

silahlı qüvvələri arasında olan hərbi əməliyyatdır. Azərbaycan Ordusu tabeliyində olan müasir silahları 

tətbiq etməklə döyüşlərin ilk saatından başlayaraq düşmənə ağır zərbələr endirir. Düşmənin çoxlu sayda 

texnikasını, artilleriya sistemini, ilk olaraq hava hücumundan müdafiə sistemini məhv edir. Onların 

sırasında S-300 raket kompleksi və hətta “Tor-2MK” tipli raket kompleksi də var. Döyüş əməliyyatları 

zamanı düşməndən çoxlu sayda qənimətlər götürülüb - tanklar, piyadaların döyüş maşınları, eləcə də döyüş 

meydanında düşmənin yüzlərlə canlı qüvvəsi məhv edilib. 

Bu gün Azərbaycan Ordusu müharibəni yeni texnoloji yanaşmalar əsasında aparır. Ordumuz 

“minimum itki, maksimum nəticə” prinsipi ilə döyüşür. Bu da onu göstərir ki, ordumuz 15 il müddətində 

hərbi büdcəsini əbəs yerə yüksələn xətt üzrə artırmayıb. Azərbaycan uzun illər ən müasir silahların 

alınması, pilotsuz uçuş sistemlərinin əldə edilməsinə xüsusi diqqət yetirib. Bu kimi addımlar bu gün 

bəhrəsini verir və sözdə deyil, artıq əməldə Azərbaycan Ordusu imkanlarını, döyüş qabiliyyətini sübut edir. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Ordusunun döyüş taktikasını dünyanın ən güclü ordularından birinə sahib 

olan ABŞ da etiraf edir. ABŞ ordusunun Quru Qoşunlarının Baş qərargah rəisi, ordu generalı Ceyms 

MakKonvill mətbuata verdiyi açıqlamada bildirib ki, Azərbaycanın Qarabağda apardığı müharibə 

öyrənilməsi və gələcək doktrinaların, taktikaların dəyişdirilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Amerika 

ordusunun rəsmisi açıq şəkildə bildirib ki, azərbaycanlıların taktikası dünyanın ordu təmsilçilərini tankların 

döyüşdə asan hədəf olması, ləng hərəkət etməsi və ümumiyyətlə, müasir savaşın çox bahalı vasitəsi olması 

ilə bağlı düşünməyə vadar edir. Bununla belə Azərbaycan Ordusu tam hərbi qaydalara uyğun olaraq 

müharibə aparır. 

“Azərbaycan Ordusu konvensional müharibə praktikasını əsas tutmaqla onu yeni elementlərlə - 

yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqini genişləndirmək, “vertikal zərbə” taktikasına (döyüşün müqəddəratının 

həllində dronların rolu) üstünlük vermək, mülki əhaliyə və dinc infrastruktura heç bir zərər vurmamaq və 

dolayı fəaliyyətlər strategiyasından yalnız legitim hərbi hədəflər üçün istifadə etməklə zənginləşdirmiş 

oldu. Yüksək peşəkarlıqla öz vəzifəsini yerinə yetirən Azərbaycan Ordusu hərbi əməliyyatların lokal 

müharibə hüdudlarından kənara çıxmamağa, üçüncü dövlətlərin müdaxiləsinə yol verməməyə və döyüş 

zamanı beynəlxalq qaydalara və normalara əməl etməyə çalışır. 

A.Mirzəyev bildirib ki, rusiyalı hərbi ekspert, “Milli Müdafiə” jurnalının baş redaktoru İqor 

Korotçenko Azərbaycan Ordusunu nəzərdə tutaraq bir ordunun başqa bir ordu ilə döyüşdə silahlardan bu 

qədər yüksək dəqiqliklə istifadə etməsi nümunəsinin dünyanın hələ görmədiyini qeyd edib. Hərbi ekspertin 

qənaətinə görə, hücum dronlarının istifadəsinin miqyası və intensivliyi baxımından Azərbaycanın 

yürütdüyü əməliyyat dünya tarixində ilkdir. Nə ABŞ, nə Rusiya, nə İsrail, nə də dünyanın başqa bir ölkəsi 

döyüş meydanında belə miqyasda dronlardan istifadə etməyib. Bu tip qarşıdurmalarda PUA-lar 

mübahisəsiz-filansız öz üstünlüyünü sübut edir. Eyni zamanda, Azərbaycan PUA-lardan məharətlə istifadə 

etməklə canlı qüvvə itkisini də minimuma endirib. Azərbaycan hərbi uğurlar qazanmaqla, eyni zamanda, 

Dağlıq Qarabağda yaşayan mülki şəxslərin həyatını da qoruyub saxlayır. Başqa sözlə, Qarabağda 

Azərbaycan Ordusunun apardığı müharibə dünya hərb tarixində yeni səhifənin açılmasını şərtləndirib. 

“Dünyanın istənilən nöqtəsində baş verən müharibədə qələbənin təmin olunması üçün bir neçə 

vacib tələblər var: düşünən beyin və vuran əllərdən ibarət canlı qüvvə, müasir texniki imkanlar, davamlı 

hərbi təminat və əhval ruhiyyə... Bu tələblər təmin olunursa, döyüş meydanında uğur mütləq təmin edilir. 

Azərbaycan Ordusunda bunların hamısı var. Əlbəttə ki, bütün bu prosesə peşəkarlıqla liderlik edən Ali Baş 

Komandandır. Məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ildən-ilə hərbi büdcəmiz məqsədyönlü şəkildə 

artırılıb. Nəticə isə göz önündədir. Bu gün döyüş meydanında hər bir vətəndaş formalaşdırılmış hərbi 
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büdcənin bəhrəsini görür, özünün bu prosesdə bilavasitə iştirakına sevinir. Bu gün Azərbaycan Ordusunun 

ən müasir silahlarla təchizatı, döyüş imkanları, peşəkarlıq səviyyəsi və qələbə əzmi o səviyyədədir ki, Ali 

Baş Komandanın bütün döyüş tapşırıqları uğurla icra edilir. 

Azərbaycan Ordusu, şəxsi heyət heç bir çətinliklərdən qorxmur, döyüşmək üçün irəli atılır və 

düşmənin canlı qüvvəsini məhv edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, döyüş bölgəsində minlərlə düşmən cəsədi 

qalıb. Hətta itkilərin çoxluğu səbəbindən qarşı tərəf öz cəsədlərinə də sahib çıxmaq istəmir. Bu gün 

Azərbaycan Ordusunun ən mühüm strateji yüksəklikləri ələ keçirib və bu, bizim üçün yeni imkanlar açır. 

Bu gedişlə qısa müddətdə düşmənin müqavimətinin tam olaraq qırılması və ərazilərimizin hamısının azad 

edilməsinin şahidi olacağıq”, - deyə Ayaz Mirzəyev bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə açıqlamalarının 

riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığı bir daha öz təsdiqini tapır 

 

[18:04] 21.10.2020  

 

“Ermənistanın baş nazirinin münaqişənin diplomatik həlli yoxdur” deyə açıqlaması növbəti dəfə 

onu nümayiş etdirir ki, Ermənistan danışıqlar yolu ilə münaqişənin həllində tamamilə maraqlı deyil. Bu 

açıqlama ilə Ermənistan rəhbərliyi özü etiraf edir ki, Ermənistanın məqsədi Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərini işğal altında saxlamaqdır. Bununla, rəsmi Yerevanın münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə 

açıqlamalarının riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığı bir daha öz təsdiqini tapmış olur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu KİV-ə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

köməkçisi - Prezident Administrasiyası Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, Ermənistanın baş naziri məsuliyyətsiz şəkildə və öz siyasi ambisiyaları 

naminə bütün mülki hakimiyyət orqanlarını, mülki insanları total silahlanmaya çağıraraq hərbi 

əməliyyatlara sövq edir. Ermənistanın bu rəsmi mövqeyi humanitar atəşkəs rejiminin kimin tərəfindən 

pozulmasını sübut edir və regionda vəziyyətin daha da gərginləşməsinə xidmət edir. 

Azərbaycanın Gəncə şəhərini “SCUD” tipli ballistik raketlərlə, digər şəhər və rayonlarının 

sakinlərini raket və artilleriya ilə daim atəşə tutmaq barədə əmr verən şəxs tərəfindən bu kimi açıqlamanın 

verilməsi, əslində, təəccüb doğurmamalıdır. 

Ermənistan baş nazirinin bu açıqlaması iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin Rusiyanın təşəbbüsü ilə 

Moskvaya işgüzar səfərindən dərhal sonraya və ABŞ-ın təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda xarici işlər nazirləri 

səviyyəsində keçiriləcək görüşdən öncəyə təsadüf edir. 

Prezident İlham Əliyev beynəlxalq mediaya verdiyi son müsahibələrində və açıqlamalarında 

Azərbaycanın danışıqlara və münaqişənin diplomatik yollarla həllinə hazırlığını dəfələrlə bəyan edib. 

Azərbaycanın münaqişənin həlli ilə bağlı konstruktiv mövqeyinin fonunda beynəlxalq ictimaiyyət, 

xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Ermənistan rəhbərliyinin bu açıqlamasından nəticə 

çıxarmalıdır. Ermənistan rəhbərliyinin bu açıqlaması, eyni zamanda, münaqişənin diplomatik yolla həlli 

istiqamətində beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən atılan addımlara hörmətsizlikdir. 

Azərbaycan Respublikası BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsasən mövcud yol 

xəritəsinə uyğun olaraq münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibə verib 

 

[17:22] 21.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 21-də 

Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanın və Ermənistanın 

xarici işlər nazirləri cümə günü Vaşinqtona səfər edəcəklər. Bu görüşdən nə gözləyirsiniz? Siz 

üçtərəfli formatda bəzi şərtlərlə danışıqlara hazırsınızmı? 

- Bilirsiniz ki, əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa Ermənistan və Azərbaycan 

arasında olan münaqişənin həll yolunu tapmaq üçün mandatı olan Minsk qrupunun üç həmsədr ölkələridir. 

Ona görə bizim nazirlərimizin bu üç paytaxtda görüşməsi təbiidir. Bu cür görüşlər əvvəllər dəfələrlə 

olmuşdur. Bilirsiniz ki, Moskvaya da səfər edilmişdir, orada da görüş olmuşdur. Beləliklə bu, münaqişənin 

sülh yolu ilə nizamlanması üzrə danışıqların davamıdır. Əlbəttə ki, indi yerdə vəziyyət dəyişmişdir. Satus-

kvo artıq mövcud deyil. Təmas xətti də mövcud deyil. Buna görə, əlbəttə, mən hesab edirəm ki, indi 

Ermənistan rəhbərliyi daha da məntiqli davranmalıdır və işğal edilmiş ərazilərin boşaldılmasına sadiq 

olmalıdır. Beləliklə, bu müzakirələrdə bizim əsas məqsədimiz Ermənistan rəhbərliyinin ərazilərimizin 

boşaldılmasına hazır olub-olmamasını və hazır olduğu təqdirdə bunun nə vaxt baş verəcəyini müəyyən 

etməkdir. 

- Prezident Putin Sizi də Moskvaya dəvət edib? 

- Xeyr. 

- Dəvət olunsaydınız, getməyə hazırsınızmı? 

- Mən dəfələrlə Prezident Putin tərəfindən dəvət olunmuşam və Moskvaya dəfələrlə səfər etmişəm. 

Bəzi illərdə hətta il ərzində bir neçə dəfə səfər etmişəm. Odur ki, bu yüksəksəviyyəli təmasların tərəfdaş 

və qonşu ölkələr arasında olması adət edilmiş bir haldır. Həmçinin Prezident Putin də Azərbaycana 

dəfələrlə səfər edib. 

- Əgər cümə günü nazirlərin görüşündə hər hansı bir irəliləyiş olsa, Moskvada Ermənistanın 

baş nazirinin qatılacağı üçtərəfli görüş keçirilə bilərmi? 

- Bəli, əlbəttə ki, bu, mümkündür, çünki bu növ görüşlər əvvəllər də olmuşdur. Əgər belə bir görüş 

olsa, bu, gündəliyin nədən ibarət olduğundan asılı olacaqdır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın bu hökuməti 

ilə münaqişənin sülh yolu üzrə nizamlanması perspektivləri çox uzaqdır. Çünki Ermənistan rəhbərliyi 

tərəfindən verilmiş çox səmərəsiz və təhrikedici bəyanatlar, edilmiş hərəkətlər, əslində, danışıqları mənasız 

etmişdir. Çünki danışıqlar masasında əsas mövzu həmişə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə 

müvafiq olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin boşaldılması idi. Ermənistanın baş naziri 

“Qarabağ Ermənistandır” bəyan edəndə, Azərbaycanın qondarma “Dağlıq Qarabağ hökuməti” ilə 

danışıqlar aparmalı olduğunu deyəndə, dinc Gəncə şəhərinə ballistik raket zərbəsi vurmaq əmri verəndə 

və Azərbaycanın digər şəhərlərinə gündəlik olaraq hücum edəndə, danışıqları aparmaq üçün o qədər də 

imkan qalmır. Buna görə də biz Ermənistan hökumətinə sübut etməli idik ki, artıq onlar bu cəzasız 

təcavüzkar addımları ata bilməzlər. Biz onların cəzasını yerində veririk, biz ərazilərimizi azad edirik, 

demək olar ki, hər gün mən Ermənistanın işğalından azad olunmuş yeni şəhər və kəndləri elan edirəm. 

Ermənistan döyüş meydanında çox acı məğlubiyyətlə üzləşir. Buna görə də, əlbəttə ki, onlar daha məntiqli 

davranmalıdırlar və birmənalı olaraq ərazilərin işğaldan azad edilməsi baş verir. Biz buna sülh danışıqları 

vasitəsilə nail olmaq istəyirdik. Lakin Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi və təhrikedici addımlarına 

görə bu, mümkün olmamışdır. Buna görə biz indi döyüş meydanında ərazilərimizi azad edirik. 

- Siz ikinci atəşkəsin artıq uğursuz olduğunu, yaxud bitdiyini və döyüşün davam etdiyini 

deyərdiniz? 

- Atəşkəsə nail olmaq üçün ikinci cəhd ona görə uğursuz oldu ki, atəşkəs qüvvəyə mindikdən 2 

dəqiqə sonra onlar atəşkəsi pozdular, onlar yenə də bizim dinc şəhərlərimizə hücum etdilər. Bu səhər saat 

6-dan 8-ə qədər onlar dinc əhalinin yaşadığı və ən çox ziyan görən Tərtər şəhərinə 100-dən çox raket 

atıblar. Onlar bizim hərbi mövqelərimizə hücum edirlər. Onlar artıq azad edilmiş əraziləri yenidən geri 

götürmək istəyirdilər. Bildiyiniz kimi, birinci atəşkəs cəhdindən sonra 24 saatdan az müddətdə onlar 

Ermənistan ərazisindən ballistik raketlə Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəyə hücum etdilər. Bu 
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da hərbi cinayətdir və Ermənistan hökuməti buna görə məsuliyyət daşıyacaq. Beləliklə, onlar atəşkəsi 

pozublar. 

Mən həmişə demişəm ki, atəşkəsə birtərəfli qaydada nail olmaq mümkün deyil. Əgər bizə hücum 

olunursa, biz nəinki özümüzü müdafiə etməliyik, eyni zamanda, əks-hücuma da keçməliyik. Sizə deyə 

bilərəm ki, onlar ikinci dəfə atəşkəsi pozandan sonra biz Zəngilan şəhərini və bir çox kəndləri azad etdik. 

Beləliklə döyüş meydanında nə qədər çox vaxt keçirsə, biz bir o qədər də əraziləri azad edirik. Ona görə 

Ermənistan hökuməti öz davranışı haqqında ciddi düşünməlidir və əgər atəşkəsin səmərəli olmasını 

istəyirsə, birincisi, atəşkəsi pozmamaq, ikincisi, artıq işğaldan azad edilmiş əraziləri geri götürməyə cəhd 

etməmək və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin boşaldılması üçün üzərinə ciddi öhdəlik götürməlidir. 

- Hələ ki, atəşkəs əsirlərin və cəsədlərin mübadiləsi də daxil olmaqla humanitar məqsədlər 

üçün elan edilmişdir. Sizcə bu atəşkəsin, - ola bilsin başqa atəşkəs də olacaqdır, - əsirlərin 

mübadiləsindən sonra bitəcəyi deməkdir? Yəni, bu, qüvvədə olacaq əsaslı atəşkəs, yoxsa, müvəqqəti 

atəşkəs olacaqdır? 

- Bəli, atəşkəs humanitar zəmində elan olunmuşdur. Bildiyiniz kimi, Moskva bəyannaməsində 

substantiv danışıqlara və danışıqlar formatının dəyişməz olaraq qaldığına da istinad var idi. Bu isə 

Ermənistan tərəfindən qondarma “Dağlıq Qarabağ hökumətini” danışıqlara cəlb etmək cəhdlərinin artıq 

olmayacağı deməkdir. Bu, bizim tərəfimizdən və Minsk qrupu tərəfindən rədd edilmişdir. Buna görə, 

əlbəttə, əgər Ermənistan danışıqlara sadiq qalarsa və əraziləri boşaltmaq üçün üzərinə ciddi öhdəlik 

götürərsə, - hansını ki, onlar hələ də elan etməyiblər, - bu halda bu atəşkəs uzunmüddətli olacaqdır. Çünki 

biz bu problemi sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Lakin, əgər onlar resurslarını səfərbər etmək, əlavə əcnəbi 

hərbi yardım almaq və bizə qarşı yeni hücuma keçmək üçün bu atəşkəsdən istifadə etməyə cəhd 

göstərəcəklərsə, əlbəttə, bu atəşkəs uzun müddət davam etməyəcəkdir. Bu, onlardan asılıdır. 

- Beləliklə, danışıqlar masasına oturmaq üçün hər hansı danışıqları aparmadan öncə 

əvvəlcədən Ermənistandan ən azından yeddi rayonun bəzilərini boşaltmağa razılaşmağı tələb 

edəcəksiniz? 

- Onlar bu əraziləri boşaldacağına dair üzərilərinə ciddi öhdəlik götürməlidirlər. Çünki bu, Minsk 

qrupunun vasitəçiliyi ilə iki ölkə arasında razılaşdırılmış əsas prinsiplərin bir hissəsidir. Əsas prinsiplərdə 

deyilir ki, işğal olunmuş ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır, bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz 

işğal olunmuş bütün ərazilərə qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağın ərazisinə, o cümlədən qədim 

Azərbaycan şəhəri olan Şuşanın ərazisinə. Buna görə Ermənistan hökuməti bu prinsiplərə sadiq olduğunu, 

bu əraziləri boşaldacağını açıq şəkildə bəyan etməlidir və bundan sonra əlbəttə ki, danışıqlar başlayacaqdır. 

Biz indi birinci olaraq ərazilərin boşaldılması və sonra danışıqların başlanılması ilə bağlı ilkin şərti irəli 

sürmürük. Biz hazırda Ermənistan tərəfindən, bu zorakılığa və dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərin 

törədilməsinə görə məsul olan şəxsdən, şəxsən baş nazirdən tələb edirik ki, o, Ermənistanın işğal olunmuş 

əraziləri boşaldacağını desin. Bundan sonra əlbəttə ki, münaqişənin nizamlanması döyüş meydanından 

danışıqlar masasına keçəcəkdir. 

- Ermənistan desə ki, onlar ilkin olaraq beş rayonu boşaltmağa hazırdır, Siz danışıqlara 

getməyə hazır olarsınızmı? 

- Azərbaycanın bütün rayonları boşaldılmalıdır. Bütün. Əlbəttə ki, biz vaxt çərçivəsindən danışa 

bilərik və əsas prinsiplərdə vaxt çərçivəsi ilə bağlı müəyyən fikirlər var idi. Hansı mərhələdə rayonların 

birinci, hansı mərhələdə rayonların ikinci hissəsi boşaldılacaq. Beləliklə bunu müzakirə etmək olar. Lakin 

aydındır ki, işğal olunmuş bütün ərazilər qaytarılmalıdır. 

- Bu, əvvəlcədən elan olunmalıdır. 

- Bütün azərbaycanlılar öz qədim torpaqlarına qayıtmalıdır. 

- Rusiyanın müşahidəçi qruplarının göndərilməsinə dair təklifinə və ya beynəlxalq 

müşahidəçilərlə bağlı nə deyərdiniz? 

- Beynəlxalq müşahidəçilər və ya sülhməramlı qüvvələr əsas prinsiplərin bir hissəsidir. Lakin bu, 

sonuncu hissəsidir, ünvanlanmalı olan ən son məsələlərdən biridir və əlbəttə ki, hər iki tərəf, - Azərbaycan 

və Ermənistan bu beynəlxalq müşahidəçilərin və ya sülhməramlıların kim olacağına razılaşmalıdır. Buna 

görə, biz danışıqlar çərçivəsində bu məsələni ciddi müzakirə etməmişik. Hesab edirəm ki, Minsk qrupunun 

həmsədrləri olan üç ölkə, əlbəttə, öz adından bu müşahidəçilərin tərkibi, sayı, onların nə zaman və hara 

göndəriləcəyi ilə bağlı təkliflərini verəcəklər. 

Çünki bu, həm də texniki nöqteyi-nəzərdən vacibdir. Çünki indi döyüş əməliyyatlarının aktiv 

fazasıdır. Bu müşahidəçilər və ya sülhməramlılar harada yerləşdiriləcək? Onların həyatı risk altında ola 
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bilər. Onların mandatı necə olacaq? Onlara mandatı kim verəcək? Aydındır ki, biz bu barədə danışanda, 

Azərbaycan ərazisi barədə danışırıq. Bu, Ermənistanın ərazisi deyil. Ona görə də, əlbəttə ki, bununla bağlı 

həlledici sözü biz deməliyik. Bu səbəbdən, sözsüz ki, bütün bu məsələlərlə məşğul olmaq lazımdır. 

Prinsipcə, biz bunu inkar etmirik. Lakin sözsüz ki, vaxtı gələndə biz öz şərtlərimizi irəli sürəcəyik. 

– Minsk qrupundan söz düşmüşkən, Türkiyə Minsk qrupunu tənqid edərək ona ağılsız deyir. 

Siz bununla razılaşardınız? 

- Mən bu yaxınlarda demişdim ki, Minsk qrupu 30 il ərzində heç bir nəticə əldə etmədi. Eyni 

zamanda, mən dedim ki, biz Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə keçmiş Ermənistan hökumətləri ilə irəliləyişə 

nail ola bilmişdik. Böyük olmasa da, hər halda irəliləyiş idi. Lakin əgər 30 il ərzində bir ölkələr qrupu 

nəticə əldə edə bilmirsə, bu, özü hər şeyi göstərir. Həmçinin Minsk qrupunun həmsədrləri BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Bu ölkələrin iştirakı və bu ölkələrin səsverməsi ilə BMT 

Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrə niyə əməl edilmədiyi sual olunur. Çünki 

Minsk qrupunun həmsədrləri və daimi üzvlər eyni ölkələrdir. Beləliklə, bu, açıq sualdır. 

– Siz Minsk qrupunun həmsədrləri arasında Rusiyanın vasitəçi kimi, aparıcı vasitəçi kimi 

rolu barədə nə deyə bilərsiniz? Siz deyə bilərsiniz ki, Rusiya ədalətli olub? 

- Bilirsiniz, Minsk qrupunun üç həmsədrinin eyni hüquqları və eyni mandatı var. Odur ki, mənim 

bildiyimə görə bu ölkələr arasından lider seçilməyib. Onların hamısı bərabərdir və biz onlara vasitəçi kimi 

baxırıq. Əgər hər hansı bir ölkə vasitəçi rolunu üzərinə götürürsə, bu ölkə neytral olmalıdır. Əgər o, neytral 

deyilsə, vasitəçi ola bilməz. Neytrallıq səviyyəsi, əlbəttə ki, münasib zamanda ünvanlanacaq başqa bir 

məsələdir. Lakin düşünürəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri zorakılığı dayandırmaq və 28 il ərzində 

yerinə yetirilməyən mandatı yerinə yetirmək üçün xüsusilə indi, Ermənistanın döyüş meydanında demək 

olar ki, məğlub olduğu bir vaxtda öz rollarını oynayacaqlar. 

- Siz Türkiyənin Qafqazdakı məsələlərlə bağlı daha çox söz sahibi və bu danışıqlar 

prosesində daha fəal olmağını istəyirsinizmi? 

– Bu, sözsüz ki, Türkiyənin siyasi gündəliyindən asılıdır. Mən Türkiyənin adından danışa 

bilmərəm. Demək istədiyim odur ki, əlbəttə, biz Türkiyənin regional məsələlərdə fəal iştirakına hər zaman 

güclü dəstək veririk. Faktiki olaraq, bu iştirak açıq-aşkardır. Türkiyə indi təkcə bizim regionumuzda deyil, 

Qafqazda deyil, daha geniş coğrafiyada və dünyada mühüm rol oynayır. Bu, reallıqdır və bu, bizim üçün 

çox yaxşı reallıqdır. Çünki Türkiyə bizim üçün qardaş ölkədir, ən yaxın müttəfiqimiz və dostumuzdur. 

Əlbəttə ki, Türkiyə de-fakto, həm də Minsk qrupunun üzvü olaraq hüquqi baxımdan artıq cəlb olunub. 

Mən bir dəfə müsahibələrimdən birində demişdim ki, Türkiyə hətta həmsədr də ola bilərdi. Əgər biz 

həmsədrləri bu gün seçsəydik, Azərbaycan sözsüz ki, Türkiyənin namizədliyini dəstəkləyərdi və əminəm, 

Türkiyə həmsədr olmaqda israr edərdi. Əfsuslar olsun ki, 1992-ci ildə bu, baş vermədi. Beləliklə, bu, 

hüquqi tərəfdir. Praktiki tərəfdən, bildiyiniz kimi, Türkiyə və Rusiyanın prezidentləri, Xarici İşlər nazirləri, 

Müdafiə nazirləri görüşüblər, söhbət aparıblar, bu məsələni müzakirə ediblər. Ona görə də, Ermənistanın 

dediyi kimi, əgər kimsə deyirsə ki, Türkiyə orada olmamalıdır, bu, Ermənistanın işi deyil, Türkiyə artıq 

oradadır və cəlb olunmalıdır, çünki o, sabitlik gətirəcək. Həmçinin düşünürəm ki, Türkiyə Qafqazın 3 

ölkəsi ilə sərhədi olan yeganə ölkədir. Başqa heç bir ölkənin onların hər üçü ilə sərhədi yoxdur. Əlbəttə ki, 

Türkiyə fəal şəkildə cəlb olunmalıdır, Türkiyə cəlb olunub və biz bunu möhkəm dəstəkləyirik. 

– Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Lakin, eyni 

zamanda, orada çox sayda erməni əhalisi var. Siz zəmanət verə bilərsinizmi ki, Azərbaycan nəzarəti 

geri qaytarandan sonra erməni əhali orada təhlükəsiz şəraitdə və bərabər hüquqlarla yaşaya 

biləcək? 

– Bəli, sözsüz ki. Mən münaqişənin bu aktiv fazası ərzində artıq dəfələrlə bununla bağlı bəyanatlar 

vermişəm ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan həmin ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Onların təhlükəsizliyi, 

hüquqları Azərbaycanın digər insanlarının hüquqları kimi tam təmin olunacaq. Sizə deyə bilərəm ki, 

hazırda azərbaycanlıların olmadığı Ermənistandan fərqli olaraq, bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni 

əsilli adam var və Ermənistan əhalisinin 99 faizi etnik ermənilərdir. Beləliklə, orada heç bir milli azlıq 

yaşaya və sağ qala bilməz. Onlar bugünkü Ermənistan Respublikasının ərazisində bir zamanlar yaşayan 

bütün millətləri qovublar. Ən böyük icma azərbaycanlılar idi. XX əsrin əvvəlində İrəvan şəhərinin 

əhalisinin 70 faizi azərbaycanlılar idi. Ermənilər bizim bütün tarixi, dini abidələrimizi dağıdıblar. Onlar 

təkcə İrəvanda deyil, bugünkü Ermənistanın bir çox başqa regionlarında da Azərbaycan mədəniyyətinin 

izlərini siliblər. Yeri gəlmişkən, 1918-ci il mayın 28-də yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, 
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əfsuslar olsun ki, mayın 29-da, - bu, haqq qazandırılması mümkün olmayan böyük bir səhv idi, - İrəvanı 

paytaxt kimi Ermənistana verməyi qərara aldı. Beləliklə, onlar bizim bütün dini və mədəni irsimizi 

dağıdıblar. Onlar bizim məscidlərimizi, abidələrimizi dağıdıblar. Burada - Bakının mərkəzində isə çox 

sayda erməni kitablarının olduğu erməni kilsəsi var. Bu gün Bakıda və Azərbaycanın başqa yerlərində çox 

sayda, minlərlə erməni yaşayır. Sizin orada yaşayan çox sayda erməni ilə bağlı dediyiniz məqama gəlincə, 

bizdə olan məlumata görə, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti də daxil olmaqla, işğal edilmiş ərazinin 

real əhalisi təqribən 65 min nəfərdir. Bu, böyük icma deyil. Lakin müharibədən əvvəl, 1990-cı illərin 

əvvəlində Dağlıq Qarabağda, əsasən Şuşada, həmçinin Xankəndidə, ermənilərin törətdiyi soyqırımının 

qurbanı olan Xocalı şəhərində və bir çox başqa şəhərlərdə 40 mindən çox azərbaycanlı yaşayırdı. Ermənilər 

bizə qarşı etnik təmizləmə həyata keçiriblər. Biz bunu heç vaxt etməmişik. Hətta bu toqquşmalar zamanı 

biz eyni yolla cavab verməmişik. Biz nə Dağlıq Qarabağ ərazisinə, nə də Ermənistan ərazisinə ballistik 

raketlərlə hücum etməmişik. Mən demişdim ki, biz qisas alacağıq, lakin biz qisası döyüş meydanında 

alacağıq. Beləliklə, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər tam əmin ola bilərlər ki, Azərbaycan vətəndaşları olaraq 

onların təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Dağlıq Qarabağdakı cinayətkar xunta kənarlaşdırılandan sonra onlar 

daha yaxşı yaşayacaqlar. Onlar ləyaqətlə yaşayacaqlar, sülh şəraitində yaşayacaqlar və ölkəmizdəki 

istənilən başqa insanlar üçün etdiyimiz kimi, biz onlar üçün də bütün sosial və iqtisadi imtiyazları təmin 

edəcəyik. 

– Dağlıq Qarabağı geri qaytarandan sonra Siz Madrid prinsiplərində qeyd olunduğu kimi, 

onların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna hörmət edəcəksinizmi və referenduma razılıq 

verəcəksinizmi? 

– Xeyr, əlbəttə ki, xeyr. Dağlıq Qarabağda heç bir referendum olmayacaq. Biz bununla heç vaxt 

razılaşmayacağıq. Biz danışıqlar zamanı buna razılıq vermədik və indi ərazinin böyük bir hissəsini geri 

aldığımız bir vaxtda bundan söhbət gedə bilməz. Öz müqəddəratını təyinetməyə gəldikdə, ermənilər artıq 

öz müqəddəratlarını təyin ediblər. Onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Təsəvvür edin, əgər ermənilər 

yaşadıqları hər yerdə öz müqəddəratlarını təyin etsələr nə baş verər, dünyada neçə kiçik Ermənistan olar. 

Bu, əks təsir verən yanaşmadır. Öz müqəddəratını təyinetmə beynəlxalq hüququn mühüm amilidir. Lakin 

o, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. Öz müqəddəratını təyinetmənin müxtəlif növləri var, 

icmaların müxtəlif növləri var. Məsələn, mədəni muxtariyyət ola bilər. Biz Avropanın inkişaf etmiş 

ölkələrində bu nümunələri görürük ki, insanların öz bələdiyyələrində, öz icmalarında müəyyən hüquqları 

var. Azərbaycanın istənilən yerində olduğu kimi, əlbəttə, Azərbaycanda yaşayan ermənilərin də bu 

formada təmasları ola bilər. Lakin biz heç vaxt Azərbaycan ərazisində ikinci Ermənistan dövlətinin 

yaradılmasına icazə verməyəcəyik. Bundan söhbət gedə bilməz. Bir sözlə, referendum olmayacaq, heç 

vaxt. 

- Döyüş meydanından danışarkən, Ermənistanın Liviyada, Suriyada yaşayan erməniləri cəlb 

etdiyinə dair məlumatlar var. Eyni zamanda, QHT, dəqiq desək, Suriya İnsan Haqlarının 

Müşahidəsi Qrupu iddia edir ki, Suriyadan çox sayda etnik türkmən döyüşçü hazırda Sizin 

qüvvələrinizlə birlikdə döyüş meydanındadır. Bu, doğrudur, ya yox? 

– Xeyr, bu, doğru deyil. İlk növbədə, mən bildirmək istərdim ki, Ermənistanın Yaxın Şərqdən 

muzdluları və döyüşçüləri cəlb etməsi faktı sirr deyil. Hətta Ermənistanın baş naziri bunu etiraf edib. Lakin 

o bildirib ki, onlar köklü ermənilərdir. Birincisi, heç kim bilmir onlar köklü ermənilərdir, ya yox. Bizdə 

məlumat var ki, başqa millətlərin nümayəndələri hazırda Ermənistan tərəfdən döyüşür. İkincisi, əgər insan 

etnik ermənidirsə və başqa ölkənin vətəndaşıdırsa, bu, o demək deyil ki, o, muzdlu deyil. Döyüş 

meydanında zərərsizləşdirilənlər arasında Livan pasportu olan, Kanada pasportu olan insanlar var. Bizdə 

Fransa, ABŞ vətəndaşlarının, erməni əsilli, lakin bu ölkələrin vətəndaşları olan şəxslərin, keçmiş sovet 

ölkələrinin vətəndaşlarının, Yaxın Şərq ölkələrinin vətəndaşları ilə birlikdə bizə qarşı döyüşməsinə dair 

dəlillər var. Ermənistan birinci Qarabağ müharibəsində muzdlulardan istifadə edirdi. Bu, sirr deyil. 

Onlardan bəziləri Azərbaycan tərəfindən zərərsizləşdirilib və ermənilər onların şərəfinə böyük abidələr 

ucaldıblar, beynəlxalq terrorçuların şərəfinə abidələr. Bu, Ermənistanın terrorçu dövlət olduğunu göstərir. 

Azərbaycana gəlincə, birincisi, Suriya İnsan Haqlarının Müşahidəsi Qrupu adlandırılan QHT 

etibarlı təşkilat deyil. Biz onların Suriyadakı müharibə ilə bağlı yaydığı çox sayda feyk xəbərləri bilirik. 

Bu, siyasi motivasiyalı olan “QHT”yə etibar, etimad yoxdur. Birincisi, biz kimin maliyyələşdirdiyini 

yoxlamalı, sonra bu şayiələrin arxasında kimin durduğunu öyrənməliyik. İkincisi, bizə heç bir ölkə 

tərəfindən bir dəlil belə təqdim olunmayıb. Yalnız şayiələr, yalnız əsassız bəyanatlar. Mən sübut tələb 

etdim. Dedim yaxşı, biz artıq 20 gündən çoxdur ki, münaqişənin aktiv fazasındayıq, sübutlar haradadır? 
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Bizə dəlil təqdim edin. Heç bir sübut yoxdur. Ona görə də, bu şayiələrə son qoyulmalıdır. Azərbaycan özü 

döyüşür. Bizim heç bir xarici döyüşçüyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim kifayət qədər insanlarımız, nizami 

ordumuzda kifayət qədər əsgər və zabitlərimiz var. Əhalimizin sayı 10 milyon nəfərdir. Əgər bizim əlavə 

döyüşçüyə ehtiyacımız olsa, səfərbərlik elan edərik, cəlb edərik. Beləliklə, buna ehtiyac yoxdur. Bu, 

tamamilə yanlış məlumatdır. 

– Sizin dəfələrlə dediyiniz kimi, heç bir mücahid, hətta heç bir türkmən yoxdur? 

– Xeyr, başqa ölkələrdən gəlmiş Azərbaycan əsilli insanlar ola bilər. Biz bunu istisna etmirik. 

Çünki bizdə çox sayda könüllülər var. İnsanlar könüllü şəkildə öz ölkələrini müdafiə etmək istəyə bilər. 

Biz istisna edə bilmərik ki, başqa ölkələrdən Azərbaycan əsilli insanlar gəlir. Lakin bu, təqdim olunduğu 

kimi deyil ki, Azərbaycan döyüşmək üçün terrorçuları dəvət edib. Bu, yanlış məlumatdır. 

– Siz Azərbaycan əsilli həmin könüllülərdən xəbərdarsınız? 

– Mən dedim ki, istisna etmirəm. Ola bilər. Lakin biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan gəlib 

tarixi Vətəni uğrunda döyüşmək üçün çox sayda müraciət, çox sayda məktub alırıq. Lakin bizim 

mövqeyimiz belədir ki, buna ehtiyacımız yoxdur. Döyüş meydanında kifayət qədər insanımız var. 

– Yaponiya şirkətləri Azərbaycanın neft kəməri layihələrinə qoşulub. Onlar burada 

investordur. Sizin kəmərlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığınız varmı? Bu yaxınlarda, bu il 

ərzində açılması planlaşdırılan TAP kəmərinin təxirə salınması riski varmı? 

– Xeyr, TAP kəməri ilə bağlı hər şey qrafikə uyğun gedir. Bu, artıq edilib. TAP-ın rəsmi açılışı ola 

bilsin ki, ayların deyil, əlavə bir neçə həftənin işidir. Kəmərdə hər şey hazırdır. Bakıdan Avropaya tarixi 

kəmər tamamlanıb. Bizim digər kəmərlərimizə, xüsusilə neft-qaz kəmərlərinə gəlincə, Azərbaycan 

ərazisində bütün bu illər ərzində, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın istismara verildiyi 2006-cı ildən bu yana bizdə 

heç bir hadisə baş verməyib. Bizim kəmərlərimiz bizim ərazimizdə lazımi qaydada qorunur. Lakin, əlbəttə, 

biz Ermənistanın rəsmi nümayəndələrindən hədələr eşitmişik ki, onlar bizim kəmərlərimizə hücum 

edəcəklər, neft-qaz nəqli üçün mühüm olan Səngəçal terminalına hücum edəcəklər. Lakin bu da onların 

terrorçu xislətinin bir hissəsidir. Çünki onlar açıq şəkildə bəyan edirlər ki, mülki infrastruktura hücum 

edəcəklər. Əlbəttə ki, əgər onlar bunu etsə, peşman olacaqlar. Çünki bizim tərəfimizdən və həmçinin enerji 

təhlükəsizliyinin bir hissəsini Azərbaycandan təmin edən ölkələr tərəfindən sərt şəkildə 

cəzalandırılacaqlar. Həmin ölkələrin reaksiyası necə olacaq? Bu kəmərlərə milyardlarla dollar investisiya 

yatırılıb. Beynəlxalq banklar, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, 

Avropa İnvestisiya Bankı və başqaları kimi bütün aparıcı beynəlxalq banklar investisiya yatırıb. Ona görə 

də, Ermənistan rəhbərliyi bu cür variant barədə yaxşı düşünməlidir. Əlbəttə, qeyd etdiyim kimi, 

Azərbaycan özü onları sərt şəkildə cəzalandıracaq və mən düşünmürəm ki, onlar bunu, daha bir müharibə 

cinayətini etməyə cürət göstərəcəklər. 

– Sizinlə görüşmək imkanımız çox nadir hallarda olduğundan, icazə verin, ümumilikdə, 

ölkənin gələcəyi ilə bağlı bir neçə sual verim. 

– Bəli, buyurun. 

- Azərbaycan dünyada sənaye üsulu ilə neft istehsal edən ilk ölkədir. 

- Bəli, doğrudur. 

- Sizcə, ölkə postneft dövrünə necə keçəcək? Yaponiya şirkətlərinin bunda iştirakına dair 

Sizin hansısa gözləntiləriniz varmı? 

– Bəli, əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi ilə bağlı gündəliyimiz var və bu proses 

uğurla davam edir. Hətta baxmayaraq ki, bu il ümumi daxili məhsulumuz aşağı düşür - çox ciddi deyil, 

indiyədək geriləmə 4 faizdən aşağı olub. Bəzi başqa ölkələrlə müqayisədə bu, pis nəticə deyil. Lakin qeyri-

neft sənayesinə gəldikdə, bizdə artım var. Bu, onu göstərir ki, bizim şaxələndirmə proqramımız çox uğurla 

icra olunur. Sənaye, biznes imkanları, turizm, innovasiya sektoru və kənd təsərrüfatı, əlbəttə ki, 

pandemiyadan əvvəl sürətlə inkişaf edirdi. Əlbəttə ki, əsas məsələyə gəlincə, biz indi Azərbaycanın öz 

ərazilərini azad etdiyini görürük. Biz, ilk olaraq, on minlərlə hektar torpağı su ilə təchiz edəcək çox mühüm 

su anbarını azad etdik. Ermənistan faktiki olaraq bizə qarşı ekoloji terror törədib. Onlar Tərtər çayının 

qabağını bağlayırdılar və beləliklə, yüz minlərlə hektar torpaq su ilə təchiz olunmurdu. Onlar bunu yayda, 

insanların ehtiyacı olanda bağlayırdılar və qışda açırdılar, bu isə daşqına səbəb olurdu. Beləliklə, 

Ermənistanın terrorçu xisləti hər addımdadır. Biz əraziləri geri qaytarandan sonra, - bu, müxtəlif məhsullar 

becərmək, mal-qara saxlamaq üçün çox münbit torpaqlardır, - əlbəttə ki, bu, kənd təsərrüfatımızın 

inkişafına yeni təkan verəcək. Biz ərazilərin azad edilməsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatımızın gələcək 

inkişafını artıq planlaşdırmağa başlamışıq. Əlbəttə, düşünürük ki, insan kapitalına investisiyalar bizə 
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inkişaf üçün yaxşı imkanlar yaradacaq. Çünki bir gün neft və qaz tükənəcək, baxmayaraq ki, bizim 

ehtiyatlarımız çox böyükdür. Biz böyük həcmdə təbii qaz ixrac etməyə yenicə başlamışıq və neft istehsalı 

sahəsi qarşıdakı onilliklərdə, ümumilikdə, sabit olacaq. Lakin, əlbəttə ki, qeyri-neft sektoru prioritetdir. 

Yaponiya şirkətlərinə gəlincə, onlar burada enerji sahəsində çox fəaldırlar. Yaponiya banklarından 

alınan kreditlərlə biz Bakıda iki böyük elektrik stansiyası tikmişik. Onların gücü 800 meqavata yaxındır. 

Beləliklə, bu elektrik stansiyaları istehlakımızın və ixracımızın əhəmiyyətli hissəsini təmin edir. Yeri 

gəlmişkən, biz həm də elektrik enerjisini ixrac edirik. Biz Yaponiya şirkətlərini hazırda prioritetlərdən biri 

olan bərpaedilən enerji sahəsində görmək istəyirik. Biz artıq bəzi investorlarla ilkin razılaşmalar 

imzalamışıq. Beləliklə, əminik ki, çox ümidverici olan və xüsusilə Abşeron yarımadasında günəş və çoxlu 

külək sayəsində potensialı olan bu sahədə və bir çox başqa sahələrdə əməkdaşlıq olacaq. Bu gün Yaponiya 

şirkətləri ilə avadanlıq, maşınqayırma, texnologiya, eləcə də kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığımız 

var. Biz Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı iqtisadi əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunuq. 

– Siyasi islahatlar barədə nə deyə bilərsiniz? Əsasən Qərb ölkələri tərəfindən tənqidlər var 

ki, Siz özünüz atanızdan sonra hakimiyyətə gəlmisiniz, indi xanımınız Birinci vitse-prezidentdir. Siz 

demokratiyanı təşviq etməyə, müxalifətə hakimiyyətə yol açmağa hazırsınızmı? 

– Düşünürəm ki, ölkədə demokratik inkişaf müsbət məcrada gedir. Azərbaycanda bütün əsas 

azadlıqlar təmin olunub, siyasi fəaliyyət azadlığı, media azadlığı, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, 

dini etiqad azadlığı. Bununla bağlı məhdudiyyət yoxdur. Yeri gəlmişkən, bizdə internet azaddır. Bizi tənqid 

etməyə çalışanlar şayiələr yaymaqdan, Azərbaycanın guya demokratiya sahəsindəki çatışmazlıqlarını 

siyasi məqsədlər üçün, siyasi təzyiq məqsədilə istifadə etməkdənsə, məzmuna baxmalıdırlar. İndi mən yeni 

siyasi islahatlar proqramını təqdim etmişəm, o, bütün siyasi partiyaların mütləq əksəriyyəti tərəfindən 

dəstəklənib. Yeri gəlmişkən, bu, toqquşmalardan əvvəl olub. İndi, əlbəttə ki, siyasi partiyaların mütləq 

əksəriyyəti işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması ilə bağlı mənim yürütdüyüm siyasəti tam dəstəkləyir. 

Cəmi iki partiya bu prosesdə iştirak etmir. Cəmi iki partiya Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə çıxış 

edir. Bunlar Xalq Cəbhəsi partiyası və Müsavat partiyasıdır. Yeri gəlmişkən, bu iki partiya mənim siyasi 

dialoqla bağlı təklifimi qəbul etmədi. Mən bu təklifi bir neçə ay bundan əvvəl etmişdim. Mən demişdim 

ki, bizim normal dialoqa ehtiyacımız var, hökumətlə müxalifət arasında, aparıcı partiya ilə digər partiyalar 

arasında normal, sivil münasibətlərə ehtiyacımız var. İndi zənnimcə, 50 və ya ondan da çox partiya bunu 

dəstəklədi. Biz siyasi dialoqun çox aktiv fazasındayıq. 

Yalnız iki partiya, birbaşa maliyyələşdirməsi kənardan gələn, həmişə Azərbaycanın milli 

maraqlarına qarşı çıxan, Ermənistanın ərazilərimizi işğal etdiyi zaman - 1992-1993-cü illərdə 

hakimiyyətdə olduqları üçün ərazilərimizin itirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan bu iki partiya, Xalq 

Cəbhəsi və Müsavat. Ərazilərin itirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan o insanlar bu gün həmin partiyaların 

demək olar ki, 30 ildir rəhbərləridir. Heç kim demokratiyadan danışmır, heç kim onların bu vəzifədə demək 

olar ki, 30 il ərzində necə qaldıqları barədə danışmır. Buna görə bizi tənqid etmək istəyənlər yaxşı olardı 

ki, güzgüyə baxsınlar. Bizim gözümüzün önündə, beynəlxalq ictimaiyyətin gözü önündə dırnaqarası 

demokratiyalarda nümayişlərin necə dağıdıldığını, insanların mitinqlərdə necə öldürüldüyünü, 

yaralandığını, xəsarət aldıqlarını görürük. Biz bunları hər həftə görürük. Etirazçıları dağıtmaq üçün polisin 

itlərdən və atlardan necə istifadə etməsini görürük. Siz bunu Azərbaycanda görməyəcəksiniz, heç vaxt. 

Buna görə bizi tənqid edənlər, yaxşı olardı ki, öz işləri ilə məşğul olsunlar. O ki qaldı, sizin mənim atamın 

davamçısı kimi dediklərinizə, bəli, bu, həqiqətdir. Lakin mən atamın xələfi olmamışdan əvvəl uzun illər 

idi, 1995-ci ildən 2003-cü ilə kimi parlamentin üzvü idim. 1997-ci ildən bəri mən Milli Olimpiya 

Komitəsinin prezidentiyəm. Mən aparıcı siyasi partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini və 

sədrin birinci müavini olmuşdum və Baş Nazir olmuşdum. Beləliklə, mənim siyasi karyeram beynəlxalq 

müşahidəçilərə məlumdur və əlbəttə ki, onlar bunun onların təqdim etmək istədiyi kimi olmadığını bilirlər. 

Xələf olmaq haqqında danışdıqda, niyə heç kim Buş ailəsi, onların bir-birinin necə davamçısı olması 

haqqında danışmır? Niyə heç kim Klinton ailəsi haqqında, xanımın dövlət katibi və sonra da prezident 

namizədi olması haqqında danışmır və bunun kimi bir çox hallar var. Bu məsələni qaldırmazdan əvvəl, 

qoy, onlar özlərinə baxsınlar. Xanımıma gəldikdə, mənim xanımım 2005-ci ildən bəri parlamentin üzvü 

olmuşdur. O, sosial və humanitar sahələrlə bağlı olan məsələlərdə çox fəal idi. O, Qafqazda ən böyük 

qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti olub və olmağa davam edir. Onun 

azərbaycanlılar arasında güclü dəstəyi var. Siz küçədə istənilən şəxsdən soruşa və onların onu necə 

sevdiyini və dəstəklədiyini görə bilərsiniz. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini olub və olmağa 

davam edir. Buna görə də onun siyasi karyerası qəfil baş verən hadisələrdən ibarət olmamışdır. Sizə deyə 
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bilərəm ki, mən ona bu vəzifəni təklif etdikdə, o, bunu o qədər də sevinclə qarşılamamışdır. Sizə deyə 

bilərəm ki, ola bilsin mən bunu ilk dəfə deyirəm, onu inandırmaq üçün çoxlu vaxtım getdi və mənim 

arqumentlərim var idi və o, istəmirdi. O, tamamilə sosial və humanitar məsələlərlə məşğuldur və on 

minlərlə insana yardım edir. Lakin o, bunu hər hansı bir piarsız, reklamsız və elansız edir. Beləliklə, o, 

xalqımızın qürur duyduğu bir şəxsdir. 

–Siz söz azadlığı və interneti qeyd etdiniz. Lakin sosial şəbəkə sistemlərində bəzi 

məhdudiyyətlər var. 

- Bunlar müvəqqəti məhdudiyyətlərdir. Bu məhdudiyyətlər toqquşmalar başladıqdan sonra tətbiq 

olunmuşdur. Biz xalqımıza elan etdik ki, bu, milli təhlükəsizlik məsələləridir, çünki biz belə bir vaxtda 

informasiya sistemimizi erməni təxribatından qorumalıyıq. Beləliklə, bu, müvəqqəti səciyyə daşıyır. 

Toqquşmaların aktiv fazası bitən kimi bütün bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaqdır. Lakin sizə deyə 

bilərəm ki, internetin əhatə dairəsi çox yüksəkdir və azərbaycanlıların 80 faizdən çoxu internet 

istifadəçiləridir. Beləliklə, bu, yalnız müvəqqəti xarakter daşıyır. 

- Zati-aliləri, icazə verin, söhbətimizi sonuncu sualla yekunlaşdırım. Gəlin, ümidverici bir 

məqamla bitirək. Sizin münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına ümidiniz varmı? Sülh Ermənistan 

və Azərbaycana nə verə bilər? Çünki Ermənistan dənizə çıxışı olmayan ölkədir, sərhəd burada 

qapalıdır, Türkiyə tərəfində sərhəd qapalıdır, onların iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayır. Sülh iki ölkəyə 

nə verə bilər? 

- Bəli, əlbəttə ki, sülh regiondakı vəziyyəti tamamilə dəyişəcək. Üç Qafqaz ölkəsinin əməkdaşlıq 

edəcəyi vaxtı görməyi ümid edirəm. İndi məsələn, Azərbaycan və Gürcüstan arasında əməkdaşlıq 

səviyyəsi çox yüksəkdir. Biz strateji tərəfdaşıq və bizim Gürcüstanın hazırkı hökuməti ilə mükəmməl 

əlaqələrimiz var. Biz bir-birimizi dəstəkləyirik, biz yaxşı qonşu və dostuq. Baxın, biz birlikdə nə qədər 

layihə icra etmişik, neftin nəqli, qazın nəqli, elektrik enerjisinin nəqli, dəmir yolu bağlantısı, Bakı-Tbilisi-

Qars, Bakı-Tbilisi Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, TANAP və bir çox başqa layihələr. Azərbaycan, 

zənnimcə, Gürcüstanda Türkiyə ilə birlikdə birinci və ya ikinci ən böyük investordur. Birinci və ya ikinci 

ən böyük vergi ödəyicisidir. Yeri gəlmişkən, 1990-cı illərin ortalarında, boru kəmərinin tikintisi məsələsi 

müzakirə olunanda Qərbdən bu boru kəmərinin Ermənistandan keçməsi ilə bağlı bəzi təkliflər var idi. 

Lakin belə olan halda Ermənistan əraziləri boşaltmalı idi və belə olduqda boru kəməri Azərbaycandan 

Ermənistana, sonra Naxçıvana və oradan Türkiyəyə keçə bilərdi. Bu, ən qısa marşrut idi. Xəritəyə 

baxsanız, siz boru kəmərinin keçdiyi marşrutu görəcəksiniz. Ermənistandan yan keçmək üçün o, bu cür 

çəkilib. Lakin ermənilər düşünürdü ki, biz bu boru kəmərini inşa edə bilməyəcəyik. Ona görə onlar yox 

dedilər. Hesab edirəm ki, indi onlar buna çox peşmandırlar. İşğala görə onlar dalana dirəniblər. Onlar hesab 

edirdilər ki, biz boru kəmərlərini, dəmir yollarını inşa edə bilməyəcəyik. Onlar həmişə Qars-Gümrü dəmir 

yolunun istismarını dəstəkləyirdilər. Bu dəmir yolu mövcud idi, lakin Ermənistanın işğalına görə bizim 

qardaş Türkiyə onu bağlamışdır. Beləliklə, əslində, Ermənistanın dənizə çıxışı var, lakin Azərbaycana qarşı 

təcavüzə və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarına görə onların Türkiyə ilə sərhədi yoxdur. Bəlkə siz bilmirsiniz, 

lakin onların konstitusiyasında Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları yer alır. Türkiyə kimi qüdrətli ölkəyə qarşı 

ərazi iddialarına indiki vaxtda malik olmaq üçün gərək ağılsız olasan. Lakin bu, onların ideologiyasının 

mahiyyətidir. Danışıqlar aparılan zamanı əvvəlki Ermənistan hökumətinə mesajlar göndərilmişdir ki, onlar 

işğala son qoyduğu təqdirdə Azərbaycan Dağlıq Qarabağda müxtəlif sosial və iqtisadi layihələri icra edə 

bilər. Bu mesajlar Minsk qrupunun həmsədrləri vasitəsilə Ermənistanın əvvəlki prezidentlərinə 

göndərilmişdir və onlar bunları rədd etmişdir. Bu gün Dağlıq Qarabağda insanlar yoxsulluq içində 

yaşayırlar. Bilirsiniz, orada tam işsizlik, yoxsulluq hökm sürür və infrastruktur dağıdılıb. Biz sərmayə 

yatırmağa hazır idik. Lakin biz dedik ki, əraziləri boşaldın və biz sizə kömək edərik. Bu gün biz özümüz 

əraziləri azad etdikdə, əlbəttə ki, biz o insanlara, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə və sözsüz ki, bu 

ərazini yenidən qurmaq üçün qayıdacaq azərbaycanlılara kömək edəcəyik. Lakin əgər Ermənistan 

konstruktiv addımlar atsa və əraziləri boşaltsa, əlbəttə ki, biz bütün kommunikasiyaları açacağıq. Mən 

bilirəm, həmçinin Türkiyə hökumətinin mövqeyi barədə də eşitmişəm ki, onlar da Ermənistanın əraziləri 

boşaltdığı təqdirdə kommunikasiyaları açacaqlar. Onda Cənubi Qafqazda vəziyyət tamamilə dəyişəcəkdir. 

- Cənab Ərdoğan bu niyyəti barədə Sizə bir şey deyibmi? 

- Ola bilsin biz bunu birbaşa müzakirə etməmişik. Lakin, əlbəttə, biz bilirik ki, belə bir mövqe var. 

Ermənistan-Türkiyə sərhədi işğala görə bağlıdır. İşğala son qoyulsa, sərhəd açılacaq. Bu, Türkiyə 

hökumətinin rəsmi mövqeyidir və ermənilər bunu bilirlər. Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri 

normallaşdırmadan Ermənistanın gələcəyi yoxdur. Çünki bazar kiçikdir və daha da kiçilir, əhali azalır, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2062 
 

miqrasiya çox yüksəkdir. Bizdə olan məlumata görə, bu gün Ermənistanda real əhalinin sayı iki milyondan 

azdır, iki milyondan az və o, daha da azalacaq, çünki iş yoxdur, xüsusilə indi, onlar, necə deyərlər, işğal 

olunmuş çox məhsuldar torpaqlardan məhrum olduqda. Siz səmadan çəkilmiş təsvirlərə baxsanız, onların 

bizim torpaqlardan qeyri-qanuni məhsullar üçün necə istifadə etdiklərini görərsiniz. Onlar nəinki bizim 

torpağımızdan, Kəlbəcərdə bizim qızıl mədənlərindən istifadə edirlər. Fəaliyyətlərini dayandırmadığı 

təqdirdə, orada bizim məhkəməyə verəcəyimiz əcnəbi şirkətlər var. Yeri gəlmişkən, onlar istənilən halda 

tezliklə fəaliyyətlərini dayandıracaqlar. Beləliklə, bu mühüm kənd təsərrüfatı seqmentindən məhrum 

olduqlarına görə onlar hətta daha çox problemlərdən əziyyət çəkəcəklər və tənəzzülə uğrayacaqlar, biz isə 

inkişaf edəcəyik. Bizim əhalimiz artır. Türkiyənin əhalisi 83 milyondur, Azərbaycanın əhalisi 10 

milyondur, Ermənistanın əhalisi isə iki milyondan azdır. Onlar məntiqli olmadığı təqdirdə, işğala son 

qoymadığı təqdirdə burada 10 il, 20 il, 50 ildən sonra necə yaşayacaqları haqqında düşünməlidirlər. Onlar 

artıq bu təcavüzə son qoymalıdırlar. Biz döyüş meydanında onlara kimin kim olduğunu göstərdik. Onların 

“cəsur ordusu” haqqında bütün mifləri, sadəcə, bir növ feyk idi. Onların ordusu qaçır. Biz onları məğlub 

edirik. Biz onlara qalib gəlirik və onlar bizim torpaqlardan çıxana kimi bunu etməyə davam edəcəyik. 

-Bu imkana görə çox sağ olun. Bakıda olmaq həmişə bizdə məmnunluq hissi oyadır. 

- Təşəkkür edirəm. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycandan dünyaya örnək hərbi əməliyyat: 5-ci nəsil müharibə 

 

[16:13] 21.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq həyata keçirdiyi əks-hücum 

əməliyyatı ilə dünya hərb tarixində yeni səhifə açıb. Dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən hərbçilərin, 

bu sahə üzrə mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan XXI əsrdə müharibə aparmağın parlaq nümunəsini 

ortaya qoyub. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında ekspert, Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin 

sədri Ayaz Mirzəyev bildirib. 

A.Mirzəyev deyib: “Artıq beynəlxalq hərbi dairələrdə də belə bir yanaşma mövcuddur ki, bu 

müharibə 5-ci nəsil silahlarla təchiz olunan Azərbaycan Ordusu ilə 2-ci nəsil silahlara sahib Ermənistan 

silahlı qüvvələri arasında olan hərbi əməliyyatdır. Azərbaycan Ordusu tabeliyində olan müasir silahları 

tətbiq etməklə döyüşlərin ilk saatından başlayaraq düşmənə ağır zərbələr endirir. Düşmənin çoxlu sayda 

texnikasını, artilleriya sistemini, ilk olaraq hava hücumundan müdafiə sistemini məhv edir. Onların 

sırasında S-300 raket kompleksi və hətta “Tor-2MK” tipli raket kompleksi də var. Döyüş əməliyyatları 

zamanı düşməndən çoxlu sayda qənimətlər götürülüb - tanklar, piyadaların döyüş maşınları, eləcə də döyüş 

meydanında düşmənin yüzlərlə canlı qüvvəsi məhv edilib. 

Bu gün Azərbaycan Ordusu müharibəni yeni texnoloji yanaşmalar əsasında aparır. Ordumuz 

“minimum itki, maksimum nəticə” prinsipi ilə döyüşür. Bu da onu göstərir ki, ordumuz 15 il müddətində 

hərbi büdcəsini əbəs yerə yüksələn xətt üzrə artırmayıb. Azərbaycan uzun illər ən müasir silahların 

alınması, pilotsuz uçuş sistemlərinin əldə edilməsinə xüsusi diqqət yetirib. Bu kimi addımlar bu gün 

bəhrəsini verir və sözdə deyil, artıq əməldə Azərbaycan Ordusu imkanlarını, döyüş qabiliyyətini sübut edir. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Ordusunun döyüş taktikasını dünyanın ən güclü ordularından birinə sahib 

olan ABŞ da etiraf edir. ABŞ ordusunun Quru Qoşunlarının Baş qərargah rəisi, ordu generalı Ceyms 

MakKonvill mətbuata verdiyi açıqlamada bildirib ki, Azərbaycanın Qarabağda apardığı müharibə 

öyrənilməsi və gələcək doktrinaların, taktikaların dəyişdirilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Amerika 

ordusunun rəsmisi açıq şəkildə bildirib ki, azərbaycanlıların taktikası dünyanın ordu təmsilçilərini tankların 

döyüşdə asan hədəf olması, ləng hərəkət etməsi və ümumiyyətlə, müasir savaşın çox bahalı vasitəsi olması 

ilə bağlı düşünməyə vadar edir. Bununla belə Azərbaycan Ordusu tam hərbi qaydalara uyğun olaraq 

müharibə aparır. 

“Azərbaycan Ordusu konvensional müharibə praktikasını əsas tutmaqla onu yeni elementlərlə - 

yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqini genişləndirmək, “vertikal zərbə” taktikasına (döyüşün müqəddəratının 

həllində dronların rolu) üstünlük vermək, mülki əhaliyə və dinc infrastruktura heç bir zərər vurmamaq və 

dolayı fəaliyyətlər strategiyasından yalnız legitim hərbi hədəflər üçün istifadə etməklə zənginləşdirmiş 

oldu. Yüksək peşəkarlıqla öz vəzifəsini yerinə yetirən Azərbaycan Ordusu hərbi əməliyyatların lokal 

müharibə hüdudlarından kənara çıxmamağa, üçüncü dövlətlərin müdaxiləsinə yol verməməyə və döyüş 

zamanı beynəlxalq qaydalara və normalara əməl etməyə çalışır. 

A.Mirzəyev bildirib ki, rusiyalı hərbi ekspert, “Milli Müdafiə” jurnalının baş redaktoru İqor 

Korotçenko Azərbaycan Ordusunu nəzərdə tutaraq bir ordunun başqa bir ordu ilə döyüşdə silahlardan bu 

qədər yüksək dəqiqliklə istifadə etməsi nümunəsinin dünyanın hələ görmədiyini qeyd edib. Hərbi ekspertin 

qənaətinə görə, hücum dronlarının istifadəsinin miqyası və intensivliyi baxımından Azərbaycanın 

yürütdüyü əməliyyat dünya tarixində ilkdir. Nə ABŞ, nə Rusiya, nə İsrail, nə də dünyanın başqa bir ölkəsi 

döyüş meydanında belə miqyasda dronlardan istifadə etməyib. Bu tip qarşıdurmalarda PUA-lar 

mübahisəsiz-filansız öz üstünlüyünü sübut edir. Eyni zamanda, Azərbaycan PUA-lardan məharətlə istifadə 

etməklə canlı qüvvə itkisini də minimuma endirib. Azərbaycan hərbi uğurlar qazanmaqla, eyni zamanda, 

Dağlıq Qarabağda yaşayan mülki şəxslərin həyatını da qoruyub saxlayır. Başqa sözlə, Qarabağda 

Azərbaycan Ordusunun apardığı müharibə dünya hərb tarixində yeni səhifənin açılmasını şərtləndirib. 

“Dünyanın istənilən nöqtəsində baş verən müharibədə qələbənin təmin olunması üçün bir neçə 

vacib tələblər var: düşünən beyin və vuran əllərdən ibarət canlı qüvvə, müasir texniki imkanlar, davamlı 

hərbi təminat və əhval ruhiyyə... Bu tələblər təmin olunursa, döyüş meydanında uğur mütləq təmin edilir. 

Azərbaycan Ordusunda bunların hamısı var. Əlbəttə ki, bütün bu prosesə peşəkarlıqla liderlik edən Ali Baş 

Komandandır. Məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ildən-ilə hərbi büdcəmiz məqsədyönlü şəkildə 

artırılıb. Nəticə isə göz önündədir. Bu gün döyüş meydanında hər bir vətəndaş formalaşdırılmış hərbi 
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büdcənin bəhrəsini görür, özünün bu prosesdə bilavasitə iştirakına sevinir. Bu gün Azərbaycan Ordusunun 

ən müasir silahlarla təchizatı, döyüş imkanları, peşəkarlıq səviyyəsi və qələbə əzmi o səviyyədədir ki, Ali 

Baş Komandanın bütün döyüş tapşırıqları uğurla icra edilir. 

Azərbaycan Ordusu, şəxsi heyət heç bir çətinliklərdən qorxmur, döyüşmək üçün irəli atılır və 

düşmənin canlı qüvvəsini məhv edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, döyüş bölgəsində minlərlə düşmən cəsədi 

qalıb. Hətta itkilərin çoxluğu səbəbindən qarşı tərəf öz cəsədlərinə də sahib çıxmaq istəmir. Bu gün 

Azərbaycan Ordusunun ən mühüm strateji yüksəklikləri ələ keçirib və bu, bizim üçün yeni imkanlar açır. 

Bu gedişlə qısa müddətdə düşmənin müqavimətinin tam olaraq qırılması və ərazilərimizin hamısının azad 

edilməsinin şahidi olacağıq”, - deyə Ayaz Mirzəyev bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini 

dəstəkləyir 

 

[15:36] 21.10.2020 

 

Xarici ölkələrin parlament nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri cəbhə xəttində 

gedən döyüşlərlə bağlı bəyanatlar verməkdə davam edirlər. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Macarıstan 

Milli Assambleyasının Sədri Laslo Köver, Macarıstan-Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri Atilla Tilki 

Ermənistan hərbi qüvvələrinin humanitar atəşkəsi pozaraq Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə 

tutmasını pisləyib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Azərbaycana öz dəstəyini ifadə 

ediblər. 

Həmçinin Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin 

həmsədri Marina Kalyurand öz müraciətində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh 

yolu ilə, beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri çərçivəsində, BMT Nizamnaməsi və ATƏT-in Helsinki 

Yekun Aktı əsasında həllinə tərəfdar olduğunu bildirib. 

Özbəkistan Ali Məclisinin Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Alişer Kadırovun məktubunda 

da Ermənistanın Azərbaycana qarşı son təxribatları, Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizin ikinci böyük 

şəhəri olan Gəncəni, orada yaşayan dinc əhalini artilleriya və raket atəşinə tutması, mülki obyektlərin 

hədəfə alınması şiddətlə qınanılır, Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum tədbirləri təqdir 

edilir. Münaqişənin sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə dəstək ifadə olunur. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş meydanında atıb-qaçdığı hərbi texnikaların görüntülərini yayıb  

 

[15:01] 21.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş meydanında atıb-qaçdığı, 

həmçinin bölmələrimiz tərəfindən məhv edilən növbəti hərbi texnikaların görüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması 

məqsədilə videoçarx hazırlanıb 

 

[14:42] 21.10.2020  

 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılması məqsədilə Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın təşəbbüsü, deputatların və parlament 

aparatının Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə videoçarx hazırlanıb. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

videoçarxda deputatların və parlament aparatının əməkdaşlarının 22 xarici dildə müraciəti yer alır. 

 

AZƏRTAC 
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AZƏRTAC Ermənistanın Gəncəyə qanlı terror hücumları ilə bağlı dünyanın aparıcı xəbər 

agentliklərinə müraciət ünvanlayıb 

 

[13:15] 21.10.2020  

 

AZƏRTAC Ermənistanın müharibə cinayətləri, xüsusən cəbhə zonasından xeyli uzaqda yerləşən, 

ərazisində heç bir hərbi obyekt olmayan Gəncə şəhərinə və digər yaşayış məntəqələrinə terror hücumları 

ilə bağlı beynəlxalq və regional xəbər agentlikləri təşkilatlarının üzvü olan agentliklərin rəhbərlərinə 

müraciət ünvanlayıb. 

Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresinə (NAWC), Asiya və Sakit Okean Ölkələri İnformasiya 

Agentlikləri Təşkilatına (OANA), Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansına (EANA), İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı ölkələrinin Milli Xəbər Agentlikləri Birliyinə (UNA) üzv olan agentliklərin rəhbərlərinə 

ünvanlanan müraciətdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü və regionda cərəyan edən hadisələri 

doğru-düzgün işıqlandırmağa çağırış edilir. 

Müraciətdən əsas məqsəd beynəlxalq KİV-lərin diqqətini Ermənistan tərəfindən mülki 

azərbaycanlı əhaliyə qarşı davam etməkdə olan, daha geniş miqyas alan terror aktlarına yönəltməkdir. Bu 

kontekstdə xəbər agentliklərinin rəhbərləri xüsusən Gəncə faciəsinin ağır nəticələri, Mingəçevirin raketlərlə 

atəşə tutulması barədə məlumatlandırılır. Eyni zamanda, Ermənistan rəhbərliyinin və erməni lobbisinin 

uydurduğu feyk xəbərlərin bəzi KİV-lərə yol tapmasından narahatlıq ifadə olunur. 

Qeyd edilir ki, döyüş meydanında sarsıdıcı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan silahlı qüvvələri 

ətrafdakı şəhər və kəndləri, eləcə də cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən yaşayış məntəqələrini və mülki 

obyektləri hədəfə alır. Aralarında uşaqlar, qadınlar və qocalar olmaqla, 60-dan çox mülki şəxs bu barbar 

hücumların qurbanı olub, 300-ə yaxın insan yaralanıb, minlərlə ev, yaşayış binası və infrastruktur obyekti 

dağılıb. Gəncəyə edilən son hücum öz amansızlığına görə xüsusilə fərqlənir. Gecə saatlarında insanlar 

yuxuda olarkən yaşayış məhəlləsinə atılan “Skad” tipli ballistik raket böyük dağıntılara səbəb olub, 13 

insanın ölümü, 54 nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Ölənlərdən 4-ü qadın, 3-ü azyaşlıdır. Qətlə yetirilən 

uşaqlar arasında məktəblilər, hətta dünyaya yeni göz açmış körpə var. Bütün bunlar Ermənistanın hərbi-

siyasi rəhbərliyi səviyyəsində həyata keçirilən terror aktları və müharibə cinayətləridir, bəşəriyyətə qarşı 

cinayətdir. 

Diqqətə çatdırılır ki, Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan mülki erməni əhaliyə münasibətdə 

humanist yanaşma nümayiş etdirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, bizim 

erməni xalqı ilə heç bir işimiz yoxdur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunan kimi Dağlıq Qarabağın 

erməni əhalisi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının malik olduğu bütün hüquq və imtiyazları əldə 

edəcək. 

Müraciətdə daha sonra deyilir: “Təəssüf ki, bəzi beynəlxalq KİV-lərdə ermənilərin Azərbaycana 

qarşı genişmiqyaslı təcavüzünün işıqlandırılmasında qərəzlilik halları davam etməkdədir və bu, bizdə ciddi 

narahatlıq doğurur. Bəzi xarici KİV-lər informasiyanı yoxlamadan Ermənistan tərəfinin feyk məlumatları 

əsasında xəbərlər yayır, eləcə də dinc azərbaycanlı əhaliyə və mülki obyektlərə məqsədli hücumlarla bağlı 

mövqe bildirməkdən yayınırlar. Biz, sadəcə, sizin haqq və ədalətin tərəfində olmağınızı, ölkənizin 

ictimaiyyətinə yalnız və yalnız həqiqətləri çatdırmağınızı istəyirik və bundan kənar heç bir istəyimiz 

yoxdur. Rəhbəri olduğunuz agentliyin xəbərçilik prinsiplərinə sadiqliyini şübhə altına almadan sizi 

Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı yuxarıda qeyd etdiyimiz qanlı terror aktlarına biganə qalmamağa 

çağırırıq. AZƏRTAC bununla bağlı hər bir sorğunuza cavab verməyə, istənilən məlumatı təqdim etməyə, 

Azərbaycanın rəsmi mənbələri ilə media əlaqələri yaradılmasında sizə kömək göstərməyə hazırdır”. 

Xatırladaq ki, AZƏRTAC Asiya və Sakit Okean Ölkələri İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının 

(OANA) vitse-prezidenti, Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresi Şurasının (NACO) və İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı üzvü olan ölkələrin Milli Xəbər Agentlikləri Birliyi Şurasının (UNA), Avropa Xəbər Agentlikləri 

Alyansının (EANA) üzvüdür. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatı vurulub 

 

[12:53] 21.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha bir pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vurulub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmən PUA-sı oktyabrın 

21-də saat 12.00 radələrində Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrimiz tərəfindən Horadiz istiqamətində 

məhv edilib. 
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Prezidentin köməkçisi: Oktyabrın 20-də Ermənistan tərəfindən 6 şəhərimizə 498 mərmi atılıb 

 

[12:19] 21.10.2020  

 

Ermənistanın azərbaycanlı mülki vətəndaşlara qarşı müharibə cinayətləri davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, oktyabrın 20-də 6 şəhərə 498 mərmi, 4 raket və 3 dron hücumu 

olub: 

Tərtər - 423 mərmi 

Ağdam - 49 mərmi 

Ağcabədi - 24 mərmi 

Goranboy - 2 mərmi 

Naftalan/Goranboy – “Smerç” raketləri. 

Tərtərdə 2 mülki şəxs həlak olub, bir nəfər yaralanıb. 
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Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Moskvaya işçi səfər edib 

 

[11:56] 21.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Rusiya tərəfi ilə 

məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi məqsədilə Moskva şəhərinə işçi səfər edib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib. 
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Hulusi Kılıç: Türkiyənin ATƏT çərçivəsində münaqişənin tənzimlənməsinə cəlbi həmsədrləri daha 

məsuliyyətli olmağa vadar edəcək 

 

[11:25] 21.10.2020  

 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri heç olmasa bundan sonra ədalətli və qətiyyətli mövqe 

nümayiş etdirsələr, Ermənistan sülhə gələr və bölgədə böyük inkişafın təməli qoyular. Bu məsələdə ədalət 

və qətiyyətin, sülh və sabitliyin tərəfdarı olmaq istəyindən keçir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç 

bildirib. 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Milli Ordumuzun şanlı 

zəfər tarixi yazdığına diqqət çəkən səfir Hulusi Kılıç deyib: “Ermənistanın işğalçı siyasəti və terrorçu 

mahiyyəti böyük bir coğrafiyada sülhü və rifahı təhdid edir. Ötən 30 il ərzində Azərbaycan bu təhdidlə 

birbaşa üz-üzə qalıb. Bununla bərabər, böyük inkişaf yolu keçən Azərbaycan qüdrətli ordu yaradıb. Ən 

əsası odur ki, Azərbaycan həqiqətləri, onun dövlət sərhədləri bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınıb 

və qəbul edilib. İndi müzəffər Azərbaycan Ordusu beynəlxalq hüquqa əsaslanmaqla dövlətin haqq tələbini, 

xalqın istəyini reallığa çevirir. Milli Ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə yanaşı, bölgədəki sıravi 

erməniləri də cinayətkar rejimin əlindən xilas edir”. 

Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının böyük bir coğrafiyaya sülh, sabitlik və inkişaf vəd etdiyini 

diqqətə çatdıran səfir deyib ki, Türkiyənin ATƏT çərçivəsində bu münaqişənin tənzimlənməsinə cəlb 

olunması həmsədrlik funksiyasını icra edən tərəfləri daha məsuliyyətli davranmağa vadar edəcək. Son 

günlər eşidirik ki, həmsədrlər tərəfsiz olacaqlarını elan edirlər. Bəs nə üçün indiyə qədər tərəfsiz 

olmamısınız? Lakin bir daha bəyan edirik ki, tərəfsizlik məsələyə ədalətli yanaşma və işğalçı tərəfi 

danışıqlara məcbur etmək olardı. Tərəflər unutmamalıdır ki, həmsədrlik, sadəcə, yalnız onların adına 

yazılmayıb. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Çərəkən kəndi 

 

[11:25] 21.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Çərəkən 

kəndinin videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

Xatırladaq ki, Çərəkən kəndi oktyabrın 4-də ordumuzun bölmələri tərəfindən azad olunub. 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 

63-ə çatıb 

 

[11:23] 21.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 21-i saat 11:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 63 nəfər həlak olub, 292 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1981 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 386 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin 556-cı alayının taboru 

sıradan çıxarılıb 

 

[10:56] 21.10.2020  

 

Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan Ordusu tərəfindən görülən 

tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 556-cı alayının taboru məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müqavilə əsasında xidmət 

edən təqribən 400 hərbi qulluqçudan ibarət taborun şəxsi heyətinin əksəriyyəti sıradan çıxarılıb. Hərbi hissə 

yenidən komplektləşdirilməsi üçün Ermənistanın Ararat şəhərinə qayıdıb. 

Məlum olub ki, alay komandiri qalan şəxsi heyəti yenidən döyüşə göndərməkdən imtina etdiyinə 

görə tutduğu vəzifədən azad edilib. Hərbi qulluqçuların çoxu döyüşə getməkdən imtina etdikləri üçün 

cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. 
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Gecə və gündüz artilleriya atışları 

 

[10:42] 21.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi artilleriya bölmələrimizin gecə və gündüz 

atışlarının videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 
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Cəbhə bölgəsində olan isveçrəli jurnalist Andre Vidmerin “Onlar atəş altında geri dönmələrini 

gözləyirlər” başlıqlı məqaləsi dərc olunub 

 

[09:10] 21.10.2020  

 

İsveçrənin tanınmış jurnalisti, postsovet məkanı üzrə araşdırmaçı və Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən “Unudulmuş münaqişə” kitabının müəllifi Andre Vidmerin 

”Frankfurter Allgemeine Zeitung” qəzetində “Onlar atəş altında geri dönmələrini gözləyirlər” başlıqlı 

məqaləsi dərc olunub. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-aus-karabach-sie-warten-

unter-beschuss-auf-ihre-rueckkehr-17008236.html?premium&service=printPreview  

AZƏRTAC xəbər verir ki, hazırda Tərtərdə olan A. Vidmer məqaləsində 30 ilə yaxın müddət 

ərzində azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri qayıdacaqlarına ümid etdikləri qeyd edir. 

Məqalədə gün ərzində partlayışların eşidildiyi, tez-tez raket atəşlərinin açılması, evlərin pəncərələrinin və 

tavanlarının yararsız vəziyyətə düşdüyü və Tərtərin Marqusovan (Şıxarx) adlı məcburi köçkun qəsəbəsinin 

əhalisinin gecələr hava hücumundan qorunmaq üçün anbarlarda gecələdikləri bildirilir. Bu qəsəbənin cəbhə 

xəttinə yaxın olması və burada əsasən 1991-1994-cü illərdə baş vemriş birinci Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

zamanı məskunlaşmış təqribən 1100 məcburi köçkünün yaşaması oxuyucuların diqqətinə çatdırılır. 

Məqalədə həmçinin Tərtərin əhalisinin bir çox hissəsinin hal-hazırda cəbhədə döyüşdüyü də qeyd edilir. 

Məqalədə bildirilir ki, 26 il erməni qüvvələrinin nəzarəti altında olan Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf 

rayonun uğrunda ikinci müharibə sentyabrın 27-də yenidən alovlanıb və hər iki tərəf bir-birini qarşılıqlı 

şəkildə atəşin açılmasında günahlandırır. A.Vidmer hal-hazırkı vəziyyətə baxmayaraq, yaşadığı 

Marqusovan qəsəbəsini tərk etməyən Xalıq Hümbətovun fikirlərinə məqalədə yer verir və qeyd edir ki, 

X.Hümbətov evlərinin əslində bu qəsəbədə yox, Madagiz (Suqovuşan) kəndində olduğunu və həmin kəndin 

Azərbaycan ordusu tərəfindən artıq azad edildiyini deyir. X.Hümbətov Azərbaycan Respublikasının 

Müdafiə Nazirliyi tərəfindən yayılan və azad olmuş ərazilərin əks olunduğu videogörüntülərdən birində 

özünün əvvəlki evini, daha doğrusu onun qalıqlarının gördüyünü söyləyir. Yazıda X.Hümbətovun 1993-cü 

ildə Maqadiz kəndinən məcbur olaraq köçdüyünü və valideynlərini müharibədə itirməsi qeyd olunur. 

Daha sonra A.Vidmer 1994-cü ildə atəşkəsin imzalanmasını, lakin münaqişənin həll olunmadığını, 

30.000-ə yaxın insanın həlak olduğunu, 800.000 azərbaycanlının məcburi köçkün həyatı yaşamağa məcbur 

qaldığını və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq şəkildə tanınmış ərazisinin 20 faizə yaxın hissəsinin 

Ermənistanın nəzarəti altında olduğunu qeyd edir. 

Məqalədə Dağlıq Qarabağda etnik cəhətdən ermənilərin azərbaycanlılara nisbətdə çoxluq təşkil 

etsə də, işğal edilən ətraf yeddi ərtaf rayonlarının əhalisinin 90 faizinin azərbaycanlılardan ibarət olması 

bildirilir və əhalinin bu rayonlardan qovulması diqqətə çatdırılır. Eyni zamanda məqalədə qeyd edilir ki, 20 

ildən çox bir müddətdə ATƏT-in Minsk qrupu və eləcə də çoxlu sayda ikitərəfli görüşlər çərçivəsində 

diplomatik həllin tapılması mümkün olmayıb. Ermənilər danışıqlarda israrla dünyanın heç bir dövləti 

tərəfindən və eləcə də Ermənistanın özü tərəfindən tanınmayan “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın öz 

müqəddəratını təyin etmək hüququna istinad etsələr də, Azərbaycan tərəfi beynəlxalq hüquqa və ölkənin 

ərazi bütövlüyünün bərpa olmasının vacibliyi üzərində dayanıb. 

Məqalədə həmçinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ritorikası və mövqeyi, eləcə də bu 

ilin sentyabr ayında “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın parlamentinin Şuşa şəhərinə köçürüləcəyini elan 

etməsi və azərbaycanlılar üçün milli mədəniyyət və musiqisinin beşiyi sayılan Şuşa ilə bağlı qıcıqlandırıcı 

addımlarından bəhs olunur. 

Məqalənin yekununda Xaliq Hümbətov kimi digər qaçqınların da öz ata-baba yurdlarına 

qayıdacaqlarını səbirsizliklə gözlədikləri yazılır. 

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Bern 

 

AZƏRTAC 

  

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-aus-karabach-sie-warten-unter-beschuss-auf-ihre-rueckkehr-17008236.html?premium&service=printPreview
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-aus-karabach-sie-warten-unter-beschuss-auf-ihre-rueckkehr-17008236.html?premium&service=printPreview
https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2078 
 

Tərtər rayonu atəşə tutulur 

 

[09:07] 21.10.2020  

 

Səhər saatlından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhəri və rayonun ərazisini 

artilleriya qurğularından atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Cəbhədə oktyabrın 21-ə olan son vəziyyət 

 

[08:52] 21.10.2020  

 

Oktyabrın 20-i gün ərzində və 21-ə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli- Cəbrayıl və Qubadlı 

istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi 

atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətidən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 

keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cəbhənin Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada itki 

verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsində düşmənin mövqeləri ələ keçirilib, çoxlu sayda silah və sursat 

qənimət götürülüb. Alayın artilleriya rəisi, artilleriya divizion komandiri və 4-cü taborunun komandiri 

taborunun şəxsi heyəti ilə birlikdə məhv edilib. 

6-cı və 7-ci dağatıcı alayların müdafiə sahələrində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında ölən 

və yaralananlar var. Məhv edilənlər arasında alay komandirinin müavini Vahan Sarkisyan da var. 

Döyüşlərdə 3 ədəd artilleriya qurğusu, bir necə minaatan, şəxsi heyətlə birlikdə 3 ədəd yük 

avtomobili sıradan çıxarılıb. 

Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

 

AZƏRTAC 
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Enrike Qaspar: Ermənistan qoşunları qeyd-şərtsiz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarılmalıdır 

 

[08:18] 21.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanda dinc əhalini məqsədli şəkildə hədəf alması 

beynəlxalq hüquq normalarının, o cümlədən Cenevrə Konvensiyalarının kobud şəkildə pozulması 

deməkdir. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın müxbirinə müsahibəsində “Nexos” Alyansı Asssosiasiyasının sədri 

Enrike Qaspar söyləyib. 

E.Qaspar vurğulayıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, işğalçı 

Ermənistan qoşunlarını dərhal, tam və qeyd-şərtsiz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarılmalıdır. 

 

Nigar Cəfərli, 

AZƏRTACın xüsusi müxbiri, Madrid 

 

AZƏRTAC 
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Perunun tanınmış dövlət xadimi Azərbaycana dəstəyini ifadə edib 

 

[07:52] 21.10.2020  

 

Peru Konqresinin ötən çağırış Xarici Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri və Azərbaycanla 

parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü, ölkənin nüfuzlu siyasətçilərdən olan Xuan Karlos del Agila 

Azərbaycanın Perudakı səfiri Məmməd Talıbova məktub ünvanlayaraq Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsində ölkəmizə dəstəyini ifadə edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məktubda Azərbaycanla həmrəy olduğunu qeyd edən X.K.Agila, Peru 

ictimaiyyətinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə, xüsusilə Gəncə 

şəhərinin dinc əhalisi və mülki infrastrukturuna qarşı apardığı məqsədyönlü və sistematik hücumları dərin 

narahatlıqla müşahidə etdiyini söyləyib və dinc sakinlərin həlak olmasından təəssüfləndiyini bildirib. 

X.K.Agila 10 oktyabr tarixində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirləri arasında Moskvada 

əldə olunmuş humanitar atəşkəs razılığına rəğmən, Ermənistan ordusunun Azərbaycanla onun ərazisi 

daxilində hərbi qarşıdurmanı davam etdirdiyini qınayıb və Ermənistan tərəfinin beynəlxalq humanitar 

hüququn norma və prinsiplərini, eləcədə 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasını açıq şəkildə pozduğunu qeyd 

edib. 

Sonda X.K.Agila dünya ictimaiyyətini regionda sülh və sabitliyin beynəlxalq hüquq və ədalət 

prinsipləri çərçivəsində bərpası üçün tədbirlər görməyə çağırdığını bildirib. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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ABŞ-ın Minsk qrupunun həmsədri qismində fəaliyyəti məşhur radio proqramında müzakirə edilib 

 

[07:13] 21.10.2020  

 

ABŞ-ın nüfuzlu və milyonlarla dinləyici kütləsinə malik “Con Batchelor Şou” radio proqramında 

Ermənistanın ölkəmizə qarşı son hərbi təxribatı nəticəsində yaranmış gərginlik, humanitar sülh 

razılaşmaları və münaqişənin nizamlanması istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər 

nazirlərinin Vaşinqtona səfərləri, ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeo ilə nəzərdə tutulan görüşləri ilə bağlı 

veriliş yayımlanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, verilişdə müsahib qismində Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin 

Süleymanov və Corctaun Universitetinin professoru Brenda Şeffer çıxış ediblər. 

Əvvəlcə, səfir son gərginliklər fonunda Ermənistan və Azərbaycan arasında Rusiyanın vasitəçiliyi 

ilə iki dəfə humanitar atəşkəs əldə edildiyini, lakin hər iki halda bu atəşkəsin dərhal Ermənistan tərəfindən 

pozulduğunu qeyd edib. Ermənistanın substantiv danışıqlarda maraqlı olmadığını, bu məqsədlə davamlı 

olaraq atəşkəsi pozaraq, üçüncü ölkələri, xüsusilə də Rusiyanı münaqişəyə cəlb etmək niyyətini diqqətə 

çatdırıb. Atəşkəsin vacibliyi ilə yanaşı, danışıqların əhəmiyyətini vurğulayan səfir, ABŞ-ın ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədri qismində münaqişənin həllinə göstərdiyi marağı müsbət qiymətləndirilib. O, Xarici 

İşlər nazirlərinin Vaşinqtona səfəri və burada keçiriləcək danışıqlardan gözləntilərin olduğunu qeyd edib. 

Jurnalistin Ermənistanın Gəncəni raket hücumuna tutması barədə sualını cavablandıran 

E.Süleymanov bildirib ki, döyüş meydanında məğlub olan Ermənistan rəhbərliyi diktator ölkə rəhbərləri 

kimi mülki insanları atəş hədəfinə çevirir. Səfir keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin də Küveyti qanunsuz 

şəkildə işğalı zamanı İsraildə mülki əhalini atəşə tutmasını xatırladaraq, Ermənistan baş naziri Nikol 

Paşinyanı onunla müqayisə edib. Humanitar atəşkəsdən dərhal sonra münaqişə zonasından kənarda 

yerləşən Gəncəni atəşə tutmasına diqqət çəkən səfir bildirib ki, Ermənistanın atdığı mərmilər şəhərdəki 

ortodoks kilsəsinin 500, əsas məscidin isə 300 metrlik məsafəsində partlayıb. 10-dan çox həlak olan mülki 

əhalinin içərisində 10 aylıq körpənin və 1 gün sonra 5 yaşı tamam olacaq azyaşlının olmasını xüsusi qeyd 

edib. 

Professor Şeffer Azərbaycan əsgərlərinin Araz çayının şimalında yerləşən Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmuş torpaqları azad edərkən çayın qarşı tərəfindən İranda yaşayan azərbaycanlıların onları 

ürəkdən dəstəkləməsinə diqqət çəkib. 

Səfir Azərbaycan xalqı üçün simvolik rəmzi olan Xudafərin körpüsünün azad olunmasının və orada 

Azərbaycan bayrağının dalğalandırılmasının xalqımız üçün olduqca həssas duyğular yaratdığını qeyd edib. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA mütəxəssisləri əməliyyat-axtarış işlərini davam etdirirlər 

 

[05:07] 21.10.2020  

 

Oktyabrın 20-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə (ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Naftalan və Tərtər rayonları 

ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən - 

14 (on dörd) müraciət daxil olmuşdur. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 14 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Şənlik, Avşar, Hacılar kəndləri, Ağdam 

rayonunun Üçoğlan kəndi, Bərdə rayonunun Qazaxlar, Gərənə kəndləri, Beyləqan rayonunun Xaçın 

körpüsü, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi və Horadiz şəhəri, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Zeyvə 

kəndləri, Naftalan rayonunun Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndi, Tərtər rayonunun Cəmilli, Yuxarı Sarıcallı 

kəndləri, V.Həsənov küçəsi ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 11 operativ və 

təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd qaz 

qumbarası, 1 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator və 14 ədəd partlamış 

mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 2 ədəd 152 mm-lik top mərmisi (OF-29), 1 ədəd dron 

zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 2 357 nəfər mülkü 

şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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20 oktyabr 

 

Ordumuzun qələbələrində əməyi olan hərbçilərimiz 

 

[21:50] 20.10.2020  

 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan 

Ordusunu keçirdiyi döyüş əməliyyatları uğurla davam edir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd olunub ki, müzəffər Ordumuzun rəşadəti nəticəsində şəhər və kəndlərimiz işğaldan azad 

edilərək Ermənistan silahlı qüvvələrindən təmizlənib və həmin ərazilər bölmələrimizn tam nəzarəti 

altındadır. 

Azərbaycan Ordusunun qələbələrində əməyi olan hərbi qulluqçularımızı tanıyaq! 

 

AZƏRTAC 
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İtalyan tədqiqatçı: Dağlıq Qarabağ müharibəsinin xristianlar və radikal islamçılar arasında dini 

müharibə olması iddiası kosmik yalandır 

 

[20:59] 20.10.2020  

 

İtaliyanın nüfuzlu “Corriere Della Sera” qəzetinə bağlı məşhur “EUROACTIVE” portalının italyan 

versiyasında Roma Sapienza Universitetinin tədqiqatçısı, professor Daniel Pommier Vinçellinin “Dağlıq 

Qarabağ: sülh zamanıdır?” başlıqlı məqaləsi dərc olunub. 

Məqalədə müəllif oktyabrın 10-da Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında 

razılaşdırılmış humanitar atəşkəsi xatırladaraq sülh və dialoq üçün tələb olunan şərtlər və atılmalı olan 

addımlardan danışır. Professor qeyd edir ki, Azərbaycan hazırda üstün mövqedədir və hərbi nöqteyi-

nəzərindən Bakı qələbə qazanmaqdadır. Azərbaycan 1993-cü ildə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 

Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən bir sıra ərazilər üzərində nəzarəti bərpa edib. Həmçinin siyasi cəhətdən 

də, milli ərazisi olan həm Dağlıq Qarabağda, həm də ətraf rayonlarda əməliyyatlar aparmaq üstünlüyü var 

və bütün bu vəziyyət sülh üçün bəzi hazırlıqlara yol açır. 

D.Pommier bildirir ki, müharibəni “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” kimi təqdim etmək həqiqəti tam 

əks etdirmir. Əslində, münaqişəyə daha geniş ərazilər - etnik cəhətdən tam şəkildə azərbaycanlıların 

yaşadığı və 1992-1994-cü illərdə Ermənistanın işğalı nəticəsində həmin azərbaycanlıların zorla qovulduğu 

ətraf ərazilər də cəlb olunub. Ermənistan həmin rayonları təhlükəsizlik səbəbindən zəbt etdiyini bildirsə də, 

bu ərazilər işğalı və qanunsuz məskunlaşdırmanı qadağan edən beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq 

qanunsuz məskunlaşdırılma cəhdlərinə məruz qalıb. 

Müəllif bildirir ki, 25 ildən artıq davam edən bir münaqişə üçün dayanıqlı sülhə qısa müddət ərzində 

nail olmaq çətindir, lakin ətraf rayonlar təcili azad olunmalıdır. Çünki heç kim inkar edə bilməz ki, ətraf 

yeddi rayon ədalətsiz şəkildə “qalxan ərazilər” kimi istifadə edilib. Söhbət Ermənistan üçün üstün psixoloji 

və hərbi yayındırma, əslində isə etik cəhətdən qəbul edilməz vasitədən gedir. İstənilən müşahidəçi Dağlıq 

Qarabağdan və ətraf yeddi rayondan zorla qovulmuş azərbaycanlı əhalinin iztirablarını, beynəlxalq 

ictimaiyyətin gözü qarşısında saxlanılan hazırkı dəhşətli status-kvoya görə həmin azərbaycanlıların 

məyusluğunu görmədən bu müharibəni başa düşə bilməz. Təsadüfi deyil ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələri də işğalçı qüvvələrin, ilk növbədə, məhz bu ərazilərdən çıxarılmasını nəzərdə tutur. 

D.Pommier qeyd olunan BMT qətnamələrinin həyata keçirilməsi istiqamətində 2007-ci ildə 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təsdiq olunmuş “Madrid prinsipləri”nin əsas yol xəritəsi 

kimi qaldığını düşünür və həmin prinsiplərin aşağıdakıları ehtiva etdiyini xatırladaraq vurğulayır ki, bu 

prinsiplər ilə bağlı əsas problem Ermənistanın birtərəfli qaydada onları rədd etməsidir. Müəllif həmin 

prinsipləri sadalayaraq bildirir: 

• Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ ətrafındakı yeddi rayondan çıxarılması və həmin 

ərazilər üzərində Azərbaycanın legitim suverenliyinin bərpa olunması; 

• İşğal olunmuş bütün ərazilərə, həm Dağlıq Qarabağa, həm də ətraf yeddi rayona məcburi 

köçkünlərin qaytarılması; 

• Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında dəhliz yaradılması; 

• Dağlıq Qarabağa beynəlxalq zəmanət altında keçid status və özünüidarəçilik verilməsi; 

• Keçid müddətinin sonunda əhalinin azad iradəsi ilə Dağlıq Qarabağın yekun statusunun 

müəyyənləşdirilməsi. 

Məqalədə Dağlıq Qarabağın yekun statusuna münasibətdə müxtəlif modellər, o cümlədən 

İtaliyanın Alto Adice modeli haqqında danışıldığı bildirilir. D.Pommierə görə, münaqişənin həlli yolu kimi 

Qrenlandiya modelini də tətbiq etmək olar. O bildirir ki, inuit xalqının yaşadığı, lakin XVII əsrdən etibarən 

Danimarka ərazisi olan Qrenlandiyaya 1979-cu ildən Danimarka daxilində muxtariyyət verilib. Eyni 

zamanda, Qrenlandiya Danimarkanın suverenliyini, qanunlarını və ərazi bütövlüyünü tanıyaraq, onun 

ayrılmaz hissəsidir. Bu model hamının xeyrinə həm ərazi bütövlüyünün, həm də öz müqəddəratını təyin 

etməyin uzlaşdığını göstərən əyani nümunədir. 

Məqalədə müəllif Azərbaycana qarşı yayılan saxta xəbərlərə də toxunur və informasiya məkanının 

onlardan təmizlənməsinin vacibliyini diqqətə çatdırır, bu saxta xəbərlərdən ikisini misal çəkərək əksini 

sübut edir. O, aparılan müharibənin guya 1915-ci ildə baş vermiş qondarma erməni soyqırımının davamı 

olması iddiasına cavab verərək, bunun tam yalan olduğunu və həmin hadisələrin hazırkı münaqişə, Qafqaz 

və Azərbaycan ilə əlaqəsinin olmadığını göstərir. Həmçinin müharibənin guya “xristianlar və radikal 
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islamçılar arasındakı dini müharibə olması” iddiasını isə “kosmik yalan” adlandıraraq izah edir ki, 

Qafqazda din heç vaxt əhəmiyyətli rol oynamamışdır və Azərbaycan da ünsiyyət nöqteyi-nəzərindən din 

amilinə müraciət etməmişdir. Ermənistan tərəfinin bu vasitədən istifadə etməsi, təəssüf ki, hələ də 

islamofob olan bu dünyanın “rəğbətini qazanmağa” çalışmasından xəbər verir. 

Sonda D.Pommier guya Azərbaycan tərəfdən cihadçıların vuruşması da daxil olmaqla, çoxsaylı 

saxta xəbərlərin də dolaşdığı, lakin yuxarıda qeyd olunan iki əsas saxta xəbərdən informasiya məkanının 

təmizlənməsinin sülhə doğru addım atılmasına kömək edəcəyini vurğulayır. 

Məqalə ilə bu linkə keçid edərək tanış olmaq 

mümkündür: https://euractiv.it/section/mondo/opinion/nagorno-karabakh-tempo-di-pace/  

 

Elgün Niftəli,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 

 

AZƏRTAC 
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İndoneziya ictimaiyyəti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə ətraflı məlumatlandırılıb 

 

[20:31] 20.10.2020  

 

İndoneziya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Təşkilatının (İndoneziya İƏT GT) təşəbbüsü və 

Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin dəstəyi ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə, xüsusilə son 

günlərdə Ermənistanın ölkəmizə qarşı yönəlmiş yeni təxribatlarına həsr olunmuş vebinar keçirilib. Tədbirin 

keçirilməsində əsas məqsəd Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar hazırda 

cərəyan edən prosesləri daha geniş kütləyə çatdırmaqdan ibarət olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İndoneziya parlamentinin Nümayəndələr Palatasının Parlamentlərarası 

əməkdaşlıq komitəsinin sədri Fadli Zon, İndoneziya İƏT Gənclər Təşkilatının prezidenti Şafi Əfəndi, İƏT 

Gənclər Forumunun sabiq vitse-prezidenti Tantan Taufiq Lubis, Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin 

müşaviri Gültəkin Həbibli, Xaricdəki İndoneziyalı Tələbə Assosiasiyaları Alyansının əlaqələndiricisi 

Çoyrul Anam, Muhammadiyah Universitetinin professoru Vahid Ridvan, Azərbaycanda Təhsil Alan 

İndoneziyalılar Assosiasiyasının sədri Alif Paramardhika, həmçinin İndoneziyada təhsil almış Anar 

Yusifzadə və Elmar İskəndərov, həmçinin bir sıra indoneziyalı vebinarda çıxış edərək Azərbaycan 

həqiqətləri barədə ətraflı danışıblar. 

İndoneziya İƏT Gənclər Təşkilatının prezidenti Şafi Əfəndi Ermənistanın Azərbaycana qarşı son 

təxribatlarını pisləyib, rəhbərlik etdiyi təşkilatın adından məsələ ilə bağlı bəyanat verildiyini diqqətə 

çatdırıb. 

Səfirliyin müşaviri Gültəkin Həbibli Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı son təxribatları barədə geniş məlumat verib. Oktyabrın 10-da əldə edilən humanitar atəşkəs 

razılaşmasına əməl etməyən Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə aldığını qeyd edən 

müşavir təcavüzkar ölkənin Gəncə, Tərtər, Mingəçevir və digər şəhərlərinə raket hücumları etməsi 

nəticəsində onlarca mülki şəxsin həlak olduğunu və yaralandığını bildirib. Bunun əksinə olaraq, 

Azərbaycan Ordusunun bu günədək mülki əhaliyə və yaşayış məntəqələrinə atəş açmadığını qeyd edib. 

İndoneziyalı parlamentinin üzvü F.Zon Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin siyasi və hüquqi 

aspektləri barədə məlumat verib, problemin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyini 

qeyd edib. O, oktyabrın 7-də yaydığı bəyanatda bu məsələyə xüsusi yer verdiyini vurğulayıb. 

Tədbirdə çıxış edən A.Yusifzadə, E.İskəndərov və digər azərbaycanlılar, həmçinin İndoneziyanın 

akademik dairələrini təmsil edən iştirakçılar münaqişə haqqında ətraflı bəhs edib, onun tarixi və müasir 

proseslər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. 

İƏT Gənclər Forumunun sabiq vitse-prezidenti Tantan Taufiq Lubis sentyabrın 27-də Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü başlanandan etibarən Dağlıq Qarabağ və Xocalı 

həqiqətlərinin, Azərbaycanın haqq işinin İndoneziya ictimaiyyətinə çatdırılması, eyni zamanda, erməni 

vandalizminin indoneziyalı rəsmilər tərəfindən qınanması istiqamətində əməli fəaliyyətin davam 

etdirildiyini diqqətə çatdırıb. O, Ermənistan tərəfinin humanitar atəşkəs razılaşmasını kobud şəkildə 

pozaraq Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəki mülki əhalini raket zərbələrinə məruz qoyması nəticəsində 

həyatını itirənlərin və yaralananların olmasından təəssüf hissi keçirdiyini bildirib. Erməni vandalizminin 

İndoneziya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə zəruri tədbirlər görüldüyünü qeyd edib. 

Sonda tədbir iştirakçılarının mövzu ilə bağlı sualları cavablandırılıb, “#KarabakhiIsAzerbaijan” və 

“#WeStandWithAzerbaijan” şüarları səsləndirilib. 

  

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta 

 

AZƏRTAC 
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İtaliyalı professor: Azərbaycan Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün yetərincə hücum və müdafiə 

sistemlərinə malikdir 

 

[20:25] 20.10.2020  

 

Dünya ölkələrinin enerji siyasəti ilə bağlı tədqiqatlar aparan “Sənaye və Energetika üzrə 

Tədqiqatlar” cəmiyyətinin “RiEnergia” internet portalında Venesiyanın “Ka Foskari” universitetinin 

tədqiqatçısı professor Karlo Frappinin müəllifi olduğu “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və enerjinin çəkisi” 

adlı məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycanın Avrasiya məkanının əsas karbohidrogen 

istehsalçılarından biri kimi SSRİ-dən müstəqillik əldə etdikdən sonra daha effektiv şəkildə enerji sektorunu 

inkişaf etdirməyə müvəffəq olmuş ölkə olduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, Bakı istehsala başlamaq və hazırda 

daha geniş Cənub Qaz Dəhlizinin ilk seqmenti olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz kəməri kimi boru kəmərlərin tikintisi vasitəsilə regional (Türkiyə, Gürcüstan) və Avropa (ilk 

növbədə İtaliya) bazarlarına əhəmiyyətli həcmdə ixracı həyata keçirmək üçün lazımi maliyyələşmə, “know 

how” və diplomatik dəstəyi əldə etməyə müvəffəq olub. 

Məqalədə münaqişə ilə bağlı fikirlərini ifadə edən müəllif son günlər Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindəki Gəncə hava limanı, Mingəçevir SES, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri kimi strateji infrastruktur obyektlərinə raket zərbələri 

endirmək cəhdləri barədə danışır və bu hücumların Ermənistan üçün ağır diplomatik nəticələrinin olacağını 

vurğulayır. 

K.Frappi enerji gəlirlərinin və bu sahəyə sərmayə qoyuluşunun münaqişəyə təsiri və rolunu da 

qiymətləndirərək, bu kontekstdə son on beş il ərzində Bakının öz enerji resurslarından əldə etdiyi gəlirlərin 

ölkənin müdafiə qabiliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirilməsi və silah-sursatın alınması üçün 

vəsait ayrılmasına imkan verdiyini vurğulayır və bu vəsaitin Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdcəsi 

həcmində olduğunu diqqətə çatdırır. Eləcə də, Azərbaycanın enerji potensialının güclənməsi ilə yaranan 

assimmetriyanın son toqquşmalar zamanı da özünün göstərdiyini qeyd edir. 

Müəllif enerjiyə sərmayə qoyuluşunun xarici ölçüsünün də münaqişəyə az təsir göstərmədiyini 

bildirir və izah edir ki, beynəlxalq enerji və ya qeyri-enerji nəqliyyat infrastrukturları üçün xərclənmiş 

vəsait faktiki olaraq Bakıya regional səviyyədə rolunu artırmaqla həm tranzit ölkələr, həm də karbohidrogen 

istehlakçısı olan ölkələr ilə əlaqələri genişləndirməyə və gücləndirməyə imkan vermişdir. Cənub Qaz 

Dəhlizinin həyata keçirilməsi üçün qoyulmuş böyük həcmdə investisiyalar bu dinamikanı göstərən ən 

böyük sübutdur. Müəllif Azərbaycanın şərq-qərb oxu üzrə (Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında) 

həyata keçirilmiş dəmir yolu nəqliyyatının inkişaf etdirilməsi təşəbbüsləri və şimal-cənub oxu üzrə (İran, 

Azərbaycan və Rusiya arasında) çoxdandır inkişaf mərhələsində olan təşəbbüslərindən də danışır. 

Bundan əlavə, məqalədə qeyd olunur ki, enerji sektorunda əldə etdiyi gəlirlər hesabına Azərbaycan 

münaqişənin həll olunması məqsədilə Ermənistanı danışıqlarda sülhə məcbur etmək üçün yetərincə hücum 

və müdafiə sistemləri qurub. 90-cı illərin ortalarında “ərazi əvəzinə neft kəməri” məntiqi ilə münaqişənin 

həlli üçün enerjidən təzyiq kimi istifadə etmək cəhdi müvəffəqiyyətsizliyə uğramaqla, infrastrukturun 

inkişaf etdirilməsi siyasəti “Ermənistanın regional inkişafdan təcrid edilməsi” məntiqi ilə aparıb. 

Ermənistanın regional layihələrə cəlb edilməsi ehtimalının münaqişənin həllinə birbaşa bağlı olduğu qeyd 

olunmaqla vurğulanır ki, bu, 1993-cü ildə Ermənistanın Azərbaycanın ərazilərini işğal etməsinə cavab 

olaraq sərhədlərini bağlamış Türkiyə ilə həmin sərhədlərin yenidən açılması fonunda Ermənistanın 

“boğulan” iqtisadiyyatına təkan vermiş ola bilərdi. 

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın növbəti PUA-sı məhv edilib 

 

[20:08] 20.10.2020  

 

Oktyabrın 20-də saat 19.30 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus növbəti PUA Hava 

Hücumundan Müdafiə bölmələrimiz tərəfindən Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi üzərində 

məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Parisdə fransız jurnalistlər üçün növbəti mətbuat konfransı keçirilib 

 

[19:46] 20.10.2020  

 

Bu gün bütün dünya dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, münaqişənin beynəlxalq 

hüquq çərçivəsində, baza prinsipləri əsasında həllini dəstəkləyir. 

Minsk qrupunun üzv dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını və Qarabağın 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğuna dair mövqelərini bir daha təsdiqlədilər. Bir çox beynəlxalq 

təşkilatların, eləcə də BMT-nin rəhbərliyi mülki yaşayış sahəsinin raket atəşinə tutulmasının qəbuledilməz 

olduğunu bildirdi. Gəncədə yaşayış massivini raket atəşinə tutması ilə Ermənistan özü haqqında yaratdığı 

mifi elə özü dağıtdı. Gəncə hadisələri münaqişənin əsil mahiyyəti və tərəflər barədə aydın mesaj oldu. Bu 

hadisələr mətbuat sahəsində də qərəzliliyə son qoydu. Gəncə hadisələrindən əvvəl mətbuat birtərəfli 

məlumatlar verirdi. Ancaq o hadisələrdən sonra mətbuatın mövqeyində də dönüş yarandı. Gəncədə mülki 

yaşayış binalarının raket atəşinə tutulması, dinc insanların, uşaqların qətlə yetirilməsi Ermənistan 

rəhbərliyinin tutduğu mövqeni açıq-aydın əks etdirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Parisdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində fransız 

jurnalistlər üçün təşkil edilmiş mətbuat konfransında ölkəmizin Fransadakı səfir Rəhman Mustafayev 

deyib. 

Səfir bildirib ki, oktyabrın 17-də Ermənistan ikinci dəfə Gəncənin yaşayış massivini qadağan 

olunmuş raketlə atəşə tutub. Mülki əhalinin atəşə tutulması qarşı tərəfin münaqişənin danışıqlar yolu ilə 

həllində maraqlı olmadığını sübut edir. Ancaq Azərbaycan 27 ildir ki, münaqişənin sülh və danışıqlar yolu 

ilə həllinə çalışır. Qarşı tərəfin qeyri-konstruktiv mövqeyi bugünkü münaqişəyə gətirib. 

Diplomat 4 həftədir davam edən müharibə, düşmənin mülki əhali və infrastrukturu hədəfə alması, 

dinc əhali arasında itkilər, döyüş meydanlarındakı vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat verib, Azərbaycanın öz 

torpaqlarını azad etdiyini bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayonu işğal 

edilib, 1 milyondan çox azərbaycanlı doğma yurdundan qovulub. Bu gün onlar öz evlərinə qayıtmağı 

səbirsizliklə gözləyirlər. 

Sonra jurnalistlərin Türkiyə, Fransa ilə bağlı münasibətlər, eləcə də Xankəndidə yaşayış binalarının 

zədələnməsinə dair çox saylı sualları cavablandırıb. 

Rəhman Mustafayev qeyd edib ki, Ermənistan döyüş meydanından çox uzaqda yerləşən Gəncədə 

yaşayış massivini, mülki əhalini hədəfə alaraq, qadağan olunmuş raketlərdən atəşə tutub. Mülki insanların 

həlak olmasına və yaralanmasına səbəb olub. Ancaq Xankəndidə Azərbaycanın döyüş meydanından uzaqda 

yerləşən ərazilərində mülki əhalini hədəfə alan raket sistemi zərərsizləşdirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan 

mülki əhalini hədəfə almır, yalnız hərbi obyektlərə zərbələr endirir. 

Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinə gəldikdə isə bildirilib ki, bu gün Azərbaycanın 

böyük şəhərlərində 30 minə yaxın erməni 27 ildir dinc şəraitdə yaşayır. Azərbaycan multikultural və 

çoxkonfessiyalı ölkədir. Bu ölkədə irqindən, dinindən asılı olmayaraq, bütün etnik qruplar birgə mehriban 

yaşayırlar. Ölkədə dini və ya etnik zəmində heç bir qarşıdurma baş verməyib. 

Sonda səfirliyin mətbuat konfransının hər həftə keçiriləcəyi bildirilib. 

 

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 
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Ali Məhkəmə Ermənistan ordusunun mülki şəxsləri hədəfə alması ilə bağlı bəyanat yayıb 

 

[19:43] 20.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması 

nəticəsində mülki şəxslərin həlak olması və xəsarət alması ilə bağlı bəyanat yayıb. 

Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda qeyd olunub ki, 

Ermənistanın silahlı birləşmələri oktyabrın 17-də gecə saatlarında öz ərazilərindən fəal hərbi zonadan 

təxminən 100 kilometr aralıda yerləşən, Azərbaycanın sıx məskunlaşmış əhalisi olan ikinci böyük şəhərinə 

- tarixi Gəncəyə yenidən raket zərbəsi endirib. Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilən terror aktları 

nəticəsində 5-i uşaq olmaqla 15 mülki şəxs həlak olub, 57 nəfərdən çox insan müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alıb. İnsan itkisi ilə yanaşı, mülki infrastruktura ciddi şəkildə ziyan dəyib. 

Azərbaycan hökuməti silahlı qüvvələrin mülki şəxslərə hücum etməsinə və mülki insanlara zərər 

vuran hücumlara qarşı mütləq bir qadağaya riayət etməsini tələb edən beynəlxalq humanitar hüququn əsas 

prinsipinə həmişə əməl etdiyini bildirir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki əhaliyə qarşı deyil, əksinə, 

döyüş meydanında düşmənin hərbi hədəflərinə ciddi zərbələr endirmək öhdəliklərini bir daha təsdiqləyir. 

Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik yeddi rayon üzərindəki beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədlərini bərpa etmək məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə tam 

uyğun olaraq özünümüdafiə hüququnun həyata keçirilməsi nəticəsində son həftələrdə Azərbaycanın Silahlı 

Qüvvələri Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan şəhərləri də daxil olmaqla, bir sıra şəhər və qəsəbələri erməni 

işğalından azad edib. 

“Beynəlxalq ictimaiyyəti Gəncə şəhərinə və Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələrinə qarşı 

törədilən terror aktlarını qətiyyətlə pisləməyə çağırırıq. İnsanlığa qarşı bu dəhşətli cinayətləri, o cümlədən 

1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərində Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı misli görünməmiş soyqırımı 

törədənlər dərhal tutulmalı və ədalət mühakiməsinə cəlb olunmalıdırlar. 

Ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonları Azərbaycanın ayrılmaz 

hissəsi kimi tanıyan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrinin müddəalarını 

həyata keçirən Azərbaycan hökumətinin səylərini dəstəkləyirik”, - deyə bəyanatda qeyd olunur. 

Bəyanatı Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev imzalayıb. 
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Anar Eyvazov: Hazırda qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir  

 

[19:33] 20.10.2020  

 

Ötən müddət ərzində cəbhədə və dövlət sərhədi boyu müdafiə mövqelərimizi, eləcə də yaşayış 

məntəqələrimizi atıcı silahlarla və artilleriya vasitələri ilə atəşə tutan düşmən qüvvələri ordumuz tərəfindən 

darmadağın edilib. Ermənistan ordusu Kəlbəcər rayonu istiqamətindən Göygöl rayonu, Berd rayonu 

istiqamətindən Tovuz rayonu, Vardenis rayonu istiqamətindən isə Daşkəsən rayonu ərazisindəki döyüş 

mövqelərimizi, o cümlədən Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarında yaşayış məntəqələrimizi artilleriya 

və iriçaplı silahlarla atəşə tutub. Atəş nəticəsində mülki şəxslərdən iki nəfər həlak olub, bir nəfər ağır 

yaralanıb. Ordumuz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 20-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Bildirilib ki, cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl və Qubadlı-Zəngilan 

istiqamətlərində itirdiyi mövqeləri bərpa etməyə cəhd edən düşmənə qarşı bölmələrimiz uğurlu 

əməliyyatlar yerinə yetirib. Artilleriya atəşləri ilə gücləndirilmiş bölmələrimizin xüsusi əməliyyatları 

nəticəsində düşmənin 1-ci, 2-ci, 5-ci və 246-cı alaylarının, eləcə də 10-cu dağatıcı, 18-ci motoatıcı 

diviziyalarının komandir heyəti və muzdlu döyüşçülər daxil olmaqla xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib 

və yaralanıb. Ümumilikdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, döyüş və avtomobil texnikası, artilleriya və 

zenit-raket qurğuları, silah və döyüş sursatları, əməliyyat-taktiki və ballistik raket qurğuları, yaylım atəşli, 

radioelektron mübarizə və tank əleyhinə vasitələri, o cümlədən S-300 tipli zenit-raket kompleksləri məhv 

edilib. Xeyli sayda silah-sursat, tank və artilleriya qurğuları ələ keçirilib. 

Polkovnik-leytenant Anar Eyvazov qeyd edib ki, aparılan əməliyyatlar nəticəsində böyük itkilər 

verən düşmən bölmələri döyüşə girməkdən imtina edir, tutduqları mövqeləri tərk edib geriyə çəkilməyə 

məcbur olub. Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarında bir neçə kənd və Zəngilan şəhəri 

uzunmüddətli işğaldan azad edilib. Hazırda qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə tam nəzarət 

edir. Düşmən qüvvələri itkilər verərək döyüş meydanından fərarilik edir, geriyə çəkilir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, erməni mətbuatında düşmənin guya Xudafərin 

ərazisində əməliyyat keçirdiyi iddia edilir. Bildiririk ki, bu məlumatların hamısı yalandır. Ermənistan 

ordusu Xudafərin ərazisində əməliyyat keçirmək iqtidarında deyil və Xudafərini birdəfəlik unutmaları daha 

yaxşı olar. 

Əməliyyatların gedişində Azərbaycan Ordusunun müasir silahları və döyüş texnikası yalnız 

düşmənin hərbi hədəflərinin məhv edilməsinə və preventiv tədbirlər çərçivəsində mülki əhalini hədəfə 

almış legitim hədəflərin dəqiq atəşlə məhv edilməsinə yönəldilib. 

Brifinqdə media nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılıb ki, bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin 

əməliyyatlarla bağlı paylaşdığı şəxsi fikirlər məxfilik rejiminin pozulmasına və ən əsası hərbi 

qulluqçularımızın həyatına təhlükə yarada bilər. Bu məsələni nəzərə alaraq, bir daha sosial şəbəkə 

istifadəçilərini və KİV nümayəndələrini yalnız Ali Baş Komandanımızın ictimaiyyətə çatdırdığı 

məlumatlara və Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad etməyə çağırırıq. 

“Sonda yeni uğurlar münasibətilə ordu rəhbərliyi adından xalqımızı bir daha təbrik edirik. Əmin 

edirik ki, ordumuz işğal altında qalan digər torpaqlarımızı da tezliklə və mütləq şəkildə azad edəcək. Qələbə 

bizimlədir”, - deyə polkovnik-leytenant Anar Eyvazov bildirib. 
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Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə: Ermənilər guya xristian məbədlərinin dağılmasını bəhanə 

gətirərək, müsəlman və xristian aləmini üz-üzə qoymaq istəyirlər 

 

[19:31] 20.10.2020  

 

Azərbaycan dindarları adından konfransa ev sahibliyi edən Türkiyə Respublikası Diyanet İşleri 

Başkanlığına və onun dəyərli rəhbəri, qardaşım Ali Erbaş həzrətlərinə dərin ehtiramımı bir daha izhar edir, 

Rəbbimdən bütün səy və fəaliyyətlərimizə yardımçı olmasını diləyirəm. İslam dünyasının və bütün 

bəşəriyyətin dini və siyasi zəmində narahat günlər yaşadığı bir dövrdə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına üzv 

ölkələrin dini rəhbərlərinin məşvərət toplantısının təşkil edilməsi həm düzgün təşəbbüs, həm də məntiqi bir 

qərar kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki məhz bu gün – minlərlə günahsız insanın həlak olduğu, dövlətlərin 

miqrant ordusu və virus bəlası ilə üzləşdiyi, dünyanın müharibələr və terrorizm savaşı ilə sarsıldığı bir 

dönəmdə müsəlman aləmi özünün sülh məramını və qarşılıqlı ehtiram məfkurəsini bir daha bəşəriyyətə 

bəyan etməlidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin 

dini liderlərinin videokonfrans formatında keçirilən iclasında çıxışı zamanı Qafqaz Müsəlmanları 

İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bildirib. 

Qarabağdakı mövcud vəziyyətlə bağlı İƏT üzvü olan ölkələrin dini liderlərinə məlumat verən bütün 

Qafqazın Şeyxi çıxışında Ermənistanın islamofob ölkə olduğunu və ermənilərin guya xristian məbədlərinin 

dağılmasını bəhanə gətirərək məkrli niyyətləri ilə müsəlman dünyasını xristian aləmi ilə üz-üzə qoymaq 

istədiyini bildirib 

Allahşükür Paşazadə qeyd edib ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi 30 ildən artıqdır işğal altında 

saxlanılır. Azərbaycan Ermənistan dövləti ilə münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq üçün illərlə səylər 

göstərib. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən zəbt edilməsi, Xocalı şəhərində 

mülki əhalinin amansız qətliamı, 1 milyondan artıq soydaşımızın məcburi köçkünə çevrilməsi, işğal 

olunmuş ərazilərimizdə tarixi-mədəni abidələrin məhv edilməsi xalqın səbrini daşdırıb. Müharibə 

qanunlarını, beynəlxalq hüququn normalarını pozan, BMT-nin 4 qətnaməsini, Cenevrə konvensiyalarının 

maddələrini nəzərə almayan Ermənistan qadağan olunmuş raketlərdən istifadə edərək təmas xəttindən xeyli 

uzaqda yerləşən Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Goranboy, Xızı şəhər və rayonlarını, kənd və qəsəbələri 

atəşə tutub. Nəticədə 5-i uşaq olmaqla 46 mülki şəxs həlak olub, 200 nəfərdən çox insan yaralanıb, mindən 

çox ev və mülki obyekt dağıdılıb. 

Şeyxülislam erməni təcavüzünü qətiyyətlə qətnamələrin qəbuluna, Azərbaycan gerçəklikləri, 

xüsusən Xocalı soyqırımı haqqında çoxsaylı bəyanatlar verdiyinə, həmçinin bölgəmizdə baş verən son 

hadisələr ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiyinə, Ermənistanın hərbi təxribatlarını kəskin 

şəkildə qınayan müraciətlər etdiyinə görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-

Useyminə Azərbaycan xalqı adından dərin təşəkkürünü bildirib. 

Allahşükür Paşazadə qeyd edib ki, illər boyu Ermənistan dövlətinin Azərbaycan xalqına qarşı 

törətdiyi cinayətləri ört-basdır etmək istəyən qüvvələr bu gün də ikili standartlarla erməni terrorizminə və 

azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımına haqq qazandırmaq niyyətindədirlər. Onlar guya xristian 

məbədlərinin dağılmasını bəhanə gətirərək məkrli niyyətləri ilə müsəlman dünyasını xristian aləmi ilə üz-

üzə qoymaq istəyirlər. Halbuki, məhz ermənilər tərəfindən bizim məbədlərə qarşı vandalizm aktları törədib, 

hətta zəbt olunan torpaqlarımızda yerləşən məscidlərdə donuz saxlamaqdan belə çəkinməyiblər. Özlərini 

məzlum qurban kimi göstərsələr də, həqiqətin bir adı var: Ermənistan islamofob və işğalçı dövlətdir, onun 

yalan təbliğatlarına inanmaq haqqın yox, zalimin yanında olmaq deməkdir! Əminik ki, Xocalıda 613 nəfəri 

işgəncələrlə qətlə yetirərək soyqırımı aktı törədənlər, eyni vəhşiliklərini bu gün Gəncədə mülki əhaliyə 

qarşı davam etdirənlər, günahsız insanların, məsum körpələrin qanlarının axmasına bais olanlar, həm bu 

dünyada tarix qarşısında, həm də qiyamət günü Allah-Təala qarşısında layiqli cəzadan yaxa qurtara 

bilməyəcəklər. Biz bir daha beynəlxalq təşkilatlara, dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək, Ermənistanın 

qəsbkar rejiminə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə, xüsusilə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına üzv dövlətləri 

Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycana dəstək verməyə və ən əsası, haqqın tərəfdarı olmağa 

çağırırıq. 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2094 
 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2095 
 

Gəncə istiqamətində Ermənistanın pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib 

 

[19:14] 20.10.2020  

 

Oktyabrın 20-də axşam saatlarında Gəncə istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 

pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Beləliklə, ötən günlərdə olduğu kimi, döyüşlərdə ordumuz tərəfindən sarsıdıcı zərbələr alaraq geri 

oturdulan düşmən xislətinə sadiq qalaraq yenə də yaşayış məntəqələrimizi hədəfə almağa cəhd göstərir. 
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Azərbaycandakı xristian dini icmalarının rəhbərləri ABŞ konqresinə təqdim olunmuş qətnamə 

layihəsinə etiraz ediblər 

 

[18:54] 20.10.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xristian dini icmalarının rəhbərləri ABŞ Konqresinin üzvü Ceki 

Speyer (Jackie Speier) tərəfindən oktyabrın 1-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ABŞ Konqresinə 

təqdim olunmuş reallıqdan uzaq və yanlış səciyyəli 1165 saylı qətnamə layihəsinə qəti etiraz edərək, 

bununla bağlı bu ölkənin 10-a yaxın dövlət və qeyri-dövlət qurumuna (ABŞ Dövlət katibinə, ABŞ Senatının 

prezidentinə, ABŞ Dövlət Departamentinin Xüsusi Tapşırıqlar – Beynəlxalq Dini Azadlıq üzrə səfirinə, 

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının spikerinə, Nümayəndələr Palatasının Demokratlar üzrə 

rəhbərinə, Palatanın Respublikaçılar üzrə rəhbərinə, Nümayəndələr Palatasının üzvlərinə, ABŞ-ın 

Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasına və “Xristianların müdafiəsi” təşkilatına - “In Defense of 

Christians” ) etiraz müraciəti ünvanlayıblar. 

Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə konfessiya 

rəhbərləri xristian dini mənsublarının ölkəmizdə əsrlərdən bəri öz dini ibadətlərini heç bir maneə olmadan 

həyata keçirdiyini, öz mənəvi dəyər və mədəni ənənələrini yüksək səviyyədə yaşatdıqlarını, icmaların və 

ibadət evlərinin Azərbaycan dövləti tərəfindən həmişə diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğunu ifadə ediblər. 

Müraciətdə əsas diqqət Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünə yönəldilərək, erməni hərbi 

birləşmələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ona bitişik 7 rayonu işğal etdiyi, bu işğal 

nəticəsində xristian və digər dinlərin nümayəndələri də daxil olmaqla bir milyondan çox azərbaycanlının 

qaçqın və məcburi köçkün taleyi yaşadığı nəzərə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası 

tərəfindən münaqişə ilə bağlı qəbul olunmuş dörd qətnamədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 

işğal altındakı torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılmasının tələb edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan 30 ilə 

yaxındır ki, buna məhəl qoymur, danışıqları məqsədyönlü şəkildə pozur, dövlətimiz isə sülhpərvər siyasət 

aparır, danışıqlarda konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. 

İcma rəhbərləri ermənilərin sentyabrın 27-də başlatdıqları hərbi təxribat nəticəsində Azərbaycanın 

münaqişə zonasına aid olmayan yaşayış məntəqələrinin – Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, Xızı, Abşeron, 

Goranboy, Daşkəsən, Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Yevlax, Füzuli və Beyləqan kimi şəhər və 

rayonların, eləcə də tarixi-dini abidələrin mütəmadi ağır artilleriya və raket atəşlərinə məruz qaldığına 

diqqət çəkiblər. Oktyabrın 11-də Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə atılmış balistik raket 

zərbəsi nəticəsində dördü qadın olmaqla 10 mülki şəxsin həlak olduğunu, 30-dan çoxunun yaralandığını, 

onlarla mülki obyekt və yaşayış binasının dağıldığını qeyd ediblər. İşğalçı Ermənistanın bu hərəkətlərini 

beynəlxalq hüquq normalarına və humanitar prinsiplərə, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarına 

əməl etməməsinin, regionda sülh və sabitliyə ciddi təhdid olaraq qalmasının bariz nümunəsi kimi 

qiymətləndiriblər. 

Eyni zamanda, işğal altında olan ərazilərdə digər dini məbədlərlə yanaşı, xristian abidələrinin də 

dağıdıldığı və ya erməniləşdirildiyi halda, Azərbaycanda erməni millətinin 30 mindən çox nümayəndəsinin 

sərbəst yaşadığını, paytaxt Bakının mərkəzində erməni kilsəsinin dövlət tərəfindən qorunduğunu diqqətə 

çatdırıblar. 

Müraciətin sonunda icma rəhbərləri 1165 saylı qətnamə layihəsinin qəbul edilməyəcəyinə 

inandıqlarını bildirərək, onunla bağlı rədd qərarının dünyada sülhün və ədalətin bərqərar olması işinə böyük 

töhfə verəcəyini vurğulayıblar. 

Müraciəti imzalayanlar: 

Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının rəhbəri - Arxiyepiskop Aleksandr 

İşein; 

Alban-Udi Xristian dini icmasının sədri - Robert Mobili; 

Bakı şəhəri “Azərbaycan Bibliya Cəmiyyəti” xristian dini icmasının sədri - Rasim Xəlilov; 

“Yeni Həyat” Xristian dini icmasının sədri - Lyudmila İbrahimova; 

Xristian Yevangelik Lüteranların Bakı dini icmasının sədri - Vera Nesterova; 

Bakı şəhəri “Alov” xristian dini icmasının sədri - İdris Məmmədov; 

Bakı şəhəri “Şərqdə Ulduz” Xristian dini icmasının sədri - Roman Jmurov; 

Bakı şəhəri Nəsimi rayonu “Həyatverici Lütf” xristian dini icmasının sədri - Elşən Hüseynzadə. 

Bakı şəhəri Yevangelist Məsihi Baptistlərinin “Aqape” dini icmasının sədri - Samir Sadıqov; 
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“Vineyard Azərbaycan” xristian dini icmasının sədri - Emil Pənahov; 

Bakı şəhəri Nərimanov rayonu “Yeddinci Günün Adventistləri” dini icmasının sədri - Elşən 

Cabbarov; 

“Bakı şəhəri Yeni Apostol” xristian dini icmasının sədri - Svetlana Albertovna Stepanova; 

“Həyat Sözü” Xristian dini icmasının sədri - Yusif Fərhadov; 

“Həyat Sözü - 2” Sumqayıt xristian dini icmasının sədri - Elçin Paşayev; 

Sumqayıt şəhəri, “Molokan ruhani-xristian” dini icmasının sədri - Matryona Ponomaryova; 

“Gəncə şəhəri Yeddinci Günün Adventistləri” xristian dini icmasının sədri - Yusif Şərifov; 

Qobustan r-nu Hilmilli kəndi “Molokan ruhani-xristian” dini icmasının sədri - Tsapliva Yekaterina 

Nikolayevna; 

Qax rayonu Qaxingiloy kəndi “Müqəddəs Giorgi” kilsəsi gürcü pravoslav xristian dini icmasının 

sədri - Kasiaşvili İaqo Qriqoryeviç; 

Qax rayonu Əlibəyli kəndi “Müqəddəs Nino” kilsəsi gürcü pravoslav xristian dini icmasının sədri 

- Timuri Barixaşvili; 

İsmayıllı rayonu İvanovka kəndi “Molokan-ruhani-xristian” dini icmasının sədri - Sergey 

Vasilyeviç Kazakov. 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Mülki şəxsləri və yaşayış məntəqələrini bombalayan Ermənistan müharibə 

cinayəti törədir 

 

[18:51] 20.10.2020  

 

  

Azərbaycana Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunan dörd fərqli siyasi partiyanın 

parlament qruplarından olan dostlarımızla birlikdə səfərə gəlmişik. Səfər çərçivəsində Bakıda bir sıra 

görüşlərimiz oldu. Bu müharibədə dinc əhaliyə qarşı cinayətin ən dəhşətlisi, mülki şəxslər arasında ölüm 

sayının ən çox olduğu məhz Gəncə şəhəridir. Azərbaycana səfərimiz zamanı Gəncəyə gəlməyimiz bütün 

diqqəti buraya cəlb etmək baxımından da çox vacibdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa Şentop oktyabrın 

20-də Gəncədə jurnalistlərə müsahibəsində deyib. 

Qardaş ölkə parlamentinin Sədri vurğulayıb ki, biz Türkiyə olaraq lap əvvəldən – 1990-cı illərdən 

bəri Azərbaycanın yanında olduq, işğal altındakı torpaqlarını azad etməsi üçün apardığı mübarizəsində 

daim Azərbaycanı dəstəklədik. Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bütün azərbaycanlı qardaşlarımıza 

salamı var. Biz dost və qardaş Azərbaycanı haqlı mübarizəsində hər zaman dəstəkləmişik və dəstəkləyirik. 

Mustafa Şentop bildirib: “Gəncədə gördüyümüz mənzərə, eləcə də digər yaşayış məntəqələrinə 

qarşı törədilən hücumlar göstərir ki, mülki şəxsləri, yaşayış məntəqələrini bombalayan Ermənistan 

müharibə cinayəti törədir. Azərbaycanı bu haqlı mübarizəsində dəstəkləmək, haqq səsimizi, bu yaşananları 

bütün dünyaya çatdırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Bu, tarixboyu 

belə olub. Bugünkü beynəlxalq hüquqda da Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğu, Ermənistanın 

Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyi əksini tapıb. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının, eləcə də 

Avropa Parlamentinin, ATƏT-in, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qərarları vardır və bütün 

dünya Ermənistanı işğalçı kimi tanıyır. Bu baxımdan Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını qeyd-şərtsiz tərk 

etməlidir”. 

“Ermənistanın mülki şəxslərə qarşı hücumlarının açıq-aşkar müharibə cinayəti olduğunu 

vurğulayan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri deyib: “Cenevrə konvensiyalarına görə, müharibənin 

bir hüququ, qaydası var: döyüşlərdə ancaq hərbi hədəflər vurulmalı, mülki şəxslər atəşə tutulmamalıdır. 

Ermənistan isə müharibənin hüququna və qaydalarına əməl etmədən, namərdcəsinə mülki şəxsləri hədəfə 

almaqdadır. Bunu bütün dünya görməlidir. Təəssüf ki, bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan Minsk qrupunun 

həmsədr ölkələri də daxil olmaqla bütün dünya bu xain hücumlar və insanlıq əleyhinə cinayətlər qarşısında 

səssiz qalır, lazımi addımlar atmır. 

Türkiyə olaraq daim Azərbaycanın yanındayıq. Azərbaycanın haqlı mübarizəsini biz də 

Azərbaycan qədər müdafiə edirik. İnşallah, qısa zamanda Azərbaycan Ordusu Vətən torpaqlarının işğal 

altındakı hissəsini də azad edəcək. Haqlı olan Azərbaycandır. Çünki Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək 

üçün Vətənini müdafiə edir. Biz də Türkiyə olaraq bunu daim dəstəklədik və bundan sonra da 

dəstəkləyəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 
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İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dini liderlərinin iclası keçirilib 

 

[18:26] 20.10.2020  

 

İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin dini liderlərinin videokonfrans 

formatında iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Ali Erbaşın təşəbbüsü ilə keçirilən 

videokonfransda hazırda İstanbulda olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam 

Allahşükür Paşazadə də iştirak edib. 

İclasda çıxış edən Allahşükür Paşazadə İƏT-ə üzv ölkələrin dini liderlərinə Qarabağdakı mövcud 

vəziyyətlə bağlı məlumat verib. 

Qeyd edək ki, tədbirdə dünyanın 60 ölkəsindən nümayəndələr iştirak edir. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisini raket-artilleriya atəşinə tutub 

 

[18:04] 20.10.2020  

 

Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 20-də saat 17:00 

radələrində Ermənistan ordusu tərəfindən Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisi raket-artilleriya atəşinə 

tutulub. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş prokuroru: Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhalimizə qarşı törətdiyi 

cinayət faktları üzrə 37 cinayət işi başlanıb 

 

[17:41] 20.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhalimizə qarşı törətdiyi cinayət faktları üzrə Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən 37 cinayət işi başlanıb. Ərazidə həyati təhlükənin olmasına 

baxmayaraq, prokuror və müstəntiqlər tərəfindən əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilməkdədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Baş prokurorlarının videokonfrans formatında keçirilən 18-

ci iclasında çıxış edərkən deyib. 

Baş prokuror bildirib ki, sentyabrın 27-dən etibarən bu günədək Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı 

törətdiyi cinayətlər nəticəsində 7-si uşaq, 19-u qadın olmaqla 61 mülki şəxs həlak olub, 300-dən çox mülki 

vətəndaş ağır yaralanıb. Ümumilikdə 2500-dən çox yaşayış evi və mülki obyektə ciddi ziyan vurulub. 

 

AZƏRTAC 
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Mehriban Əliyeva Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin və 

Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı təbrik edib 

 

[17:12] 20.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Füzuli, Cəbrayıl, 

Xocavənd, Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması ilə bağlı 

rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir: 

“Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Zəngilan şəhərinin 

işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı və Azərbaycan 

Ordusu! Uca Tanrı xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Əziz xalqım bilsin ki, hər kəndin, hər yüksəkliyin götürülməsi böyük 

rəşadət tələb edir  

 

[17:00] 20.10.2020  

 

Mən hər dəfə xalqıma müraciət edərkən xoş xəbərlər çatdırıram. Eyni zamanda, demək olar ki, hər 

gün öz “Twitter” hesabımda, “Twitter” vasitəsilə işğaldan azad edilmiş yeni kəndlərin, şəhərlərin adlarını 

çəkirəm. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı bu xəbərləri hər gün gözləyir, hər gün! Hər gün, hər saat ki, nə 

vaxt bu xəbər olacaq, nə vaxt bu xəbər çıxacaq? 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə xalqa növbəti müraciətində bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Amma istəyirəm, əziz xalqım bilsin ki, hər kəndin, hər yüksəkliyin 

götürülməsi böyük rəşadət tələb edir. Çünki təkcə orada qurulmuş istehkamlar deyil, eyni zamanda, azad 

edilmiş torpaqların hərbi relyefi də ermənilər üçün daha sərfəlidir. Çünki biz indi həm onların 

istehkamlarına, onların toplarına, onların raketlərinə qarşı, eyni zamanda, təbii relyefə qarşı vuruşmalıyıq 

və torpaqlarımızı işğalçılardan qarış-qarış azad edirik. Çox çətin məsələdir”. 

Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, gün gələcək, bu haqda geniş məlumat veriləcək. “Əminəm, 

Azərbaycan xalqı yaxşı başa düşür ki, bu gün nəyi demək mümkündürsə onu deyirik. Çünki döyüşlər gedir 

və biz istəyirik ki, tezliklə bu döyüşlər başa çatsın, tezliklə ərazi bütövlüyümüz bərpa edilsin. Ona görə 

hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə verilən məlumat və məlumatın həcmi tam kifayətdir”, - deyə 

dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Zəngilan şəhəri və rayonun 6 kəndi, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd 

rayonlarının 18 kəndi işğaldan azad edilib 

 

[15:15] 20.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 20-də xalqa müraciətində 

işğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını açıqlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı aşağıdakı yaşayış məntəqələrinin azad 

olunduğunu bildirib: 

Füzuli rayonu: Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı 

Aybasanlı kəndləri. 

Cəbrayıl rayonu: Sarafşa, Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Ağtəpə, Yarəhmədli 

kəndləri. 

Xocavənd rayonu: Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Günəşli kəndinin keçmiş adı 

Noraşen idi), Vəng kəndləri. Vəng kəndinə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Vəng kəndi Çinarlı 

kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun! 

Zəngilan rayonu: Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və Zəngilan 

şəhəri! Zəngilan bizimdir! Qarabağ bizimdir! 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

 

[14:50] 20.10.2020  

 

Oktyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin müraciəti 

 

- Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında yeni qələbələr qazanır. Bu 

qələbələr hər bir Azərbaycan vətəndaşını sevindirir. Torpaqlarımızı 30 ilə yaxın işğal altında saxlayan 

düşmən döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun gücünü görür. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz 

torpağımızı qoruyuruq və işğalçıları bundan sonra da öz torpaqlarımızdan qovacağıq. 

Xalqımız döyüş meydanından, cəbhə bölgəsindən səbirsizliklə yeni xəbərlər gözləyir. Mən çox 

şadam və mən xoşbəxt adamam ki, bu şad xəbərləri Azərbaycan xalqına çatdırıram. Hər bir kəndin, hər bir 

şəhərin, hər bir strateji yüksəkliyin işğalçılardan azad edilməsi böyük peşəkarlıq, cəsarət, rəşadət, 

qəhrəmanlıq tələb edir. Bizim hərbçilərimiz şəhid olurlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

Şəhidlərimiz həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bizim hərbçilərimiz döyüş meydanında yaralanırlar. 

Allah bütün yaralı hərbçilərimizə şəfa versin! Eyni zamanda, mənfur düşmən bizim yaşayış 

məntəqələrimizi daim atəşə tutur, hər gün cəbhəboyu şəhərlərimiz, kəndlərimiz mənfur düşmənin atəşinə 

məruz qalır. Bu namərd atəşə ən çox məruz qalan Tərtər rayonudur, eyni zamanda, Ağdam, Goranboy, 

Ağcabədi, Bərdə, digər şəhər və rayonlarımız düşmən tərəfindən atəşə tutulur. Gəncə şəhərinə namərd 

zərbələr nəticəsində dinc əhali həlak olur - uşaqlar, qadınlar, qocalar. Düşmən üçün bunun fərqi yoxdur. 

Belə bir fərq onlar üçün mövcud deyil. Onlar döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayır, Azərbaycan 

Ordusunun qarşısında duruş gətirə bilmir və bizi durdurmaq üçün, bizə zərbə vurmaq üçün bütün dünyanın 

gözü önündə mülki əhaliyə qarşı cinayət törədir. Bütün dünya görür ki, Azərbaycan hansı mənfur, vəhşi 

düşməndən öz doğma torpaqlarını azad edir. Otuz il ərzində bizim torpaqlarımızda oturub bizə meydan 

oxumağa çalışırdı. Otuz il ərzində bizim torpaqlarımızı istismar edirdi, bizim təbii resurslarımızı istismar 

edirdi, oğurluq, talançılıq onların xislətidir. Dağıdılmış kəndlərin, şəhərlərin vəziyyətinə baxmaq kifayətdir, 

hər kəs görsün ki, bizim qarşımızda hansı vəhşilər dayanıb. İşğal olunmuş və artıq azad edilmiş torpaqlarda 

bir dənə də salamat bina qalmayıb. Bütün binalar sökülüb, talan edilib, tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz, 

qəbirlərimiz dağıdılıb, talan edilib, təhqir edilib. Onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə 

barışacaq. Onlar hesab edirdilər ki, bu torpaqları əbədi işğal altında saxlayacaqlar. Onlar bizim 

şəhərlərimizin adlarını dəyişdiriblər, rayonlarımızın sərhədlərini dəyişdiriblər, kəndlərimizin adlarını 

dəyişdiriblər, bizim torpaqlarımızı erməniləşdirmək istəyiblər, amma buna nail ola bilmədilər, Azərbaycan 

xalqının iradəsini qıra bilmədilər. 

Öz doğma dədə-baba torpaqlarını görməyən, işğaldan sonra dünyaya göz açan hər bir 

azərbaycanlı bir arzu ilə yaşayıb ki, doğma dədə-baba torpaqlarına qayıtsın. Biz bunu Cocuq Mərcanlının 

timsalında gördük. İşğaldan sonra doğulmuş gənclər, onların hər biri Cocuq Mərcanlıya qayıtmaq arzusu 

ilə yaşayıb və qayıdıbdır. Əminəm ki, bu gün işğalçılardan azad edilmiş bütün torpaqlara Azərbaycan 

vətəndaşları qayıdacaqlar. O torpaqlarda yaşayacaqlar, sülh, əmin-amanlıq şəraitində yenə də qurub-

yaradacaqlar. Necə ki, vaxtilə bizim işğal edilmiş bütün torpaqlarımızda Azərbaycan xalqının mədəni irsi 

yaradılıbdır. Amma mənfur düşmən bu irsi məhv etmək istəyirdi, bizim məscidlərimizi dağıdırdı. Biz 

Çocuq Mərcanlı kəndində Şuşa məscidinin bənzərini inşa edəndə və onun açılışında demişdim ki, 

məscidlərin binalarını onlar dağıda bilərlər, amma bu məscidləri biz öz qəlbimizdə yaşadırıq və gün gələcək 

bizim dağıdılmış bütün məscidlərimiz bərpa ediləcəkdir, bütün şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərpa ediləcəkdir. 

Biz Böyük Qayıdış astanasındayıq və Azərbaycan dövləti əlindən gələni edəcək ki, Azərbaycan 

vətəndaşları işğal olunmuş və azad edilmiş torpaqlara qayıdaraq rahat yaşasınlar, əmin-amanlıq şəraitində 

yaşasınlar və bu torpaqlarda həyat canlanacaqdır. 

Bizim məcburi köçkünlərimiz bütün bu illər ərzində bir arzu ilə yaşayıblar, baxmayaraq ki, 

onların bir çoxları üçün gözəl şərait yaradılıb və bildiyiniz kimi, təkcə bu il biz məcburi köçkünlər üçün 7 

min mənzilin istifadəyə verilməsini nəzərdə tuturuq. 300 mindən çox məcburi köçkünə evlər, mənzillər 

verilibdir. Onlar bu qayğıya görə bizə minnətdarlıq edirlər və mənim onlarla çoxsaylı görüşlərimdə bunu 

ifadə edirdilər. Ancaq, eyni zamanda, mən bilirdim və onlar mənə deyirdilər ki, bizi qaytarın, öz 
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torpağımıza qaytarın. Başa düşürdülər ki, bu, çətin məsələdir, başa düşürdülər ki, bunun üçün müəyyən 

geosiyasi şərait yetişməlidir. Mənə inanırdılar və mən onlara deyirdim ki, biz o torpaqlara qayıdacağıq, 

mən deyirdim ki, bilirəm, nəyi nə vaxt və necə etmək lazımdır. Xalq tərəfindən mənə göstərilən etimad 

imkan verdi ki, biz bu məsələni həll edək. Mən bir daha bəyan edirəm ki, verilmiş bütün vədləri mən yerinə 

yetirirəm, verilmiş bütün vədlərə sadiqəm. Prezident kimi mənim fəaliyyətim üçün əsas məsələ, əsas 

vəzifəm Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasıdır, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir və bu gün biz 

bunu döyüş meydanında edirik. 

30 ilə yaxın aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədi. İşğal edilmiş torpaqlarda Ermənistan 

tərəfindən qurulmuş istehkamlar onu göstərir ki, onlar bu torpaqları bizə vermək fikrində deyildilər. Sadəcə 

olaraq, bizi və beynəlxalq vasitəçiləri aldadırdılar. Sadəcə olaraq, vaxtı uzadırdılar və bununla bərabər işğal 

edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparırdılar, Laçın şəhərində minlərlə insanı yerləşdiriblər, 

Kəlbəcərdə minlərlə insanı yerləşdiriblər. Bu gün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda da - Füzuli, Cəbrayıl 

və digər rayonlarımızda da onlar bizim kəndlərimizdə yaşayıblar. O kəndlərin böyük hissəsi dağıdılıb, 

ancaq bəzi evlərdə onlar bizim torpağımızda yaşayıblar. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparmaq, 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmək, bizim vətəndaşlarımızı doğma torpaqdan didərgin salmaq və 

ondan sonra “referendum” keçirmək tamamilə insani əxlaqa, qanuna, beynəlxalq hüquqa ziddir. Heç kim 

qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasını” tanımayıb. İndi onlar əlləşirlər, vurnuxurlar ki, dünya ölkələri 

qondarma kriminal qurumu tanısınlar. Ağıllarını itiriblər, başa düşmürlər ki, heç kim bunu etməyəcək, başa 

düşmürlər ki, bunu edən hər bir ölkə artıq Azərbaycan üçün dost ölkə sayıla bilməz. Nəinki dost ölkə, bu 

ölkə ilə biz bütün əlaqələri kəsəcəyik. Amma onlar ağılını itiriblər. Bu gün çalışırlar ki, status-kvonu bərpa 

etsinlər. Mən demişəm, status-kvo yoxdur. Status-kvonu biz məhv etmişik və düz də etmişik. 30 ilə yaxın 

gözləmişik. On il bundan əvvəl Minsk qrupunun həmsədrləri, onların prezidentləri səviyyəsində açıqlama 

verilmişdir ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Biz də bunu dəstəklədik, biz bunu bəyəndik və bizdə böyük 

ümidlər yarandı, ondan sonra danışıqlar masasında əldə edilmiş müəyyən tərəqqi bizim ümidlərimizi artırdı. 

Amma sən demə, mənfur düşmən, sadəcə olaraq, bizi və beynəlxalq aləmi aldadırdı. Bu, beynəlxalq 

vasitəçilərə hörmətsizlikdir. 

Biz döyüş meydanında güc göstərərək status-kvonu dəyişdirdik. Mən bunu bu toqquşmalardan 

əvvəl demişdim, bir neçə dəfə demişdim, bu gün əfsuslar olsun ki, beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq 

hüquq işləmir. Əgər işləsəydi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi çoxdan icra edilərdi. Biz iyirmi 

il gözləyirdik ki, bu qətnamələr icra edilsin. Onlar, sadəcə olaraq, kağızda qaldı. Nə üçün? Çünki siyasi 

iradə göstərilmədi, bu qətnamələrin icra mexanizmi müəyyən edilmədi. Mənfur düşmən hesab etdi ki, o, 

bundan sonra da buna məhəl qoymaya bilər. Bundan sonra da beynəlxalq hüququ əzə bilər. Bundan sonra 

da bizim torpaqlarımızda istənilən çirkin əməllər törədə bilər. Biz onları məcbur etdik. Bax, bizim 

yumruğumuz, sadəcə olaraq, düşmənin başını yaran yumruq deyil. Bizim yumruğumuz bizim birliyimizdir, 

xalqımızın birliyidir, məqsədyönlü fəaliyyətdir, beynəlxalq müstəvidə bizə sərf edən və ədaləti əks etdirən 

qərarların, qətnamələrin qəbul edilməsidir. 

Mən görürdüm, bəzi hallarda bu hadisələrə qədər Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən köçkünlər 

hesab edirdilər ki, belə diplomatik uğurlar, əlbəttə, önəmlidir, ancaq onlar məsələnin həllini təmin etmir. 

Mən isə həmişə onlara izah edirdim ki, bu, beynəlxalq qanun çərçivəsində həll olunası bir məsələdir. Buna 

görə biz bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla işləməliyik ki, bu münaqişənin həlli üçün hüquqi bazanı 

genişləndirək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri işləmirdi. Biz böyük səylər göstərdik, BMT Baş 

Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, digər 

təşkilatlar qətnamə qəbul etdi. Avropa İttifaqı ilə bizim aramızda paraflanmış sənəddə də sərhədlərimizin 

toxunulmazlığına, suverenliyimizə və ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək göstərilir. Yəni, budur bu 

münaqişənin həlli üçün əsas. Ona görə bu gün artıq özünü lap dilənçi kimi, lap düşük kimi, - bağışlayın, 

ifadəmə görə, amma onlar hər bir ifadəyə layiqdirlər, - aparan Ermənistan rəhbərliyi gecə-gündüz bütün 

beynəlxalq təşkilatlara zəng edir, məktublar göndərir, bəyanatlar verir ki, niyə, səsinizi çıxarmırsınız? Onlar 

necə səsini çıxara bilərlər? Onlar artıq bu qətnamələri, bu qərarları qəbul ediblər və Azərbaycan döyüş 

əməliyyatını beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan öz ərazisində keçirir. Biz Ermənistan ərazisində hər hansı 

bir əməliyyat keçirmirik, - bizim belə planlarımız yoxdur, - baxmayaraq ki, onlar Gəncəni Ermənistan 

ərazisindən iki dəfə bombalamışdılar. Biz cavab vermədik onların yolu ilə. Biz döyüş meydanında cavab 

verdik. Mən bildirmişdim ki, biz onların intiqamını döyüş meydanında alacağıq və alırıq. Biz şəhidlərimizin 

qanını yerdə qoymayacağıq və qoymuruq. Bax, beynəlxalq təşkilatlarda bizim fəaliyyətimizin əsas məqsədi 

o idi ki, bu hüquqi baza təkmil olsun, genişlənsin və biz buna nail ola bildik. 
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Ona görə, bu gün Ermənistan rəhbərliyi yaxşı fikirləşməlidir. Artıq bizim qarşımızda diz çöküb, 

onlara diz çökdürmüşük, onlara layiq olan yeri göstərmişik. Qovuruq onları bizim torpaqlarımızdan, 

bundan sonra da qovacağıq! Hər gün xoş xəbərlər gəlir. Hər gün bayrağımız yeni bir yaşayış məntəqəsində 

ucaldılır. Budur, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının gücü. Otuz il ərzində Ermənistan rəhbərliyi 

“güclü ordusu” haqqında uydurmalar ortalığa atırdı, “yenilməz Ermənistan ordusu” barədə miflər yaradırdı. 

Haradadır bu “yenilməz Ermənistan ordusu?”. Görün, necə qaçır bizim qabağımızdan. Bu, mif idi, bu, yalan 

idi. Bunu biz yerə vurduq. Otuz il bizi təhqir edirdi. Otuz il idi ki, işğal edilmiş torpaqlarda abidələrimizi 

dağıdırdı, tarixi-mədəni irsimizi silmək istəyirdi. Otuz il ərzində beynəlxalq aləm nə üçün sanksiya tətbiq 

etmədi təcavüzkar dövlətə qarşı? Mən dəfələrlə demişəm ki, sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Bu ölkə, bu 

ölkənin rəhbərliyi öz xoşu ilə bu torpaqlardan çıxmaq istəmir. O, bizi aldadır, danışıqları imitasiya üçün 

aparır. Onlara inam yoxdur və mən haqlı çıxdım. İndi baxın orada qurulmuş istehkamlara. Belə istehkam 

quran ölkə, bu qədər oraya vəsait xərcləyən ölkə oradan çıxarmı? Çıxmaq istəsəydilər, bunu etməzdilər. 

Yəni, onların hər bir sözü yalandır. Bu gün də onların dövlətinin rəhbərləri gecə-gündüz yalan, uydurma 

yayırlar Azərbaycan haqqında, döyüş meydanında baş verən hadisələr haqqında. Sanki kimsə gəlib bizim 

əvəzimizə vuruşur. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan əsgəri onlara dərs verir. Təkbaşına 

vuruşuruq, hər kəs bunu bilir. Amma özlərinə sığışdıra bilmirlər, çünki miflər dağılır, miflər onların 

ideologiyasının əsasdır. Tarix haqqında yalan. Əfsuslar olsun ki, onu da indi bir çox ölkələrə qəbul etdirə 

biliblər, tarixi yalanı. Xocalı haqqında yalan, guya ki, Azərbaycan özü Xocalı soyqırımını törədib. Gəncənin 

bombalanması haqqında onların rəsmi nümayəndələri yalan bəyanat veriblər ki, Ermənistan bu raket atəşini 

təşkil etməyib. Nə vicdan var, nə əxlaq var, nə mənəviyyat var. Ağıl da yoxdur. Ağıl olsaydı deyərdilər ki, 

baxın, bu ballistik raketin start nöqtəsi və atış istiqaməti dünyada aparıcı ölkələr tərəfindən izlənilir, haradan 

atılıb, hara dəyib. Ballistika raketlərə döyüş tapşırığı verilir. O təsadüfən o yaşayış massivinə düşməmişdir. 

Gecə vaxtı, qəsdən. Amma ağıllarını itiriblər, guya, dünyanı aldatmağa davam edirlər ki, bəs kim atıb 

Gəncəyə bu raketi? Biz özümüzə atmışıq? Necə ki, yalan danışırdılar, Azərbaycan özü Xocalı soyqırımını 

törədib, indi də yalan danışırlar. Bütün dünyaya yalan danışır, bütün müsahibələrdə yalan danışır. Bu 

yalançıları biz bundan sonra da qovacağıq. Onlar gördülər ki, kim kimdir. Gördülər ki, biz onlara elə dərs 

veririk ki, bu dərsi heç vaxt unutmayacaqlar. İndi isə imdad diləyirlər. Ona-buna zəng edirlər, kömək edin, 

kömək edin! Bəs, hanı sənin “müzəffər ordun”, hanı sənin “yenilməz ordun?!”. Bizim üçün müqəddəs olan 

Cıdır düzündə Ermənistanın baş naziri sərxoş vəziyyətdə rəqs edirdi. Fikirləşməli idi ki, bu təhqir 

Azərbaycan xalqına necə təsir edə bilər? Amma hesab edirdi ki, heç kim onlara toxunmayacaq. Hesab edirdi 

ki, bütün ölkələr onları bundan sonra da müdafiə edəcək, dünya erməniliyi, erməni lobbiləri, ondan sonra 

onların bəzi dost ölkələri. Ona görə azğınlaşmışlar, ona görə qudurmuşlar. Onlara yerlərini göstərdik, 

onların başından elə zərbə vurduq ki, çətin ayılsınlar. Onların ordusunu, texnikasını demək olar ki, məhv 

etmişik. Qaçırlar, hələ qaçacaqlar. 

Bir sözlə, döyüş meydanında bizim üstünlüyümüz artıq heç kimə sirr deyil. Biz haqq yolundayıq. 

Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, şəhidlər veririk, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

edirik. Bundan sonra da bu addımlar atılacaq. Ermənistan hələ nə qədər gec deyil bəyanat verməlidir ki, 

işğal edilmiş torpaqlardan çıxıram. Ondan sonra döyüşlər dayana bilər. 

Mən hər dəfə xalqıma müraciət edərkən xoş xəbərlər çatdırıram. Eyni zamanda, demək olar ki, 

hər gün öz “Twitter” hesabımda, “Twitter” vasitəsilə işğaldan azad edilmiş yeni kəndlərin, şəhərlərin 

adlarını çəkirəm. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı bu xəbərləri hər gün gözləyir, hər gün! Hər gün, hər 

saat ki, nə vaxt bu xəbər olacaq, nə vaxt bu xəbər çıxacaq? Amma istəyirəm, əziz xalqım bilsin ki, hər 

kəndin, hər yüksəkliyin götürülməsi böyük rəşadət tələb edir. Çünki təkcə orada qurulmuş istehkamlar 

deyil, eyni zamanda, azad edilmiş torpaqların hərbi relyefi də ermənilər üçün daha sərfəlidir. Çünki biz indi 

həm onların istehkamlarına, onların toplarına, onların raketlərinə qarşı, eyni zamanda, təbii relyefə qarşı 

vuruşmalıyıq və torpaqlarımızı işğalçılardan qarış-qarış azad edirik. Çox çətin məsələdir. 

Gün gələcək, bu haqda geniş məlumat veriləcəkdir. Əminəm, Azərbaycan xalqı yaxşı başa düşür 

ki, bu gün nəyi demək mümkündürsə onu deyirik. Çünki döyüşlər gedir və biz istəyirik ki, tezliklə bu 

döyüşlər başa çatsın, tezliklə ərazi bütövlüyümüz bərpa edilsin. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan 

ictimaiyyətinə verilən məlumat və məlumatın həcmi tam kifayətdir. 

Bu gün ənənəyə, gözəl ənənəyə sadiq qalaraq Azərbaycan xalqına yeni bilgilər vermək istərdim. 

Düşmənin məhv edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş texnikaları ilə bağlı məlumatı əziz xalqıma 

çatdırıram. 
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Beləliklə, düşmənin 241 tankı məhv edilib, 39 tank hərbi qənimət kimi götürülüb - toplam 280 

tank. Amma yenə də hələ ki, tanklar var, həm işğal edilmiş torpaqlarda, həm Ermənistan ərazisində. 

Haradandır onlarda bu qədər tank? Bir də ki, bu, bütün bu məsələni tənzimləyən beynəlxalq konvensiyalara 

ziddir. Bəs bu konvensiyalara monitorinq aparmalı olan qurumlar niyə buna fikir verməyiblər? Bax, biz 

deyirik 241 tank məhv edilib. Biz sonra onların nümayişini təşkil edəcəyik. 39 tank saz vəziyyətdə 

götürülüb və bu gün bizim əsgərlərimiz o tanklarda oturub düşmənə onların öz tankları ilə atəş açırlar. 

Piyadaların 50 döyüş maşını məhv edilib, 24-ü qənimət kimi götürülüb və bu gün bizim 

əlimizdədir. Özüyeriyən 17 artilleriya qurğusu məhv edilib, 198 top məhv edilib. 58 minaatan məhv edilib, 

12 minaatan qənimət kimi götürülüb. 25 qumbaraatan hərbi qənimət kimi götürülüb. 53 tank əleyhinə vasitə 

məhv edilib. 70 “Qrad” qurğusu məhv edilib. İki “Uraqan”, iki YARS (Yaylım Atəş Raket Sistemi) məhv 

edilib. Bir TOS məhv edilib. Dörd “S-300” zenit-raket kompleksi məhv edilib. Son dəfə mən bu məlumatı 

Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdıranda iki “S-300” zenit-raket kompleksi məhv edilmişdi. Bu gün artıq dörd 

kompleks məhv edilib. Hər bir kompleksin, hər bir qurğunun qiyməti bəllidir, çox bahalı hərbi texnikadır. 

Üç TOR zenit-raket kompleksi məhv edilib. Qırxa yaxın OSA zenit-raket kompleksi məhv edilib. Beş KUB 

və KRUQ zenit-raket kompleksi məhv edilib. Altı pilotsuz uçuş aparatı, iki əməliyyat-taktiki raket 

kompleksi - “Elbrus”, bir ballistik raket, bir “Toçka-U” raketi, səkkiz radioelektron mübarizə vasitəsi məhv 

edilib. 198 yük avtomobili məhv edilib. Onlardan 15-i sursatlarla dolu yük avtomobilləri idi. 102 yük 

avtomaşını hərbi qənimət kimi götürülüb. Biz düşmənin hərbi texnikasını bundan sonra da məhv edəcəyik. 

Olan-qalan da məhv ediləcəkdir. 

İndi isə əziz xalqımın səbirsizliklə gözlədiyi bizim yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi haqqında 

məlumatı böyük qürur hissi ilə çatdırıram. 

Füzuli rayonu – azad edilmiş kəndlərin adları: Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, 

Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı. 

Cəbrayıl rayonu - azad edilmiş kəndlər: Safarşa, Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, 

Ağtəpə, Yarəhmədli. 

Xocavənd rayonu – azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını çatdırıram: Ağcakənd, 

Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Günəşli kəndinin keçmiş adı Noraşen idi), Vəng. Bu kəndə yeni Azərbaycan 

adı verirəm. Bundan sonra Vəng kəndi Çinarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun! 

Zəngilan rayonu. Şanlı Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonu ərazisinə də daxil olub, girib və 

yaşayış məntəqələrinin azad olunması təmin edilib. Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən yaşayış 

məntəqələrinin adlarını çəkirəm: Havalı kəndi, Zərnəli kəndi, Məmmədbəyli kəndi, Həkəri kəndi, Şərifan 

kəndi, Muğanlı kəndi və Zəngilan şəhəri! Zəngilan bizimdir! Qarabağ bizimdir! 

Əziz xalqım, əziz zəngilanlılar, füzulilər, xocavəndlilər, cəbrayıllılar və işğal edilmiş digər 

rayonların sakinləri, biz öz missiyamızı yerinə yetiririk. Düşmənə layiqli cavab veririk. Düşməni 

cəzalandırırıq. Düşmən bizim qarşımızda acizdir. Düşmənin belini qırırıq, qıracağıq! 

Qarabağ bizimdir! Yaşasın Azərbaycan! Eşq olsun Azərbaycan xalqına! 

AZƏRTAC 
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Səfir: Dağlıq Qarabağ regionunda yaşamaq təkcə ermənilərin deyil, oradan zorla qovulmuş 

azərbaycanlıların da haqqıdır 

 

[13:24] 20.10.2020  

 

İtaliyanın nüfuzlu “Il Giornale” qəzetinə bağlı “Insideover” portalında jurnalist Mauro 

İndelikatonun müəllifi olduğu “Nə üçün Dağlıq Qarabağa münasibətdə Trentino-Cənubi Tirol modelindən 

danışılır?” başlıqlı məqalə dərc olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllif məqaləsində Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd 

Əhmədzadə və Minsk konfransının ilk sədri olmuş İtaliyanın o zamankı Xarici İşlər nazirinin müavini 

Mario Raffaellinin fikirlərinə geniş yer verir. 

M.İndelikato məqalədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun başvermə 

səbəbləri haqqında danışaraq, erməni və azərbaycanlı icmaların birgə yaşadığı Dağlıq Qarabağ regionunun 

tarixən Azərbaycan ərazisi olduğunu, regiona 1923-cü ildə sovet dönəmində Azərbaycan Respublikasının 

tərkibində muxtar vilayət statusu verildiyini, SSRİ-nin dağılmasından sonra regionla bağlı müharibənin 

başlandığını və münaqişənin hələ də həll olunmadığını diqqətə çatdırır. O, siyasi səviyyədə də məsələnin 

mürəkkəb olduğunu, bir tərəfdən hətta Ermənistan da daxil olmaqla heç bir dövlət tərəfindən tanınmayan 

“de-fakto müstəqil respublika”nın yaradıldığını, digər tərəfdən isə Azərbaycan hökumətinin Dağlıq 

Qarabağ və Ermənistanın işğalı altında olan digər ətraf yeddi rayonu yenidən azad etmək fikrindən heç 

zaman imtina etmədiyini vurğulayır. 

Məqalədə münaqişənin sülh yolu ilə həlli ilə məşğul olan Minsk konfransının ilk sədri olmuş 

İtaliyanın o zamankı Xarici İşlər nazirinin müavini Mario Raffaellinin fəaliyyəti də xatırlanılır və onun 

məsələ ilə bağlı fikirlərinə yer verilir: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi üçün 1992-ci ildə 

ATƏM (hazırkı ATƏT) tərəfindən Minsk qrupu yaradılmışdır. Onun tərkibinə doqquz dövlət: Almaniya, 

ABŞ, Belarus, Fransa, İtaliya, Rusiya, İsveç, Türkiyə və Çex Respublikası daxil idi və sədrlik mənim 

timsalımda İtaliyaya həvalə edilmişdi”. M.Raffaelli məhz həmin zaman nümunə kimi Trentino-Cənubi 

Tirol modelindən danışılmağa başlandığını bildirmiş və səbəb kimi bir dövlətin tərkibində yaşayan etnik 

azlıqla bağlı tətbiq olunmuş təcrübədən istifadə etməyin vacibliyini göstərərək, Trentino-Cənubi Tirol 

əyalətinin muxtariyyətinin o zaman öyrəniləsi modeli olduğunu və bu gün də aktuallığını itirmədiyini 

diqqətə çatdırmışdır. 

M.Raffaelli qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi real deyil, eyni zamanda, Azərbaycan 

dövlətinin tərkibində adi statuslu muxtariyyət vədi regionda yaşayan ermənilər üçün qəbuledilməzdir. Bu 

halda Trentino-Cənubi Tirol modelində olduğu kimi, üçüncü yol dövlətin ərazi bütövlüyünə xələl gəlmədən 

beynəlxalq zəmanət altında əraziyə muxtariyyətin verilməsidir. Belə olduqda, hər iki tərəf razılığa gələrək 

məmnun qalır: azərbaycanlılar yenidən hazırda de-fakto Dağlıq Qarabağdakı qurum tərəfindən nəzarət 

edilən əraziləri öz dövlətlərinin tərkibində görürlər, ermənilər isə rəsmi səviyyədə erməni dilində danışmaq 

və bu dildən istifadə etmək imkanı verən muxtar regionda yaşayırlar və bütün bunlar beynəlxalq zəmanət 

altında həyata keçirilir. 

Məqalədə Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadənin məsələyə münasibətdə 

açıqlamalarından da sitat gətirilir: “İnanıram ki, Trentino-Alto Adice modeli İtaliyanın sülh prosesində daha 

fəal rol oynaya biləcəyi vacib elementlərdən biridir. Dağlıq Qarabağ regionunun erməni icması 

Azərbaycanda yaşayan etnik azlıqdır və öz müqəddəratını təyinetmə etnik azlıqların dövlətdən ayrılma 

hüququ demək deyil. Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Dağlıq Qarabağdakı öz doğma torpaqlarına 

qayıtmasından sonra Trentino-Alto Adice modeli də daxil olmaqla dünyanın ən mütərəqqi modellərinin 

təcrübəsi əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağ regionunun yekun statusu 

müəyyən oluna bilər və regionda erməni və azərbaycanlı icmalar birgə sülh şəraitində və ləyaqətlə yaşaya 

bilərlər”. 

M.Əhmədzadə əlavə edir ki, Azərbaycan hökumətinin mövqeyi beynəlxalq hüquqa, Helsinki 

Yekun Aktına və 1993-cü il BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi də daxil olmaqla beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı sənədlərə əsaslanır. Səfir qeyd edir ki, İtaliyada tətbiq olunmuş 

model müxtəlif səbəblərdən həll yolu kimi təqdim oluna bilər. Dağlıq Qarabağ regionu Azərbaycanın 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisidir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin erməni 

xalqının öz müqəddəratını təyin etməsi ilə bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur, hansı ki, ermənilər Ermənistan 
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dövlətini yaradaraq bu hüquqdan istifadə ediblər. Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin 

yaradılmasını tələb etmək dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş ermənilərin həmin ölkələrin birində 

yeni erməni dövlətinin yaradılmasını tələb etmək qədər məntiqsizdir. 

“Dağlıq Qarabağ xalqı anlayışı yoxdur. Dağlıq Qarabağ regionunun hazırda həmin ərazidə 

yerləşən erməni icması və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalaraq oradan 

zorla qovulmuş azərbaycanlı icması var. Dağlıq Qarabağ regionunda yaşamaq təkcə ermənilərin deyil, 

oradan zorla qovulmuş azərbaycanlıların da haqqıdır. Ermənistan tərəfinin azərbaycanlıların qovulması 

hesabına Dağlıq Qarabağ erməniləri üçün öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu tələb etməsi mənasızdır 

və Ermənistanın Azərbaycanın ərazilərini ilhaq etmək niyyətinin əsl mahiyyətini üzə çıxarır”, - deyə 

M.Əhmədzadə fikrini yekunlaşdırır. 

Məqalə ilə aşağıdakı linkə keçid edərək tanış olmaq 

mümkündür: https://it.insideover.com/politica/perche-si-parla-di-modello-trentino-sudtirol-nel-

nagorno.html . 

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://it.insideover.com/politica/perche-si-parla-di-modello-trentino-sudtirol-nel-nagorno.html
https://it.insideover.com/politica/perche-si-parla-di-modello-trentino-sudtirol-nel-nagorno.html
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2111 
 

Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 61 nəfər həlak olub, 291 nəfər 

xəsarət alıb 

 

[13:27] 20.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 

27-dən oktyabrın 20-si saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 61 nəfər həlak olub, 291 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1941 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 382 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Tərtər və Ağdam rayonlarının əraziləri atəşə tutulur 

 

[13:16] 20.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramov Vaşinqtonda ABŞ-ın Dövlət katibi və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə 

görüşəcək 

 

[12:51] 20.10.2020  

 

Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun 

Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət katibi Mayk Pompeo, eləcə də ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrləri ilə görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Artilleriya bölmələrimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinə zərbələr endirir 

 

[11:44] 20.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinə 

zərbələr endirir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edirik. 

 

AZƏRTAC  
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Pakistan XİN: Münaqişənin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri və ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıyıq 

 

[11:32] 20.10.2020  

 

Oktyabrın 20-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Pakistanın Xarici İşlər 

naziri Mahdum Şah Mahmud Qureşi ilə telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon söhbəti 

zamanı nazirlər bölgədə hazırkı vəziyyəti müzakirə ediblər. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən azərbaycanlı mülki şəxslərin və 

yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması daxil olmaqla, humanitar atəşkəsin pozulması barədə pakistanlı 

həmkarına məlumat verib. Nazir ciddi mülki insan tələfatına səbəb olan Gəncə şəhərinə raket hücumunun 

müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayət olduğunu, bu cinayətlərə görə Ermənistan rəhbərliyinin tam 

məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb. 

Nazir qardaş ölkə olan Pakistanın Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə qəti dəstək ifadə etdiyi üçün 

dərin minnətdarlığını bildirib. 

Nazir Mahdum Şah Mahmud Qureşi Pakistan xalqının hər zaman qardaş Azərbaycan xalqının 

yanında olduğunu və onun özünümüdafiə hüququnu dəstəklədiyini vurğulayıb. O, Pakistanın münaqişənin 

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri və ərazi bütövlüyü çərçivəsində, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun həllinin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb. Nazirlər, həmçinin 

qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Terroru dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldıran Ermənistan böyük təhlükə 

mənbəyidir 

 

[11:34] 20.10.2020  

 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dünyada bənzəri olmayan dostluq və qardaşlıq münasibətləri 

mövcuddur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa Şentop 

oktyabrın 20-də Milli Məclisin iclasındakı çıxışında bildirib. 

Mustafa Şentop qeyd edib ki, illərdən bəri işğal edilmiş torpaqlardan geri çəkilməyən, terroru 

dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldıran Ermənistan böyük təhlükədir. Moskvada humanitar atəşkəs razılaşması 

əldə ediləndən sonra quldur Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutmağa başladı. Ermənistan 

bütün region üçün təhlükə mənbəyidir. Beynəlxalq ictimaiyyət quldur Ermənistanı dayandırmalıdır. 

 

AZƏRTAC 
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Gəncədə törədilən terror aktları nəticəsində həlak olan həmvətənlərimizin xatirəsi Litvada da yad 

edilib 

 

[11:18] 20.10.2020  

 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin oktyabrın 17-də Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən növbəti dəfə atəşə tutulması nəticəsində həlak olan həmvətənlərimizin əziz xatirəsini anmaq 

üçün ölkəmizin Litvadakı səfirliyinin binasının önündə xain hücumun nəticələrini əks etdirən şəkillərdən 

ibarət xatirə guşəsi yaradılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, guşədə Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin bilavasitə göstərişi ilə 

mülki şəxslərin hədəfə alınması nəticəsində həlak olan vətəndaşlarımızın fotoları, bu qanlı terror aktlarının 

ağır nəticələrinə dair şəkillər və məlumatlar nümayiş etdirilir. 

Litvada yaşayan vətəndaşlarımız, eləcə də yerli sakinlər səfirliyin binası qarşısına gələrək, 

guşənin önünə gül dəstələri və şamlar düzür, şəhidlərimizin xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildirir, 

xalqımızla həmrəylik nümayiş etdirirlər. 

Xatırladaq ki, oktyabrın 17-də düşmənin silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncənin mərkəzi 

hissəsindəki yaşayış məhəllələrinə endirilən raket zərbəsi nəticəsində azı 13 nəfər həlak olub, 50-dən çox 

insan yaralanıb. 

 

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vilnüs 

 

AZƏRTAC 
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Gəncə xanı Cavad xanın nəslinin Malayziyada yaşayan davamçısı Kazım Cavadxanlı Ermənistana 

sərt çağırış edib 

 

[10:35] 20.10.2020  

 

Gəncə xanı Cavad xanın nəslinin hazırda Malayziyada yaşayan davamçısı, tanınmış beyin cərrahı 

Kazım Cavadxanlı Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam etdirdiyi hərbi təcavüzkarlığı, o cümlədən 

Gəncə şəhərinə raket hücumlarını kəskin şəkildə pisləyib. 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycanın Malayziyadakı səfirliyi ilə telefon 

əlaqəsi saxlayan soydaşımız müxtəlif yerli və beynəlxalq KİV-lərdə Ermənistanın Gəncədə törətdiyi qanlı 

hadisələr barədə gördüyü süjetlərdən dəhşətə gəldiyini, Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin əməllərinin 

birmənalı olaraq müharibə cinayəti olduğunu bildirib. K.Cavadxanlı deyib: “Görünür, Ermənistan 

rəhbərliyi beynəlxalq hüquqla yanaşı, tarixi həqiqətlərə də məhəl qoymur. Azərbaycan xalqının, rəşadətli 

Azərbaycan igidlərinin tarixdəki bənzərsiz şücaətlərini nə tez belə unudublar? Şanlı keçmişimizdən bilirik 

ki, Azərbaycan xalqının dostluğu nə qədər möhkəm, qonaqpərvərliyi nə qədər mehribandırsa, qəzəbi də o 

qədər şiddətlidir. Bir neçə gün bundan əvvəl Gəncədə olduğu kimi, günahsız körpələri, qocaları, qadınları 

gecə yarısı amansızcasına qətlə yetirmək dünyanın hər bir ölkəsində lənətlə qarşılanır. Ermənistan 

rəhbərliyi gec-tez bütün bunların cavabını verəcək. 

Bu ağır günlərdə Azərbaycanın Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən və 

məğrur siyasəti nəticəsində Azərbaycan əsgərinin cəbhədə ard-arda uğurlar qazanması yaralarımıza 

məlhəm kimi gəlir. Sevinirik, qürur duyuruq. Mən bütün soydaşlarmıza ən qısa zamanda mütləq qəlbə 

arzulayıram. Əminəm ki, o qələbə uzaqda deyil”. 

K.Cavadxanlı, həmçinin Ermənistanın hərbi təxribatları zamanı həlak olan soydaşlarımızın 

yaxınlarına başsağlığının, eləcə də yaralılara şəfa diləyinin çatdırılmasını xahiş edib. 

Ölkəmizin Malayziyadakı səfiri Qaley Allahverdiyev K.Cavadxanlıya təşəkkür edib, bu gün 

yaşadığı yerdən asılı olmayaraq dünyadakı soydaşlarımızın bir amal, bir qayə uğrunda birləşərək Vətən 

müharibəsində Azərbaycana verdiyi hər bir dəstəyin önəmli olduğunu bildirib. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2119 
 

 

Cəbhədə son vəziyyət 

 

[07:54] 20.10.2020  

 

Oktyabrın 19-u gün ərzində və 20-ə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl 

və Qubadlı-Zəngilan istiqamətlərində müqavimət göstərməyə cəhd edən düşmənə qarşı döyüş əməliyyatları 

müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan 

atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusu 

tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı 

qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 4 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 1 ədəd D-30 haubitsa topu və 5 ədəd avtomobil 

texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

Eyni zamanda məlum olub ki, Azərbaycan Ordusunun endirdiyi artilleriya zərbələri nəticəsində 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci motoatıcı alayının müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti 

arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan olub. Alayın 1-ci motoatıcı taborunun şəxsi heyəti və döyüş 

texnikası tamamilə sıradan çıxarılıb. Alay komandirinin müavini Hovik Melkumyan, digər vəzifəli şəxs 

Qor Mirzoyan, həmçinin alayın müdafiə zolağında mövqe tutan xüsusi təyinatlı bölmənin komandiri 

kapitan Vahab Asetryan da zərərsizləşdirilib. 

Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində 2-ci motoatıcı alayın müdafiə 

sahəsində düşmənin bir bölməsi döyüş mövqelərini tərk edərək geri çəkilib. 

5-ci motoatıcı alayın müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda 

ölən və yaralanan var. Yaralılar arasında bölük komandiri Norik Ağakelyanın da olduğu bildirilir. 

18-ci motoatıcı diviziyasının müdafiə zolağında yerləşdirilən muzdlulardan ibarət “Legion” 

dəstəsi və ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilər döyüşlərdə iştirak etməkdən imtina edib. Məlum olub ki, 

ağır itkilərə məruz qalan bu dəstələr onlara tapşırılmış müdafiə sahələrində tab gətirməyərək kütləvi şəkildə 

fərarilik edir. 

Bundan əlavə, 10-cu dağatıcı diviziyanın müdafiə zolağına gətirilmiş kəşfiyyat bölüyü də canlı 

qüvvə baxımından itkilərə məruz qalıb. Şəxsi heyətin üçdə ikisini itirən bölmə mövqeləri ataraq geri 

çəkilməyə məcbur edilib. 

Füzuli rayonu istiqamətində əks-hücuma keçən düşmən bölmələrindən birinin 30 nəfər şəxsi 

heyəti Azərbaycan Ordusunun atəşi nəticəsində darmadağın edilib. 

246-ci alayın müdafiə sahəsində alay komandiri polkovnik Tatul Ğazaryan, alay komandirinin 

müavini Armen Ohanyan və 3-cü taborun komandiri də xüsusi tədbirlər nəticəsində zərərsizləşdirilib. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA: Cəbhəboyu ərazilərdə top mərmiləri, dron və partlamış mərmi qalıqları aşkarlanıb 

 

[02:00] 20.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə 

(ANAMA) Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Goranboy, Kürdəmir, Tərtər rayonları və Gəncə şəhəri 

ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 19 

və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 1 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 20 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Şənlik, Nəcəfqulubəyli, Poladlı kəndləri, Ağdam 

rayonunun Çəmənli, Alıbəyli, Paşabəyli kəndləri və Ergi qəsəbəsi, Bərdə rayonunun Qaradağlı, 

Soğanverdilər, Təhlə kəndləri, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu 

kəndi, Kürdəmir rayonunun Karrar kəndi, Tərtər rayonunun Seydimli, Əskipara, Ələsgərli kəndləri və 

H.Aslanov küçəsi və Gəncə şəhəri ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 12 operativ 

və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 30 

mm-lik zenit top mərmisi (OFZ), 2 ədəd 152 mm-lik top mərmisi (OF-45), 1 ədəd 240 mm-lik top mərmisi 

(M24F), 1 ədəd dron və 11 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 1 ədəd 9N235 bombacığı zərərsizləşdirilib, Mina 

Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 2028 nəfər mülkü şəxs arasında mina 

təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Yağmur Əhməd Güldərə: Humanitar atəşkəsin əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistan 

Azərbaycan şəhərlərini raket atəşinə tutur 

 

[01:15] 20.10.2020  

 

Humanitar atəşkəsin əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə xəttindən 

uzaqda olan Azərbaycan şəhərlərini raket atəşinə tutur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 18 

oktyabr - Dövlət Müstəqilliyimiz Günü münasibətilə keçirilən dəyirmi masada çıxışı zamanı Türkiyənin 

Ukraynadakı səfiri Yağmur Əhməd Güldərə söyləyib. 

Səfirin sözlərinə görə, Türkiyə “Can Azərbaycan”ı haqlı mübarizəsində dəstəkləməkdə davam 

edəcək. 

“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həll edilməlidir. Bu münaqişə 30 ilə yaxındır ki, ədalətli həllini tapmır, Türkiyə buna görə 

münaqişənin həlli ilə məşğul olan vasitəçi ölkələri qınayır. Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə 

tutmaqda davam etdiyi üçün Azərbaycan Ordusu uğurlu əks-həmlə əməliyyatlarını aparır”, - deyə Yağmur 

Əhməd Güldərə əlavə edib. 

Onun sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllini tapsaydı, Qafqazda sabitlik digər 

ölkələr üçün nümunə olardı. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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19 oktyabr 

 
Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlər 

 

[22:35] 19.10.2020  

 

Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlərin videogörüntüsü 

yayılıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən həmin videogörüntünü təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Biz də sülh istəyirik, lakin Ermənistandan fərqli olaraq, biz öz qanuni 

ərazilərimizi də istəyirik 

 

[21:07] 19.10.2020  

 

Bilirsiniz, mən Moskvada çox olmuşam. İndiki halda mən belə dəvət almamışam, ona görə bu sual 

mənə deyil. Dəfələrlə şəxsən Prezident Vladimir Vladimiroviç Putin və ondan əvvəl Dmitri Anatolyeviç 

Medvedev Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri arasında üçtərəfli görüşlər keçiriblər. Lakin Ermənistanda 

hakimiyyət şərti Sorosun əlinə keçəndən sonra bu cür əlaqələr dayandırıldı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə TASS informasiya agentliyinə 

müsahibəsində bildirib. 

“Rusiya münaqişənin nizamlanmasında həmişə mühüm rol oynayıb və mən bu barədə demişəm, 

bunun üçün həm tarixi, həm də coğrafi xarakterli obyektiv səbəblər var. Səbəblərdən biri də budur ki, 

Rusiya onilliklər boyu bizim regionda aktiv fəaliyyət göstərir və qarşılıqlı əlaqələr yüksək səviyyədədir. 

Buna görə də biz hər cür əlaqəyə hazırıq, yeri gəlmişkən, Xarici İşlər nazirlərinin görüşünün təşkil olunması 

barədə təklif gələn kimi biz dərhal razılaşdıq. Bu da bizim mövqeyimizin göstəricisidir. Axı, o vaxt 

Azərbaycan Ordusu strateji ərazilərin bir hissəsini artıq uğurla azad etmişdi və bu, münaqişənin təqribən 

on gündən çox davam etdiyi vaxt baş vermişdi. Kimin nəyə qadir olması praktik olaraq artıq hamıya aydın 

idi. Döyüş əməliyyatlarının sonrakı gedişatını təxmin etmək, yəqin ki, çox çətin deyildi. Lakin buna 

baxmayaraq, biz vaxtı uzatmadıq və ya imtina etmədik”, - deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. 

Prezident İlham Əliyev deyib: “Biz qarşıdurmaya son qoymaq və nizamlama yollarını tapmaq üçün 

Moskvada və ya hər hansı başqa bir yerdə görüşməyə həmişə hazırıq. Biz də sülh istəyirik, lakin 

Ermənistandan fərqli olaraq, biz öz qanuni ərazilərimizi də istəyirik”. 
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Azərbaycan Prezidenti hərbi müşahidəçilərin yerləşdirilməsi məsələsinə münasibət bildirib 

 

[20:33] 19.10.2020  

 

ABŞ və Fransa kimi, Rusiya da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir və bu mandat çərçivəsində 

ölkələr öz arasında çox sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. İndi, münaqişənin qaynar fazası dövründə mən həm 

Qərb mətbuatında, həm də Rusiya mətbuatında müşahidə edirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həmin ölkələr 

arasında fikir ayrılığı doğurmayan yeganə məsələdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə TASS informasiya agentliyinə 

müsahibəsində münaqişə bölgəsinə hərbi müşahidəçilərin yerləşdirilməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən 

danışıb. Müxbir soruşub: “Əgər rusiyalılar olmasa, bu missiyada daha hansı ölkələr iştirak edə bilərdi? Siz 

hansı ölkələrin iştirakına qəti etiraz edərdiniz?”. 

Məsələnin həmsədrlik formatı çərçivəsində həmin ölkələr arasında razılaşdırılmalı olduğunu qeyd 

edən Azərbaycan Prezidenti deyib: “Bu məsələ razılaşdırılandan sonra tərəflərə təqdim edilməlidir. Yəni, 

bütün bunlar baza prinsiplərində də nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə sülhməramlıların və ya indi adlandırmaq 

istədikləri kimi desək, müşahidəçilərin kimlər olacağını biz müəyyən etməyəcəyik. Bunu ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrləri təklif edəcəklər. Azərbaycan və Ermənistan isə öz tərəflərindən bu və ya digər ölkəyə 

veto qoya, ya da razılaşa bilər. Buna görə mən düşünmürəm ki, bu məsələnin birtərəfli qaydada həlli hansısa 

hərbi kontingentin müəyyən edilməsi üçün üç həmsədr ölkə arasında əməkdaşlığın ruhuna uyğun olardı”. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, biz mandatı - onun zaminini, funksiyalarını, yerləşdiyi məkanı, 

fəaliyyətini bilməliyik. “Onlar dağlarda və ya boş bir sahədə dayanıb kimin haraya atəş açmasını müşahidə 

edəcəklər? Əvvələn, bu, təhlükəlidir. İkincisi, məsələn, atəşkəsi kimin pozduğunu müşahidə etmək üçün 

hətta onu kimin pozduğu müəyyən edilsə belə, sonra nə olsun? Həmin insanları məsuliyyətə cəlb edəcəklər? 

Hansısa cinayət işləri açılacaq? Buna görə, ilk növbədə, baza prinsiplərinin implementasiyası qaydası 

müəyyən edilməlidir. Erməni tərəfi, baş nazirin şəxsində bu prinsiplərə sadiqliyini dəqiq təsdiq etməlidir. 

Erməni tərəfi isə baş nazirin şəxsində hər şeydən danışır, amma bu barədə danışmır”, - deyə Prezident İlham 

Əliyev əlavə edib. 
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Allahşükür Paşazadə: Məscidlərinizin minbərlərindən ucalan dualar, oxunan xütbələr azərbaycanlı 

qardaşlarınız tərəfindən heç zaman unudulmayacaq 

 

[19:41] 19.10.2020  

 

Qafqaz müsəlmanları, Azərbaycan dindarları və şəxsən öz adımdan Zati-möhtərəmlərinizə 

salamlarımı və xeyir-dualarımı yetirir, Allah-Təaladan cümlə müsəlman ümmətinə xeyirli fəaliyyətlər 

arzulayıram. Biz İstanbulun və bütün türk dünyasının incisi sayılan Aya Sofiyanın ibadətə açılışını cani-

könüldən təqdir etdiyimiz kimi, bu gün də İslam dünyasının elm və irfan mərkəzi olacaq İbn Haldun 

Külliyəsinin açılışına dəvət aldığımıza görə dərin təşəkkürlərimizi bildirir, bütün savab fəaliyyətlərin 

millətlərimiz və dövlətlərimiz üçün xeyirlərə vəsilə olmasını arzu edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 19-da İstanbulda İbn Haldun Universitet 

Kompleksinin açılış mərasimində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür 

Paşazadə deyib. 

Açılış mərasimində iştirak edənlərin Azərbaycanın Qarabağ uğrunda mübarizəsindən xəbərdar 

olduqlarını xatırladan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri deyib: “Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 

torpaqlarımızı, təcavüzə məruz qalmış ərazilərimizi, zəbt edilmiş məscidlərimizi dövlətimizin başçısı, Ali 

Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad etmək əzmindəyik. Əminik ki, 30 illik 

müsibətlərimiz tezliklə sona yetəcək, haqq və ədalət zəfər çalacaqdır. Bizim üçün çox çətin və məsuliyyətli 

bir dönəmdə qardaş Türkiyə dövlətinin, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan həzrətlərinin, bütün 

Türkiyə xalqının Azərbaycana göstərdiyi qardaş sevgisi, uzatdığı dost əli və arxalandığımız millət dəstəyi, 

camilərinizin minbərlərindən ucalan dualar, oxunan xütbələr azərbaycanlı qardaşlarınız tərəfindən heç 

zaman unudulmayacaq, xeyir-duaları hər zaman Türkiyə dövlətinin və xalqının rifahı üçün olacaqdır. 

Bu gün “Bir millət, iki dövlət!” şüarını çəkinmədən dünyaya bəyan edən iki qardaş – prezidentlər 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyev dünya tarixinə yeni bir şərəfli səhifəsi yazır, yeni qəhrəmanlıq 

dastanı yaradırlar. Bu günlərdə Azərbaycanın qəlbi Türkiyə ilə bərabər döyünür, şəhərlərimizdə, 

kəndlərimizdə bayraqlarımız bərabər dalğalanır. Böyükdən kiçiyə qədər bütün Azərbaycan xalqı sizlər üçün 

dualar edir. Mən də haqq savaşımızda, ədalət çağırışımızda bizə dəstək olduğunuz, əsl qardaş kimi arxa-

dayaq durduğunuz üçün Uca Rəbbimə Türkiyə dövlətini, bütün türk dünyasını qoruması üçün dualar 

edirəm. 

Mən bu möhtəşəm külliyənin açılış tədbirindəki iştirakımı tarixi baxımdan əlamətdar hadisə hesab 

edirəm. Bu gün gənclərə - gələcəyin ictimai-siyasi xadimləri, hüquqçuları və filosofları olacaq İbn Haldun 

Universitetinin tələbələrinə bir Şeyxülislam, bir ata çağırışı etmək istəyirəm: Hər zaman Haqqın yanında 

olun! Unutmayın ki, Haqq həmişə qalibdir, Zalim həmişə məğlubdur! 

Mən çıxışımın sonunda bir daha Azərbaycan xalqı və Prezidenti İlham Əliyevin adından Türkiyə 

Respublikasının rəhbəri Rəcəb Tayyib Ərdoğana, əziz qardaşım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 

həzrətlərinə, burada iştirak edən və dostluğu, qardaşlığı bizim üçün əziz olan Bilal Erdoğana 

minnətdarlığımı bildirir, dövlətlərimizin daim, qardaşlığımızın baqi olmasını Allah-Təaladan raz-niyaz 

edirəm!”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 
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Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərində törədilən müharibə cinayəti beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən pislənilir 

 

[19:33] 19.10.2020  

 

Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni hərbi təcavüzü, Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən mülki şəxslərin və infrastrukturun, o cümlədən münaqişə zonasından uzaqda yerləşən 

şəhər və rayonların atəşə tutulması, Gəncə şəhərinə edilən raket zərbələrini pisləyir. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

Pakistan Senatının Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Talha Mahmud “Twitter” səhifəsində bununla 

bağlı paylaşım edib. 

Talha Mahmud paylaşımında yazıb ki, Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir şəhərlərinin və digər 

yaşayış məntəqələrinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması qəti şəkildə qınanmalıdır. O 

vurğulayıb ki, uzun müddətdir davam edən münaqişə ölkələrin ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı 

prinsipi əsasında dərhal həll edilməlidir. 

Avropa İttifaqının xarici xidmətinin rəsmi nümayəndəliyinin veb-səhifəsində isə bildirilir ki, Aİ 

Azərbaycanın Gəncə şəhərinə qarşı həyata keçirilən mülki insanların həlak olması və yaralanması ilə 

nəticələnən hücumu pisləyir. Qeyd olunur ki, mülki şəxslərin və obyektlərin hədəfə alınmasına son 

qoyulmalıdır. 
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Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Ermənistan tərəfindən humanitar atəşkəsin pozulması 

barədə məlumatlandırılıb 

 

19.10.2020 [19:05] 

 

Oktyabrın 19-da qarşı tərəfin təşəbbüsü əsasında Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan Kıdırəli ilə telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun 

Bayramov həmsöhbətinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən humanitar atəşkəsin pozulması barədə 

məlumat verib. O, Ermənistan silahlı qüvvələrinin ikinci humanitar atəşkəsə baxmayaraq ötən gün Cəbrayıl 

rayonu istiqamətində Azərbaycan mövqelərinə hücum etdiyini, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan dövlət 

sərhədində Azərbaycanın Gədəbəy və Tovuz rayonlarını atəşə tutduğunu, eləcə də gün ərzində Tərtər 

bölgəsində yerləşən pambıq emalı zavodu daxil olmaqla mülki infrastrukturu atəşə tutduğunu bildirib. 

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın Gəncə şəhərinə Ermənistan tərəfindən edilən raket hücumu və 

mülki şəxslərin hədəf alınmasını müharibə cinayəti olduğunu, Ermənistan rəhbərliyinin bu cinayətə görə 

məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb. 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan Kıdırəli mülki şəxslərin həyatını itirməsi ilə 

əlaqədar görə Azərbaycana başsağlığını ifadə edib. O, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncənin 

məqsədyönlü şəkildə raket atəşinə tutulmasını qəti şəkildə pislədi və mülki şəxslərin və infrastrukturun 

hədəf almağın qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb. Darxan Kıdırəli münaqişənin Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında 

həllinin vacibliyini qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə qəti dəstək ifadə etdiyi üçün 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidentinə təşəkkürünü bildirib. 
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XİN: Almaniyalı deputatların Qarabağa qanunsuz səfərlərinə görə bu ölkənin XİN-inə nota 

göndəriləcək 

 

[18:39] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva 

Almaniya üçün radikal sağçı Alternativ (AfD) partiyasının Bundestaq və Brandenburq federal torpağının 

Landtaqındakı fraksiyalarının nümayəndələrindən ibarət dörd nəfərlik nümayəndə heyətinin işğal altında 

olan torpaqlarımıza səfərinə münasibət bildirib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Leyla 

Abdullayeva deyib: “Oktyabrın 18-də Almaniya üçün radikal sağçı Alternativ (AfD) partiyasının 

Bundestaq və Brandenburq federal torpağının Landtaqındakı fraksiyalarının nümayəndələrindən ibarət 

dörd nəfərlik nümayəndə heyəti Şteffen Kotre (Steffen Kotré), Ştefan Koyter (Stefan Keuter), Andreas 

Qalau (Andreas Galau), Andreas Kalbits (Andreas Kalbitz) işğal altında olan torpaqlarımıza səfər edib. 

Qeyd etmək istərdik ki, Almaniyada olduqca mənfi imicə sahib olan bu deputatlar AfD partiyasında 

Ermənistanın xeyrinə təbliğat aparan qruplaşmanın üzvləridir. Andreas Kalbits AfD partiyasının idarə 

heyətinin 2020-ci il 15 may tarixli iclasında neonasist Respublikaçılar partiyasına üzv olması əsas 

gətirilməklə, neonasist keçmişinə görə partiya sıralarından xaric olunub. Qeyd edək ki, Bundestaqın 

deputatı Ştefan Koyter də ictimaiyyətdə nasist və antisemitist şüarlardan həvəslə istifadə etməsinə görə 

seçilir. 

Yuxarıda adları qeyd olunan deputatların adları 2019-cu ildə Azərbaycanın işğal olunmuş 

torpaqlarına qanunsuz səfər etdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının “arzuolunmaz şəxslər” siyahısında 

yer alıb. AfD siyasətçilərinin adları təkcə Azərbaycanın işğal olunmuş bölgələri deyil, bütövlükdə post-

sovet məkanındakı münaqişə bölgələrinə tez-tez qanunsuz səfərlər etməkdə hallandırılır. 

Qeyd edək ki, bu dördlüyün ötən ilin mayında etdikləri qanunsuz səfərlə bağlı Bundestaqın və 

Brandenburq Landtaqının prezidentlərinə göndərilən etiraz məktublarına müvafiq tərəflərdən verilmiş 

cavablarda səfərin həmin qurumlarla razılaşdırılmadığı, hər hansı komitəsinin icazəsi ilə baş vermədiyi və 

səfərlə əlaqədar bütün məsuliyyətin onun iştirakçısı olan deputatların üzərinə düşdüyü vurğulanıb. Eyni 

zamanda, qeyd edək ki, Bundestaqın AfD fraksiyası münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və 

prinsipləri əsasında həllinə dair ortaq mövqe ortaya qoyur. 

Ölkəmizin Almaniyadakı səfirliyi tərəfindən sözügedən qanunsuz səfərlə əlaqədar AFR XİN-ə 

nota, Bundestaq və Brandenburq Landtaqlarına etiraz məktubları göndərəcəkdir. 

Bu fakt bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın ekstremist və neonasist baxışlara sahib olan şəxslərlə 

tarixən mövcud olan əməkdaşlığı bu gün də davam etməkdədir. 

Beləliklə də Qaregin Njde timsalında faşizmi qəhrəmanlaşdıran Ermənistanın radikal sağçı, mənfi 

imicə malik olan şəxslərlə əməkdaşlığı, bu ölkənin dövlət səviyyəsində faşizmin qəhrəmanlaşdırılması 

siyasəti yürütdüyünü və bu cəhdləri ilə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaratdığı qanunsuz rejimi 

təbliğ etmək üçün istifadə etdiyini növbəti dəfə açıq şəkildə nümayiş etdirir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2129 
 

Valeri Kolyux: Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etməlidir 

 

[18:28] 19.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır. Çünki 

bütün dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar işğal altındakı torpaqları Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 18 

oktyabr - Müstəqilliyik Günü münasibətilə keçirilən dəyirmi masada çıxışı zamanı Ukrayna Ali Radasının 

deputatı, Ukrayna-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun həmsədri Valeri Kolyux deyib. 

Deputat bildirib ki, haqq və ədalət Azərbaycanın tərəfindədir, münaqişənin həlli beynəlxalq hüquq 

çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır. 

“Ukrayna və Azərbaycan üçün öz dövlət sərhədlərinin demarkasiyasını başa çatdırmaq məsələsi 

son dərəcə vacibdir. Bu prosesin uzunmüddətli olması ölkələrimizin təhlükəsizliyinə müəyyən təhdidlər 

yaradır. Üstəlik, SSRİ-nin dağılmasından sonra sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi problemi dolayısı ilə 

Donbas və Dağlıq Qarabağdakı münaqişələrdə öz əksini tapıb. Ancaq başa düşmək lazımdır ki, sərhədin 

bütün hissələrində tam hüquqlu demarkasiya yalnız Ukraynanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin 

etdikdən sonra mümkündür. Bu səbəbdən Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin həlli Azərbaycanın beynəlxalq 

səviyyədə tanınan dövlət sərhədinin müəyyənləşdirilməsindən sonra mümkündür”, - deyə Valeri Kolyux 

əlavə edib. 

Deputat hər zaman olduğu kimi, indi də Ukraynanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəklədiyini və bu siyasəti davam etdirəcəyini vurğulayıb. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2130 
 

Döyüşlərdə iştirak edən şəxsi heyət arasında təbliğat və təşviqat işləri davam edir 

 

[17:56] 19.10.2020  

 

Döyüşlərdə iştirak edən hərbi qulluqçuların döyüş əzminin daha da artırılması məqsədilə Müdafiə 

Nazirliyinin Gəncə Qarnizonunun İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təbliğat və təşviqat tədbirləri 

davam etdirilir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin müraciətləri, təbrikləri eləcə də ordumuzun uğurları barədə məlumatlar operativ 

şəkildə döyüşlərdə iştirak edən şəxsi heyətə çatdırılır. Cəbhədə rəşadət göstərən hərbi qulluqçularımızı 

təbliğ edərək ruh yüksəkliyinin artırılması məqsədilə işlər görülür. 

Bu tədbirlər çərçivəsində “Əsgərə məktub” layihəsi də böyük coşqu ilə davam edir. Ordumuza 

dəstək olan vətəndaşlarımızın döyüşlərdə iştirak edən şəxsi heyətə ünvanladıqları məktublar hərbi 

qulluqçularımızda xoş təəssürat yaradır və onlar tərəfindən sevinclə qarşılanır. Hərbi qulluqçular da öz 

növbəsində xalq-ordu birliyinin təntənəsi olan Ordumuza dəstək kampaniyasında iştirak edən hər kəsə öz 

təşəkkürlərini çatdırır. 
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Azərbaycan və Fransa Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[17:48] 19.10.2020  

 

Oktyabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Fransa 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Jan-İv Lö Drian arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı 

zamanı bölgədə mövcud olan vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov rəsmən atəşkəs elan olunmasından sonra Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən ikinci dəfə humanitar atəşkəsin pozulduğu barədə Fransa Xarici İşlər nazirinə məlumat verib. O 

qeyd edib ki, Azərbaycan mövqelərinin intensiv atəşə tutulması, Füzuli, Cəbrayıl və Hadrut 

istiqamətlərində hücum cəhdləri açıq şəkildə Ermənistanın atəşkəs rejiminə əməl etmədiyini, Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindəki mövqeləri yenidən ələ keçirməyi hədəfə aldığını göstərir. 

Nazir humanitar atəşkəsi pozmaqla Ermənistan Respublikasının bir daha beynəlxalq humanitar 

hüquqa əsasən üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə biganə olduğunu nümayiş etdirir. 

Nazir Jan-İv Lö Drian humanitar atəşkəsin tətbiq olunmasının vacibliyini vurğulayıb və ATƏT-in 

Minsk qrupunun həmsədrlərinin himayəsi altında təxirə salınmadan mahiyyət üzrə danışıqların zəruriliyini 

qeyd edib. 

Nazir bu müharibə cinayətinə görə Ermənistan rəhbərliyinin məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, Ermənistanın 

bütün silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən çıxarılmasının bölgədə sülhün 

təminatı üçün mühüm şərt olduğunu bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Özbəkistan parlamentinin Sədri Ermənistan tərəfindən Gəncənin artilleriya atəşinə tutulması ilə 

bağlı narahatlığını bildirib 

 

[17:24] 19.10.2020  

 

Özbəkistan Ali Məclisinin Sədri Nurdinjon İsmailov Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovaya 

məktub ünvanlayıb. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Nurdinjon 

İsmailov məktubunda dost ölkə olaraq Özbəkistanın Dağlıq Qarabağ ətrafında silahlı münaqişə və 

azərbaycanlı mülki şəxslərin öldürülməsi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. O, Azərbaycanın ikinci ən 

böyük şəhəri Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 

həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verib. 

Məktubda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Özbəkistanın prinsipial 

mövqeyi bir daha diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, münaqişə BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 

qətnamələri əsasında, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması şərtilə həll olunmalıdır. 

Özbəkistan parlamentinin Sədri gələcəkdə ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əlaqələrin daha da 

inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib. 
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Hüseyn Mahmudov: Ermənistan bütün qanunları və konvensiyaları kobud şəkildə pozur 

 

[17:23] 19.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı təxribatlara 

başlayıb. Azərbaycan Ordusu vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün beynəlxalq hüquq 

normaları çərçivəsində əks-həmlə əməliyyatı həyata keçirir. Düşmən humanitar atəşkəsdən toparlanmaq və 

işğaldan azad edilən əraziləri yenidən nəzarətə almaq üçün istifadə etməyə çalışır. İkinci dəfə əldə olunan 

humanitar razılaşmadan sonra - oktyabrın 18-i gecə saatlarından başlayaraq Ermənistan tərəfi Cəbrayıl, 

Hadrut və digər istiqamətlərdə Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə hücum edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi, 

general-mayor Hüseyn Mahmudov Azərbaycanda akkreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri və 

xarici hərbi attaşelər üçün oktyabrın 19-da təşkil olunan brifinqdə deyib. 

Brifinqdə iştirakçılara işğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən əməliyyatlar və azad edilmiş 

ərazilər, Ermənistan ordusuna vurulmuş ziyan barədə məlumat verən general-mayor Hüseyn Mahmudov 

bildirib ki, düşmən təmas xəttindən xeyli uzaqda yerləşən şəhər və rayonlarımıza da raket və artilleriya 

zərbələri endirir, mülki şəxsləri hədəfə alır. Lakin Azərbaycan Ordusu yalnız Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin legitim hərbi hədəflərinə zərbə endirir: “Ermənistan ordusu işğaldan azad olunan ərazilərimizi 

yenidən zəbt etmək üçün ardıcıl hücumlar təşkil edir. Bunun üçün raketlərdən, ağır artilleriyadan və 

aviasiyadan istifadə olunur. Lakin Azərbaycan Ordusu bu cəhdlərin qarşısını aldı və düşmənin Su-25 

təyyarəsini məhv etdi. Hazırda bütün cəbhəboyu vəziyyət Ordumuzun nəzarəti altındadır. Ermənistan bütün 

qanunları və konvensiyaları kobud şəkildə pozur. Azərbaycanın əks-hücumları zamanı məhv edilən 

düşmənin hərbi texnikalarının sayı Ermənistan ordusunun işğal altındakı ərazilərimizdə necə böyük hərbi 

qüvvə yerləşdirdiyini göstərir”. 
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Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər və Ağdam rayonlarının yaşayış məntəqələrini artilleriya atəşinə 

tutur 

 

[17:03] 19.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər və Ağdam rayonlarının yaşayış məntəqələrini artilleriya atəşinə 

tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Elçin Əmirbəyov: Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın vandalizm hərəkətlərinin qarşısını almalıdır 

 

[16:37] 19.10.2020  

 

Ermənistan Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirib. Onlar Azərbaycan 

ərazisinin 20 faizini işğal edib. Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində qanunsuz iqtisadi 

fəaliyyət həyata keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin 

köməkçisi Elçin Əmirbəyov oktyabrın 19-da ADA Universitetində keçirilən brifinqdə deyib. 

Elçin Əmirbəyov qeyd edib ki, Azərbaycan uzun illər münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasını 

gözləyib. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqe göstərərək, münaqişənin sülh yolu 

ilə həllinə imkan vermədi. Azərbaycan konstruktiv mövqe nümayiş etdirsə də, Ermənistan təxribatlara əl 

atdı. Bu gün də Ermənistan Azərbaycan xalqına qarşı müharibə cinayətləri törətməkdə davam edir. 

Paşinyan da öz sələflərindən heç nə ilə fərqlənməyib və xalqımıza qarşı müharibə cinayətlərinin 

törədilməsinə davam edib. Ermənistanın bütün bu əməllərinə baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi münaqişənin 

sülh yolu ilə həll olunmasının mümkünlüyünü bildirdi. Lakin Ermənistan son iki humanitar atəşkəs 

razılaşmasını pozaraq Azərbaycanın mülki əhalisini, Gəncə, Mingəçevir və digər şəhərlərini raket atəşinə 

tutdu. Gəncədə faciə yaşandı. Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın bu vandalizm hərəkətlərinin qarşısını 

almalıdır və onlara qarşı təzyiqləri artırmalıdır. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan bütün konvensiya və qanunları kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan 

xalqına qarşı müharibə cinayətləri törətməkdə davam edir 

 

[16:30] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq mülki əhalini hədəfə almır, yalnız hərbi hədəflərə 

istiqamətlənir. Ermənistanın törətdiyi vəhşiliklərə ad tapmaq olmur. Azərbaycan humanitar atəşkəsə əməl 

etsə də, Ermənistanın təxribatlarına cavab vermək məcburiyyətində qalır. Ermənistanın bu hərəkətləri bütün 

konvensiya və qanunların kobud şəkildə pozulmasıdır. Çünki bütün konvensiya və qanunlarda mülki əhali 

və infrastrukturun atəşə tutulmamasının vacibliyi qeyd edilir. Lakin biz görürük ki, Ermənistan bütün bu 

konvensiya və qanunları ayaq altına atır və Azərbaycan xalqına qarşı müharibə cinayətləri törətməkdə 

davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 19-da 

ADA Universitetində keçirilən brifinqdə bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Ermənistan hazırda da Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutur. Hətta 

Ermənistan öz ərazisindən də Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutmaqla münaqişəni genişləndirməyə 

çalışır. Biz dünən bəyan etdik ki, müharibədə həlak olan ermənilərin cəsədlərini verməyə hazırıq, lakin 

bunun cavabında Ermənistan tərəfi öz təxribatlarını davam etdirdi və mülki əhalimizi yenə də atəşə tutdu”. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı dövlət səviyyəsində terror 

aktları həyata keçirir 

[16:15] 19.10.2020  

 

Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutmaqda davam edir. Ermənistan Azərbaycanın 

mülki əhalisinə qarşı dövlət səviyyəsində terror aktları həyata keçirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 19-da ADA 

Universitetində keçirilən brifinqdə deyib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, oktyabrın 10-da Ermənistanla Azərbaycan arasında humanitar 

atəşkəs barədə razılaşma əldə edilməsinə baxmayaraq, bir qədər sonra münaqişə zonasından kənarda 

yerləşən Gəncə şəhərində mülki əhali atəşə tutuldu. Gəncədə hərbi hədəf yox idi. Sadəcə, ermənilər 

bilərəkdən dinc vətəndaşları qətlə yetirmək üçün həmin əraziləri atəşə tutdular. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycanın digər şəhərlərini, o cümlədən sənaye 

şəhəri olan Mingəçeviri də atəşə tutub. Onlar Gəncədə böyük vəhşilik törədiblər. Ermənistan Azərbaycanın 

mülki əhalisinə qarşı dövlət səviyyəsində terror aktları həyata keçirsə də, xalqımızın iradəsini qıra bilmədi. 

Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etməkdə davam edir. İkinci dəfə oktyabrın 18-də humanitar 

atəşkəs barədə razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan öz xislətini göstərdi və yenidən mülki əhalimizi atəşə 

tutdu. Bu, Ermənistanın terrorçuluq mahiyyətini bir daha göstərir. 
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Azərbaycan Prezidenti: Münaqişənin coğrafiyasını genişləndirmək istəyən Ermənistan çox yanlış 

yoldadır 

 

[15:50] 19.10.2020  

 

Əgər Türkiyə açıq mövqe göstərməsəydi, bu gün başqa qüvvələr bu işlərə qarışa bilərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bunu Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin Sədri Mustafa Şentopun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. 

“Onsuz da Ermənistanın məqsədi bundan ibarətdir, onlar bu münaqişənin coğrafiyasını 

genişləndirmək istəyirlər və çox yanlış yoldadırlar. Çünki görürlər ki, bizim qarşımızda təkbaşına duruş 

gətirə bilmirlər. Döyüş meydanında biz onları məğlub edirik. Hər gün cəbhədən çox gözəl xəbərlər gəlir. 

Bu gün səhər mən yeni kəndlərin azad edilməsi haqqında məlumat vermişəm. Azərbaycan Ordusu zəfər 

marşındadır və qarşımızda duran bütün vəzifələr yerinə yetirilir”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 
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Ukrayna Ali Radasının deputatı: Azərbaycan Ordusu öz torpaqlarının azadlığı üçün 

döyüşür 

 

[15:38] 19.10.2020  

 

Qarabağ Azərbaycandır! Azərbaycan Ordusu öz torpaqlarının azadlığı üçün döyüşür. Biz 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 18 

oktyabr – Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə keçirilən dəyirmi masada çıxışı zamanı Ali 

Radanın deputatı Lyudmila Marçenko söyləyib. Deputat bildirib ki, hazırda Azərbaycan xalqı olduqca 

şərəfli tarix yazır. 

“Azərbaycan bayrağı tarixi Xudafərin körpüsü üzərində dalğalanır. Bu, olduqca qürurvericidir”, - 

deyən Lyudmila Marçenko bildirib ki, Azərbaycan və Ukrayna dost, tərəfdaş ölkələrdir. Hər iki ölkə bir-

birlərinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 
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Mustafa Şentop: Azərbaycanın uğuru, müvəffəqiyyəti üçün dua edirik 

 

[15:32] 19.10.2020  

 

Biz təmsilçilik səviyyəsi yüksək olan bir heyətlə gəldik, dəstəyimizi ifadə etmək istədik. Bunu 

Türkiyədə hər zaman deyirik, Tovuz hücumlarında da Məclisimizdə dörd siyasi partiya bir açıqlama 

vermişdi, 27 sentyabrdan sonra da bir daha açıqlama verdi. Amma bütün bunları bir də Bakıda təkrarlamaq, 

söyləmək istədik. Millətimizin də dəstək və duaları daim Azərbaycanladır, Sizinlədir. Azərbaycanın uğuru, 

müvəffəqiyyəti üçün dua edirik, o sevindirici xəbərləri aldıqca da bütün millət olaraq sevinirik. Allah 

müvəffəq etsin, zəfər nəsib etsin. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa Şentop bu sözləri 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüş zamanı səsləndirib. 

Türkiyənin Azərbaycana dəstəyinin təməlində dostluq və qardaşlıq dayandığını vurğulayan 

Mustafa Şentop deyib: “Zati-aliləri, Sizin də dediyiniz kimi, dünyada Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna, 

qardaşlığına bənzər ikinci ölkə yoxdur. “Bir millət, iki dövlət” deyirik. Bunun tarixi əsasları var. Axşam 

Şəhidlər xiyabanında idik, orada Türkiyədəki 34 vilayətimizdən şəhidlər var, onlar burada uyuyurlar, adları 

məzar daşlarında var. Biz Türkiyə olaraq Azərbaycanın çətin günündə burada - Azərbaycanın yanında 

olmuşuq, onun kədəri bizim kədərimiz, sevinci isə bizim sevincimizdir. Bu, həm də sizin üçün eynidir. Siz 

Yunanıstan səfirini qəbul edərkən verdiyiniz açıqlama Türkiyədə çox böyük diqqətlə, sevinclə izlənildi və 

çox yüksək dəyərləndirildi”. 

Mustafa Şentop qeyd edib ki, Türkiyənin Azərbaycana dəstəyi təkcə dostluqla bağlı deyil. Bu 

mübarizə Azərbaycanın haqlı mübarizəsidir. Dağlıq Qarabağ tarix boyunca, yüz illərlə həmişə Azərbaycan 

torpağı, Azərbaycan Vətəninin bir hissəsi olub. “Sovet dövründə də, Çar Rusiyası dövründə də belə olub. 

Azərbaycan beynəlxalq hüquq baxımından da haqlıdır”, - deyə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri 

vurğulayıb. 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 61 nəfər həlak olub, 282 nəfər 

xəsarət alıb 

 

[15:27] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 19-u saat 15:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 61 nəfər həlak olub, 282 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1846 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 341 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Prezident İlham Əliyev: Türkiyə-Azərbaycan birliyi sarsılmazdır və ağır günlərdə biz bir-birimizin 

yanındayıq 

 

[14:42] 19.10.2020  

 

Biz bu hadisələr baş verəndən dərhal sonra Türkiyənin dəstəyini hiss etdik, bu gün də hiss edirik. 

Əziz qardaşım, hörmətli Prezident çox müsbət və çox dəqiq açıqlamalar verib. Bu açıqlamalar Azərbaycan 

xalqını çox məmnun etdi, bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi sarsılmazdır və ağır 

günlərdə biz bir-birimizin yanındayıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu sözləri Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin Sədri Mustafa Şentopun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib. 

Dövlətimizin başçısı bir daha xatırladıb ki, əgər bu açıq mövqe göstərilməsəydi, bu gün başqa 

qüvvələr bu işlərə qarışa bilərdi. 

“Onsuz da Ermənistanın məqsədi bundan ibarətdir, onlar bu münaqişənin coğrafiyasını 

genişləndirmək istəyirlər və çox yanlış yoldadırlar. Çünki görürlər ki, bizim qarşımızda təkbaşına duruş 

gətirə bilmirlər. Döyüş meydanında biz onları məğlub edirik. Hər gün cəbhədən çox gözəl xəbərlər gəlir. 

Bu gün səhər mən yeni kəndlərin azad edilməsi haqqında məlumat vermişəm. Azərbaycan Ordusu zəfər 

marşındadır və qarşımızda duran bütün vəzifələr yerinə yetirilir”, -deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 

Mustafa Şentopun ölkəmiz üçün bu çətin dövrdə Bakıya səfər etməsinin xüsusi məna daşıdığını 

bildirən Azərbaycan Prezidenti deyib: “Bu, bir daha Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi qardaşlıq 

münasibətinin təzahürüdür, həmrəyliyin təzahürüdür Türkiyə dövlətinin və xalqının dəstəyi xüsusi önəm 

daşıyır. Türkiyə və Azərbaycan dünya miqyasında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir. Dünya miqyasında 

Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil. Hər zaman bir-birimizin 

yanındayıq. Bundan sonra da belə olacaq. Həm Türkiyə Böyük Millət Məclisinin açıqlamaları, Sizin, 

hörmətli cənab Sədr, açıqlamalarınız, nazirlərin açıqlamaları, Türkiyədən adi vətəndaşlardan mənə gələn 

məktublar böyük həmrəyliyin təzahürüdür”. 
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Baş Prokurorluq Ermənistan ordusunun Xızı rayonuna raket zərbəsi ilə bağlı məlumat 

yayıb 

 

19.10.2020 [14:14] 

 

Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu 

il tarixli Cenevrə Konvensiyalarını və onların Əlavə Protokollarını, habelə humanitar atəşkəs rejiminin 

tələblərini pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini və strateji 

obyektləri raket və ağır artilleriya zərbələrinə məruz qoymaqda davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 18-də saat 13 

radələrində Ermənistan silahlı birləşmələri mühüm dağıntılara səbəb ola bilən müharibə üsullarından 

istifadə edib Azərbaycan Respublikasının Xızı rayonunun ərazisində hərbi hədəf olmayan xam neft və 

kondensat ixrac edən kəmərləri hədəfə alıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi əməliyyatlar aparılan ərazidən təxminən 300 kilometrdən artıq 

məsafədə yerləşən Xızı rayonu istiqamətində raket zərbələri endirməyə çalışıb. Azərbaycan Ordusunun 

Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri tərəfindən havada zərərsizləşdirilməsi nəticəsində raketin içərisində 

olan partlayıcı hissəciklərin bir hissəsi Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əməkdaşlığında strateji əhəmiyyətli 

Bakı-Novorossiysk neft kəmərinin Xızı rayonunun Sitalçay kəndindən keçən hissəsindən 250 metr 

məsafəyə səpələnib. 

Törədilmiş həmin cinayət nəticəsində neft ixrac edən və dağıdılması əhəmiyyətli maddi zərər 

vurulmasına səbəb ola bilən böyük ötürücülü xam neft və kondensat ixrac edən kəmərlər üçün təhlükəli 

şərait yaranmaqla infrastruktur obyektlərinə məxsus xüsusilə külli miqdarda əmlakların qəsdən məhv 

edilməsinə cəhd olunub. 

Bununla bağlı prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində zəruri istintaq tədbirləri və 

prosessual hərəkətlər həyata keçirilir. 
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XİN sosial şəbəkələrdə erməni istifadəçilər tərəfindən Azərbaycan diplomatlarına qarşı terror 

çağırışlarına münasibət bildirib 

 

[13:25] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva 

sosial şəbəkələrdə erməni istifadəçilər tərəfindən Azərbaycan diplomatlarına qarşı terror çağırışlarının 

yayılmasına münasibət bildirib. 

XİN-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Leyla Abdullayeva bununla bağlı deyib: “Son günlər sosial 

şəbəkələrdə erməni istifadəçilər tərəfindən dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

və Türkiyə diplomatlarına qarşı həyati təhlükə xarakterli çağırışların geniş yayıldığını müşahidə edirik. Bu, 

növbəti dəfə radikal erməni qüvvələrinin terrorçu xislətinin təzahürüdür. Təəssüflə bildirmək istərdik ki, 

tarix boyu radikal erməni qruplarının istifadə etdiyi terrorçuluq, hətta Ermənistanda dövlət səviyyəsində 

dəstəklənir. Hər kəsə yaxşı bəllidir ki, ASALA və digər erməni terror təşkilatları 1970-1980-ci illərdə 

dünyanın 22 ölkəsində 235-dən çox terror aktı törədib və nəticədə 24 türk diplomatı qətlə yetirilib. 1990-cı 

illərin əvvəllərində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və yeddi ətraf rayonunun işğalı prosesində 

Ermənistan tərəfindən ölkəmizin müxtəlif yerlərində terror vasitələrindən geniş istifadə edib. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu ilin iyulunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində əl atdıqları 

təxribat nəticəsində də xarici ölkələrdəki radikal erməni qüvvələri tərəfindən yerli azərbaycanlı icma 

üzvlərinə, eləcə də diplomatlarımıza qarşı son dərəcə aqressiv əməllərin və nifrət zəminində cinayətlərin 

törədildiyini gördük. 

Erməni radikal ünsürləri tərəfindən Azərbaycan və Türkiyə diplomatlarına qarşı təhdid dolu 

ismarışların, hətta onların öldürülməsi çağırışlarının yayılmasını qətiyyətlə pisləyirik. 

Bildiyiniz kimi, 1961-ci il Diplomatik Əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyasına əsasən diplomata 

qarşı, onun şəxsiyyətinə, azadlığına və şərəfinə qarşı hər hansı hücumun qarşısının alınması qəbul edən 

ölkənin məsuliyyətindədir və bu xüsusda, tərəfimizdən xarici ölkələrdəki diplomatlarımızın mühafizəsinin, 

təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi tədbirlərinin görülməsi üçün müvafiq müraciətlər göndəriləcək”. 
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Cəbhədə ardıcıl məğlubiyyətlər Ermənistanda sosial-siyasi böhranı daha da dərinləşdirib 

 

[13:14] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən ciddi məğlubiyyətə uğradılaraq Füzuli şəhərini və rayonun 

bir sıra kəndlərini itirən işğalçı Ermənistan ordusunun müqavimət qabiliyyəti tam tükənib. Düşmən ordusu 

iflic vəziyyətinə düşüb, şəxsi heyət arasında ruh düşkünlüyü pik həddə çatıb. Ermənistan ordusu bütün 

cəbhəboyu ağ bayraq qaldıraraq təslim olmaq ərəfəsindədir. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami rayon təşkilatının sədri, 

Milli Məclisin deputatı Sədaqət Vəliyeva deyib. 

Sədaqət Vəliyeva bildirib ki, cəbhədə alınan ardıcıl məğlubiyyətlər iqtisadi durumun ağır olduğu 

və əhalinin ciddi sosial problemlər yaşadığı Ermənistanda siyasi böhranı daha da dərinləşdirib. Heç bir 

şübhə yoxdur ki, ölkədə Paşinyanın həyata keçirdiyi siyasətə etirazlar artır, əks-qüvvələr revanş götürmək 

üçün hərəkətə keçirlər. “Artıq Ermənistanın əhalisi dövləti və dövlətçiliyi bataqlığa aparan kriminal 

hakimiyyətə qarşı çıxmaqdadır. Ermənistan əhalisi kriminal rejimin başçılarını məsuliyyətə cəlb etməyin 

zamanını gözləyir. Ermənistanda hərbi komissarlıqlarda təşkil olunan mitinqlər onu deməyə əsas verir ki, 

onlar həqiqəti artıq dərk ediblər və bu cinayətdə iştirak etmək istəmirlər. Erməni xalqının öz cinayətkar 

xunta rejiminin başçılarını məsuliyyətə cəlb edəcəyi heç kəsdə şübhə doğurmur. Ordunun şəxsi heyəti 

arasında ciddi itkilər Ermənistan vətəndaşlarının hiddətini daha da artırır. Artıq valideynlər öz övladlarını 

orduya buraxmır və müxtəlif vasitələrlə hərbi xidmətdən yayındırırlar. Eyni zamanda, əsgərlər arasında 

kütləvi fərarilik baş alıb gedir, orduda xidmətdən boyun qaçıranları məsuliyyətə cəlb etmək praktikası heç 

bir nəticə vermir. Hətta Ermənistanda insanlar hərbi çağırış məntəqələrinin qarşısını kəsir, onların 

fəaliyyətini iflic vəziyyətinə salırlar”, - deyə deputat qeyd edib. 

“Ölkədəki və ordudakı mövcud vəziyyət Paşinyan hakimiyyətinə reallıqla barışmaqdan başqa çıxış 

yolu saxlamayıb” – deyən Sədaqət Vəliyeva diqqətə çatdırıb ki, Paşinyanın Prezident İlham Əliyevə 

yalvarmaqdan başqa çıxış yolu qalmayıb. O deyib: “Ermənistan siyasi, iqtisadi, sosial və hərbi böhran 

mərhələsinə qədəm qoyub. Belə bir vəziyyətdə Paşinyan hakimiyyəti çıxış yolunu Azərbaycanla istənilən 

şərt altında razılaşmaya getməkdə görməlidir. Əks təqdirdə, Ermənistan ordusuz, Paşinyan isə 

hakimiyyətsiz qalacaq”. 
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Azərbaycan MN: Göygöldə mövqelərimiz atəşə tutulur 

 

[13:10] 19.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri ərazilərimizi atəşə tutmaqda davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmən oktyabrın 19-u saat 

12.00-dan başlayaraq işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu istiqamətindən Göygöl rayonu ərazisindəki 

Azərbaycan Ordusunun döyüş mövqelərini 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və iriçaplı atıcı 

silahlardan atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan silahlı qüvvələri dövlət sərhədində mövqelərimizi atəşə tutur 

 

[12:51] 19.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ilə dövlət sərhədində növbəti dəfə vəziyyəti 

gərginləşdirməyə cəhd göstərib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 19-u saat 11.10-

dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Berd rayonu istiqamətindən Tovuz rayonu, 

Vardenis rayonu istiqamətindən isə Daşkəsən rayonu ərazisindəki Azərbaycan Ordusunun döyüş 

mövqelərini iriçaplı silahlardan atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev “Əl-Ərəbiyə” kanalına müsahibəsində Ermənistanın son 

təxribatlarından danışıb 

 

[12:25] 19.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Əl-Ərəbiyə” kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi müsahibədə Ermənistanın son təxribatları barədə 

danışıb. 

Hikmət Hacıyev Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı mülki insanları qətlə yetirdiyini, 

infrastruktura böyük zərər vurduğunu bildirib. Qeyd edib ki, Ermənistan indi də müxtəlif raket 

sistemlərindən istifadə etməklə zərbələr endirir və bu, bizi çox narahat edir. Oktyabrın 17-də gecə 

saatlarında Ermənistan “SCUD” raketləri ilə Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəni atəşə tutub. 

Nəticədə 10-dan çox mülki şəxs ölüb. Ermənistan təcavüzkar dövlətdir, bu ölkənin silahlı qüvvələri 

tərəfindən Azərbaycan vətəndaşları qətlə yetirilir. Ermənistan Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə həyata 

keçirib, mədəni irsimizi məhv edib. Ermənistanın raket sistemlərindən istifadə edərək mülki 

vətəndaşlarımızı hədəfə almasını İkinci Dünya müharibəsi zamanı baş verənlərə bənzətmək olar. Bəzi 

hallarda onlar gün ərzində çoxlu sayda raket hücumları həyata keçirirlər. Odur ki, bu silahlar məsuliyyətsiz 

şəkildə Ermənistana təqdim edilməməlidir. Ermənistan mülki şəxslərlə hərbçilər arasında fərq qoymur, bu 

raketləri necə gəldi, məsuliyyətsiz şəkildə istifadə edir. Bütün kanallardan istifadə edərək Ermənistanın bu 

raketlərlə təmin edilməsinin qarşısını almaq lazımdır. Ermənistan kasıb ölkədir. O, bu cür müasir silahları 

pulla almaq iqtidarında deyil. 

Humanitar atəşkəslə bağlı suala cavabında Hikmət Hacıyev bildirib ki, Moskvada bununla bağlı 

əldə edilmiş razılaşmanı Ermənistan pozub, Gəncə şəhərinə ballistik raket hücumları həyata keçirib, yaşayış 

məskənlərimizi bombalayıb. Ermənistan çoxlu sayda hərbi qüvvələri cəm edib, işğaldan azad etdiyimiz 

kəndləri geri almağa cəhd edib. Azərbaycanın mövqelərini bombalamaq üçün hərbi təyyarələrdən, 

raketlərdən istifadə edib. Ermənistan atəşkəsdə maraqlı deyil. Onlar bu atəşkəsdən Azərbaycan 

torpaqlarının işğalına əsaslanan siyasətlərini davam etdirmək üçün istifadə edirlər. Nəticədə mülki şəxslər 

arasında çoxlu itkilər var. Əgər Ermənistan atəşkəsdə və sülhdə maraqlıdırsa, o, Azərbaycanın mövqelərini, 

Qarabağdakı tarixi yerləri, məscidlərimizi, dini abidələrimizi atəşə tutmağı dayandırmalıdır. Ermənistan 

bütün mədəni, dini abidələrimizi dağıdıb, təhqir edib, bununla da İslam ümmətini təhqir edir. İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanın ədalətli mövqeyini, münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində 

həllini daim dəstəkləyib. Türkiyə, Pakistan, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı kimi dövlətlər Azərbaycanı 

dəstəkləyirlər, beynəlxalq hüquqa görə Ermənistanın təcavüzkar tərəf olduğunu qəbul edirlər. Əgər 

Ermənistan bu münaqişənin həllində maraqlıdırsa, niyə yaşayış məskənlərimizi davamlı şəkildə atəşə tutur, 

köçkünlərin evlərinə qayıtmasına mane olur? Əgər bu münaqişənin sülh yolu ilə həllində maraqlıdırsa, 

danışıqlar masasına qayıtmalıdır. Əksinə, Ermənistan danışıqları uzadıb, substantiv danışıqlara getməyib. 

Ona görə də heç bir nəticə əldə edilməyib. Münaqişə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında 

tam şəkildə həll olunmalıdır. Bu qətnamələrin əsas tələblərindən biri də Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycan torpaqlarından çıxarmasıdır. Atəşkəs çağırışı edən tərəflərdən gözləyirdik ki, onlar 

Ermənistandan təcavüzkar siyasətini dayandırmağı, silahlı qüvvələrini işğal olunmuş bütün ərazilərimizdən 

çıxarmağı da tələb edəcəklər. Bu, regionda sülhün bərqərar olması üçün əsas şərtdir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib  

 

[11:43] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 19-da Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin Sədri Mustafa Şentopun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi: 

-Xoş gəlmisiniz. Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa Şentop: Xoş gördük. 

Prezident İlham Əliyev: Çox şadam ki, Siz gəlmisiniz. Ölkəmiz üçün bu çətin bir dövrdə Sizin 

gəlişiniz xüsusi məna daşıyır. Bu, bir daha Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi qardaşlıq münasibətinin 

təzahürüdür, həmrəyliyin təzahürüdür. Biz bu hadisələr baş verəndən dərhal sonra Türkiyənin dəstəyini hiss 

etdik, bu gün də hiss edirik. Əziz qardaşım, hörmətli Prezident çox müsbət və çox dəqiq açıqlamalar 

vermişdir. Bu açıqlamalar Azərbaycan xalqını çox məmnun etdi, bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə-

Azərbaycan birliyi sarsılmazdır və ağır günlərdə biz bir-birimizin yanındayıq. Mən bunu bir neçə dəfə 

demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, əgər bu açıq mövqe göstərilməsəydi, bu gün başqa qüvvələr bu 

işlərə qarışa bilərdi. Onsuz da Ermənistanın məqsədi bundan ibarətdir, onlar bu münaqişənin coğrafiyasını 

genişləndirmək istəyirlər və çox yanlış yoldadırlar. Çünki görürlər ki, bizim qarşımızda təkbaşına duruş 

gətirə bilmirlər. Döyüş meydanında biz onları məğlub edirik. Hər gün cəbhədən çox gözəl xəbərlər gəlir. 

Bu gün səhər mən yeni kəndlərin azad edilməsi haqqında məlumat vermişəm. Azərbaycan Ordusu zəfər 

marşındadır və qarşımızda duran bütün vəzifələr yerinə yetirilir. 

Türkiyə dövlətinin və xalqının dəstəyi xüsusi önəm daşıyır. Türkiyə və Azərbaycan dünya 

miqyasında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir. Dünya miqyasında Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə 

yaxın ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil. Hər zaman bir-birimizin yanındayıq. Bundan sonra da belə olacaq. 

Həm Türkiyə Böyük Millət Məclisinin açıqlamaları, Sizin, hörmətli cənab Sədr, açıqlamalarınız, nazirlərin 

açıqlamaları, Türkiyədən adi vətəndaşlardan mənə gələn məktublar böyük həmrəyliyin təzahürüdür. 

Bu mövqeyə, qardaşlıq mövqeyinə görə və gəldiyiniz üçün bir daha Sizə təşəkkürümü bildirirəm. 

Əminəm ki, səfəriniz bizim qardaşlıq əlaqələrimizin tarixində yeni gözəl səhifə olacaqdır. Xoş gəlmisiniz. 

 

x x x 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa Şentop: İnşallah. Xoş gördük, cənab Prezidentim. 

Əvvəla, Türkiyədən hörmətli Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını çatdırmaq istəyirəm. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisindən deputatlarımızın hamısının Sizə salamları var, parlamentimizin duaları 

sizinlədir. 

Burada fərqli partiyalardan dostlarımız var. Biz təmsilçilik qabiliyyəti yüksək olan bir heyətlə 

gəldik, dəstəyimizi ifadə etmək istədik. 

Bunu Türkiyədə hər zaman deyirik, Tovuz hücumlarında da Məclisimizdə dörd siyasi partiya bir 

açıqlama vermişdi, 27 sentyabrdan sonra da bir daha açıqlama verdi. Amma bütün bunları bir də Bakıda 

təkrarlamaq, söyləmək istədik. Millətimizin də dəstək və duaları daim Azərbaycanladır, Sizinlədir. 

Azərbaycanın uğuru, müvəffəqiyyəti üçün dua edirik, o sevindirici xəbərləri aldıqca da bütün millət olaraq 

sevinirik. Allah müvəffəq etsin, zəfər nəsib etsin. 

Təbii ki, Türkiyənin Azərbaycana dəstəyinin təməli dostluq və qardaşlıqdır. Zati-aliləri, Sizin də 

dediyiniz kimi, dünyada Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna, qardaşlığına bənzər ikinci ölkə yoxdur. “Bir 

millət, iki dövlət” deyirik. Bunun tarixi əsasları var. Axşam Şəhidlər xiyabanında idik, orada Türkiyədəki 

34 vilayətimizdən şəhidlər var, onlar burada uyuyurlar, adları məzar daşlarında var. Biz Türkiyə olaraq 

Azərbaycanın çətin günündə burada - Azərbaycanın yanında olmuşuq, onun kədəri bizim kədərimiz, sevinci 

isə bizim sevincimizdir. Bu, həm də sizin üçün də eynidir. Siz Yunanıstan səfirini qəbul edərkən verdiyiniz 

açıqlama Türkiyədə çox böyük diqqətlə, sevinclə izlənildi və çox yüksək dəyərləndirildi. 

Bizim Azərbaycana dəstəyimiz təkcə dostluqla bağlı deyil, bu mübarizə Azərbaycanın haqlı 

mübarizəsidir. Həm tarixən haqlıdır, çünki Dağlıq Qarabağ tarix boyunca, yüz illərlə həmişə Azərbaycan 
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torpağı, Azərbaycan Vətəninin bir hissəsi olub. Sovet dövründə də, Çar Rusiyası dövründə də belə olub. 

Azərbaycan beynəlxalq hüquq baxımından da haqlıdır. 

Prezident İlham Əliyev Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə minnətdarlığını 

bildirdi, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 
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TBMM-in sədri: İşğalçı Ermənistan Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır 

 

[11:38] 19.10.2020  

 

İşğalçı Ermənistan Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun 30 ildir 

apardığı danışıqlar nəticəsiz qaldı və bu qurum Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan 

çıxarılmasına nail ola bilmədi. Bu gün Azərbaycan Ordusu bu işi görməkdədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 19-da Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə 

Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop Bakıda jurnalistlərlə keçirdiyi görüşdə bildirib. 

Mustafa Şentop deyib ki, bütün Türkiyə xalqı Azərbaycan Ordusu üçün dua edir. İnanıram ki, 

Azərbaycan Ordusu zəfər çalacaq. 

Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə toxunan M.Şentop qeyd edib ki, bu münasibətlər digər iki ölkə 

arasında mövcud olan münasibətlərlə müqayisə edilə bilməz. Bu münasibətlər tarixən ən yüksək səviyyədə 

olub. O deyib: “Ötən əsrin əvvəlində Türkiyənin 34 şəhərindən insanlarımız burada döyüşüblər. Türkiyədən 

gələrək Azərbaycanda döyüşüb şəhid olanların Şəhidlər xiyabanında abidələri var. Bu gün Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərini azad etmək üçün apardığı savaşı Türkiyədə insanlarımız ölkənizin vətəndaşları 

qədər həyəcanla izləyirlər”. 

 

AZƏRTAC 
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DTX: Həqiqəti əks etdirməyən məlumatların yayılması ümumi işimizə əngəl törədir 

 

[10:55] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) dəqiqləşdirilməmiş 

məlumatların yayılmaması ilə bağlı sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) ictimai əlaqələr şöbəsinin 

yaydığı məlumatda qeyd olunub ki, sentyabrın 27-dən başlayaraq cəbhənin bütün istiqamətlərində 

Azərbaycan Ordusu uğurlu əks-hücum əməliyyatlarını davam etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin televiziya ilə xalqa 

müraciətlərində və sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələri vasitəsilə düşməndən azad edilmiş şəhər və 

kəndlərimiz, ələ keçirilmiş döyüş mövqeləri, hərbi texnika və silah-sursatlar barədə vətəndaşlarımıza 

mütəmadi məlumatlar verilir. Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar və ön 

xətdəki yerdəyişmələr barədə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən gün ərzində bir neçə dəfə əhali rəsmən 

məlumatlandırılır. 

Bütün bunlara baxmayaraq, ayrı-ayrı sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Ordusunun bəzi yaşayış 

məntəqələrini işğaldan azad etməsinə və digər əməliyyatlarına dair həqiqəti əks etdirməyən məlumatların 

yayılması ümumi işimizə əngəl törətməklə qələbənin asanlıqla qazanılması kimi cəmiyyətdə yanlış 

təsəvvürlərin və arxayınçılığın formalaşmasına zəmin yaradır. Vətəndaşlarımızın qələbə əhvali-

ruhiyyəsinin yüksək olmasını, ərazilərimizin tez bir zamanda düşməndən azad edilməsi kimi müqəddəs 

arzularını anlayışla qarşılayaraq, onlardan yalnız rəsmi məlumatlara istinad etmələri, dəqiqləşdirilməmiş 

məlumatları yaymamaları xahiş olunur. 

Unutmayaq ki, biz məkrli düşmənlə üz-üzəyik, döyüş əməliyyatları barədə xoş məramla işlədilmiş 

qeyri-dəqiq məlumatlar da erməni tərəfinin mənafeyinə xidmət edə bilər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkə istifadəçilərini yalnız bu qurumun rəsmi məlumatlarına istinad 

etməyə çağırıb 

 

[10:50] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət edib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə qeyd edilib ki, son günlər bəzi 

sosial şəbəkə istifadəçiləri əməliyyatların aparıldığı istiqamət və cari vəziyyətlə bağlı müxtəlif şəxsi fikirlər 

paylaşaraq hadisələri qabaqlamağa çalışırlar. 

Bildiririk ki, bu cür addımlar həm məxfilik rejiminin pozulmasına, həm də hərbi qulluqçularımızın 

həyatının təhlükəyə atılmasına səbəb ola bilər. 

Bütün bunları nəzərə alaraq sosial şəbəkə istifadəçiləri və KİV nümayəndələrini rəsmi surətdə öz 

təsdiqini tapmamış məlumatları yaymamağa və yalnız Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad 

etməyə çağırırıq. 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Ermənistan təkcə Azərbaycan üçün deyil, bölgədə və dünyada sülhə təhdiddir 

 

[10:37] 19.10.2020  

 

Təkcə dostumuz olduğu üçün deyil, həm də haqlı olduğu üçün Azərbaycanın yanındayıq. 

Azərbaycan tarix və beynəlxalq hüquq baxımından da haqlıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 19-da Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə 

Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Bakıda jurnalistlərlə keçirdiyi görüşdə bildirib. 

M. Şentop deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində, Avropa Şurası və ATƏT-in 

qərarlarında Ermənistanın işğalçı olduğu əksini tapıb. 

Ermənistanın Gəncəyə hücumunun müharibə cinayəti olduğunu qeyd edən TBMM-in sədri deyib: 

“Müharibə cinayətləri törədənlərin bu gün, sabah da olmasa, başqa vaxt mühakimə olunduğu dünyada 

yaşayırıq. Ermənistan tək Azərbaycan üçün deyil, bölgədə və dünyada sülhə təhdiddir. Buna görə də 

Türkiyə haqlı mübarizəsində qardaş Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki 

dövlətdir. Bizim dostluğumuz əbədiyyətə qədər davam edəcək”. 

Dağlıq Qarabağın heç zaman Azərbaycandan ayrı olmadığını vurğulayan M.Şentop bildirib: 

“Dağlıq Qarabağ tarix boyu heç vaxt müstəqil olmayıb və bundan sonra da olmayacaq. Bütün beynəlxalq 

təşkilatlar da Dağlıq Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu və Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini 

bildirir”. 

Ermənistanın Azərbaycanın Gəncə şəhərində mülki əhalini atəşə tutmasını müharibə cinayəti 

adlandıran TBMM-in sədri deyib ki, vaxt gələcək, bunu törədən Ermənistan rəsmiləri məsuliyyətə cəlb 

ediləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin ağır artilleriya atəşi nəticəsində Ağcabədi rayonunun iki kəndində 25-

dən çox evə ciddi ziyan dəyib 

 

[10:35] 19.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə 

pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 18-də düşmənin 

silahlı birləşmələri tərəfindən Ağcabədi rayonunun müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır 

artilleriyadan atəşə tutulması nəticəsində Yuxarı Qiyaməddinli və Qaraxanlı kəndlərində ümumilikdə 25-

dən artıq evə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Bundan başqa, oktyabrın 19-da səhər saatlarından başlayaraq Ermənistanın silahlı qüvvələri 

tərəfindən Tərtər rayonunun müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulması 

nəticəsində Ələsgərli kənd sakini 1962-ci il təvəllüdlü Səlimov Niyaz Hüseynalı oğlu yaşadığı evin 

həyətinə top mərmisinin düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya 

yerləşdirilib. Onun yaşadığı evə isə ciddi ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2156 
 

Prezident İlham Əliyev Rusiyanın TASS informasiya agentliyinə müsahibə verib 

 

[10:25] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 19-da Rusiyanın TASS 

informasiya agentliyinə videomüsahibə verib. AZƏRTAC videomüsahibəni təqdim edir. 

-Hər vaxtınız xeyir. Biz Bakıdayıq və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşürük. Mən, Yuliya 

Şarifulina TASS agentliyi adından cənab Prezidentə Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyətlə bağlı bir neçə 

sual verəcəyəm. 

- Salam, cənab Prezident. 

Prezident İlham Əliyev: Salam. 

- Sağ olun ki, bizi qəbul etməyə razılıq vermisiniz. Aydındır ki, son vaxtlar Siz kütləvi 

informasiya vasitələrinə çoxsaylı müsahibələr vermisiniz. Lakin vəziyyət sürətlə dəyişir. Biz bunu 

hər gün müşahidə edirik. Biz bəlkə də hələ zamana uyğun olmayan və Sizin ölkənin mövqeyini daha 

yaxşı anlamaqda bizim auditoriyaya kömək edəcək bəzi baza məsələləri üzərində daha ətraflı 

dayanmaq istərdik. Biz hamımız Moskvada 11 saatlıq danışıqlar marafonunun şahidləri olduq. Siz 

necə hesab edirsiniz, əldə olunmuş atəşkəsin tamamilə yerinə yetirilməsinə qayıtmaq mümkündür, 

yoxsa həmin atəşkəs tamamilə pozulub? 

- Biz öz tərəfdaşlarımızla əlaqələr çərçivəsində üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərə sadiqik. Həm 

əvvəldən, həm də münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqlar prosesində biz həmişə həm beynəlxalq 

hüquqa, həm də münaqişənin dinc yolla həllinə sadiqliyimizə, o cümlədən Moskva danışıqlarından sonra 

Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsaslanmışıq, həmin öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışırdıq 

və hazırlaşırdıq. Lakin təəssüf ki, Ermənistan atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozdu. Danışıqlardan sonra 

heç 24 saat keçməmiş Gəncə şəhərinə hücum edildi. Gecə vaxtı - yatmış Gəncə şəhərinin yaşayış 

məhəllələrinə məqsədyönlü şəkildə zərbə endirildi. Birinci hücumdan sonra, - iki hücum olub, - həlak 

olanlar və yaralananlar hədsiz çox idi. Yəni, Ermənistan atəşkəsi nümayişkaranə şəkildə pozdu. Beləliklə 

o, vasitəçilərə hörmətsizlik, Moskvada belə uzun danışıqlardan sonra öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə 

hörmətsizlik göstərdi. Bundan əvvəl, həlak olanların cəsədlərinin, əsirlərin və girovların mübadiləsi 

məqsədilə atəşkəsin şərtləri razılaşdırıldıqdan sonra Ermənistan döyüş meydanında da atəşkəs rejimini 

pozurdu. Lakin görünür, onlar bununla kifayətlənmədi və Gəncə şəhərinə hücum etdilər. Yeri gəlmişkən, 

yaxın vaxtlarda, iki gün bundan əvvəl onlar eyni cür hərəkət etdilər. Yenə gecə vaxtı. Bu, çox alçaq 

cinayətdir. Bu, beynəlxalq terrorizmdir. Dünya birliyinin bu qanlı cinayəti bir səslə pisləməsi o deməkdir 

ki, bu, ermənilərə baha başa gələcək. BMT-nin Baş katibi də, Avropa İttifaqı da, bir çox ölkələr də bu 

beynəlxalq terrorizm aktını milli səviyyədə pisləyiblər. 

Vəziyyətin hələ də qaynar fazada olması bizim təqsirimiz deyil. Mən dəfələrlə demişəm ki, 

Azərbaycan nizamlama prinsiplərinə sadiqdir. Bu prinsiplər çoxillik danışıqlar prosesində işlənib 

hazırlanıb. Mən öz açıq çıxışlarım və bu günlərdə mətbuat nümayəndələri ilə əlaqələrim çərçivəsində təsdiq 

etmişəm ki, əgər Ermənistan danışıqlar məcrasında özünü konstruktiv apararsa, biz günü sabah hərbi 

əməliyyatları dayandırmağa hazırıq. Lakin Yerevandan eşitdiyimiz bəyanatlar ATƏT-in Minsk qrupu 

tərəfindən hazırlanmış baza prinsiplərinə tamamilə ziddir. Ermənistan rəhbərliyi lap yaxın vaxtlarda baza 

prinsiplərini faktiki olaraq təkzib edən çox təhlükəli bəyanatlarla çıxış edib. Prinsip etibarilə, Ermənistanın 

yeni rəhbərliyinin bütün fəaliyyəti danışıqlar prosesinin pozulmasına yönəlib. Bu prosesi zəiflətməyə yox, 

məhz pozmağa. Mən onların çoxsaylı bəyanatları, təhrikçi hərəkətləri və Azərbaycanın dinc əhalisinə 

hücumları barədə danışmışam. Buna görə də, əgər erməni tərəfi nəhayət başa düşsə ki, hərbi təxribatlar 

yolu onları fəlakətə aparır, biz hərbi əməliyyatları yenidən dayandırmağa və məsələni danışıqlar masası 

arxasında həll etməyə hazırıq. 

- Sizin ölkəniz hərbi xətt üzrə təcili görüş keçirilməsinin zəruri olması fikrinə razıdırmı? 

Rusiya bunu deyir. Yəni, əgər Sizin ölkə razıdırsa, onda həmin görüş hansı formatda, hansı tərəflərin 

iştirakı ilə keçirilə bilərdi? 

- Bilirsinizmi, indiki halda birinci dərəcəli məsələ Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliklərinin siyasi 

iradəsidir. Bizim tərəfdən bu iradə var. Mən bu gün öz mövqeyimizi bir daha təsdiq edirəm. Özü də bunu 

elə bir vaxtda təsdiq edirəm ki, işğal altında olan ərazilərdə daha 13 yaşayış məntəqəsinin azad olunması 

bu gün elan edilib. Elə bir vaxtda ki, erməni ordusu, əslində, fiaskoya uğrayır. Azərbaycan döyüş 
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meydanında öz üstünlüyünü nümayiş etdirir. Lakin bununla belə biz, qan tökülməsinin davam etməsini 

istəmədən, insanların həyatını qoruyub saxlamağı arzu edərək bu məsələni siyasi yolla həll etməyə hazırıq. 

Hərbçilər arasında əlaqələr məsələsinə gəldikdə isə bu məqamlar baza prinsiplərində dəqiq 

müəyyən edilib və biz baza prinsiplərinə sadiqik, onların barəsində danışmışam, zənnimcə, təkrarlamağın 

mənası yoxdur. Bunlar Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərin qaytarılması, Dağlıq Qarabağın 

gələcəyinə dair danışıqlar, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin əvvəlki yaşayış yerlərinə, o cümlədən Dağlıq 

Qarabağa, Şuşaya qaytarılmasıdır. Bütün bunlar baza prinsiplərində yazılıb. Ermənistan tərəfi də müxtəlif 

mərhələlərdə bütün bunlara razılıq verib. Buna görə indi sizin müraciət etdiyiniz məsələ baza prinsiplərində 

razılaşmanın sonundadır. İşğala son qoyulması ilə bağlı bütün məsələlər nizamlandıqda xarici sülhməramlı 

qüvvələrin iştirakı nəzərdə tutulurdu. Lakin nizamlanması tələb edilən əsas məsələlər razılaşdırılmadığına 

görə, tərəflər bu məsələyə hələ də başlamayıblar. Buna görə həmin qüvvələrin kimlərdən ibarət olacağı, 

orada hansı beynəlxalq qurumların, hansı ölkələrin təmsil olunacağı barədə dəqiq anlayış yox idi. Odur ki, 

bütün bu məsələlər müzakirə edilmirdi. Lakin aydın idi ki, sülhməramlı qüvvələrin tərkibi Azərbaycan və 

Ermənistan ilə razılaşdırılmalıdır. Həmin qüvvələrin dislokasiya yerləri də müəyyən edilməmişdir. Ona 

görə, bu gün təmas xəttinin olmadığı, status-kvonun pozulduğu, - onu biz pozmuşuq və bunu Rusiya, ABŞ 

və Fransa dövlət başçılarının bəyanatları, status-kvonun qəbuledilməz olması barədə dövlət başçılarının 

dəfələrlə səsləndirdiyi bəyanatları çərçivəsində etmişik. Biz bu bəyanatları eşitmişik, lakin onların 

implementasiyasını görməmişik. Buna görə biz özümüz onu implementasiya etdik. Yəni, status-kvo 

yoxdur, təmas xətti yoxdur. Hərbi müşahidəçilər texniki baxımdan necə və harada yerləşdirilə bilər? Axı, 

döyüş meydanında vəziyyət hər gün dəyişir. Hansısa xarici müşahidəçilər oraya gələndə harada 

dayanacaqlar? Haradasa dağlarda, vadilərdə, körpülərin üstündə? Yəni, bütün bunlar çox ətraflı işlənib 

hazırlanma tələb edir. Bu, öz hərbi kontingentini oraya göndərməyi lazım bilənlər üçün böyük riskdir. Ona 

görə də bütün bunlar - sülhməramlıların tərkibi, mandatı, müddəti, məqsədləri razılaşdırılmalıdır. Əlbəttə, 

bütün bunlar baza prinsipləri çərçivəsində olmalıdır, həmin prinsipləri isə artıq dediyim kimi, biz qəbul 

edirik, amma erməni tərəfi təkzib edir. 

- Lakin hər halda, vəziyyət tələb edərsə, Sizin ölkəniz rusiyalı hərbi müşahidəçilərin 

yeridilməsinə razılaşarmı? Əgər rusiyalılar olmasa, bu missiyada daha hansı ölkələr iştirak edə 

bilərdi? Siz hansı ölkələrin iştirakına qəti etiraz edərdiniz? 

- Bilirsiniz, ABŞ və Fransa kimi Rusiya da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir və bu mandat 

çərçivəsində ölkələr öz arasında çox sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. İndi, münaqişənin qaynar fazası 

dövründə mən həm Qərb mətbuatında, həm də Rusiya mətbuatında müşahidə edirəm ki, Dağlıq Qarabağ 

məsələsi həmin ölkələr arasında fikir ayrılığı doğurmayan yeganə məsələdir. Yəqin ki, bu, həqiqətən 

belədir. Ona görə ki, haraya baxsaq hər yerdə sanksiyalar, qarşıdurmalar, narazılıqlar və sair, özü də 

qarşılıqlı. Buna görə, əlbəttə, mən əminəm ki, həmsədrlik formatı çərçivəsində bu məsələ həmin ölkələr 

arasında razılaşdırılmalıdır. Bu məsələ razılaşdırılandan sonra tərəflərə təqdim edilməlidir. Yəni, bütün 

bunlar baza prinsiplərində də nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə sülhməramlıların və ya indi adlandırmaq 

istədikləri kimi desək, müşahidəçilərin kimlər olacağını biz müəyyən etməyəcəyik. Bunu ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrləri təklif edəcəklər. Azərbaycan və Ermənistan isə öz tərəflərindən bu və ya digər ölkəyə 

veto qoya, ya da razılaşa bilər. Buna görə mən düşünmürəm ki, bu məsələnin birtərəfli qaydada həlli hansısa 

hərbi kontingentin müəyyən edilməsi üçün üç həmsədr ölkə arasında əməkdaşlığın ruhuna uyğun olardı. 

Ən başlıcası, onlar harada olacaq? Budur məsələ. İş onda deyil ki, Azərbaycan razılaşacaq və ya 

razılaşmayacaq. Biz mandatı - onun, necə deyərlər zaminini, funksiyalarını, yerləşdiyi məkanı, fəaliyyətini 

bilməliyik. Onlar dağlarda və ya boş bir sahədə dayanıb kimin haraya atəş açmasını müşahidə edəcəklər? 

Əvvələn, bu, təhlükəlidir. İkincisi, məsələn, atəşkəsi kimin pozduğunu müşahidə etmək üçün hətta onu 

kimin pozduğu müəyyən edilsə belə, sonra nə olsun? Həmin insanları məsuliyyətə cəlb edəcəklər? Hansısa 

cinayət işləri açılacaq? Buna görə, ilk növbədə, baza prinsiplərinin implementasiyası qaydası müəyyən 

edilməlidir. Erməni tərəfi, baş nazirin şəxsində bu prinsiplərə sadiqliyini dəqiq təsdiq etməlidir. Erməni 

tərəfi isə baş nazirin şəxsində hər şeydən danışır, amma bu barədə danışmır. Rusiya KİV-lərinin 

nümayəndələri ilə bizim paralel əlaqələrimiz çərçivəsində mən aydın demişəm ki, biz işğala son 

qoyulmasını, erməni və azərbaycanlı əhalinin əvvəlki yaşayış yerlərində birgə yaşamasını, 

azərbaycanlıların Şuşaya, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin digər yaşayış məntəqələrinə 

qaytarılmasını nəzərdə tutan baza prinsiplərinə sadiqik. Ermənistanın baş naziri yalnız təyini-müqəddərat 

barədə danışır. Yəni o, bu prinsipləri qəbul etmir, daha əvvəl özünün “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” 

kimi və digər səmərəsiz bəyanatları ilə əslində, danışıqlar prosesini pozub. Onda bizə nə təklif edilir? 30 il 
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mövcud olmuş və heç bir nəticəyə gətirib çıxarmamış status-kvoya yenidən qayıtmaq? Əgər biz görsək ki, 

erməni tərəfi deyir: bəli, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, ikincisi, biz baza prinsiplərinə 

sadiqik, üçüncüsü, biz işğal edilmiş ərazilərdən öz qoşunlarımızı çıxarmağa razıyıq. Bax, onda gəlin 

müşahidəçilər məsələsini müzakirə edək. Mənim fikrimcə, bu məsələ tezliklə razılaşdırıla bilər. Lakin 

bunlar olmadıqda, bizə mahiyyət etibarilə nə təklif edilir? Dayanmaq? Bizim ərazilərimizin işğaldan azad 

olunmasını davam etdirməmək? Bizə təklif edirlər ki, Ermənistana güzəştə gedək, birtərəfli güzəştə, lakin 

əvəzində bizə heç nə təklif edilmir. Bu, ədalətsizlikdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycana münasibətdə bu, 

düzgün olmayan yanaşmadır. Qoy, erməni tərəfi desin, qoy, Ermənistanın çox danışmağı xoşlayan və çox 

vaxt danışdıqları ölkəsinə çox baha başa gələn baş naziri desin ki, bəli, torpaqlar işğaldan azad ediləcək, 

qoşunlar çıxarılacaq. Mən qoşunların işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması qrafikinin verilməsini də təklif 

etmişdim. Sonra biz Moskvada birgünlük danışıqlar çərçivəsində bunu etməyin texniki baxımdan mümkün 

olmadığını başa düşdük və bu mövqedən geri çəkildik. Bununla belə, biz Ermənistan tərəfinin öz 

qoşunlarını işğal altında olan ərazilərdən çıxarmağa hazır olmasını eşitmədik. Bu, baş verən kimi belə 

adlandırılan müşahidəçilər məsələsinə baxıla bilər. 

- Prinsip etibarilə nizamlamanın ardıcıllığı barədə danışmalı olsaq, Azərbaycanda yeddi 

rayonun mərhələli şəkildə Azərbaycana qaytarılması, lakin Qarabağın qəti statusu müəyyən edilənə 

qədər Laçın dəhlizinin Ermənistanın nəzarəti altında saxlanılması şərti ilə nizamlamaya başlamağa 

razıdırlarmı? 

- Bilirsiniz, axı bütün bunlar baza prinsiplərində yazılıb və biz bunu qəbul etmişik. Bizim 

mövqeyimiz həmişə çox konstruktiv olub və biz həmişə demişik ki, bəli, biz anlayırıq, insanlar arasında 

əlaqə olmalıdır və Laçın dəhlizi baza prinsiplərinin tərkib hissəsidir. Bununla bərabər, axı baza 

prinsiplərində yazılıb ki, təkcə Laçın dəhlizi deyil, bütün kommunikasiyalar, həmçinin Azərbaycanın əsas 

hissəsi ilə Naxçıvan arasında kommunikasiyalar açılır. Erməni tərəfi bu dəhlizin təhlükəsizliyinə zəmanət 

təqdim etməli idi. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə kommunikasiyalar açılır. Həmçinin nəzərdə 

tutulurdu ki, Ermənistan Rusiya Federasiyasının ərazisinə maneəsiz yerüstü keçmək imkanına malik 

olacaq. Hazırda Ermənistan bu imkandan məhrum deyil, lakin bunu Azərbaycan ərazisindən keçməklə 

etmək qat-qat rahatdır və bu, hava şəraitindən, dağlarda qar yağmasından və sair məsələlərdən asılı deyil. 

Yəni, bütün bunlar Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsini, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 

qovulduğu bütün torpaqlara, təkcə yeddi rayona deyil, həm də Dağlıq Qarabağın ərazisinə, - münaqişə 

başlayana qədər orada yaşayan bütün əhalinin 25 faizi azərbaycanlılar idi, - qaytarılmasını nəzərdə tutan 

kompromis paketinin bir hissəsidir. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında Laçın dəhlizi 

vasitəsilə maneəsiz gediş-gəliş də nəzərdə tutulurdu. Biz bu mövqeyimizi bir daha təsdiq edirik. 

- Cənab Prezident, sirr deyil ki, Rusiya Yaxın Şərqdən, xüsusən Suriya və Liviyadan 

münaqişə zonasına silahlılar gətirilməsi barədə xəbərlərə görə narahatlığını bildirib. Siz bunu necə 

şərh edərdiniz? 

- Mən bu barədə dəfələrlə açıq demişəm ki, bu cür narahatlıqlar əsassızdır. İndiyə qədər bizə heç 

bir tərəf heç bir fakt təqdim etməyib. Bu cür bəyanatlar təkcə Rusiya tərəfindən deyil, Fransa tərəfindən də 

səslənirdi və biz xahiş etdik ki, bizim hansısa terrorçuları dəvət etməyimizə dair konkret faktlar, konkret 

sübutlar təqdim edilsin. İndiyə qədər bizə sözlərdən başqa heç bir fakt təqdim edilməyib. Nə Prezident kimi 

mənə, nə bizim xüsusi xidmətlərin rəhbərlərinə, nə də Müdafiə Nazirliyinin rəhbərlərinə heç bir fakt təqdim 

edilməyib. Yaxşı, əgər belə faktlar varsa, əgər bunu bəyan edirlərsə, nə üçün bizə faktlar təqdim edilmir. 

Hansısa qəzet məqalələrinə istinad edirlər. Bilirsiniz, indi nə istəsən yazmaq olar. Ona görə biz bu 

yanaşmanı əsla qəbul etmirik və bəyənmirik. Bu, birincisi. 

İkincisi, mən artıq demişəm ki, Azərbaycan Ordusu həm döyüş meydanında, həm də texniki 

təchizat baxımından üstünlüyünü göstərib. Biz Ermənistanın işğal edilmiş ərazilərdə yerləşən əsas hərbi-

texniki potensialını praktiki olaraq məhv etmişik. Mən bu rəqəmləri göstərmişəm. 230-dan çox tank əsasən 

pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə, habelə tank əleyhinə müasir mübarizə sistemləri – bunu gizlətmirəm, özü 

tuşlanan “Spike” raketləri vasitəsilə məhv edilib. Biz dünənə qədər 36 tankı qənimət götürmüşük, çoxlu 

sayda digər texnikanı, o cümlədən ən müasir “S-300” zenit-raket komplekslərini, bir neçə işəsalma 

qurğusunu, 40-a yaxın OSA zenit-raket kompleksi qurğusunu, TOP qurğularını məhv etmişik. Prinsip 

etibarilə onlar pilotsuz uçuş qurğularına qarşı işləməlidirlər, lakin PUA-lar onları məhv edib. Məgər bunları 

Suriyanın harasındansa gəlmiş terrorçular ediblər? Yaxud bu gün, bizim Ordumuz əraziləri azad edərkən 

kim orada həmin terrorçuları görüb? Bunlar bizim əsgərlər və zabitlərdir. Bizim ehtiyatda olanları 

saymasaq, Azərbaycanın nizami ordusunda 100 min döyüşçümüz var. Biz hətta səfərbərlik elan etməmişik 
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– nə üçün? Bizə lazım deyil. Biz qismən səfərbərlik elan etdik, neçə nəfər cəlb etməyimiz barədə rəqəmlər 

göstərmək istəmirəm. Lakin onlardan əsasən azad edilmiş ərazilərin monitorinqinin və həmin ərazilərə 

nəzarətin təmin olunması üçün istifadə edirik. Biz ehtiyatda olanları döyüşə buraxmırıq, hazırda onlar bizim 

azad etdiyimiz ərazilərdə yerləşirlər ki, erməni tərəfin təxribat cəhdlərinin qarşısını alsınlar. Buna görə 

faktlar yoxdur, zərurət yoxdur. Yalnız qeybətlər, şayiələr var. Açıq deyim, mən təəssüflənirəm ki, belə söz-

söhbətlər yayılır, bununla da Azərbaycana qara yaxmağa cəhd göstərilir. Eyni zamanda, erməni tərəfin 

alçaldılmış vəziyyətdə olması bizə aydındır. Onlar bütün bu illər ərzində qürrələnir, özlərinin 

“məğlubedilməz ordusu” ilə lovğalanırdı. Biz onları torpaqlarımızdan elə qovduq ki, dabanlarına tüpürüb 

qaçdılar. Belə halda onlar, əlbəttə, güman etmək və ya təsəvvür etmək istəyirlər ki, bunu edən Azərbaycan 

Ordusu deyil, hansısa terrorçular və ya hansısa ölkələrdir. Bizim tərəfimizdən heç bir ölkə münaqişəyə cəlb 

edilməyib, bizim tərəfimizdə heç bir terrorçu yoxdur. Qarşı tərəfə, erməni tərəfinə gəldikdə isə biz Rusiya 

tərəfinə belə bir narahatlığımızı çatdırmışdıq ki, qarşıdurmanın aktiv fazasında Rusiya şəhərlərindən 

Ermənistan ərazisinə külli miqdarda silah keçirilir. Bizdə bu barədə məlumatlar var, uçuşların xəritələri 

var, silahların tipləri var. Bütün bunlar Rusiya tərəfinə çatdırılıb. Əlbəttə, bu, bizim cəmiyyətdə çoxlu 

suallar və müəmmalar doğurur. Bax, vəziyyət belədir. Zəruri hallarda biz bu müddətdə Rusiya tərəfindən 

Ermənistana göndərilmiş silahların nomenklaturunu, bunların hansı nəqliyyat vasitələri ilə, hansı 

aviaşirkətlər tərəfindən çatdırılması barədə məlumatları dərc edə bilərik. Bunlar indi əsasən qeyri-qanuni 

şəkildə çatdırılır. Biz ICAO-ya rəsmən müraciət etmişik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ICAO-ya 

müraciət edib ki, müəyyən şirkətlərin nəqliyyat vasitələri ilə humanitar yüklər və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin yükləri adı altında Ermənistana ölümsaçan silahlar çatdırılır, - yeri gəlmişkən, bütün bu 

məlumatlar bizdə də var, mətbuatda da. Həm Gürcüstan, həm də İran öz hava məkanını hərbi yüklər üçün 

bağladıqlarına görə, bu cür qaçaqmalçılıq metodlarından istifadə edilir. Biz Rusiya tərəfinə bildirmişik ki, 

bu işlərin qaçaqmalçılıq yolu ilə görüldüyünü güman edirik. Ona görə ki, Rusiyanın, həmçinin Fransa və 

ABŞ-ın da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri və bitərəfliyi saxlamalı olan ölkə kimi münaqişənin aktiv 

fazası dövründə erməni tərəfini silahlandırmasına inanmağımız çətindir. Bizdə olan məlumata görə, bu 

sxemdə erməni mənşəli rusiyalı iri sahibkarların əli var, bu məsələdə beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edilmiş 

məşhur silah alverçilərinin əli var. Bizim Rusiyaya müraciətimiz, o cümlədən bu məsələnin araşdırılmasına 

yönəlmişdi. Ona görə ki, əgər Rusiya silahları qaçaqmalçılıq yolu ilə, necə deyərlər, kəş üsulu ilə nağd 

pulla ödənilir və daşınırsa, araşdırmaq lazımdır, bu, necə ola bilər? Bizim bu cür narahatlığımız var və 

bizim narahatlığımız faktlara əsaslanır. “Terrorçular” məsələsinə gəldikdə isə bunlar hamısı əsassız 

sözlərdir. 

- İlham Heydər oğlu, amma 26 il ərzində dünya hər halda başa düşməyib ki, Ermənistan ilə 

Azərbaycan arasında Qarabağ üzrə yekun razılaşma necə görünə bilərdi. Siz bunu necə görürsünüz, 

hər halda sülh naminə hansısa güzəştlər mümkündürmü? 

- Bilirsiniz, mən yenə də demək istəyirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri heç bir nəticəyə nail 

olmasalar da, - buna görə də haqlı olaraq Azərbaycan ictimaiyyətinin tənqidinə məruz qalırlar, - lakin mən 

son 17 ildə bu məsələ ilə praktik surətdə gündəlik rejimdə məşğul olan və bu illər ərzində vaxtının çox 

hissəsini məhz həll yolu tapmağa sərf etmiş bir insan kimi deməliyəm ki, Minsk qrupu səy göstərib, təkliflər 

verib, fəaliyyətsiz qalmayıb. Buna görə də mən bu cür əsassız ittihamları rədd edirəm. Bu, belə deyil. 

Ermənistanın keçmiş rəhbərliyi, bundan əvvəlki iki prezidenti ilə mənim əlaqələrim dövründə biz irəliyə 

çox böyük addımlar atmışdıq. Biz razılaşdırılması, ümumiyyətlə, qeyri-mümkün görünən məsələlərin 

razılaşdırılmasında irəliyə getmişdik. Bütün bunlar nəticəyə nail olmaq istəyi və güzəşt yolu ilə 

nizamlanmaya doğru getmək arzusu əsasında idi. Müəyyən mərhələdə, nizamlamaya həddən artıq 

yaxınlaşdığımız vaxtda erməni tərəfinin geriyə addım atması başqa bir məsələdir. Bu, artıq faktdır, hərçənd 

onlar həmişə bizi bunda ittiham etməyə çalışırdılar. Lakin son anda onlar Kəlbəcər və Laçının 

qaytarılmasından imtina etdilər. Çünki digər beş rayon çoxdan razılaşdırılmışdı. Biz artıq Kəlbəcər və 

Laçının nə vaxt qaytarılacağı məsələsini müzakirə edirdik. Yəni, biz müddəti müzakirə edirdik. Bu 

məsələnin həll olunacağına nə mənim, nə də Minsk qrupunun şübhəsi yox idi. Düşünürəm ki, Minsk 

qrupunun o vaxt bu məsələdə iştirak edən sabiq həmsədrləri bunu təsdiqləyə bilərlər. Lakin sonra erməni 

tərəfi bir addım geri çəkildi və Kəlbəcərlə Laçının qaytarılması məsələsi həll edilməmiş qaldı. Başqa sözlə 

desək, elə mexanizm təklif olunurdu ki, bu iki rayon həmişəlik ermənilərin nəzarəti altında qalmalı idi və 

mən bununla qətiyyən razı ola bilməzdim. 

Odur ki, mən yenə də sizin sualınıza qayıdıram, Minsk qrupu nizamlama üçün bünövrə yaradıb. 

Buraya ərazilərin işğaldan azad edilməsi, məcburi köçkünlərin qaytarılması, kommunikasiyaların açılması, 
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azərbaycanlı və erməni icmalarının birgə yaşayışı daxildir. Bu, beynəlxalq hüququn və ümumiyyətlə, bəşəri 

əxlaqın normalarına tamamilə uyğun gəlir. Çünki Ermənistan prezidentlərindən biri ermənilərin və 

azərbaycanlıların milli uyuşmazlığından danışarkən, o, bir daha özünün faşist mahiyyətini nümayiş etdirib. 

Niyə azərbaycanlılar və ermənilər Rusiyada sakit yaşaya, ümumi biznesə, qarışıq ailəyə sahib ola bilirlər? 

Niyə bəzi gürcü kəndlərində ermənilər və azərbaycanlılar bir yerdə yaşayır, həm müsəlman, həm də xristian 

bayramlarını qeyd edirlər? Niyə Azərbaycanda minlərlə erməni bizim vətəndaşlarımız kimi layiqli həyat 

yaşayır? Buna görə də bu cür faşist niyyətli tezislər, əlbəttə ki, nizamlamaya kömək etmirdi. Beləliklə, 

sadaladığım bütün bu baza prinsipləri, üstəgəl kommunikasiyaların açılması nizamlamanın əsasıdır. Minsk 

qrupunun həmsədrləri də Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirlər, lakin Ermənistanın indiki rəhbərliyi 

başqa yolla getdi. Baş nazir bəyan edirdi ki, Azərbaycana bircə qarış da torpaq verməyəcəklər. Onlar 

qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın xəritələrini dərc edib, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin hüdudlarından kənarda olan yeddi rayonun hamısını da oraya daxil ediblər. Onlar bizim bütün 

şəhərlərimizin, kəndlərimizin adlarını dəyişiblər. Bizim döyüş meydanında gördüklərimiz, sadəcə, onların 

30 il ərzində qurduqları müdafiə xəttini yarıb keçmək deyildi. Biz gördük ki, onlar bu əraziləri verməyə 

hazırlaşmırdılar. Ona görə ki, orada o qədər iş görülmüşdü, mühəndis kommunikasiyalarına, möhkəmlədici 

qurğulara o qədər sərmayə qoyulmuşdu ki, bu, onların həmin torpaqlardan çıxıb getməyə 

hazırlaşmadıqlarını göstərirdi. Münaqişənin qaynar fazası başa çatdıqdan sonra biz onların orada nələr 

tikdiyi barədə tam informasiya təqdim edəcəyik. Buna görə bir daha demək istəyirəm ki, indi baş verənlərin 

bütün təqsiri şəxsən Paşinyanın üzərindədir. Bu insan, sadəcə, təsadüfən hakimiyyətə gəlməyib, o, həm 

Azərbaycan xalqına, həm də erməni xalqına həddən artıq iztirab və qəm-qüssə gətirib. O, Sorosun 

əlaltısıdır. Bu insan əvvəllər həmişə Ermənistanın Rusiya ilə əməkdaşlığının əleyhinə çıxış edirdi. Onun 

partiyası “Çıxış” adlanırdı – Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxış, Avrasiya İqtisadi 

Birliyindən çıxış. Paşinyanın bütün komandası praktik olaraq Qərbin, Soros Fondunun, “Amnesty 

International”, “Transparency”, “Human Rights Watch”, “Freedom House”un maliyyələşdirdiyi qeyri-

hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən ibarətdir. Bu gün Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan 

insanlar vaxtilə Rusiya səfirliyinə yumurta atır, “Rusiyalı işğalçılar, rədd olun” şüarları ilə çıxış edirdilər. 

Buna görə də mən, düzünü desəm, Rusiyanın siyasi isteblişmentinin müəyyən hissəsinin bu cinayətkar 

terrorçu rejimi dəstəkləməsinə təəccüblənirəm. Onların gecə vaxtı Gəncə şəhərinə ballistik raketlərdən 

zərbə endirməsi, özü də mümkün qədər daha çox insanı məhv etmək üçün yaşayış massivlərinə bilərəkdən 

zərbə endirməsi qanlı cinayətdir. Onlar bu cinayətə görə hazırda döyüş meydanında cavab verirlər. Əgər 

ağıllarını başlarına yığmasalar, onların sonu çox acınacaqlı olacaq. Buna görə də sualınıza qayıdıram, biz 

baza prinsiplərinə tərəfdarıq, hesab edirəm ki, nizamlama mümkündür. Lakin bunun üçün erməni tərəfi elə 

indi, nə qədər ki, gec deyil, nə qədər ki, qarşımızda diz çöküb bu prinsipləri qəbul etmək və münaqişəni 

qaynar fazadan siyasi nizamlama mərhələsinə keçirmək üçün onun hələ vaxtı var. 

- Sonda məntiqə uyğun olardı soruşum ki, Siz Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə 

Ermənistandan olan həmsöhbətinizlə görüşmək üçün Moskvaya gəlməyə hazırsınızmı? 

- Bilirsiniz, mən Moskvada çox olmuşam. İndiki halda mən belə dəvət almamışam, ona görə bu 

sual mənə deyil. Dəfələrlə şəxsən Prezident Vladimir Vladimiroviç Putin və ondan əvvəl Dmitri 

Anatolyeviç Medvedev Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri arasında üçtərəfli görüşlər keçiriblər. Lakin 

Ermənistanda hakimiyyət şərti Sorosun əlinə keçəndən sonra bu cür əlaqələr dayandırıldı. Rusiya 

münaqişənin nizamlanmasında həmişə mühüm rol oynayıb və mən bu barədə demişəm, bunun üçün həm 

tarixi, həm də coğrafi xarakterli obyektiv səbəblər var. Səbəblərdən biri də budur ki, Rusiya onilliklərboyu 

bizim regionda aktiv fəaliyyət göstərir və qarşılıqlı əlaqələr yüksək səviyyədədir. Buna görə də biz hər cür 

əlaqəyə hazırıq, yeri gəlmişkən, Xarici İşlər nazirlərinin görüşünün təşkil olunması barədə təklif gələn kimi 

biz dərhal razılaşdıq. Bu da bizim mövqeyimizin göstəricisidir. Axı, o vaxt Azərbaycan Ordusu strateji 

ərazilərin bir hissəsini artıq uğurla azad etmişdi və bu, münaqişənin təqribən on gündən çox davam etdiyi 

vaxt baş vermişdi. Kimin nəyə qadir olması praktik olaraq artıq hamıya aydın idi. Döyüş əməliyyatlarının 

sonrakı gedişatını təxmin etmək, yəqin ki, çox çətin deyildi. Lakin buna baxmayaraq, biz vaxtı uzatmadıq 

və ya imtina etmədik. Biz dedik, bəli, biz hazırıq. O vaxt Rusiya Prezidenti ilə söhbət zamanı dedim ki, 

mən naziri göndərirəm, yeri gəlmişkən, Xarici İşlər naziri həmin vaxt Cenevrədə idi, Minsk qrupu ilə 

danışıqlar aparırdı. Münaqişənin qaynar fazasında bizim nazir Cenevrədə idi, erməni nazir isə oraya gedib 

çatmadı, hərçənd o da, orada olmalı idi. Buna görə biz qarşıdurmaya son qoymaq və nizamlama yollarını 

tapmaq üçün Moskvada və ya hər hansı başqa bir yerdə görüşməyə həmişə hazırıq. Biz də sülh istəyirik, 

lakin Ermənistandan fərqli olaraq, biz öz qanuni ərazilərimizi də istəyirik. 
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-Cənab Prezident, müsahibəyə görə sağ olun. 

-Siz sağ olun. 
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Hikmət Hacıyev: Humanitar atəşkəsin birinci günü Ermənistan Azərbaycanın 5 rayonuna 229 

mərmi atıb 

 

[09:10] 19.10.2020  

 

18 oktyabr - humanitar atəşkəsin birinci günü, saat 00:00-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri 

mülki şəxslərə və mülki obyektlərə raket zərbəsi endirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün rəsmi “Twitter” 

hesabında yazıb: 

“5 bölgəyə 229 mərmi atılıb: Tərtərə 160, Ağdama 63, Goranboya 6; 

- 3 raket hücumu: 1 Xızı rayonuna, 2 Ağcabədidəki Poladlı kəndinə; 

- 1 dron hücumu”. 
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Prezident İlham Əliyev: Ermənistan silahlı qüvvələri razılaşdırılmış müvəqqəti humanitar atəşkəs 

rejimini kobudcasına pozub 

 

[08:30] 19.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri razılaşdırılmış müvəqqəti humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına 

pozaraq oktyabrın 18-də saat 00:02-dən sonra Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və döyüş mövqelərini 

ağır artilleriyadan atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi Tvitter hesabında bildirib. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu çirkin əməllər nəticəsində ölən və yaralananlar var: 

“Azərbaycan Ordusu düşmənə layiqli cavab verərək bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib”. 

 

AZƏRTAC 
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BMT-nin baş qərargahının binası qarşısında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı 

etiraz aksiyası keçirilib  

 

[08:26] 19.10.2020  

 

ABŞ-ın Nyu-York şəhərində yerləşən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) baş qərargahının 

binası qarşısında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, Yerevanın işğalçı siyasəti və Gəncə hadisələri 

ilə bağlı etiraz və Azərbaycan Ordusuna dəstək aksiyası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən 

aksiyada Nyu-York, Nyu-Cersi, Massaçusets, Meyn ştatalarının və Vaşinqton şəhərinin Azərbaycan və 

Türk icmalarının üzvləri iştirak ediblər. 

Aksiya zamanı icma üzvləri Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu qeyd ediblər, BMT-yə üzv 

dövlətləri bu BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrinin Ermənistan 

tərəfindən yerinə yetirilməsinə dair rəsmi Yerevana təzyiq göstərməyə çağırıblar. 

Aksiya iştirakçıları işğal altında olan torpaqların “mübahisəli” deyil, beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış əzəli Azərbaycan torpaqları olduğunu qeyd ediblər. Aksiya zamanı, həmçinin Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Gəncəyə və digər yaşayış məntəqələrinə ballistik raket zərbələri haqqında məlumat verilib. 

  

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu, Vaşinqton 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

 

[08:24] 19.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri gecə ərzində Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazisini 

minaatanlar və toplardan atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu gün səhər saatlarından 

Ağcabədi rayonunun ərazisi də atəşə tutulur. 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[08:20] 19.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi (DSX) general-polkovnik Elçin Quliyevi Xudafərin körpüsündə 

Azərbaycan bayrağının qaldırılması və DSX-nin iştirakı ilə bir neçə yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi 

münasibətilə təbrik edib və təbriklərinin bütün şəxsi heyətə çatdırılmasını tapşırıb. General-polkovnik 

E.Quliyev DSX-nin şəxsi heyətinin Ali Baş Komandanın bütün tapşırıqlarını bundan sonra da layiqincə 

yerinə yetirəcəyini məruzə edib. 
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Prezident İlham Əliyev: Cəbrayıl rayonunun 13 kəndi azad edilib 

 

[08:18] 19.10.2020  

 

Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, 

Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri azad edilmişdir. 

Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi Tvitter hesabında bildirib. 
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Cəbhədə son vəziyyət 

 

[08:02] 19.10.2020  

 

Oktyabrın 18-də gün ərzində və 19-a keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl 

istiqamətlərində, eləcə də Araz çayı boyu müqavimət göstərməyə cəhd edən düşmənə qarşı döyüş 

əməliyyatları davam edib. Düşmən tərəfindən bölmələrimizin müdafiə mövqeləri atıcı silahlar, minaatanlar 

və toplardan atəşə tutulub. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusu 

tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı 

qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 1 ədəd D-30 və 1 ədəd D-20 haubitsa topları və 

11 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Hazırda qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 

Eyni zamanda məlum olub ki, bir çox istiqamətlərdə döyüş mövqelərini itirən Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 1-ci motoatıcı alayının müdafiə zolağında döyüş tapşırığı icra edən taborun komandiri şəxsi 

heyətlə birlikdə döyüş mövqelərini ataraq geri çəkilib. Alayın müdafiə sahəsində yerləşən 63-cü tank 

taborunun qərargah rəisi məhv edilib, 1-ci taborun komandiri və onun müavini Gevorq Makaryan isə 

yaralanıblar. 

5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsindəki taborun şəxsi heyətinin bir qismi məhv edilib, digərləri isə 

döyüş mövqelərini özbaşına tərk edərək qaçıb. Ölənlər arasında tabor komandirinin müavini mayor Hayk 

Stepanyan da var. Alayın bölmələrində ərzaq, yanacaq və döyüş sursatlarının çatışmazlığı barədə məlumat 

əldə edilib. 

İşğal olunmuş ərazilərdə döyüş mövqelərindən qaçan hərbi vəzifəlilərin, könüllülərin, həmçinin 

Ermənistana köç etmək istəyən 55 yaşına qədər kişilərin qarşısını almaq məqsədilə yollarda komendant 

postları qurulub. Bu məntəqələrdə avtomobillərin yoxlanılması zamanı çoxlu sayda silah-sursat, hərbi 

geyim və ləvazimat, eləcə də yataq dəstlərinin döyüş bölgəsindən çıxarılaraq Ermənistana daşındığı məlum 

olub. 
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18 oktyabr 
 

Nazir Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarına Ermənistanın atəşkəsi pozması barədə məlumat 

verib 

 

[23:34] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 18-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Estoniya Xarici İşlər naziri Urmas 

Reynsalu arasında telefon danışığı olub. 

XİN-in Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər bölgədəki son vəziyyət 

ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 

Nazir Ceyhun Bayramov Estoniyalı həmkarına Ermənistanın atəşkəsi pozması barədə məlumat 

verib. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mülki şəxslərin və mülki infrastrukturların məqsədyönlü 

şəkildə hədəf alındığı, o cümlədən humanitar atəşkəsin rəsmi elan olunmasından sonra iki dəfə Gəncəyə 

edilən raket hücumları qeyd olunub. Gəncə şəhərinə edilən son raket zərbəsi nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla, 

13 mülki şəxsin həlak olduğu, 48 nəfərin yaralandığını qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Bu əməlləri 

müharibə cinayətləri kimi qiymətləndirən nazir Bayramov, buna görə Ermənistan rəhbərliyinin məsuliyyət 

daşıdığını vurğulanıb. 

Nazir Urmas Reynsalu öz tərəfindən münaqişənin siyasi yolla həll olunmasının vacibliyini ifadə 

edib. Humanitar atəşkəsə hörmət etməyin vacibliyini vurğulayan Estoniya Xarici İşlər naziri bu xüsusda 

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) rolunu və Estoniyanın BQXK-ya verdiyi humanitar yardım 

vasitəsilə töhfəsini qeyd edib. 
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Nazir Ceyhun Bayramov Türk Şurasının baş katibini bölgədəki son vəziyyət barədə 

məlumatlandırıb 

 

[21:55] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 18-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 

Şurasının (Türk Şurası) baş katibi Bağdad Amreyev arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir 

C.Bayramov baş katibə bölgədəki son vəziyyət barədə məlumat verib və atəşkəsin rəsmi elan olunmasından 

sonra ikinci dəfə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən humanitar atəşkəsin pozulduğunu bildirib. O qeyd 

edib ki, Azərbaycan mövqelərinin intensiv atəşə tutulması, Füzuli, Cəbrayıl və Hadrut bölgələri 

istiqamətlərində hücum cəhdləri açıq şəkildə Ermənistanın atəşkəs rejiminə əməl etmədiyini və 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki mövqeləri bərpa etməyi hədəf aldığını göstərir. 

Nazir Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 

tələblərinə əməl etməli olduğunu vurğulayıb. 

Baş katib B.Amreyev Ermənistanın münaqişə zonasından uzaqda yerləşən Azərbaycanın 

şəhərlərinə və yaşayış yerlərinə hücumlarını pisləyib və Türk Şurasının Azərbaycanla həmrəyliyini qeyd 

edib. B.Amreyev vurğulayıb ki, Ermənistan mülki əhaliyə qarşı hücumları dayandırmalı və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq qüvvələrini Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarmalıdır. 

Nazir C.Bayramov Türk Şurasının Azərbaycanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə 

əsaslanan haqlı mövqeyinə verdiyi dəstəyə görə baş katibə təşəkkürünü bildirib. 
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Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi arasında telefon 

danışığı olub 

 

[21:40] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 18-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqının Xarici və təhlükəsizlik 

məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borel ilə telefon danışığı olub. 

XİN-in Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, telefon danışığı zamanı tərəflər 

bölgədəki son vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparıblar. 

Nazir Ceyhun Bayramov, şənbə günü, humanitar atəşkəs barədə ikinci razılığın əldə olunmasına 

baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Cəbrayıl rayonu istiqamətində Azərbaycan mövqelərinə 

hücum etdiyini, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində Azərbaycanın Gədəbəy və Tovuz 

rayonlarını atəşə tutduğunu ali nümayəndənin diqqətinə çatdırıb. Nazir humanitar atəşkəs rejimini 

pozmaqla Ermənistanın beynəlxalq hüquqa, eləcə də beynəlxalq humanitar hüquqa dair öhdəliklərinə riayət 

etmədiyini bir daha nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. 

Ali nümayəndə Cosef Borel, Aİ-nin sözçüsünün Gəncə şəhəri ilə bağlı açıqlamasına toxundu və 

mülki insanları və mülki obyektləri hədəf almağın qəbuledilməz olduğunu söyləyib. O, hər iki tərəf ilə 

razılaşdırılmış humanitar atəşkəsin tətbiq olunmasının vacibliyini vurğuladı və münaqişənin həlli üçün 

mahiyyət üzrə danışıqların zəruriliyini qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov, Azərbaycanın Gəncə şəhərinə hücum və mülki şəxslərin hədəf alınması 

ilə bağlı bəyanatla çıxış etdiyi üçün Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinə təşəkkürünü bildirib. Nazir, bu 

hərbi cinayətə görə Ermənistan rəhbərliyinin məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb. 
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Tarixi Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldı 

 

[20:27] 18.10.2020  

 

Bu gün Prezident İlham Əliyev xalqımıza daha bir qələbə müjdəsi verdi: Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. 

AZƏRTAC bu xoş gündə məşhur körpünün tarixinə qısaca nəzər salır. 

Azərbaycan memarlıq məktəbi üslubunda inşa olunan Xudafərin körpüsü XI əsrə aid unikal 

abidədir. Körpü Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycana yürüşü zamanı dağılmış və sonradan bərpa 

edilmişdi. Təbii qayalar üzərində inşa edilən Xudafərin körpüsünün bir hissəsi dövrümüzədək gəlib çatıb. 

İpək Yolunun üzərində yerləşən Xudafərin körpüləri haqqında tarixi mənbələrdə ətraflı 

məlumatlara rast gəlmək olur. Araz çayının üstündə çoxlu körpülər salınsa da, onlardan ən məşhuru 

Xudafərindir. Tarixə şahidlik edən bu körpü qədim və orta əsrlərdə kommunikasiya vasitəsi kimi böyük rol 

oynayıb, Azərbaycan ellərinin cənubdan Qarabağa gedən köç yolunun əsas qovşağı olub. 

Tarixən Azərbaycanın şimalı ilə cənubunu birləşdirən Xudafərin körpüsü həm də simvolik abidə 

hesab olunur. Xudafərin Azərbaycan memarlıq sənəti tarixinin bəzəyi sayılan möhtəşəm tarixi 

abidələrimizdəndir. Azərbaycanın memarlıq məktəbinin bu əzəmətli abidələri dünyanın bir çox 

tarixçilərinin diqqətini cəlb edib. Xudafərin körpüləri Azərbaycan memarlarının müstəsna mühəndislik 

bacarığının ən gözəl nümunələrindən sayılır. 

Tədqiqatçıların bir çoxunun fikrincə, körpünün dayaqları çayın ortasında olan təbii sal daşlar 

üzərində qurulduğundan ona “Xudafərin” adı verilib. Bu körpünün Hindistandan başlayaraq Yaxın və Orta 

Şərq ölkələri, Rusiya və Qərbi Avropa ölkələri ilə Azərbaycanın iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişafında 

böyük rol oynadığı barədə fikirlər söylənilir. 

Ermənistan silahlı birləşmələrinin 1993-cü ildə işğal etdiyi Cəbrayıl rayonunda yerləşən Xudafərin 

körpüsünün üzərində 27 il sonra Azərbaycan bayrağı ucaldıldı. Qarabağda parlaq qələbələrə imza atan 

müzəffər ordumuz bu dəyərli abidəni özümüzə, əsl sahibinə qaytardı. Beləliklə, 2020-ci il oktyabrın 18-i 

tariximizə daha bir şanlı gün kimi yazıldı. 
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Ermənistan Avropa İttifaqının açıqlamasına isterik reaksiya verərək necə aciz durumda olduğunu 

bir daha göstərdi 

 

[19:38] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 16-dan 17-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin müharibə cinayəti törədərək 

Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə mülki əhalini raket hücumuna məruz qoymasına və 

günahsız insanları qətl etməsinə Avropa İttifaqının dərhal reaksiya verməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Qurumun oktyabrın 17-də dərc edilən bəyanatında bu hücum pislənilir və mülki əhalinin hədəf seçilməsinə 

kəskin etiraz bildirilir. 

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin baş məsləhətçisi Vasif Hüseynov bununla 

bağlı AZƏRTAC-a şərhində bildirib ki, bəyanatda Ermənistanın hücumu törədən tərəf kimi adı çəkilməsə 

də, rəsmi İrəvan Avropa İttifaqının açıqlamasına isterik reaksiya verərək necə aciz durumda olduğunu bir 

daha göstərdi. Oktyabrın 18-də Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında Avropa İttifaqı 

birtərəfli mövqe tutmaqda ittiham olunur. Nazirlik Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdakı əməliyyatlarına qarşı 

Avropa İttifaqından oxşar bəyanatın verilməməsindən narahatlıq ifadə edib. 

Görünür, Ermənistan rəsmiləri unudurlar ki, Azərbaycan Ordusu Ermənistandan fərqli olaraq 

barbar yollara əl atmır və yalnız hərbi obyektləri dəqiq zərbələrlə hədəf alır. Dövlətimizin başçısının 

Ermənistanın Gəncəyə raket hücumundan sonra xalqa müraciətində “biz Gəncənin qisasını döyüş 

meydanında alacağıq” bəyanatı çox yerində verilmiş və xalqımızın humanizmini yüksək səviyyədə 

nümayiş etdirən bir davranış idi. Bu bəyanat bir çox Avropa mediasında işıqlandırıldı və heç şübhəsiz ki, 

Avropa İttifaqının ölkəmizlə əlaqədar baxışlarına da təsir etdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və ölkəmizlə 

qurum arasında imzalanmış bütün sənədlərdə bu mövqe əks olunur. Eyni zamanda, Avropa Parlamentinin 

bu ilin iyun ayında Ermənistandan Qarabağa yeni yolun çəkilməsinə dair bəyanatında Ermənistan 

tərəfindən torpaqlarımızın işğalı pislənilir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək nümayiş etdirilir. 

Bunun nəticəsidir ki, bu gün Ermənistanın sərsəm bəyanatları və işğal edilmiş torpaqlarımızda 

yaradılmış qondarma rejimin tanıdılması üçün etdiyi bütün cəhdlər iflasa uğrayır. Rəsmi Yerevan artıq 

beynəlxalq ictimaiyyətdə təkləndiyini və dünya birliyinin işğala “yox” dediyinin fərqindədir. Bunun 

nəticəsidir ki, Avropa İttifaqının bəyanatına reaksiyasında Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi öz mövqeyini 

əsaslandırmaq üçün hər yola əl atmış və hətta feyk xəbərlərə istinad etmişdir. Ermənistan dövləti 

anlamalıdır ki, beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyi birmənalıdır: Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı və işğalçı Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarını 

tərk etməlidir. 
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İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərinin mərkəzində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb  

 

[19:24] 18.10.2020  

 

İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərinin mərkəzində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. 

AZƏRTAC həmin görüntüləri təqdim edir. 
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ANAMA: indiyədək cəbhəboyu ərazilərdə düşmən tərəfindən atılmış 11 ədəd “Elbrus” raketinin 

qalıqları aşkarlanıb 

 

[19:22] 18.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən başlayaraq düşmən tərəfindən mülki əhaliyə qadağan olunmuş mərmilər atılıb. 

Belə ki, oktyabrın 3-dən 4-nə keçən gecə Yevlax, Goranboy və Ağcabədi rayonları ərazisində kaset 

bombaları və bombacıqları aşkarlanıb. İndiyədək 1142 ədəd belə bombacıq aşkarlanaraq götürülüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu faktları oktyabrın 18-də keçirilən brifinqdə ANAMA-nın operativ 

qərargahının rəisi İdris İsmayılov bildirib. O qeyd edib ki, bu silahların dünyada dinc əhaliyə qarşı istifadə 

olunması qadağandır. 

İdris İsmayılov deyib ki, eləcə də Füzuli rayonunun Arayatlı kəndi ərazisində tərkibində 3,6 

kiloqram ağ fosfor olan tüstülü mərmi aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Bu günədək 11 ədəd “Elbrus” 

ballistik raketinin qalıqları aşkar olunaraq götürülüb. 

Məlumat verilib ki, ANAMA-nın Horadiz bazasındakı əməkdaşı oktyabrın 9-da səhər saatlarında 

top mərmisinin atılması nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hazırda onun vəziyyəti 

yaxşıdır. 

Qeyd edilib ki, yerli sakinlərin məlumatlandırılması məqsədilə ANAMA-nın mina maarifləndirmə 

qrupları düşmənin atdığı mərmilərin, bombacıqların və digər hərbi təyinatlı əşyaların fotoşəkillərini 

insanların sıx toplaşdığı ərazilərdə paylayır. İndiyədək üç minə yaxın yerli sakin bu barədə 

məlumatlandırılıb. Maarifləndirmə tədbirləri hazırda da davam etdirilir. 
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Giorgi Qaxariya: Azərbaycan həm sosial-iqtisadi baxımdan, həm də beynəlxalq səviyyədə 

nüfuzunun möhkəmlənməsi baxımından fəxarətli yol keçib 

 

[18:53] 18.10.2020  

 

Gürcüstanın Baş Naziri Giorgi Qaxariya Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədova 

Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a Nazirlər Kabinetinin 

mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Baş Nazir Giorgi Qaxariya Gürcüstan hökuməti adından və şəxsən öz adından Baş Nazir Əli 

Əsədovu Azərbaycanın Müstəqilliyi Günü münasibətilə təbrik etdiyini bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan 

həm sosial-iqtisadi baxımdan, həm də beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun möhkəmlənməsi baxımından 

fəxarətli yol keçib. Bizim ümumi səylərimiz nəticəsində Gürcüstan və Azərbaycan Respublikası arasında 

sarsılmaz strateji tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşıb və dostluq ruhu daşıyan bu tərəfdaşlığımız ikitərəfli 

və çoxtərəfli səviyyədə ümumi məqsəd və maraqlarımızla daha da möhkəmlənməkdədir. 

“Əminəm ki, münasibətlərimizin daha da genişlənməsi və strateji tərəfdaşlığımızın dərinləşməsi 

üçün biz sıx əməkdaşlığımızı bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik”, – deyə Gürcüstanın Baş Naziri 

qeyd edib. O, Baş Nazir Əli Əsədova və Azərbaycan xalqına sülh, uğurlar və əmin-amanlıq diləyib. 
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ANAMA: indiyədək cəbhəboyu ərazilərdə 90-dan çox partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq 

götürülüb 

 

[18:51] 18.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən etibarən cəbhəboyu ərazilərdə aparılan hərbi əməliyyatlarla bağlı Azərbaycan 

Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) xüsusi mobil 

əməliyyat qrupları, həmçinin baş qərargahda operativ qərargah yaradılıb. Agentlik cəbhəboyu ərazilərdə 

əməliyyat-axtarış tədbirlərini davam etdirir. Daxil olmuş çağırışlar və müraciətlər əsasında operativ şəkildə 

əməliyyat-axtarış çıxışları həyata keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə oktyabrın 18-də keçirilən brifinqdə ANAMA-nın operativ 

qərargahının rəisi İdris İsmayılov məlumat verib. 

Qərargah rəisi bildirib ki, yerli sakinlər tərəfindən mərmi və raketlərin ərazilərə düşməsi barədə 

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) 102 - Zəng Mərkəzi Xidmətinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 - qaynar 

telefon xəttinə 600-dan çox çağırış daxil olub. Bu məlumatlardan sonra DİN və agentliyin əməkdaşları 

tərəfindən aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 92 ədəd partlamamış hərbi sursat, 200-dən çox 

partlamış mərmi və raket qalıqları aşkarlanaraq götürülüb. 

Hazırda əməliyyat axtarış qruplarının bu istiqamətdə tədbirləri davam etdirilir. 
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Sergey Markov: Azərbaycan Ordusu göstərdi ki, o, daha yaxşı təchiz olunub, daha yaxşı hazırlaşıb 

və onun döyüş ruhu yüksəkdir 

 

[18:42] 18.10.2020 

 

Azərbaycan oktyabrın 18-də Müstəqillik Gününü bayram edir. Azərbaycanın bütün dostları ölkə 

rəhbərliyini və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edir və əmin-amanlıq arzulayırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun baş direktoru, politoloq Sergey 

Markov bu barədə öz “Facebook” səhifəsində yazıb. 

O qeyd edib ki, bu il Azərbaycan Müstəqillik Gününü Dağlıq Qarabağda hərbi uğurlarla bağlı 

böyük vətənpərvərlik coşqusu ilə bayram edir. Azərbaycan Ordusu Ermənistan tərəfindən 25 ildən çox 

müddətdə zəbt edilmiş ərazilərinin 10 faizini artıq öz nəzarəti altına alıb. Hücum davam edir. 

Politoloq yazıb: “Ermənistanın baş naziri, bu müharibənin əsas səbəbkarı, Ermənistanın siyasi və 

hərbi məğlubiyyətlərinin əsas səbəbkarı Nikol Paşinyan hər an hakimiyyətdən uzaqlaşdırıla bilər”, - deyən 

politoloqun fikrincə, “Orada hakimiyyət hərbi komitəyə ötürülə bilər. Buna səbəb - Ermənistanın açıq-aşkar 

hərbi məğlubiyyəti, bir də odur ki, Rusiya açıq-aşkar Sorosun əlaltısı olan Paşinyana kömək göstərmək 

istəmir. Hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Ordusu əyani şəkildə göstərdi ki, o, daha yaxşı təchiz 

olunub, daha yaxşı hazırlaşıb və görünür, onun döyüş ruhu da yüksəkdir, çünki o, öz əraziləri uğrunda 

vuruşur. Axı Rusiya da, dünya birliyi də Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır”. 

  

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Hər bir Azərbaycan əsgərinin və zabitinin həyatı və 

sağlamlığı üçün dua edirəm 

 

[18:41] 18.10.2020  

 

Bu gün bizim ordumuz əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməklə milyonlarla 

azərbaycanlının arzularını həyata keçirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 

rəsmi “Instagram” hesabında edilən paylaşımda deyilir: 

“Azərbaycan Ordusunun növbəti qələbəsi! Füzuli şəhəri və Füzuli rayonunun bir sıra kəndləri 

işğaldan azad edilib. İllər boyu bir çox soydaşımız Vətən həsrəti ilə yaşayıb! Nə qədər həmvətənimiz doğma 

diyarını heç olmasa bir dəfə də olsun yenidən görmək arzusunda idi! Bu gün bizim ordumuz əzəli 

Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməklə milyonlarla azərbaycanlının arzularını həyata keçirir. Bu, 

ədalətin təntənəsidir! Ona görə ki, bu yerlər bizim doğma torpaqlarımızdır, əcdadlarımızın torpaqlarıdır. 

Hər bir Azərbaycan əsgərinin və zabitinin həyatı və sağlamlığı üçün dua edirəm. Uca Tanrı ordumuzu, 

xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!” 
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Düşmənin döyüş texnikası və silah-sursatı ələ keçirilib 

 

[18:15] 18.10.2020  

 

Müdafiə Nazirliyi Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə xeyli sayda canlı qüvvə və texnika 

baxımından itkilərə məruz qalan düşmənin döyüş meydanında atıb qaçdığı hərbi texnikası və silah-

sursatının foto və videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC görüntüləri təqdim edir: 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin 527-ci alayının taboru döyüşlərdə iştirak etməkdən imtina 

edib 

 

[17:44] 18.10.2020  

 

Ağır döyüşlərdə xeyli canlı qüvvə və döyüş texnikası itirən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 527-ci 

motoatıcı alayının atıcı taboru praktiki olaraq iflic vəziyyətindədir. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 1-ci korpusunun hərbi hissələrinə əlavə qüvvə olaraq kömək məqsədilə göndərilən taborun 

ölən və yaralıları əsasən zabit və gizir heyətidir. 

Döyüşlərdə darmadağın edilən hərbi hissəyə əlavə qüvvə və texnika verilmir. Şəxsi heyət ilə 

komplektləşdirilə bilməyən və sursat baxımından çətinlik çəkən tabor müdafiə zolağını tam bağlaya bilmir. 

Bu səbəbdən də taborun şəxsi heyəti döyüşlərdə iştirak etməkdən imtina edib. 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənistan ikinci atəşkəsi də pozaraq Azərbaycana hücumlar etdi 

 

[17:43] 18.10.2020  

 

Qarabağda yaşananlar bizə ayrı-seçkiliyin göz yaşlarından başqa bir nəticə gətirmədiyini göstərib. 

Biz elə buna görə azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındayıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəhbərlik etdiyi 

Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) Şırnak təşkilatının konfransındakı çıxışında səsləndirib. 

Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyini sərt şəkildə qınayan Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, 

azərbaycanlı qardaşlarımız işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün mübarizə aparırlar. Bu, onların 

haqq işidir. “Rəbbim yardımçıları olsun. İnanıram ki, işğal altındakı bu torpaqları ermənilərdən 

qurtaracaqlar. İnşallah, bunu uğurla başa gətirsinlər”, - deyə Türkiyə Prezidenti vurğulayıb. 

Dövlət başçısı bildirib ki, ikinci dəfə atəşkəs elan olunsa da, Ermənistan yenə Azərbaycana hücum 

etdi. Avropa hələ də səsini çıxarmır, Türkiyə isə susmayacaq. Biz haqqın və haqlının yanındayıq. 

  

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Aviqdor Liberman: Gəncədə dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi insanlıq əleyhinə cinayətdir 

 

[17:41] 18.10.2020  

 

İsrailin sabiq Müdafiə və Xarici İşlər naziri Aviqdor Liberman Gəncə şəhərinin raket atəşinə 

tutulması nəticəsində ölkə vətəndaşlarının həlak olması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqını dəstəklədiyini 

bildirən audiomüraciət yazdırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, audiomüraciətdə deyilir: “Münaqişə zonasına daxil olmayan regionların 

atəşə tutulması beynəlxalq hüququn birbaşa pozulmasıdır. Dinc sakinlərin – yaşlıların və uşaqların qətlə 

yetirilməsi insanlıq əleyhinə cinayətdir. Bu, Cenevrə Konvensiyasından başlayaraq, bütün beynəlxalq 

hüquqi normalara ziddir. Sizin xalqınız üçün bu mürəkkəb anlarda mən, ilk növbədə, qətlə yetirilənlərin 

bütün doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı vermək və əlbəttə, bütün Azərbaycan xalqını dəstəklədiyimi 

bildirmək istəyirəm. Çox ümid edirəm ki, bu münaqişənin növbəti dəfə alovlanması ən qısa müddətdə başa 

çatacaq və buna görə cavabdeh olanların hamısı layiqli cəzalarını alacaqlar”. 
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Dövlət Komissiyası: Əsir Ermənistan hərbçiləri onlara göstərilən münasibətə və davranışa görə 

minnətdarlıq ediblər 

 

[17:09] 18.10.2020  

 

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi 

İsmayıl Axundov Ermənistan silahlı qüvvələrinin cari il sentyabrın 27-də atəşkəs rejimini kobud şəkildə 

pozaraq Azərbaycan Respublikasına qarşı başladığı hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə əsir 

düşmüş Ermənistan hərbçiləri - 13.11.2001-ci il təvəllüdlü Sarqsyan Areq Siraki, 23.05.2001-ci il 

təvəllüdlü Amircanyan Narek Qariki və 07.09.2001-ci il təvəllüdlü Mikayelyan Albert Yervandi müalicə 

aldıqları hospitalda baş çəkib. 

Dövlət Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, başçəkmə zamanı Komissiya katibi yaralı 

Ermənistan hərbçilərinin vəziyyəti, onlarla davranış, müalicələri və saxlanma şəraitləri ilə maraqlanıb. 

Ermənistan hərbçiləri Azərbaycanda onlara göstərilən münasibətdən və davranışdan razı 

qaldıqlarını, müalicələrinin normal aparıldığını bildirib, minnətdarlıq ifadə ediblər. 

Beynəlxalq humanitar hüquq normalarının müvafiq müddəaları rəhbər tutularaq, başcəkmə zamanı 

yaralı Ermənistan hərbçilərindən ikisinin ailələri ilə telefon əlaqəsi saxlamaları təmin edilib. Ailə üzvlərinin 

telefon nömrələrini xatırlamadığını bildirən Albert Mikaelyana isə videomüraciətlə yaxınlarına onunla 

davranış və müalicəsi barədə məlumat verilməsi üçün şərait yaradılıb. 

Ermənistan hərbçiləri başçəkməyə, xüsusilə də ailə üzvləri ilə yaradılmış telefon əlaqəsinə görə 

minnətdarlıqlarını bildiriblər. 
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Anar Eyvazov: Ali Baş Komandanın qətiyyətli mövqeyi ordumuzda böyük ruh yüksəkliyi yaradıb 

 

[16:50] 18.10.2020  

 

Hazırda əməliyyat şəraiti tam olaraq bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Düşmənə xəbərdarlıq 

edirik ki, Ermənistan ordusu humanitar atəşkəs rejiminə məhəl qoymadan əməliyyat bölgəsində yenə 

gərginlik yaratmaqda davam edərsə, ordumuz tərəfindən daha kəskin şəkildə adekvat cavab tədbirləri 

görüləcək. Azərbaycan Ordusu düşmənin istənilən təxribatının qarşısını almağa, Ali Baş Komandanın 

qarşıya qoyduğu istənilən döyüş tapşırığını vaxtında və tam olaraq icra etməyə hazırdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 18-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 

deyib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi qeyd edib ki, son sutka ərzində düşmən ağır itkilərə məruz 

qalıb. Belə ki, düşmənin 2 ədəd S-300 ZRK, 3 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 2 ədəd “Smerç” yaylım atəşli 

raket sistemi, beşdən çox tank, bir neçə haubitsa və zenit topları, o cümlədən avtomobil texnikaları və xeyli 

sayda canlı qüvvəsi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Uğurlu əməliyyatlar nəticəsində Füzuli ərazisində 

düşmənin hərbi hissəsi bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilib. Bu hərbi hissədə olan bütün texnikalar, döyüş 

sənədləri hərbi qulluqçularımızın əlindədir. 

“Humanitar atəşkəs qətiyyən sülh demək deyil. Ali Baş Komandanımızın göstərişinə əsasən, 

Azərbaycan Ordusu hazırda əməliyyat ərazisində humanitar atəşkəs rejimini tam təmin etməklə, cəsədlərin 

toplanılması, eyni zamanda, tərəflərdə olan əsirlərin dəyişdirilməsi üçün lazımi şəraiti yaratmaqdadır. 

Təəssüf ki, Ermənistan tərəfi humanitar atəşkəs rejiminə məhəl qoymadan işğaldan azad edilmiş əraziləri, 

o cümlədən Cəbrayıl şəhərini dəfələrlə ağır artilleriya və minaatanlardan atəşə tutur. Həmçinin Azərbaycan-

Ermənistan dövlət sərhədinin müxtəlif istiqamətlərində - Tovuz, Daşkəsən rayonlarında Azərbaycan 

Ordusunun mövqeləri iriçaplı pulemyotlardan atəşə tutulur. Bundan başqa, Ermənistan ordusu humanitar 

atəşkəs rejiminin yenidən elan olunduğu dövrdən bəri Ağdərə, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl istiqamətində 

hücuma keçməyə cəhd göstərib. Bütün hallarda Ermənistan ordusunun bölmələri bölmələrimiz tərəfindən 

qətiyyətlə dəf edilib və düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Ali Baş Komandanın qətiyyətli mövqeyi ordumuzun hərbi qulluqçularında, xüsusilə əsgərlərimizdə 

böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. Hərbi qulluqçularımızın mənəvi-psixoloji vəziyyəti, eləcə də ordumuzun 

maddi-texniki təminatı ən yüksək səviyyədədir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində 

Azərbaycan bayrağını qaldırdılar 

 

[16:47] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını 

qaldırdılar. Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 
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Dövlət Komissiyası: Azərbaycan birtərəfli qaydada erməni hərbçilərinin meyitlərinin bir hissəsini 

verməyə hazırdır 

 

[16:20] 18.10.2020  

 

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası Beynəlxalq 

Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycan nümayəndəliyi ilə keçirilmiş görüşlərdə Azərbaycan 

Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında elan edilmiş müvəqqəti humanitar atəşkəsin ruhuna 

uyğun olaraq, Azərbaycanın birtərəfli qaydada hazırda Azərbaycan tərəfində olan erməni hərbçilərinin 

meyitlərinin bir hissəsini iki ölkənin dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində əvvəlcədən 

razılaşdırılmış dəhlizdə BQXK-nın vasitəçiliyi ilə Ermənistana verməyə hazır olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Komissiyadan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu barədə qarşı tərəfə bildirilməsi xahiş olunub. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2188 
 

Şneor Seqal: Beynəlxalq birlik dinc əhaliyə qarşı bu vəhşicəsinə hücumları dayandırmalıdır 

 

[16:12] 18.10.2020  

 

Bu gün səhər Gəncənin yerli yəhudi icması ilə görüşmək üçün bu şəhərə gəldim. Burada 800-ə 

yaxın yəhudi yaşayır. Mən buraya birinci dəfə gəlmirəm. Hər dəfə buraya gəlməyə, bu kiçik icmanın 

genişlənməsinə, inkişaf etməsinə, yerli əhali ilə mehriban yaşamasına baxanda qəlbim fərəhlə dolur. Yeri 

gəlmişkən, Azərbaycanda yəhudi icması təkcə Gəncədə deyil, ölkənin bütün regionlarında sülh şəraitində, 

rahat yaşayır, bu ölkədə heç vaxt antisemitizm və milli ayrı-seçkilik halları müşahidə olunmayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan aşkenazi yəhudilərinin baş ravvini Şneor Seqal 

agentliyə müsahibəsində söyləyib. 

O deyib: “Təəssüf ki, mənim bugünkü səfərim bir növ qeyri-adi oldu. Mən yerli icma 

nümayəndələri ilə söhbətdə onların dəhşətli raket bombardmanları şəraitində necə yaşamaları barədə 

söylədiklərini eşitdim. Mənə bildirdilər ki, bəzi sakinlərin evlərinə ciddi ziyan vurulub, uşaqlar gecə vaxtı 

qışqıraraq yuxudan oyanırlar. Əlbəttə, bütün bunlar çox dəhşətlidir. Dəhşətlidir ki, dinc əhali əzab-əziyyət 

çəkir, dinc vətəndaşlara vəhşicəsinə hücumlar edilir. Buna son qoyulmalıdır. Bu, çox pis haldır, dünya 

bunları eşitməli və bu vəziyyətə son qoymalıdır. Beynəlxalq birlik dinc əhaliyə qarşı bu vəhşicəsinə 

hücumları dayandırmalıdır. Mən birbaşa yaşayış məhəlləsinə getdim, bütün bu dəhşətli dağıntıları öz 

gözümlə gördüm”. 

Baş ravvin icmada yaralananların sağalması üçün dua edilməsini vurğulayaraq dedi: “Təəssüf ki, 

bu dəhşətli hücum zamanı ölənlər də olub. Biz onların ruhuna dua etdik. Bundan sonra isə ordumuzun 

qələbəsi üçün dua edəcəyik ki, bütün bunlara tezliklə son qoyulsun, bütün döyüşçülər evlərinə sağ-salamat 

qayıtsınlar. Bizi eşidənlərin hamısına deyirik: Dinc sakinlərin qətlə yetirilməsinə son qoymaq lazımdır. 

Mən həm də yerli hakimiyyət orqanlarına, əhaliyə kömək edən hər kəsə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm”. 
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Ermənistana məxsus daha bir PUA məhv edilib 

 

[15:01] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 18-də düşmənin daha bir pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vurulub. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

saat 13:00-da Horadiz istiqamətində uçuşlar keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə 

məxsus taktiki PUA Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv 

edilib. 
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Rusiyanın Azərbaycan diasporunun rəhbəri erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə 

raket zərbəsi endirilməsi ilə bağlı bəyanatla çıxış edib 

 

[14:44] 18.10.2020  

 

Rusiyanın Azərbaycan diasporunun rəhbəri akademik Fazil Qurbanov erməni silahlı qüvvələri 

tərəfindən Gəncə şəhərinə raket zərbəsi endirilməsi ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, akademik Fazil Qurbanov erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə 

şəhərinə hücum nəticəsində həlak olanların bütün doğmalarına və yaxınlarına çoxmilyonlu Azərbaycan 

diasporu adından və şəxsən öz adından dərin hüznlə başsağlığı verib, yaralananların tezliklə sağalmalarını 

arzulayıb. 

“Ürəyimiz ağrı-acı və kədərlə doludur. Biz terrorçuların hədsiz qəddarlığının şahidlərinə 

çevrilmişik. “Azadlıq uğrunda mübarizlər” adlandırılan erməni silahlı qüvvələri bütün maskalarını ataraq 

özlərinin iblis simalarını göstərdilər: onlar bütün müqəddəs dəyərləri tapdalayaraq, Azərbaycanın dinc 

sakinlərinə – uşaqlara, qadınlara, qocalara əl qaldırıb, murdar əllərini bu günahsız insanların qanına 

bulayıblar”, - deyə bəyanatda bildirilir. 

F.Qurbanov vurğulayır ki, Rusiyanın Azərbaycan diasporu yeni döyüşlər və açıq-aşkar silahlı 

hücumlar barədə xəbərləri böyük narahatlıqla izləyir. “Dinc əhali arasında qurbanlar və yaşayış evlərinin, 

bələdiyyə binalarının, o cümlədən hospitalların və məktəblərin irimiqyaslı dağıntıları barədə xəbərlərdən 

çox kədərlənmişəm. Lakin Azərbaycan xalqının iradəsini heç nə ilə sındırmaq mümkün deyil! Ermənistanın 

arası kəsilməyən təcavüzünə, mülki vətəndaşlara qəddarcasına hücumlara son qoyulmalı, beynəlxalq birlik 

Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı bu vəhşi hərəkətlərinə göz yummamalıdır”, - deyə Azərbaycanın 

Rusiyadakı diaspor rəhbəri bildirib. 

Akademik qeyd edib ki, Rusiya azərbaycanlıları Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki 

vətəndaşlarına qarşı qəddarcasına hücumları ən qətiyyətli şəkildə pisləyir və təcavüzkar dövlətdən 

müharibə cinayətlərini dayandırmağı tələb edir. “Haqq-ədalət zəfər çalmalıdır”, - deyə sənəddə vurğulanır. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Pakistanın Baş Naziri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Azərbaycana dəstəyini 

bildirib 

 

[14:43] 18.10.2020  

 

Pakistan İslam Respublikasının Baş Naziri İmran Xan rəsmi “Twitter” səhifəsində etdiyi 

paylaşımda Azərbaycana dəstəyini ifadə edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Baş Nazir paylaşımda bildirib: “Müstəqillik Günü münasibətilə 

Azərbaycan Prezidentinə və qardaş Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Ölkələrinin 

ərazi bütövlüyünü şücaətlə qoruyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə ehtiramımızı bildiririk. Pakistan 

Dağlıq Qarabağ məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq həllində 

Azərbaycanı dəstəkləyir”. 

 

AZƏRTAC 
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FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket zərbələri nəticəsində Gəncədə dağılmış evlərdə axtarış-

xilasetmə işləri yekunlaşıb 

 

[14:37] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket 

zərbələri nəticəsində Gəncədə dağılmış evlərdə axtarış-xilasetmə işləri yekunlaşması ilə bağlı məlumat 

yayıb. 

FHN-dən AZƏRTAC-a verilən məlumatda humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozmaqda 

davam edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 17-də gecə saat 01 radələrində Gəncəni yenidən 

raket atəşinə tutması nəticəsində yaşayış evlərinə düşən raketlərin həmin evləri tamamilə dağıtdığı, 

sakinlərin dağıntılar altında qaldığı vurğulanıb. 

Qeyd edilib ki, dərhal əraziyə FHN-in müvafiq qüvvələri, o cümlədən nazirliyin Gəncə Regional 

Mərkəzinin, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin, Mülki müdafiə qoşunlarının, Dövlət Yanğından 

Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvə və texnikası cəlb olunub. Hazırkı vəziyyətə görə, dağıntılar altından 

ümumilikdə xəsarət almış 53 nəfər və 13 nəfərin cəsədi çıxarılıb. 

Aidiyyəti qurumların məlumatına əsasən, dağıntılar altında qalan insanın olmadığı nəzərə alınaraq, 

axtarış-xilasetmə işləri yekunlaşdırılıb. 

Qeyd edək ki, FHN hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş verən hər hansı 

fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 – “qaynar” telefon xəttinə dərhal məlumat verilməsi xahiş 

olunur. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan əsgəri ermənilərin xüsusi təyinatlılarının mövqelərini ələ keçirib 

 

[14:29] 18.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin son qüvvə kimi səngərlərə yerləşdirdiyi xüsusi təyinatlılar 

Azərbaycan əsgərinin həmləsinə tab gətirməyərək geri qaçmağa məcbur edilir. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a göndərilən 

videogörüntülərdə Azərbaycan Ordusunun zirehli texnikasının və əsgərlərinin erməni xüsusi təyinatlılarını 

necə qovduğu müşahidə olunur. 

Videonun son kadrlarında düşmən səngərlərini tərk etdikdən sonra həmin mövqelərə doğru 

Azərbaycan əsgərinin irəliləməsi aydın görünür. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu Ağdam rayonunu atəşə tutur 

 

[13:54] 18.10.2020  

 

Ağdam rayonunun ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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MN: Düşmən ordusunun “Su-25” hücum təyyarəsi məhv edilib 

 

[13:41] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 18-də saat 12.30-da cəbhənin Cəbrayıl istiqamətində Azərbaycan Ordusunun 

mövqelərinə aviazərbələr endirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti “Su-25” hücum 

təyyarəsi Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Gəncədəki Yəhudi Dini İcmasının üzvləri: Ermənistan humanitar atəşkəsə baxmayaraq, dinc 

sakinləri atəşə tutur 

 

[13:34] 18.10.2020  

 

Azərbaycandakı aşkenazilərin baş ravvini Şneor Seqal Gəncədəki Yəhudi Dini İcmasının 

üzvləri ilə görüşüb 

 

Azərbaycandakı aşkenazilərin baş ravvini Şneor Seqal oktyabrın 18-də Gəncədəki Yəhudi Dini 

İcmasının üzvləri ilə görüşüb. 

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, görüşdə icma üzvləri baş ravvinə 

Ermənistan ordusunun törətdiyi qanlı terror aktı, dinc əhalini hədəfə alması və nəticədə çoxlu sayda mülki 

şəxsin həlak olması və yaralanması barədə məlumat veriblər. Bildirilib ki, dinc əhalini hədəfə alan 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrinə raket və ağır artilleriya atəşləri nəticəsində dinc 

sakinlər həlak olur, yaralanır, evlər, mülki obyektlər dağıdılır. Amma düşmənin xain hücumları sakinləri 

qətiyyət qorxutmur. Əhali arasında heç bir qorxu hissi yoxdur. Çünki əhali Azərbaycan Ordusunun gücünə 

inanır. 

“Bizim əsas narahatçılığımız uşaqlarla bağlıdır. Humanitar atəşkəsin elan olunmasına baxmayaraq, 

Ermənistan ordusu dinc sakinləri atəşə tuturlar. Biz çox sülhsevər xalqıq. Azərbaycan dövləti tərəfindən 

bizim üçün hər cür şərait yaradılıb”, - deyə icma üzvləri bildiriblər. 

Azərbaycandakı aşkenazilərin baş ravvini Şneor Seqal icma üzvlərinin qayğı və problemləri ilə 

maraqlanıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 17-də gecə saat 1 radələrində cəbhə 

zonasından kənarda yerləşən, Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri Gəncənin mərkəzi hissəsini 

raket atəşinə tutması nəticəsində ilkin məlumata görə, azı 13 nəfər həlak olub, 45-dən çox mülki şəxs 

yaralanıb, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Xatırladaq ki, oktyabrın 11-də də düşmənin Gəncə şəhərinin mərkəzi hissəsində yerləşən 

çoxmənzilli yaşayış binalarını məqsədli şəkildə SCUD raketlərindən atəşə tutması nəticəsində 5-i qadın 

olmaqla, 10 nəfər həlak olmuşdu. Həmçinin 10-u qadın, 9-u azyaşlı olmaqla, 40-dək insan yaralanmışdı. 

Ondan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəymişdi. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Fəxr edirik ki, Azərbaycanın güclü Ordusu və Sizin kimi müdrik rəhbəri var 

 

[13:21] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun cəbhədə həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar, torpaqlarımızın ard-arda 

düşmən işğalından azad edilməsi vətəndaşlarımız, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə də qardaş 

Türkiyənin vətəndaşları tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır. Onlar sevinc hisslərini Prezident, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevə ünvanladıqları məktublarda ifadə edirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bir neçəsini təqdim edir. 

Türkiyənin İstanbul şəhərindən Uğur Ceylan yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycanda baş 

verən hadisələri narahatlıqla və eyni zamanda, qürurla izləyirik. Xalqın yenilməz lideri olaraq torpaqlarınızı 

azad etməyinizə və erməni terrorçularına qarşı qətiyyətli mövqe göstərdiyinizə görə Sizinlə şərəf duyuruq. 

Türk milləti olaraq daim Sizinləyik, dualarımız Sizinlədir. Bununla yanaşı, cəbhədə də Sizinlə çiyin-çiyinə 

döyüşməyə hazırıq. Allah qəhrəman şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahdan əziz Azərbaycan xalqına 

cansağlığı diləyirəm”. 

Ankara şəhərindən Onur Gündüz: “Hörmətli cənab Prezident, Türkiyədə yaşayan qardaşlarınız 

olaraq qəlblərimizin Sizin ürəklərinizlə birlikdə döyündüyünü bildirmək istəyirəm. Mən Sakaryada 

doğulmuşam. Amma mənim üçün Qarabağın Sakaryadan heç fərqi yoxdur. Allah Vətən yolunda Sizə və 

ordunuza, xalqınıza kömək olsun. Oğuz tayfalarının davamçıları daim zülmə qarşı vuruşub və qalib gəlib. 

Dualarımız Sizinlədir”. 

Niderlandda yaşayan soydaşlarımız Elvin Hulşer və Tariyel Mirzəyev yazırlar: “Möhtərəm cənab 

Prezident, Azərbaycan-Niderland Biznes Qovşağının heyəti adından Azərbaycan xalqına öz dəstəyimizi 

ifadə etmək istəyirik. Ürəyimiz hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkmiş insanların yanındadır. Arzu 

edirik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri dərhal icra edilsin və 

beləliklə, sülh və davamlı rifah geri qayıtsın”. 

Bakı şəhər sakini Xanağa Əhədli: “Əziz Prezidentimiz, Sizi salamlayan 86 saylı orta məktəbin 5ç 

sinif şagirdidir. Mən Sizə təşəkkür etmək üçün məktub yazıram. Hər gün torpaqlarımızın düşməndən azad 

edilməsi barədə verdiyiniz xəbərləri dinləyən anamın gözündəki sevinc göz yaşlarını görmək məni də 

sevindirir. Biz də ailəliklə daim cəbhədəki vəziyyəti düşünürük və deyirik ki, Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Masallı rayon sakini Tofiq Canaliyev: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Sizin 

komandanlığınız altında Azərbaycan Ordusunun Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad olunması uğrunda 

göstərdiyi şücaət bu gün dillər əzbəridir. Bu uğurların şəninə şeirlər qoşulur, nəğmələr oxunur. Xalqımızda 

çox yüksək əhval-ruhiyyə müşahidə olunur. Cənab Prezident, bu qətiyyətli və şücaətli işlərinizə görə 

Masallı rayonunun Xəlfələr kəndinin sakinləri adından Sizə böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Sizə uzun 

ömür, cansağlığı və gələcək işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. İnanırıq ki, tezliklə Azərbaycan 

ərazisinin bütövlüyünü bərpa edəcəksiniz. Yaşasın Azərbaycan xalqı, onun şanlı Ordusu və Ali Baş 

Komandanı!”. 

Şəki sakini Ömər Mirzəyev: “Hörmətli Prezidentimiz, bu gün ulu öndərimiz Heydər Əliyevin hər 

bir azərbaycanlının ömürlük yaddaşında həkk olunmuş şüarını xatırlatmaq istərdim: “Hər bir insanın milli 

mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!”. Elə bu şüar altında da Şəki 

rayonunun Kiş kənd sakini olan xalam oğlu Vüsal Rzayev könüllü olaraq 31 yaşında Şəki Hərbi 

Komissarlığından Vətənə xidmət etmək üçün yola düşüb. Cənab Ali Baş Komandan, Ulu Tanrı Sizə və 

əsgərlərimizə yar olsun. Hər zaman Sizdən qələbə xəbərləri eşidək. Qarabağ Azərbaycanındır! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Quba sakini Tofiq Məmmədovun məktubunda deyilir: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş 

Komandan, sentyabrın 27-dən, Vətən Müharibəsi başlayan gündən bu günədək hər bir vətəndaş kimi mən 

də televiziya kanallarından verilən xəbərləri, Sizin çıxışlarınızı, verdiyiniz müsahibələri həvəslə və diqqətlə 

dinləyirəm. Sizin rus, ingilis və türk dillərində sərbəst danışığınız, çox yüksək intellektual biliyə malik 

olmağınızdan qürur hissi duyuram. Sizin kimi dəyanətli, qətiyyətli dövlət başçımız, Prezidentimiz olduğu 

üçün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Sizin uzaqgörən siyasətiniz sayəsində artıq bütün dünya 

Azərbaycanın necə güclü dövlət olduğunu bilir. Əziz Prezidentimiz, bu gün xalq Sizin ətrafınızda 

səfərbərdir, Sizin əmrinizə hazırdır. Bunu Siz öz bacarığınız və xalqımızda yaratdığınız inam hissi ilə 

qazanmısınız. Sizin və Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın hərbi hospitalda yaralı 

əsgərlərlə necə səmimi görüşdüyünüzün, qayğınızın şahidi oldum. Cənab Prezident, artıq bıçaq sümüyə 
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dirənib, səbir kasamız dolub, hamı istəyir ki, torpaqlarımız erməni tapdağından azad olunsun və üçrəngli 

bayrağımız milli musiqimizin beşiyi olan Şuşamızda, Qarabağımızda dalğalansın. Bununla da 

şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Bu məktubu Ordumuzun dünən qazandığı şanlı zəfərdən ruhlanaraq 

yazdım. 67 yaşım olmasına baxmayaraq, torpaqlarımızın azad olunması üçün mən də ölməyə hazıram, 

böyük xalq şairimiz Səməd Vurğun demişkən: “Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən”. Siz atanızın yolunu, 

arzularını şərəflə yerinə yetirirsiniz. Bu gün Sizin xalqımız üçün gördüyünüz işlərdən, xüsusən şəhid 

ailələrinə göstərdiyiniz diqqət və qayğıdan çox danışmaq olar. Mən fəxr edirəm ki, ulu öndər Heydər 

Əliyevin imzası olan partiya biletini daşıyıram. Tez bir zamanda şanlı komandan kimi işğaldan azad edilmiş 

torpaqlarımıza zəfər bayrağımızı sancasınız! Bu yolda Tanrıdan Sizə uğurlar diləyir, yeni-yeni qələbələr 

nəsib etməsini arzulayıram. Allah Sizi və müzəffər Ordumuzu qorusun! Qoy haqq-ədalət zəfər çalsın! 

Qarabağ Azərbaycandır!”. 

İmişlidən Osman İbrahimov yazır: “Hörmətli cənab Prezident, biz Sizinlə qürur duyuruq. Allah 

Sizi var eləsin. Sizin Azərbaycanımıza olan sevginiz biz gənclərə ruh yüksəkliyi verir. Allah Sizə yar olsun. 

Biz gənclər əminik ki, üçrəngli müqəddəs bayrağımız Sizin və Ordumuzun sayəsində tezliklə Qarabağda, 

Şuşada dalğalanacaqdır. Sizə inanır və işlərinizdə uğurlar arzulayırıq”. 

Bərdə sakini Musa Quliyev: “Hörmətli cənab Prezident, bu məktubu sevinc içərisində yazıram. 

Otuz ildən bəri gözlədiyimiz bu günlər – Sizin rəhbərliyiniz altında qəhrəmanlıq tarixi yazan Azərbaycan 

Ordusunun Qarabağ torpaqlarını qarış-qarış azad etdiyi zəfər günləri hamımızı sevindirir. Mənfur 

ermənilərə qarşı apardığınız haqlı mübarizədə Sizinləyik, həmişə Sizin arxanızdayıq və yanınızdayıq. 

Möhtərəm Prezidentimiz, əminliklə deyə bilərəm ki, bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı qüdrətli, güclü 

dövləti ilə və öz sözünü, xalqın istəyini dünyaya çatdıran müdrik, cürətli Prezidenti ilə fəxr edir. Sizə bu 

haqq mübarizənizdə yeni-yeni uğurlar diləyir, Ulu Tanrıdan cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Arzum 

budur ki, doğma torpaqlarımız uğrunda canından keçməyə hazır olan mərd, igid oğullarımız Azərbaycanın 

üçrəngli bayrağını Şuşada dalğalandırsın. Qoy Allah-Təala yolunuzu açıq eləsin, məğlubedilməz 

Ordumuzu mənfur düşməndən qorusun. Allah Sizinlə və Ordumuzla olsun”. 

Şamaxı sakini Ruslan Əmrahov: “Hörmətli cənab Prezident, sentyabrın 27-dən xalqımız şərəfli, 

həyəcanlı, qürurlu günlər yaşayır. İlk qələbə xəbərlərindən sonra isə sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. 

Mən döyüşə getmək üçün könüllü kimi ilk qeydə alınanlardan biriyəm. Çağırılacağım günü səbirsizliklə 

gözləyirəm. Ətrafımda isə minlərlə məni kimi qərarlı gənc var. Kimin üzünə baxsan məğrurdur, Sizin səlis, 

dəqiq, dürüst nitqinizdən razıdır. Açığı, bütün hislərimi, sevincimi sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. 

Amma şükür edirəm ki, düşmənləri doğma torpaqlardan qorumaq vaxtı çatıb. Hamımız Sizə minnətdarıq, 

hörmətli Prezident, Sizə və ailənizə ən xoş arzularımızı bildirir, Sizinlə fəxr edirik. Belə bir liderimiz olduğu 

üçün qürur duyuram. Biz həmişə Sizinləyik. Allah Sizi və Ordumuzu qorusun. Amin”. 

Bakı şəhər sakini Namiq Şavruqov: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, işğal olunmuş 

bəzi ərazilərimizi vəhşi erməni qəsbkarlardan Sizin rəhbərliyiniz altında müzəffər Ordumuz azad etmişdir. 

Ermənilərə dediyiniz kimi, elə bilirdiniz ki, Azərbaycan sizin işğal və təhqirlərinizlə barışacaq? Təbii ki, 

barışmayacaq. Buna görə Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyətinə və Ali Baş Komandan kimi şəxsən Sizə 

sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza şəfa diləyirəm. Amin. 

Mən əminəm ki, apardığınız bu uğurlu hərbi əməliyyatlara görə şəhidlərimizin və Azərbaycanı 

parçalanmaqdan qurtaran ulu öndər Heydər Əliyevin ruhları şaddır. İndi Siz bir oğul kimi atanızın 

müqəddəs missiyasını davam etdirirsiniz. Lakin çox təəssüf ki, bəzi güclər işğalçı və başqasına güvənən 

Ermənistanı yenə də himayə edir. Bu çətin və müqəddəs mübarizədə Sizə və Ordumuza Uca Allahdan 

sağlamlıq, möhkəm dəyanət və sarsılmaz qətiyyət arzulayıram”. 

Şirvan sakini Asiman Nadirli: “Hörmətli Prezident, Cənab Ali Baş komandan, Sizin uğurla 

apardığınız siyasət nəticəsində bu gün ordumuzdan qələbə xəbərləri alırıq. Nəhayət ki, 27 ildir həsrətində 

olduğumuz torpaqlarımızı Sizin qətiyyətiniz sayəsində işğalçılardan geri alırıq. Biz fəxr edirik ki, 

Azərbaycan xalqının güclü ordusu və Sizin kimi müdrik rəhbəri var! Qələbə bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Lerik sakini Gülbala Kamilov: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin yürütdüyünüz daxili və xarici 

siyasət nəticəsində şanlı, qüdrətli və qorxmaz Ordumuz formalaşdırılmışdır. Bu Ordu Azərbaycanın mərd 

və igid oğullarını özündə cəmləşdirərək düşmən üzərində Qələbəni təmin etməkdədir. Cənab Ali Baş 

Komandan, erməni işğalçıları ilə cəbhədə hər zaman vuruşmağa hazırıq. Qələbə bizimlədir, Qarabağ 

Azərbaycandır! Allah Sizləri, Ordumuzu, xalqımızı qorusun!”. 
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Tərtər sakini Məhəmməd Orucov: “Hörmətli cənab Prezident, nəhayət ki, 27 il düşmən torpağı 

altında qalan torpaqlarımızın alınacağı gün gəldi. Bu yolda atdığınız hər bir addımı bütün azərbaycanlılar 

kimi mən də bir Tərtər oğlu olaraq dəstəkləyir, Sizə və döyüş meydanındakı əsgərlərimizə möhkəm iradə, 

cansağlığı, qələbə sevinci arzulayıram. 9-cu sinif şagirdi olsam da, mən də silaha sarılıb Vətənimizi 

qorumağa, düşməndən azad etməyə getmək istəyirəm. Bilirik ki, bu bir döyüş meydanıdır, müharibədir. 

Əlbəttə, şəhidlərimiz olacaq, evlər dağılacaq. Təki tökülən şəhid qanı erməni tapdağı altında qalmasın. 

Cənab Ali Baş Komandan, Ulu Tanrıdan arzu edirəm ki, qara buludlar başımızın üstündən götürülsün, 

şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın, Azərbaycan xalqının üzü gülsün. Azərbaycan Ordusu üçrəngli 

Bayrağımızı Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə və bütün işğal olunmuş ərazilərimizdə dalğalandırsın. Bu yol 

bizim haqq yolumuzdur! Mən və ailəmiz hər gün dua edirik ki, başda Ali Baş Komandan olmaqla bütün 

əsgərləri Allah qorusun, gözlərinə işıq, qollarına qüvvət, dizlərinə təpər versin, hər biri sevinclə ailəsinin 

yanına qayıtsın. Amin!”. 

Ağdam sakini Səlim Əzimov: “Möhtərəm cənab Prezident, mənim 90 yaşım var. Əməkdar 

müəlliməm və 65 illik müəllimlik stajımın 56 ilini məktəb direktoru işləmişəm. Həmişə Sizin işlərinizin 

fəal təbliğatçısı olmuşam. Siz Ulu Öndərin layiqli davamçısı, əbədi yaddaşlarda qalan müdrik, uzaqgörən, 

xalqını və millətini sevən, onun qayğıları ilə yaşayan bir Prezidentsiniz. Hər gün şanlı Ordumuz tərəfindən 

əhəmiyyətli yüksəkliklərin, müqəddəs yurd yerlərimizin işğaldan azad olunması bizi çox sevindirir. Biz 

ziyalılar hər gün gedən prosesləri izləyir, Ulu Tanrıdan Sizə və Ordumuza cansağlığı, uğurlar arzulayırıq. 

Sizin apardığınız məqsədyönlü siyasət nəticəsində şanlı Ordumuzun əks-hücum əməliyyatları ilə müqəddəs 

torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Düşmənin çoxsaylı qüvvəsinin və döyüş texnikalarının məhv 

edilməsindən qürur duyuruq. Cənab Prezident, Sizə bütün ağdamlılar adından Ulu Tanrıdan ən şirin nemət 

olan cansağlığı, apardığınız müqəddəs işlərdə uğurlar diləyir, yaxın günlərdə Sizin rəhbərliyinizlə işğaldan 

azad olunacaq Ağdamda, Şuşada, Xankəndidə və digər Qarabağ torpaqlarında şanlı Azərbaycan bayrağının 

dalğalanmasını arzulayırıq. Allah qoysa, Sizin və Mehriban xanımın gəlişi münasibətilə qurbanlar kəsərik. 

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Şirvan sakini Həsən Hüseynov: “Hörmətli cənab Prezident, ulu öndər Heydər Əliyev siyasi irsinin 

uğurlu və layiqli davamçısı kimi Azərbaycan xalqı Sizinlə qürur duyur, fəxr edir. Cənab Ali Baş Komandan, 

bu gün rəşadətli Azərbaycan Ordusu öz xalqını sevindirir, uzun müddətdir düşmən tapdağı altında qalmış 

əzəli və əbədi Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edir, əsl sahiblərinə geri qaytarır. Bu mütərəqqi 

hadisələr əslində tarixin özüdür və bu tarixi qızıl hərflərlə dünya salnaməsinə Siz Azərbaycan xalqı ilə 

birlikdə yazırsınız. Qəlbi Vətən sevgisi ilə çırpınan xalqımızın dilində əzbər, dünyaya isə qəti mesaj olan 

ifadənizi hər birimiz böyük rəğbətlə vurğulayırıq: Qarabağ Azərbaycandır!”. 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Qoy Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi olsun! 

 

[12:47] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” 

hesabında Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib. 

AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir: 

Bu günlərdə bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycan xalqının yenilməz iradəsinin, qətiyyətinin, 

əzminin, birlik və həmrəyliyinin, Vətənə sadiqliyinin şahididir. Əminəm ki, xalqımızın məhz bu 

xüsusiyyətləri bizə qarşımızda dayanan bütün vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlməyə, o cümlədən 

müstəqilliyimizi qoruyub saxlamağa hər zaman kömək edəcəkdir. Qoy Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi 

olsun! Uca Tanrı xalqımızı, Vətənimizi qorusun! 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan tərəfinin humanitar atəşkəsi pozması ilə bağlı 

məlumat yayıb 

 

[12:46] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi oktyabrın 18-də elan olunan humanitar atəşkəslə 

bağlı məlumat yayıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, məlumatda 

Azərbaycanın bir daha xoş niyyətini nümayiş etdirərək humanizm prinsipləri əsasında oktyabrın 18-də 

humanitar atəşkəsə razılıq verdiyi qeyd olunub. 

Bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri razılıq elan olunduqdan dərhal sonra yerli vaxtla saat 

00.02 radələrindən etibarən Azərbaycanın Cəbrayıl şəhərini, eləcə də Cəbrayıl rayonunun Araz çayı 

boyunca yerləşən işğaldan azad olunmuş kəndlərini minaatan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Gecə 

saat 00.05-dən 03.25-dək atəşkəsi pozan Ermənistan silahlı qüvvələri iriçaplı silahlardan istifadə edərək iki 

dövlətin sərhədində Azərbaycanın Gədəbəy və Tovuz rayonlarındakı Azərbaycan mövqelərini atəşə tutub. 

Atəşin dayandırılması barədə razılığa baxmayaraq, gecə ərzində cəbhədə vəziyyəti gərgin saxlayan 

Ermənistan silahlı qüvvələri səhər saat 07.00-dan Ağdərə, Füzuli, Hadrut və Cəbrayıl istiqamətlərində 

hücum cəhdi göstərib. 

İkinci dəfə elan olunmasından sonra Ermənistan tərəfindən humanitar atəşkəsin kobud şəkildə 

pozulması Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətini davam etdirdiyini və onun münaqişənin 

danışıqlar yolu ilə həllinə biganə olduğunu nümayiş etdirir. Bu, həmçinin humanitar atəşkəsə razılıq əldə 

edilməsi üçün çalışan vasitəçilərin səylərinə Ermənistanın hörmətsizliyidir. 

Azərbaycan humanitar atəşkəsə sadiqdir, lakin öz mülki əhalisini və mövqelərini müdafiə etmək 

üçün cavab tədbirləri görmək hüququnu özündə saxlayır. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin hərbi hissəsi ələ keçirilib 

 

[12:18] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun Füzuli istiqamətində uğurlu döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin hərbi hissəsi bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilib. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

düşmən döyüş texnikası, silah-sursat və digər hərbi vasitələri tərk edərək qaçmaq məcburiyyətində qalıb. 

Bölmələrimiz cəbhə boyu bütün istiqamətlərdə üstünlüyü əldə saxlayır. 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin “Al Jazeera” televiziya kanalına müsahibəsi  

 

[12:15] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın son təxribatları, xüsusilə Gəncə şəhərinə raket 

hücumu ilə bağlı “Al Jazeera” televiziya kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Ermənistan bildirir ki, onların raketlərinin Gəncə şəhərini vurmaq üçün lazımi uçuş 

məsafəsi yoxdur. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? 

- Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən bunun təkzib edilməsi qeyri-əxlaqi təfəkkürün 

məhsuludur. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ən böyük şəhərlərinə və oktyabrın 4-dən isə Gəncə 

şəhərinə raket hücumu həyata keçirir. 

İlk dəfə deyil ki, ermənilər Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qəsdən belə hücumlar törədirlər. 

Onlar bir vaxtlar Səddam Hüseynin mülki şəxslərə qarşı istifadə etdiyi SCUD taktiki ballistik raketlərindən 

istifadə edirlər. Ermənilər məhz gecə saat 1 radələrində insanların yatdığı zaman Azərbaycanın ikinci ən 

böyük şəhəri Gəncəni və xüsusilə də şəhərin əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazisini amansız şəkildə raket 

atəşinə tutublar. Ermənistanın bu raket hücumlarını həyata keçirməkdə yeganə məqsədi mülki insanlar 

arasında təşviş və çaxnaşma yaratmaq, bacardıqca çoxlu mülki şəxsləri qətlə yetirməkdir. 

- Bir neçə saat əvvəl Azərbaycan Stepanakerti atəşə tutub. 

- Bu, tamamilə yalandır. Əvvəla, həmin şəhərin adı Xankəndidir və ermənilər onun adını dəyişiblər. 

İkincisi, Azərbaycan Prezidenti xalqa müraciətində də bir daha vurğulayıb ki, Azərbaycan mülki şəxsləri 

hədəfə almır və onlara qarşı vuruşmur. Bu da Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı fərqdir. Azərbaycan 

yalnız legitim hərbi hədəflərə qarşı silah və raketlərdən atəş açır. Gəncənin raket atəşinə tutulması 

Ermənistanın məhz SCUD taktiki ballistik raketlərdən mülki şəxslərə qarşı istifadə etməsinin əyani 

təsdiqidir. Bu hücum nəticəsində 13 mülki şəxs qətlə yetirilib, 40 nəfərdən çox insan yaralanıb. Həmin 

hücumdan bir həftə əvvəl ermənilərin Gəncəyə raket hücumu nəticəsində isə 11 mülki şəxs həlak olmuş və 

30-dan çox insan yaralanmışdı. Bütün bu hücumlar qəsdən törədilmiş vandalizm və terrorizm aktı, o 

cümlədən müharibə cinayəti hesab edilir. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi bu cinayətə görə tam 

məsuliyyət daşıyır. 

- Bu münaqişənin dayandırılması üçün beynəlxalq səylər göstərilirmi? Yəni, bu münaqişə bu 

cür davam edə bilməz. Bu barədə nə düşünürsünüz? 

- Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar atəşkəs razılaşması əldə olunub. Amma 

Ermənistan bilərəkdən razılaşmanın şərtlərini kobud şəkildə pozur. Bu razılaşma əldə olunduqdan dərhal 

sonra Ermənistan SCUD raketi ilə Gəncəyə hücum həyata keçirdi və yenidən mülki əhalini hədəfə aldı. 

Həmçinin Gəncə şəhəri coğrafi cəhətdən döyüş zonasından kənarda yerləşir. Bu şəhəri, xüsusilə də heç bir 

hərbi obyektin yerləşmədiyi həmin ərazini raket atəşinə tutmaq vandalizm aktıdır. Bütün bunlara görə 

Ermənistanın növbəti atəşkəs razılaşmasından sonra da atəş açmayacağına necə inana bilərik? 

Dünya birliyinin Ermənistanın qeyri-qanuni fəaliyyətinə və törətdiyi hərbi cinayətlərə qarşı 

susqunluq nümayiş etdirməsi və bu hadisələri kəskin şəkildə pisləməməsi Ermənistanın özünü cəzasızlıq 

şəraitində hiss etməsinə rəvac verir. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın bu hərəkətlərini kəskin 

şəkildə pisləməyə və onun belə təxribatlar törətməkdən çəkindirməyə, həmçinin bu işğala son qoymasını 

tələb etməyə çağırırıq. Ermənistan regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə yeganə ciddi təhdid olaraq qalır. 

 

AZƏRTAC 
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Sahibə Qafarova: Ümid edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan xalqına qarşı törədilən 

terrora biganə qalmayacaq 

 

[11:16] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyası Federal 

Məclisinin Dövlət Dumasının Sədri Vyaçeslav Volodinə məktub ünvanlayıb. Məktubda başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətinin keçən ay Rusiya Federasiyasında rəsmi səfərdə olmasını və rus həmkarları ilə 

keçirdikləri görüşləri xoş təəssüratlarla xatırlayan Sahibə Qafarova əmin olduğunu söyləyib ki, həmin səfər 

qarşılıqlı əlaqələrimizin bundan sonra da inkişafına mühüm töhfələr verəcək. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, məktubda 

bu il oktyabrın 16-da Dövlət Dumasının deputatı, Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, ictimai və dini birliklər 

məsələləri Komitəsinin üzvü, “Vahid Rusiya” fraksiyasının üzvü Vitali Milonovun Azərbaycan 

Respublikasının işğal edilmiş ərazilərinə qeyri-qanuni səfər edib orada qondarma, separatçı qurumun 

başçısı ilə görüşərək bir sıra təxribatçı fikirlər səsləndirdiyi diqqətə çatdırılıb. 

Qeyd olunub ki, Dövlət Dumasının deputatı tərəfindən separatçı rejimin nümayişkaranə şəkildə 

dəstəklənməsi bizdə dərin təəssüf və qınaq doğurur. 

Bildirilib ki, Rusiyanın ali qanunvericilik və nümayəndəlik orqanının deputatının bu cür davranışı 

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna 

uyğun gəlmir, Azərbaycanın Milli Məclisi ilə Rusiya Federal Məclisinin Dövlət Duması arasında mövcud 

olan yüksək səviyyəli parlamentlərarası əlaqələrlə ziddiyyət təşkil edir. 

Nəzərə çatdırılıb ki, Azərbaycan Respublikasının rəsmi orqanlarının müvafiq icazəsi olmadan hər 

hansı şəxsin Dağlıq Qarabağa səfəri ölkə qanunvericiliyinin ciddi şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası uğrunda 

mübarizə apardığı şəraitdə, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tənzimlənməsində Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyini nəzərə aldıqda V.Milonovun qanundankənar 

əməlləri qətiyyən qəbuledilməzdir. 

Azərbaycan parlamentinin Spikeri bundan sonra bu kimi qanunsuz səfərlərin qarşısının alınması 

üçün müvafiq tədbirlərin görülməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb. 

Məktubda, həmçinin təəssüf hissi ilə qeyd edilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri bu yaxınlarda 

Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Moskvada əldə olunmuş atəşkəs rejiminin arxasında gizlənərək işğalçı siyasətini 

və hərbi cinayətlərini davam etdirir. Milli Məclisin Sədri oktyabrın 17-nə keçən gecə Azərbaycanın Gəncə 

şəhərinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən humanitar atəşkəsdən sonra ikinci dəfə mənfur raket 

hücumunun həyata keçirildiyini bildirib. Raket atəşinin mülki əhali arasında ağır itkilərə səbəb olduğunu 

vurğulayan Sahibə Qafarova Ermənistan tərəfindən törədilən bu vandalizm aktının beynəlxalq humanitar 

hüququn və Cenevrə Konvensiyalarının kobud şəkildə pozulması, müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə 

cinayət olduğunu qeyd edib. 

Məktubun sonunda Sahibə Qafarova beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan xalqına qarşı törədilən 

terrora biganə qalmayacağına və təcavüzkar ölkənin əməllərinə düzgün qiymət verəcəyinə ümidvar 

olduğunu ifadə edib. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan dövlət sərhədində də atəşkəsi pozub 

 

[10:40] 18.10.2020  

 

Ermənistan Azərbaycan ilə dövlət sərhədində də vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhd göstərib. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

oktyabrın 18-də saat 00.05-dən 04.00-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Çəmbərək rayonu 

istiqamətindən Gədəbəy rayonu, Berd rayonu istiqamətindən isə Tovuz rayonu ərazisindəki Azərbaycan 

Ordusunun döyüş mövqelərini iriçaplı silahlardan atəşə tutub. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirir 

 

[10:10] 18.10.2020  

 

Yeni atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri gecə ərzində 

müxtəlif istiqamətlərdə minaatanlar və artilleriya qurğularından istifadə etməklə cəbhədə vəziyyəti 

gərginlikdə saxlayıblar. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

oktyabrın 18-i səhər saat 07.00-dan başlayaraq cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut və Cəbrayıl 

istiqamətlərində düşmən hücuma keçməyə cəhd göstərib. 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin hücum cəhdlərinin qarşısını alır. 
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Ermənistan ordusunun yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində Ağdam rayon sakini 

xəsarət alıb 

 

[09:18] 18.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam 

etdirib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 17-də saat 21 

radələrində düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Ağdam rayonunun müxtəlif istiqamətlərdən intensiv 

raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulması səbəbindən Mahrızlı kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Həsənov 

Ramil Kamal oğlu yaşadığı evin həyətinə top mərmisinin düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alıb. Evə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirlərini həyata 

keçirirlər. 
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Cəbhədə son vəziyyət 

 

[08:40] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 17-də gün ərzində yeni humanitar atəşkəs rejimi elan olunanadək cəbhənin Ağdərə və 

Füzuli-Hadrut istiqamətlərində əməliyyat şəraiti nisbətən sabit olub. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Ordusu tərəfindən dünən gün 

ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı 

qüvvəsi, 2 ədəd S-300 ZRK-nin raket tuşlama stansiyası, 5 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 

2 ədəd “Smerç”, 1 ədəd D-20 haubitsa-topu və 1 ədəd KS-19 zenit topları, 6 ədəd avtomobil texnikası məhv 

edilib və sıradan çıxarılıb. 

Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. 
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Ermənistan yeni atəşkəs rejiminə əməl etmir 

 

[06:50] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 18-də saat 00.00-dan yeni humanitar atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq 

Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə razılaşmanı kobud surətdə pozub. 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, düşmən 

Cəbrayıl şəhərinin ətraf ərazilərini, eləcə də bu rayonun Araz çayı boyu yerləşən və işğaldan azad olunmuş 

kəndlərini gecə ərzində minaatan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Şəxsi heyət arasında itki yoxdur. 

Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. 

Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əlverişli hədd, əhəmiyyətli yüksəklik və mövqelərdə müvafiq 

fəaliyyətlər həyata keçirib. 
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ANAMA tərəfindən cəbhəboyu ərazilərdə mərmi qalıqlarının və sursatların zərərsizləşdirilməsi 

əməliyyatı davam etdirilib 

 

[02:56] 18.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) 

Ağcabədi, Bərdə, Füzuli, Goranboy, Samux, Şəmkir rayonları və Gəncə şəhəri ərazisinə mərmilərin 

düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 40 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş çağırışlar əsasında agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Ağgöl, Qaraxanlı, Cəfərbəyli, 

Kürdlər, Afşar, Qaradolaq, Yeni Qaradolaq, Yuxarı Qiyaməddinli kəndləri və Hindarx qəsəbəsi, Bərdə 

rayonunun Şahvəlilər, Məmmədli, Nazarlı kəndləri, Füzuli rayonunun Alıxanlı kəndi, Goranboy rayonunun 

Tapqaraqoyunlu kəndi, Samux rayonunun Lək kəndi, Şəmkir rayonunun “Mayıs” bağı adlanan ərazisində 

və Gəncə şəhərinin ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 19 operativ və 

təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. 

Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd dron, 1 ədəd bombacıq, 1 ədəd hərbi 

məqsədlər üçün istifadə olunan meteroloji radiopelenqator və 14 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar 

olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 1 ədəd bombacıq, 1 ədəd dron zərərsizləşdirilib, 1 ədəd dron 

isə işarələnib və növbəti iş günü partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilib, mina 

təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 2028 nəfər mülki şəxs arasında mina 

təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi növbəti dəfə yalan məlumat yayıb 

 

[01:26] 18.10.2020  

 

Azərbaycan hərbçilərinin guya mühasirəyə düşməsi barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbər 

yalan və dezinformasiyadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat 

yayıb. 

Bildirilir ki, həqiqətdə real vəziyyət tam fərqlidir. Bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyü 

Azərbaycan Ordusunun tərəfindədir. 
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Azərbaycan və Rusiya XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub 

 

[00:14] 18.10.2020  

 

Oktyabrın 17-də Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin təşəbbüsü ilə Ceyhun Bayramov və Rusiyanın 

Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir Ceyhun 

Bayramov rusiyalı həmkarına Azərbaycanın Gəncə şəhərinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

humanitar atəşkəsdən sonra ikinci dəfə mənfur raket hücumunun həyata keçirildiyini bildirib. Raket 

atəşinin mülki əhali arasında ağır itkilərə səbəb olduğunu söyləyən nazir, bu müharibə cinayətinin 

məsuliyyətinin Ermənistan rəhbərliyinin üzərində olduğunu vurğulayıb. 

Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov hansı şəraitdə olursa olsun mülki şəxslərin tələfatının 

qəbuledilməz olduğunu bildirib. O, Moskva görüşü zamanı razılaşdırılmış humanitar atəşkəsə riayət 

edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə baza 

prinsipləri əsasında mahiyyət üzrə danışıqlara başlanılmasının zəruriliyi qeyd olunub. 
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17 oktyabr 

 
Mülki əhali arasında təbliğat-təşviqat işləri davam edir 

 

[23:58] 17.10.2020  

 

Əks-hücum əməliyyatları zamanı mənəvi-psixoloji təminat tədbirləri çərçivəsində keçirilən 

təbliğat-təşviqat işi davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ali Baş Komandan, 

Prezident İlham Əliyevin bu gün xalqa müraciətində Füzuli şəhərinin və ətraf bir neçə kəndin azad edilməsi 

xəbəri operativ şəkildə çap olunmuş bülletenlər və səyyar radioqovşaq vasitəsilə mülki sakinlərə çatdırılır. 

Hər gün cəbhədən gələn qələbə xəbərləri hər bir azərbaycanlını sevindirir. 

Keçirilən tədbirlər cəbhəboyu zonada yaşayan dinc sakinlər tərəfindən ruh yüksəkliyi ilə qarşılanır. 
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Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[23:37] 17.10.2020  

 

Oktyabrın 17-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyənin Xarici İşlər 

naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı 

zamanı nazirlər bölgədəki son vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın Gəncəni qəddarcasına raket atəşinə tutmasını beynəlxalq 

humanitar hüququn və Cenevrə konvensiyalarının kobud şəkildə pozulması, müharibə cinayəti və insanlıq 

əleyhinə cinayət olduğunu qeyd edib. 

Nazir Mövlud Çavuşoğlu Ermənistanın mülki şəxsləri hədəfə alınmasını şiddətlə qınayıb, həlak 

olanların ailələrinə və Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. 

Ceyhun Bayramov hər zaman Azərbaycanın yanında olduğu və beynəlxalq hüquqa əsaslanan haqlı 

mövqeyini dəstəklədiyi üçün qardaş Türkiyəyə təşəkkürünü bildirib. 
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Dövlət Komitəsi : Dünya ictimaiyyətindən azyaşlı körpələrin qətlinə münasibət bildirməsini tələb 

edirik 

 

[23:09] 17.10.2020 

 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycanın 

ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni növbəti dəfə raket atəşinə tutması nəticəsində zərər çəkən və həyatını 

itirən mülki vətəndaşlarla bağlı bəyanat yayılıb. 

Komitənin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bəyanatda deyilir: 

“Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc sakinlərini məqsədyönlü şəkildə hədəf seçərək 

mülki əhalini və yaşayış massivlərini növbəti dəfə raket atəşinə tutması bəşəriyyət əleyhinə yönəlmiş 

cinayətdir. 

Oktyabrın 17-də gecə saatlarında cəbhə bölgəsindən və münaqişə zonasından uzaqda yerləşən 

Gəncə şəhəri sayca üçüncü dəfə terrora məruz qalaraq ballistik raket atəşinə tutuldu. Bu terror nəticəsində 

3 azyaşlı uşaq, 4 qadın olmaqla 13 nəfər həyatını itirdi, 5-i azyaşlı və 20-i qadın olmaqla 48 nəfər ağır 

şəkildə yaralandı, 2 uşaq itkin düşdü. Qəhrəman Azərbaycan Ordusunun qarşısında dayana bilməyən 

Ermənistan rəhbərliyinin terror əməllərinin qurbanı olan əhali arasında qadın və uşaqların yer alması 

ermənilər tərəfindən tarixən törədilən qətliamların növbəti təzahürüdür. 

Sentyabrın 27-dən bu günədək Ermənistan silahlı qüvvələri təmas xətti boyunca Azərbaycan 

mövqelərini, eləcə də münaqişə zonasına daxil olmayan Azərbaycan şəhərlərini, yerli əhalinin 

məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrini və mülki obyektləri müxtəlif növ silahlarla intensiv şəkildə atəşə 

tutması nəticəsində, ümumilikdə 60 mülki şəxs həlak olub, 270 dinc sakin yaralanıb. 1704 yaşayış evi, 327 

mülki obyekt və 90 çoxmərtəbəli yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşüb. 

Bütün dünyanın gözü önündə baş verən, insanlığa qarşı barbarlıq və vəhşiliyi açıq şəkildə əks 

etdirən bu hadisələrə və azərbaycanlılara qarşı yönəlmiş müharibə cinayətinə dünya birliyinin hələ də səssiz 

qalması Azərbaycan xalqı olaraq bizi narahat edir. Beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini, 

o cümlədən elan olunmuş humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozan Ermənistan rəhbərliyi törətdiyi 

cinayətlərə görə tam məsuliyyət daşıyaraq layiqli cəzasını almalı, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında cavab 

verməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi olaraq bu 

müharibədən əziyyət çəkən ailələrin, uşaq və qadınların, vəziyyətini xüsusi diqqət mərkəzində saxlamaqla, 

digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən həmkar dövlət qurumlarına, eləcə də aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara 

üzümüzü tutaraq bu müharibə cinayətinin nəticələrinə biganə qalmamağa çağırırıq. Bütün dünya 

ictimaiyyətindən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini yerinə 

yetirməyən, BMT Baş Assambleyasının 2006 və 2008-ci illərdə qəbul olunmuş “Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələrinə, BMT-nin “Uşaq Hüquqları haqqında” Konvensiyasına, 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının “Silahlı münaqişələr zamanı uşaqların qorunması tədbirləri haqqında” 2427 

qətnaməsinə məhəl qoymayan Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisini namərdcəsinə hədəf seçməsinə 

son qoyulması istiqamətində təxirəsalınmaz addımlar atmağa çağırır, zərərçəkən ailələrin, hüquqları 

pozulan qadınların, azyaşlı körpələrin qətlinə münasibət bildirməsini tələb edirik. 

#StopArmenianAggression 

#DontBelieveArmenia 

#PrayforGanja 

#StopArmenianOccupation 

#StopKillingCivilians”. 
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Azərbaycan və Ermənistan müvəqqəti humanitar atəşkəsə razılıq verib 

 

[22:45] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası oktyabrın 18-i yerli vaxtla saat 00:00-dan 

etibarən müvəqqəti humanitar atəşkəsə razılıq verib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu qərar ATƏT-

in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrini təmsil edən Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa Respublikası və 

Rusiya Federasiyasının prezidentlərinin 2020-ci il 1 oktyabr, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 5 

oktyabr tarixli bəyanatlarına əsasən və 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixli Moskva bəyanatına uyğun olaraq 

qəbul edilib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2217 
 

Ermənistan ordusu ağ bayraq qaldırmaq ərəfəsində: Paşinyan Azərbaycanın diktə etdiyi şərtləri 

qəbul edir 

 

[21:18] 17.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhəboyu növbəti təxribatından sonra 

Azərbaycan Ordusunun başlatdığı əks-hücum əməliyyatları 21 gündür davam edir. Ötən müddət ərzində 

düşmənə ciddi sarsıdıcı zərbə vuran Azərbaycan Ordusu onu müxtəlif istiqamətlərdə geri çəkilməyə məcbur 

edib. Hərbi əməliyyatlar dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxminən 2 milyard dollar dəyəri olan 

hərbi texnikası, silah-sursatı məhv edilib və ya qənimət götürülüb. 

Bu günlərdə ard-arda cəbhədən gələn qələbə xəbərləri xalqımızı daha da ruhlandırır və Ordumuzun 

döyüş əzmini daha da artırır. Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndinin, Cəbrayıl rayonunun mərkəzinin və 

kəndlərinin, Hadrut qəsəbəsinin, Xocavənd rayonunun kəndlərinin işğaldan azad edilməsi böyük 

qələbəmizin ilk addımları hesab oluna bilər. 

Erməni ictimaiyyətində “qalib ordu” obrazı 

yaratmaq cəhdləri iflasa uğradı 

Ötən 20 gün ərzində Ermənistan hakimiyyəti döyüş meydanındakı məğlubiyyətini etiraf etmək 

istəmir, əksinə, yalan məlumatlarla erməni ictimaiyyətində “qalib ordu” obrazı yaratmağa çalışırdı. Lakin 

bununla belə, Paşinyanın müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına ünvanladığı müraciətlər, onlara 

ard-arda zənglər edərək yardım dilənməsi, erməni lobbisinə edilən müraciətlər deməyə əsas verirdi ki, onun 

özü də yalanlarının ömrünün uzun olmayacağını dərk edir. Atəşkəs üçün dəfələrlə Rusiya Prezidentinə 

müraciət edən Paşinyan danışıqlara hazır olduğunu açıq şəkildə bildirərək, bir növ döyüşlərdə qalib gələ 

bilməyəcəklərini etiraf etdi. Moskva görüşündən sonra əldə edilən razılaşmaya əsasən oktyabrın 10-da saat 

12:00-da etibarən humanitar atəşkəs təmin edilməli idi. Lakin Ermənistan humanitar atəşkəsin ilk 

dəqiqələrindən artıq “ənənə” halı almış davranışına “sadiq” qaldı. Müxtəlif bölgələrimizi atəşə tutaraq bir 

daha beynəlxalq razılaşmaların onlar üçün heç bir önəm daşımadığını göstərdi. Azərbaycan Prezidentinin 

Ermənistana verdiyi son şansı dəyərləndirmək iqtidarında olmayan Ermənistanın bu addımının əsas səbəbi 

isə çox sadədir: düşmən qüvvələri cəmləşdirib işğaldan azad edilmiş ərazilərimizi yenidən ələ keçirmək 

niyyətində idi. Lakin Ordumuzun ayıq-sayıqlığı, peşəkarlığı sayəsində düşmən ağır itkilər verərək geri 

çəkildi. Ordumuzla mübarizə meydanında açıq-aşkar məğlub olduğunu görən Ermənistanın siyasi-hərbi 

rəhbərliyi dinc sakinlərimizi, yaşayış məntəqələrimizi daha intensiv şəkildə atəş altında saxlamağa başladı. 

Oktyabrın 11-də gecə saatlarında Gəncəyə atılan raket zərbələri nəticəsində 10 dinc sakin həlak oldu, 

həmçinin 30-dan çox Gəncə sakini yaralandı. Ordumuzun cavabı isə yenə də döyüş meydanından gəldi, 

Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd rayonlarının kəndləri ard-arda işğaldan azad edildi. Ermənistan Ordusunun 

yüksək rütbəli zabitlərinin, çoxlu sayda canlı qüvvəsinin, hərbi texnikasının məhv edilməsi ilə düşmənin 

silahlı qüvvələrində başlanan pərakəndəlik, fərarilik halları əlbəttə ki, Azərbaycan Ordusuna döyüşlərdə 

mütləq üstünlük qazandırdı. 

Bütün ehtiyatları tükənən Ermənistan 

ordusu ağ bayraq qaldırmaq ərəfəsindədir 

Bütün baş verənlər fonunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin rəhbərliyi nəhayət ordunun 

mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur olduğunu ifadə etdi. Həmçinin Paşinyan bir daha dünya ermənilərinə 

müraciət edərək onlara döyüşlərdə iştirak etmək üçün çağırış etdi. Bunun ardınca son bir il ərzində ordudan 

tərxis olunmuşlar da hərbi komissarlıqlara çağırıldılar. Proseslərın davamlı hal alması düşmən düşərgədəki 

vəziyyətin acınacaqlı olduğunu açıq-aydın göstərir. Bütün bunlar bizə suda boğulanın saman çöpündən 

yapışmasını xatırladır. 

Bir neçə gün əvvəl isə qondarma rejimin rəhbərliyi daha gülünc bir addım atmağa məcbur oldu. 

Aralarında ahılların da olduğu birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları da döyüşlərə məcburi şəkildə 

cəlb olundu. Əlbəttə ki, ön xəttə peşəkar Ordumuza qarşı bu cür yaşlı döyüşçülərin vuruşaraq hansısa uğur 

qazanmaq imkanı sıfıra bərabərdir. 

Bundan əlavə, düşmən ordunun düşərgəsindən yayılan videogörüntülərdən də aydın şəkildə 

müşahidə olunur ki, erməni əsgərləri böyük sarsıntı içindədirlər və məcburi şəkildə döyüşürlər. Bir məqama 

da diqqət yetirmək yerinə düşər. Azərbaycan Ordusu tərəfindən azad edilən düşmən mövqelərindən yayılan 

görüntülərdə erməni əsgərlərinin mövqelərdən qaçmaması üçün onların ayaqlarının zəncirləndiyi faktı da 

artıq hər kəsə məlumdur. Yəni, erməni əsgəri də Azərbaycan torpağında ölmək istəmir. 
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Oktyabrın 17-də isə düşmən yenə Gəncə şəhərini raket atəşinə tutdu. Dinc sakinlər arasında ölən 

və yaralananlar oldu. Artıq ağlını itirmiş Paşinyan hökumətinin bu cinayətinin cavabı isə daha ağır oldu. 

Azərbaycan Prezidenti bu gün səhər saatlarında xalqa müraciət etdi, Ordumuzun əldə etdiyi uğurlardan 

danışdı və Füzuli şəhərinin və rayonun bir sıra kəndlərinin düşmən işğalından azad edildiyini elan etdi. 

Əlbəttə ki, bu, düşmənə ən layiqli cavab idi. Ali Baş Komandanın da qeyd etdiyi kimi, bizim məqsədimiz 

işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsidir və Ordumuz düşmənə layiqli cavabı döyüş meydanında 

verir. 

Müdafiə Nazirliyinin bu gün ərzində yaydığı videolardan da görünür ki, düşmənin son hərbi 

resursları və canlı qüvvəsi artıq darmadağın edilib. 

Bütün bunlar göstərir ki, rezervləri, imkanları tükənən Ermənistan ordusu artıq ağ bayraq qaldırmaq 

ərəfəsindədir. 

Paşinyanın reallıqla barışmaqdan 

başqa çıxış yolu qalmayıb 

“Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”, “Şuşada yallı getmək”, “Şuşada qondarma rejimin başçısına 

“andiçmə” mərasimi keçirmək” və s. Paşinyanın cılız təfəkkürünün məhsulu olan bütün bu təxribatların 

cavabı bu gün döyüş meydanında verilir. 

İqtisadi imkanları onsuz da məhdud olan Ermənistan döyüşlərdən sonra daha ciddi böhran 

vəziyyətinə düşüb. Ölkədəki ağır iqtisadi durum, sosial problemlər, döyüşlərdəki uğursuzluqlar 

Ermənistanda siyasi böhranı daha da dərinləşdirib. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarda isə artıq 

Ermənistanda valideynlərin hərbi komissarlıqların qarşısında toplaşaraq övladlarının döyüşlərə getməsinə 

etiraz etdikləri bildirilir. Valideynlər müxtəlif yollarla övladlarının döyüşlərdən yayındırmağa çalışırlar. 

Döyüş meydanında mövqeləri atıb qaçan erməni əsgərləri ölmək istəmədiklərini, hərbi təchizatın 

olmadığını deyirlər. 

Küçə yürüşləri ilə hakimiyyətə gələn Paşinyan artıq siyasi rəqiblərinin açıq-aşkar təzyiqləri ilə üz-

üzədir. Onlar Paşinyanı düzgün siyasət yürütməməkdə ittiham edirlər. Ermənistan hakimiyyəti belə 

məqamda yenidən beynəlxalq aləmdən kömək istəməyə başlayıb. Paşinyanın səsinin eşidilmədiyini görən 

bu ölkənin keçmiş prezidentləri də artıq yaranmış böhrandan çıxış yolu üçün beynəlxalq təşkilatlara 

müraciət ünvanlayırlar. 

Belə ağır vəziyyətdə Paşinyanın məğlubiyyətini etiraf edib danışıqlar prosesinə qatılmaqdan başqa 

seçimi yoxdur. Azərbaycan Prezidentinin danışıqların bərpası üçün irəli sürdüyü şərtlər də artıq hər kəsə 

məlumdur. Ermənistan baş nazirinin siyasi iradə göstərib bu şərtləri qəbul edəcəyi təqdirdə Azərbaycan 

döyüş meydanında qazandığı nailiyyətləri danışıqlar masasında davam etdirəcək. 

Artıq Paşinyanın müxtəlif vasitələrlə, ayrı-ayrı vasitəçilərin imkanlarından istifadə etməklə 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə təmas qurmağa çalışır. Yəni, Paşinyan Azərbaycanın diktə etdiyi 

şərtlərlə danışıqları bərpa etmək üçün müraciətlər edir. Ölkəsindəki ağır böhrandan çıxış yolunu işğal 

altında olan ərazilərimizi boşaltmaqda görür. Bu, həm də Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sülhə məcburetmə əməliyyatının məntiqi nəticəsidir. 

 

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 
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Kamran Əliyev: Ermənistan ordusunun təxribatları ilə bağlı müxtəlif faktlar üzrə 20-dən çox 

cinayət işi başlanıb 

 

[21:11] 17.10.2020  

 

Ermənistan ordusunun təxribatları ilə bağlı artıq müxtəlif faktlar üzrə 20-dən çox cinayət işi 

başlanıb. Hazırda lazım olan bütün sübutlar toplanılır və biz Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin məsuliyyətə 

cəlb olunması üçün müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edəcəyik. 

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Gəncədə Azərbaycandakı 

diplomatik korpusun rəhbərləri və hərbi attaşelər üçün təşkil edilən brifinqdə Azərbaycan Respublikasının 

Baş Prokuroru Kamran Əliyev deyib. 

K.Əliyev bildirib ki, Gəncənin bombalanması və dinc əhalinin raket atəşinə məruz qalması birbaşa 

Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin tapşırığı ilə həyata keçirilib. Onların məsuliyyətə cəlb olunmaları 

üçün bütün prosedur qaydalara uyğun olaraq həm daxili qanunvericiliyə, həm də beynəlxalq 

qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq sübutlar toplanır. Bunlar barədə müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə 

həm BMT-nin müvafiq tribunalının yaradılması ilə bağlı, eyni zamanda, İnsan Hüquqları üzrə Avropa 

Məhkəməsinə müraciət edilməsi ilə bağlı iddialar qaldırılacaq. 
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Avropa İttifaqı Gəncə şəhərinə mülki insanların həlak olması və yaralanması ilə nəticələnmiş 

hücumu pisləyib 

 

[20:33] 17.10.2020  

 

Avropa İttifaqı oktyabrın 17-də gecə Azərbaycanın Gəncə şəhərinə həyata keçirilmiş, mülki 

insanların həlak olması və yaralanması ilə nəticələnmiş hücumu pisləyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Avropa İttifaqının bununla bağlı açıqlamasında hər hansı tərəfin mülki 

şəxslərin və obyektlərin hədəfə alınmasına son qoymalı olduğu bildirilir. 

Qeyd olunur ki, oktyabrın 10-da əldə edilmiş atəşkəs razılaşmasına hörmət edilməlidir. 
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Konstitusiya Məhkəməsi bütün dünya ölkələrinın konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanlarına 

müraciət edib 

 

[20:23] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi bütün dünya ölkələrinın konstitusiya ədalət 

mühakiməsi orqanlarına müraciət ünvanlayıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

Müraciətdə deyilir: “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri ölkəmizin beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış dövlət sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin etmək, Ermənistan 

tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağı və yeddi ətraf rayonu azad etmək məqsədilə Azərbaycan 

ərazisində hərbi əməliyyatlar keçirir. 

Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində son həftələr ərzində bir sıra şəhər və 

yaşayış məntəqələri işğaldan azad edilib. Hərbi əməliyyatlar beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə tam 

uyğun olaraq aparılır. Azad edilmiş ərazilərin yerli əhalisinə hər cür yardım göstərilir. Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri Ermənistan ordusunun əsir düşmüş əsgərləri ilə Cenevrə Konvensiyalarının normalarına və əlavə 

protokollarına uyğun davranır. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində məğlubiyyətə uğradığını 

anlayan Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi qarşıdurmanın coğrafiyasını genişləndirmək məqsədilə 

müharibə bölgəsindən 60-100 kilometr məsafədə yerləşən Azərbaycan şəhərlərinə zərbələr endirməyə qərar 

verib. Son bir neçə gündə Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir, Tərtər, Bərdə, Ağcabədi və digər şəhər və 

rayonlarındakı mülki obyektlər, yaşayış binaları Ermənistan ərazisindən raket atəşinə məruz qalıb. 

Erməni tərəfinin təcavüzü çoxsaylı mülki şəxslərin ölümü ilə nəticələnib. Sentyabrın 27-dən 

oktyabrın 17-dək 60 mülki şəxs həlak olub, 271 nəfər yaralanıb. Ölənlər və yaralananlar arasında qadınlar, 

uşaqlar və qocalar var. Mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib. 

Bu hücumlar Ermənistan hökumətinin mülki əhaliyə qarşı apardığı terror və faşist siyasətinin 

növbəti təzahürüdür. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı 

törətdiyi cinayətlərə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyətini müəyyənləşdirib tədbirlər görməlidir. 

Biz dünyanın bütün konstitusiya nəzarəti orqanlarını, eləcə də bütün beynəlxalq təşkilatları 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin müharibə cinayətlərini qınamağa çağırırıq. Bəşəriyyətə qarşı 

yönələn bu cinayətlər haqqında məlumat dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmalıdır. 

Mütərəqqi beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistan rəhbərliyinin faşizm və terror siyasətinə açıq şəkildə 

“YOX” deməlidir”. 
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Ermənilərin Gəncəyə yenidən raket zərbəsi endirməsi Almaniya KİV-lərində 

 

[20:00] 17.10.2020  

 

Oktyabrın 16-dan 17-nə keçən gecə işğalçı Ermənistanın silahlı birləşmələrinin Gəncəni yenidən 

raket hücumuna tutması Almaniyanın nüfuzlu KİV-lərində geniş şəkildə işiqlandırılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, əsasən eyni məzmun daşıyan məqalələrdə xüsusi olaraq vurğulanır: 

“Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncəyə edilən raket hücumu nəticəsində ən azı 13 mülki vətəndaş 

həlak olub və 50-dən çox insan yaralanıb. Hücum mülki əhalinin qorunmasına dair Cenevrə 

Konvensiyasının müddəalarına ziddir”. 

  

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin “S-125” zenit raket kompleksi sıradan çıxarılıb 

 

[19:56] 17.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin “S-125” zenit-raket kompleksi sıradan çıxarılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri düşmənin hərbi texnikalarını məhv etməyə davam edir. 

 

AZƏRTAC 
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Türk Şurası: Ermənistan israrlı hücumlarını dayandırmalı, işğalçı qüvvələrini geri çəkməlidir 

 

[19:45] 17.10.2020  

 

Mülki əhalini bombalamaq beynəlxalq humanitar hüquqa qarşı çıxmaqdır. Türkdilli Dövlətlərin 

Əməkdaşlıq Şurası Ermənistanın Gəncə şəhərinə ballistik raket zərbəsi endirməsini və azərbaycanlı mülki 

əhaliyə hücumlarını qınamaqdadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Türk Şurasının rəsmi internet səhifəsində yer alıb. Bildirilir 

ki, Ermənistan israrlı hücumlarını dayandırmalı, işğalçı qüvvələrini geri çəkməlidir. 

Paylaşıma Gəncədə törədilən erməni terrorunun acı izlərini əks etdirən fotolar da əlavə olunub. 

  

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib 

 

[19:37] 17.10.2020  

 

Cəbhənin Ağdərə-Ağdam istiqamətində gedən döyüşlər zamanı bölmələrimizin mövqelərini atəşə 

tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 1 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv 

edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Mehriban Əliyeva: Gəncə Azərbaycanın döyünən ürəyidir və heç kəs heç vaxt onun sakinlərinin 

məğrur ruhunu sındıra bilməz! 

 

[19:26] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Ermənistanın Gəncədə 

törətdiyi terror aktı ilə bağlı rəsmi “Instagram” səhifəsində daha bir paylaşım edib. AZƏRTAC paylaşımı 

təqdim edir. 

Bu gecə erməni təcavüzkarları Gəncəyə xaincəsinə hücum ediblər. 

Niyyət sadə və eyni zamanda, dəhşətlidir – mümkün qədər çoxsaylı dinc sakinləri məhv etmək, 

panika yaratmaq, Azərbaycan xalqını qorxutmaq. 

Lakin təcavüzkar heç vaxt öz çirkin məqsədlərinə nail olmayacaq. Bu şanlı şəhərin sakinləri ruhən 

çox güclüdürlər! Gəncə - Nizamidir, Məhsətidir, Vazehdir! Lakin Gəncə təkcə Azərbaycanın mədəni irsi 

deyil. 

Gəncə - qədim dövlətçiliyimizin beşiyidir. 

Bu, sarsılmaz dözüm, mərdlik və igidlik rəmzidir! 

Gəncə Cavadxanın yurdudur. Bu şəhər Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin müstəqilliyi uğrunda 

sona qədər vuruşmuş şəhərdir. 

Gəncə Azərbaycanın döyünən ürəyidir və heç kəs heç vaxt onun sakinlərinin məğrur ruhunu sındıra 

bilməz! 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu ilə əlaqədar Ukrayna, Belarus və Moldova KİV-lərinə 

bəyanat ünvanlanıb 

 

19:13] 17.10.2020 [ 

 

AZƏRTAC-ın Ukrayna, Belarus və Moldova üzrə xüsusi müxbiri Emil Hüseynli Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin cəbhə zonasından uzaqda yerləşən, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin 

mərkəzi hissəsindəki yaşayış binalarını oktyabrın 17-nə keçən gecə növbəti dəfə raket atəşinə tutması ilə 

əlaqədar Ukrayna, Belarus və Moldova KİV-lərinə bəyanat ünvanlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 40-a yaxın informasiya agentliyinə, portal və qəzetə ünvanlanan 

bəyanatda işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il 

Cenevrə konvensiyalarını və onların Əlavə protokollarını, razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejiminin 

tələblərini pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini raket atəşinə 

tutmaqda davam etdiyi qeyd olunub. 

Vurğulanıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 17-də gecə saat 1 radələrində cəbhə 

zonasından uzaqda yerləşən, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncənin mərkəzi hissəsini raket atəşinə 

tutması nəticəsində ilkin məlumata görə, 13 nəfər həlak olub, 45-dən çox insan yaralanıb, çoxsaylı mülki 

infrastruktur obyektinə, nəqliyyat vasitəsinə külli miqdarda ziyan dəyib. Ölənlərdən 3-ü azyaşlı uşaq, 4-ü 

qadındır. 

Sentyabrın 27-dən bu günə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrini ağır artilleriyadan və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 60 mülki şəxs həlak olub, 

270 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistan ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 

1704 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 327 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Bəyanatın sonunda Ukrayna, Belarus və Moldova KİV-lərinin Ermənistanın terrorçu siyasətini 

obyektiv işıqlandırmağa və Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etməyə çağırılıb. 

Media nümayəndələrinə, həmçinin Gəncənin raket atəşinə tutulması ilə bağlı fotolar da təqdim 

olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Terroru dövlət siyasətinə çevirən Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi törətdiyi müharibə 

cinayətlərinə görə ədalət mühakiməsinə cəlb edilməlidir 

 

[19:02] 17.10.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Gəncədə törədilən qanlı terror aktı ilə bağlı 30 

beynəlxalq və regional təşkilata müraciət ünvanlayıb 

Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq, eləcə də 

oktyabrın 10-da Moskvada qəbul olunmuş humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq mülki insanların 

məqsədli şəkildə öldürülməsi müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayətdir. Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyi bu cinayətlərə görə tam məsuliyyət daşıyır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların BMT-yə, 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə, Qoşulmama Hərəkatına, NATO-ya, ATƏT-ə, Avropa 

İttifaqına, Avropa Şurasına, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına, ATƏT Parlament 

Assambleyasına, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə, ümumilikdə 30 beynəlxalq və regional 

təşkilata Ermənistanın oktyabrın 17-də Gəncədə törətdiyi növbəti terror aktı ilə bağlı ünvanladığı 

müraciətdə yer alıb. 

Müraciətdə Ermənistanın son 30 ildə çox ciddi şəkildə silahlanmasının bölgə və beynəlxalq 

təhlükəsizliyi ciddi təhdid etdiyi diqqətə çatdırılır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd 

qətnaməsinin 27 ildir kağız üzərində qaldığı vurğulanır. Bildirilir ki, bu qətnamənin şərtlərinə əməl etməyən 

Ermənistan militarist siyasət həyata keçirir və Azərbaycanın yeni ərazilərini işğal etməyə çalışır, atəşkəs 

razılaşmasını kobud şəkildə pozur, mülki əhaliyə qarşı hücumlar edir. Bu il sentyabrın 27-də Ermənistan 

ordusu işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağda Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara 

başlayıb. Azərbaycanın böyük şəhərləri, mülki sənaye obyektləri ən müasir raketlərlə atəşə tutulub. 

Ermənistanın silahlı qüvvələri sentyabrın 27-dən oktyabrın 17-dək döyüş bölgələrindən kənarda 

yerləşən Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini, digər yaşayış məntəqələrini mütəmadi olaraq raket atəşinə 

tutaraq mülki əhaliyə qarşı müharibə cinayətləri törədib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə oktyabrın 10-da 

humanitar atəşkəs razılaşmasını da kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ikinci 

böyük şəhəri olan Gəncəni bir neçə dəfə “Elbrus” ballistik raketlərlə bombalayıb. Oktyabrın 17-də gecə 

saatlarında Gəncəyə edilən növbəti qəddar hücum nəticəsində 13 mülki şəxs, o cümlədən 2 uşaq həyatını 

itirib, 45-dən çox insan ağır yaralanıb. Dinc əhaliyə qarşı törədilən bu amansızlıqlar müharibə cinayətidir 

və buna beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymət verilməlidir. 

Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi terror aktını qətiyyətlə qınayan siyasi partiyalar 

terrorçu dövlətin cəzalandırılmasını tələb edirlər. Bildirirlər ki, Vətən müharibəsində Azərbaycan 

Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasəti qətiyyətlə dəstəkləyirlər. 

Müraciətdə qeyd olunur ki, mülki insanların məqsədli şəkildə öldürülməsi müharibə cinayəti və 

insanlıq əleyhinə cinayətdir. Bu cinayətlərin bütün məsuliyyəti Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin 

üzərinə düşür. 

Siyasi partiyalar beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş bu 

qeyri-insani hücumlarına göz yummağa çağırır və tələb edirlər ki, Ermənistana silah satan dövlətlər 

Azərbaycan şəhərlərinin və rayonlarının bombalanması nəticəsində qadınlara, uşaqlara və körpələrə qarşı 

törədilən cinayətlərə ortaq olmamaq üçün silah satışını dərhal dayandırmalıdır. Terroru dövlət siyasətinə 

çevirən Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi törətdiyi cinayətlərə görə ədalət mühakiməsinə cəlb 

edilməlidir. 

Müraciət Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiya tərəfindən imzalanıb. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin “Tor-M2KM” zenit-raket kompleksləri məhv edilib 

 

[18:24] 17.10.2020  

 

Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlər zamanı son iki gündə Ermənistan silahlı qüvvələrinə 

məxsus 3 ədəd “Tor-M2KM” zenit-raket kompleksi dəqiq zərbə ilə məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Ermənistan ordusunun yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində Ağcabədi rayon sakini 

xəsarət alıb 

 

[17:32] 17.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam 

etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 17-də saat 16 

radələrində düşmən tərəfin silahlı birləşmələri tərəfindən Ağcabədi rayonunun müxtəlif istiqamətlərdən 

intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulması nəticəsində Arazbar kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü 

Hacıyev Orxan Nizami oğlu yaşadığı evin həyətinə top mərmisinin düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli 

bədən xəsarətləri alıb. Evə isə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusuna məxsus növbəti zirehli texnika məhv edilib 

 

[17:08] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənə məxsus növbəti zirehli texnikanı məhv edərək sıradan 

çıxarıblar. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2232 
 

Rusiyalı ekspert: Yerevan gecə vaxtı Azərbaycanın dinc əhalisinə terror hücumu edib 

 

[16:45] 17.10.2020  

 

Yerevan gecə vaxtı Azərbaycanın dinc əhalisinə terror hücumu edib. Dünya birliyi Gəncə şəhərinə 

alçaqcasına vurulmuş növbəti zərbəni cavabsız qoymamalıdır. Uşaqlar, qocalar, qadınlar həlak olub... Buna 

görə hiddəti bildirmək üçün söz tapmaq olmur... Paşinyan rejiminin təqsiri üzündən bu region tammiqyaslı 

müharibəyə cəlb edilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, beynəlxalq münaqişələr üzrə rusiyalı ekspert Yevgeni Mixaylov bu 

fikirləri özünün “Facebook” səhifəsində şərh edib. 

Y.Mixaylov öz videomüraciətində daha sonra xatırladıb ki, Azərbaycan özünün işğal olunmuş 

ərazilərinin azad edilməsi uğrunda mübarizə aparır. Ekspert əmin olduğunu bildirib ki, bu ölkə öz 

torpaqlarını geri qaytaracaq. Y.Mixaylov deyib: “Erməni qoşunları bütün cəbhələrdə itki verir və geri 

çəkilir. Ermənistan qisas almaq məqsədilə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə növbəti dəfə 

raket zərbələri endirib. Özü də gecə vaxtı, alçaqcasına. Uşaqlar, qadınlar, adi mülki əhali həlak olub. Buna 

heç vəchlə haqq qazandırmaq olmaz”. 

Ekspert əmindir ki, Yerevan qəsdən öz ərazisinə cavab zərbəsi endirməyə təhrik edir, istəyir ki, 

KTMT qüvvələri hərbi əməliyyatlara qoşulsun. O deyib: “Bu təşkilata daxil olan ölkələr Ermənistanın guya 

təcavüzkardan müdafiə olunmasına kömək etməli olacaqlar. Mənim fikrimcə, indiki vəziyyət erməni 

hərbçilərinin düşündüyü kimi deyil. Siz dinc əhaliyə zərbələr endirərkən cavab zərbəsi gözləməlisiniz. 

KTMT-nin buna mane olacağına şübhə edirəm”. 

Yevgeni Mixaylov sonda deyib: “Vəziyyət çox mürəkkəbdir. Yerevan açıq-aydın terror fəaliyyəti 

ilə məşğul olur. Sonra nə olacaq və necə olacaq – bunu zaman göstərər. İndi isə gördüyümüz budur ki, 

Yerevan, ilk növbədə, dinc əhaliyə zərbə vurur. Üstəlik, əvvəllər – 1990-cı illərdə olduğu kimi, birinci 

növbədə, dinc əhali məhv edilir. O vaxt, Dağlıq Qarabağda ilk hərbi əməliyyatlar zamanı, insanların başları 

kəsilir, onları diri-diri yandırırdılar. Təkcə Xocalı soyqırımını xatırlamaq kifayətdir. İndiyə qədər bu 

soyqırımına heç kəs lazımınca qiymət verməyib. Yalnız ayrı-ayrı dövlət xadimləri bununla əlaqədar öz 

mövqelərini bildiriblər. Mənim fikrimcə, dünya birliyi bu vəziyyətdən müəyyən nəticələr çıxarmalı, 

Ermənistan dövlətinin rəhbərlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməli və sonda Nikol Paşinyanı və 

ətrafındakıları Haaqa Tribunalına cəlb etməlidir”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanla bəzi ölkələr arasında hökumətlərarası komissiyaların həmsədrləri Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı təxribatı barədə məlumatlandırılıb 

 

[16:25] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, Azərbaycanla Rusiya, İran və Çin arasında 

hökumətlərarası komissiyaların Azərbaycan tərəfindən həmsədri Şahin Mustafayev komissiyaların qarşı 

tərəflərdən həmsədrlərinə məktublar ünvanlayıb. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Baş Nazirin müavini 

məktublarda Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təxribatı barədə məlumat verib. Qeyd edib 

ki, sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya 

qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində xeyli sayda mülki şəxslər həlak olub və 

yaralanıb, yaşayış binaları, mülki və digər obyektlər dağıdılıb. 

Azərbaycan Ordusunun təcavüzün qarşısını almaq, mülki əhalini qorumaq və Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü bərpa etmək üçün əks-hücum tədbirləri görməyə məcbur qalması diqqətə çatdırılıb. Baş 

Nazirin müavini xüsusi olaraq vurğulayıb ki, əməliyyatlar Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədləri daxilində aparılır və Azərbaycan öz ərazilərində özünü müdafiə edir. 

Baş Nazirin müavini Ermənistan silahlı qüvvələrinin gecə saatlarında Gəncə şəhərindəki yaşayış 

binalarına “SCUD” ballistik raketlərdən zərbələr endirərək xeyli sayda tələfat törətdiyini qeyd edərək, 

bunun hərbi cinayət olduğunu deyib. Nəhəng su anbarı və elektrik stansiyasının yerləşdiyi Mingəçevir 

şəhərinin də raket zərbələrinə məruz qalması vurğulanıb. 

Adıçəkilən ölkələrin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatını, 

dinc əhalimizə qarşı hərbi cinayətlərini və vəhşiliklərini pisləyəcəklərinə əminlik ifadə olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin Gəncəyə xain hücumu: Terror aktları gəncəliləri, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqını 

qorxuda bilməz 

 

[16:17] 17.10.2020  

 

Oktyabrın 17-də gecə saatlarında bütün dünya Ermənistan silahlı qüvvələrinin, Paşinyan rejiminin 

növbəti terror aktının şahidi oldu. İkinci ən böyük şəhərimiz olan Gəncə gecə saat 01:00 radələrində xain 

düşmənin raket hücumuna məruz qaldı. Cəbhə zonasından kənarda yerləşən Gəncənin raket atəşinə 

tutulması nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 50-dən artıq şəxs yaralanıb, çoxsaylı mülki infrastruktur 

obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. İnsanların sıx məskunlaşdığı, heç bir hərbi 

obyektin yerləşmədiyi əraziyə raketlərin atılması əlbəttə ki, cinayətdir, terror aktıdır. 

Gecə saatlarında evində yatan dinc sakinlərin, o cümlədən körpələrin, yaşlıların Paşinyanın əmri 

ilə qətlə yetirilməsinin məqsədi barədə kifayət qədər məlumat verilib. Təbii ki, əsas məqsəd döyüş 

meydanındakı uğursuzluqları ört-basdır etməkdir. Hər kəs Ermənistanın iqtisadi cəhətdən tənəzzülə 

uğradığını, bu ölkənin əhalisinin maddi vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu bilir. Azərbaycanlılara qarşı 

törədilən bu terror aktları isə düşmənin mənəvi cəhətdən də kasad olduğunu bir daha bütün dünyaya 

göstərdi. 

Dinc sakinlərə atəş açmağı uzun illərdir özünə rəva bilən Ermənistan ordusu bu gün aciz 

durumdadır. Böyük iqtisadi qüdrətə malik Azərbaycan dövləti və onun şanlı Ordusu düşmənin dərsini 

döyüş meydanında verir, onu silahını atıb qaçmağa vadar edir. 

Gecə radələrində düşmənin törətdiyi bu vandal aktının cavabı isə dərhal verildi. Azərbaycan 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev oktyabrın 17-də səhər saatlarında xalqa 

müraciət etdi, dövlətimizin başçısı müraciətində düşmənə döyüş meydanında layiqli cavab verdiyimizi 

vurğuladı və Füzuli şəhərinin, rayonun bir sıra kəndlərinin işğaldan azad olunduğunu elan etdi. Bu, 

Ermənistana, onun rəhbərliyinin törətdiyi cinayətlərə ən tutarlı cavab oldu. Ardınca isə Azərbaycan 

Respublikası Müdafiə Nazirliyi döyüş meydanında düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsinin və hərbi 

texnikalarının məhv edilməsi anlarını əks etdirən videogörüntüləri yaydı. Bu görüntülər də Gəncə terroru 

qurbanlarının qanının yerdə qalmadığını bir daha əyani şəkildə göstərir. 

Xalqımız isə düşmənin heç bir təxribatından qorxmur və mərd-mərdanə şəkildə ədalətli 

mübarizəsini davam etdirir. Gəncə əhalisi də düşmənin heç bir təxribatından çəkinmir, nikbindir, 

torpaqlarımızın azad olunması uğrunda aparılan hərbi əməliyyatların məntiqi sonluğadək davam 

etdirilməsini istəyir və tələb edir. “Bu cür terror aktları biz gəncəliləri, Azərbaycan xalqını qorxuda bilməz. 

Cənab Ali Baş Komandan biz Sizi dəstəkləyirik. Hər an Sizin əmirinizlə döyüşə hazırıq. Qarabağ 

Azərbaycandır”. Bu fikirləri Gəncədə törədilən terror aktı nəticəsində zərər görmüş Gəncə sakini söyləyir. 

Bu gün bu sözləri nəinki gəncəlilər, bütün Azərbaycan xalqı söyləyir. Hər kəs həmrəydir, hər kəs 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə Ordumuza öz dəstəyini etmək üçün 

fürsət axtarır: könüllü şəkildə Ordumuzun sıralarına yazılanlar, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianələr 

edənlər və s. 

Əlbəttə ki, hər birimiz bu günlərdə tam fərqli, qeyri-adi günlər yaşayırıq. Ali Baş Komandan demək 

olar ki, hər gün xalqımıza yeni-yeni qələbə xəbərlərini çatdırır. Ordumuz hər gün işğaldan azad etdiyi 

torpaqlara üçrəngli bayrağımızı sancır. Azərbaycanda hər kəs əsgərlərimizlə nəfəs alır, onlar üçün nə isə 

etməyə çalışır. Bütün bunların fonunda düşmənin bu birliyi sarsıtmağa, uğurlarımıza kölgə salmağa 

istiqamətlənmiş cəhdləri, əlbəttə ki, iflasa məhkumdur. 

Humanizm prinsipinə hörmətsizlik nümayiş etdirən, beynəlxalq hüququ, qanunvericiliyi, Cenevrə 

konvensiyalarının tələblərini kobud şəkildə pozan Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayətlərə görə cavab 

verməlidir və verir. Ordumuz döyüş meydanında düşməni aciz vəziyyətə salıb və onu geri çəkilməyə 

məcbur edib. Əminik ki, bu gün Füzulinin işğaldan azad edilməsi xəbərini alan xalqımız artıq Şuşada, 

Kəlbəcərdə, Laçında, Xankəndidə və digər işğal altındakı torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağı dalğalanır 

xəbərlərini də bayram edəcək. Bu günlər uzaqda deyil. 

 

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 
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Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi RF XİN-ə etiraz notası göndərib 

 

[16:15] 17.10.2020  

 

Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasının deputatı Vitali Milonov Azərbaycanın 

beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlərini pozmaqla, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə qanunsuz 

səfər edib. Bununla əlaqədar Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi RF Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası 

göndərib. 

Səfirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, notada qeyd edilir ki, 2020-

ci il oktyabrın 16-da Vitali Milonov separatçı rejimin qondarma başçısı ilə görüş keçirib və Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ regionunda onsuz da gərgin olan vəziyyətin daha da kəskinləşməsinə yönəlmiş bir sıra 

təhrikçi bəyanatlarla çıxış edib. 

Notada daha sonra göstərilir ki, RF Dövlət Duması deputatının bu cür təxribatçı hərəkətləri Rusiya-

Azərbaycan münasibətlərinin pisləşməsinə yönəlib və həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm də Rusiyadakı 

çoxsaylı diasporun haqlı hiddətinə səbəb olub. 

  

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin yanacaq-sürtkü materialları və döyüş sursatı anbarları aviasiya zərbələri ilə darmadağın 

olunub  

 

[16:11] 17.10.2020  

 

Düşmənin yanacaq-sürtkü materialları və döyüş sursatı anbarları Azərbaycan Ordusunun aviasiya 

zərbələri ilə darmadağın edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Dinc vətəndaşların məqsədyönlü şəkildə hədəfə alınması 

insanlığa qarşı cinayətdir 

 

[15:47] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Ermənistanın Gəncəyə 

növbəti raket hücumu ilə bağlı rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, 

paylaşımda deyilir: 

"Nə dərəcədə insanlıqdan uzaq, yırtıcı olmalısan ki, şəhərin heç bir hərbi infrastrukturun olmadığı 

yaşayış məhəllələrinə gecə vaxtı, sakinlər yatarkən raket zərbələri endirilməsi barədə növbəti dəfə əmr 

verəsən? 

Bu gecə Gəncəyə xaincəsinə edilən hücum təkcə Ermənistan hakimiyyətinin faşist mahiyyətinə və 

onun prinsipsizliyinə dəlalət etmir, həm də təcavüzkarın Azərbaycan Ordusu qarşısında total acizliyinin 

təzahürüdür. 

Dinc vətəndaşların məqsədyönlü şəkildə hədəfə alınması insanlığa qarşı cinayətdir. Bu cinayətə 

laqeyd qalmaq isə onun iştirakçısına çevrilmək deməkdir! 

Bu faciə nəticəsində həlak olanların ailələrinə və doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm və 

bütün yaralıların tezliklə sağalmasını arzulayıram. 

Ulu Tanrı xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!". 

 

AZƏRTAC 
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AHİK Ermənistanın Gəncəyə hərbi təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara  

müraciət ünvanlayıb 

 

[15:46] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası erməni terrorçularının Gəncəyə növbəti hücumu 

ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

“2020-ci il 17 oktyabr gecə saat 01 radələrində Ermənistanın növbəti dəfə Azərbaycanın ikinci ən 

böyük şəhəri olan, münaqişə zonasından 80 kilometr aralıda yerləşən Gəncəyə, mülki əhalinin sıx yaşadığı 

əraziyə “SCUD”(Elbrus) tipli ballistik raketlə hücum etməsi nəticəsində 13 nəfər ölüb, 50-dən çox insan 

yaralanıb. Ölən və yaralananlar arasında azyaşlı uşaqlar, qadınlar və yaşlılar da var. 

Son iki həftə ərzində üçüncü dəfədir ki, Gəncə şəhəri Ermənistan tərəfindən şiddətli raket 

hücumuna məruz qalır. Nəzərinizə çatdıraq ki, indiyə kimi bu hücumlar nəticəsində Gəncədə 27 mülki şəxs 

həlak olub, 100-dən çox insan yaralanıb. 

Ermənistan hərbi və siyasi rəhbərliyinin qəsdən və məqsədyönlü şəkildə münaqişə zonasından çox 

uzaqda yerləşən, 500 minlik əhalisi olan Gəncə şəhərini bombalaması, böyük dağıdıcı gücə malik “SCUD” 

(Elbrus) kimi raketlərdən istifadə edərək günahsız dinc əhalini hədəfə alaraq öldürməsi XXI əsrin tarixində 

insanlıq əleyhinə törədilmiş ən qanlı müharibə cinayəti kimi yer alacaq. 

Ermənistanın bütün dünyanın gözü önündə törətdiyi bu vəhşilik, barbarlıq, terror aktı Azərbaycan 

ictimaiyyətini və eləcə də işçilərin hüquqlarını müdafiə edən bir təşkilat kimi bizi - Azərbaycan Həmkarlar 

İttifaqları Konfederasiyasını dərindən narahat edir. Bizi narahat edən təkcə bu deyildir, bizi ciddi şəkildə 

məyus edən, dünyada təcavüzkarı durdurmağa və cəzalandırmağa borclu olan, dünya birliyi tərəfindən 

məhz bunun üçün yaradılan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Gəncədə yaşanan insanlıq dramına, törədilən 

soyqırımına və müharibə cinayətlərinə hələ də səssiz qalmasıdır. 

BMT-nin nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq humanitar hüquqa görə ən azından bu 

əmri verən Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyi - Paşinyan və Tonoyan, əmri icra edən digər hərbiçilər 

hərbi cani elan olunmalı və onların dərhal tutularaq müvafiq qaydada cəzalandırılmaları üçün BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının prosedurları işə düşməlidir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın törətdiyi cinayətə bu dəfə də səssiz qalarsa, həmin 

qurumun təcavüzkar, mülki əhalinin qatili olan Ermənistan hərbi rəhbərliyinin tam müdafiəsi və törədilən 

beynəlxalq cinayətlərə haqq qazandırılması, bu cinayətlərə şərik olmaları anlamına gələcəkdir. Tarix isə 

bunu heç vaxt və heç kimə bağışlamayacaq! 

Ona görə də biz Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 1,5 milyon üzvü adından 

BMT Təhlükəsizlik Şurasından təcili toplanaraq, ilk növbədə, Ermənistanın insanlıq əleyhinə törətdiyi 

cinayəti qəti şəkildə pisləməsini, sahib olduğu mandatdan istifadə edərək Gəncənin bombalanması əmrini 

verən, çoxlu sayda mülki əhalinin ölümünə səbəb olan təcavüzkar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 

və müdafiə naziri David Tonoyanın sərt şəkildə cəzalandırılması üçün müvafiq addımlar atılmasını tələb 

edirik”. 
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Hikmət Hacıyev Türkiyə və Rusiyada akkreditə olunmuş aparıcı xarici KİV nümayəndələrinə 

mətbuat brifinqi verib 

 

[15:35] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyə və Rusiyada akkreditə olunmuş dünyanın aparıcı xarici KİV 

nümayəndələrinə (BBC, Nikkei, DPA, Deutsche Welle, Al Arabia, RAI, EFE, Reuters, Financial Times, 

ANSA, Al Jazeera, NBC, New York Times, NRK və s.) videoformatda mətbuat brifinqi verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev humanitar atəşkəsə əməl etməyən Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin beynəlxalq hüquqa zidd olan son təxribatları barədə geniş məlumat verib və 2020-ci il 

oktyabrın 17-də Gəncə şəhərinin SCUD/Elbrus əməliyyat-taktiki ballistik raketlər ilə hədəfə alındığını 

diqqətə çatdırıb. 

Prezidentin köməkçisi mülki şəxslərin və infrastrukturun Ermənistan tərəfindən davamlı olaraq 

bilərəkdən hədəfə alındığını söyləyib, Gəncədəki son təxribatlar nəticəsində 2-si uşaq olmaqla 13 nəfərin 

həlak olduğunu, 50-dən çox insanın yaralandığını və 2 uşağın itkin düşdüyünü təəssüflə bildirib. 

Ermənistanın Naxçıvanın Ordubad rayonuna da raketlə hücum etdiyini söyləyən Hikmət Hacıyev 

bununla rəsmi İrəvan tərəfindən müharibənin coğrafiyasının genişləndirilməsi istiqamətində davamlı 

cəhdlərin olduğunu xüsusilə vurğulayıb. 

Habelə, Prezidentin köməkçisi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq humanitar hüquqa 

ciddi əməl etdiyini və mülki şəxsləri müdafiə etmək üçün legitim hərbi hədəflərə qarşı adekvat tədbirlər 

görmək hüququnu özündə saxladığını söyləyib. 

Daha sonra H.Hacıyev jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. 
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Latviya Seyminin deputatı Gəncənin raket atəşinə tutulmasını pisləyib 

 

[15:30] 17.10.2020  

 

Ermənistan hərbi qüvvələrinin Azərbaycanın Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması dünya 

ictimaiyyətini narahat edir və ölkəmizin dostlarının hiddətinə səbəb olur. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Latviya 

Respublikası Seyminin Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə dostluq qrupunun sədri Romans Naudinş Milli 

Məclisin Latviya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvlərinə məktub ünvanlayıb. Həmin 

məktubda Gəncə şəhərinin raket atəşinə tutulması beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması və terror 

aktı qəti şəkildə pislənilir. 

Qeyd edilir ki, dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş bu cür zorakılığı 

qınamalıdır. Bu akt atəşkəs haqqında əldə edilmiş razılaşmadan sonra baş verib. Buna görə də bu hadisə ilə 

bağlı beynəlxalq səviyyədə istintaq tədbirləri aparılmalı və buna cavabdeh olan, yaşayış məntəqələrinin 

atəşə tutulması barədə əmr verən şəxslər müəyyən edilməlidir. 
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Prezident İlham Əliyev Hikmət Mirzəyevə general-leytenant ali hərbi rütbəsinin verilməsi 

haqqında Sərəncam imzalayıb 

 

[15:25] 17.10.2020  

 

General-mayor Hikmət Mirzəyevə general-leytenant ali hərbi rütbəsi verilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 17-də 

bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. 

Qeyd edək ki, Hikmət Mirzəyev Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanıdır. 
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Ceyhun Bayramov beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini və xarici dövlətlərdəki həmkarlarını 

Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə məlumatlandırıb 

 

[15:23] 17.10.2020  

 

Oktyabrın 17-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan 

Gəncənin növbəti dəfə raket atəşinə tutulması dinc əhalinin, mülki infrastrukturun hədəfə alınması ilə 

əlaqədar Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və xarici dövlətlərdəki 

həmkarları ilə əlaqə yaradıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ermənistan 

tərəfinin yenidən törətdiyi müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayət nəticəsində azərbaycanlı mülki 

əhali arasında çoxsaylı itkilərin və yaralıların olması ilə əlaqədar qarşı tərəfə məlumat verib. 

Şiddətlə qınadığımız bu qanlı cinayətin bütün məsuliyyətinin Ermənistanın üzərində olduğu qarşı 

tərəfin diqqətinə çatdırılıb. 
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Ermənistanın dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti bütün dünyanın gözü qarşısında 

davam edir 

 

17.10.2020 [15:11] 

 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 2020-ci il sentyabrın 27-dən bu günədək 15-dək dinc 

əhaliyə qarşı törədilmiş beynəlxalq cinayətlər onu təsdiq edir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik 

təmizləmə, soyqırımı və dövlət terrorizmi siyasəti 30 ildən artıqdır ki, bütün dünyanın gözü qarşısında 

davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket 

sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 60 nəfərə yaxın insan həlak olub, 300-ə qədər çox mülki insan 

yaralanıb. Bundan başqa, sentyabrın 11-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə zonasından xeyli kənarda 

yerləşən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi hissəsindəki çoxmənzilli yaşayış 

binasını gecə saatlarında raket atəşinə tutması nəticəsində 5-ü qadın olmaqla 10 nəfər həlak olub, 16 qadın, 

6-sı azyaşlı olmaqla 34 nəfər yaralanıb (onlardan 10 nəfəri məktəblidir). Ermənistanın silahlı qüvvələri 

beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının əsas 

norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı cinayət əməllərini 

törətməkdə davam edir. Oktyabrın 15-də təcavüzkar Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Tərtərdə dəfn 

mərasimi zamanı qəbiristanlığı atəşə tutması nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 4 nəfər xəsarət alıb. Oktyabrın 

17-də gecə saat 1-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində 52 dinc 

sakin xəsarət alıb, 13 nəfər həlak olub ki, onların arasında 4-ü qadın, 3-ü azyaşlı uşaqlar da var. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov bildirib. 

E.Əhmədov deyib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrdə Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir. BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının sənədlərində işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxması qeyd 

olunsa da, Ermənistanın açıq-aşkar işğalçılıq mövqeyi tutması nəticəsində bu qətnamələr indiyədək yerinə 

yetirilməyib. Bununla yanaşı, faşist ideologiyasına əsaslanan təcavüzkar siyasət, eləcə də münaqişənin həlli 

ilə bağlı Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən səsləndirilən fikirlər tarixi reallıqları, münaqişənin əsl 

mahiyyətini əks etdirmir. Məqsəd danışıqları imitasiya üçün aparmaq, yəni vaxt uzatmaqla işğalçılıq 

siyasətini davam etdirməkdir. 

Törətdiyi təxribatlara və terror aktlarına görə cəzasız qalan işğalçı ölkə iyulun 12-də Azərbaycan-

Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu ərazisində növbəti hərbi təxribat yaratdı. Bununla düşmən ictimai 

fikri ölkədaxili problemlərdən, eləcə də işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayondan 

yayındırmaqla yanaşı, açıq şəkildə işğalçılıq siyasətini davam etdirməyə hədəflənmişdi. Təbii ki, 

Ermənistan öz çirkin məqsədinə çatmaq üçün fürsət gözləyirdi. 

Bu il sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, 

o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi mövqelərimizi 

atəşə tutdular. Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

ordumuz təxribata cavab olaraq, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-

hücum əməliyyatına başladı. Müzəffər ordunuz düşmənin layiqli cavabını verir və xalqımız bütünlüklə Ali 

Baş Komandanın ətrafında səfərbərdir və öz Liderinə inanır. 

Professor vurğulayıb ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qüdrətli ordumuzun şanlı tarix yazması 

insanlarda böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. Azğın və xəyanətkar düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirilir, 

ərazilərimiz işğalçılardan təmizlənir. Cəbrayıl və Füzuli şəhərlərinin, eləcə də bir sıra yaşayış 

məntəqələrimizin işğalçılardan azad edilməsi, həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə strateji yüksəkliklərin ələ 

keçirilməsi xalqımıza böyük inam bəxş edib. 

“Ancaq biz nəyin şahidi oluruq? Son 19 gün ərzində, təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq nəinki yoxdur, 

dünya birliyi Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, dövlət 

terrorizmi və işğalçılıq siyasətini bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu qanlı terror hadisələrinə 

seyrçi mövqedən yanaşır, xüsusilə, onu sülhə məcbur etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul 

etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr əsasında qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxması 

tələbini qoymurlar. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev sentyabrın 27-dən bu günə 

qədər Ermənistanın hərbi potensialına sarsıdıcı zərbə vurulduğunu bildirib. Dövlət başçısının da qeyd etdiyi 
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kimi, Ermənistan bu qədər silah-sursatı, texnikanı necə əldə edə bilib. İqtisadi cəhətdən zəif bir ölkə 

Azərbaycan tərəfindən qənimət götürülən və dəyəri 2 milyard dollar olan texnikanı haradan alıb və ya bu 

silahı onlara kim verib?”, - deyə Elçin Əhmədov əlavə edib. 

Onun sözlərinə görə, Ermənistan bütün beynəlxalq hüquqi sənədləri, xüsusilə BMT 

Nizamnaməsinin I və II maddələrində, 1970-ci il 24 oktyabr tarixli beynəlxalq hüququn prinsipləri 

haqqında Bəyannamədə, eləcə də 1975-ci il 1 avqust tarixli ATƏM/ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında ifadə 

olunmuş beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini kobudcasına pozub. Beynəlxalq hüququn normalarının 

erməni sayaq təfsiri dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sərhədlərin pozulmasının qeyri-mümkünlüyü haqqında 

1990-cı il noyabrın 21-də qəbul edilmiş yeni Avropa üçün Paris Xartiyasına da tamamilə ziddir və 

qəbuledilməzdir. Bununla yanaşı, Ermənistan BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyasını 

ratifikasiya edib. Lakin buna baxmayaraq, uşaqlara qarşı zorakılıq əməlləri törətməkdən çəkinmir, istər 

müharibə, istərsə də atəşkəs zamanı öz çirkin niyyətlərini həyata keçirir. Ermənistanın Azərbaycan mülki 

əhalisinə və mülki obyektlərə birbaşa və qəsdən hücumları, beynəlxalq humanitar hüququn və insan 

haqlarının, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və ona 1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların 

hüquqlarının və İnsan hüquqlarının müdafiəsi, eləcə də fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanın ciddi 

şəkildə pozulmasıdır. 

E.Əhmədov deyib: “Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Ermənistanda hakimiyyət dəyişə 

bilər, amma bu ölkənin terrorçu və faşist mahiyyəti dəyişməz olaraq qalır, bunu hər kəs və bütün dünya 

bilməlidir. Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, dövlət 

terrorizmi, soyqırımı və işğalçılıq siyasəti 30 ildən artıqdır ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş 

verir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın faşist ideologiyası və terroru dövlət siyasətinə çevirməsi 

danılmaz faktlarla sübut edilir və uzun illərdir ki, bu, bütün hakimiyyətlər dövründə davam etdirilir. Ona 

görə də dünya birliyi ikili standartları kənara qoyub Ermənistana özünü cəzasızlıq şəraitində hiss etməsinə 

imkan verməməli, münaqişənin ədalətli həlli üçün BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, eləcə də BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələr əsasında təcavüzkarın açıq-aşkar anneksiya 

siyasətinə son qoyulması üçün təsirli tədbirlər görməli, eləcə də Ermənistan rəsmilərinin Azərbaycanın 

suverenliyi və ərazi bütövlüyünü kobud surətdə pozan hüquqazidd addımlarının qarşısını almalı və 

təcavüzkarı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər. Bu səbəbdən dünya birliyi Ermənistanın 

Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi beynəlxalq cinayətlərə laqeyd qalmamalı, bu ölkənin 

cinayətkar rəhbərliyi məsuliyyətə cəlb olunmalı və törətdiyi qəddar əməllərə görə cavab verməlidir. Əgər 

bunu beynəlxalq birlik etməyəcəksə, Azərbaycan özü cinayətkarları cəzalandıracaqdır”. 

O vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə beynəlxalq platformalarda Ermənistanın 

işğalçılıq siyasətini ifşa edərək təcavüzkarın faşist ideologiyası yürütdüyünü və terrorizmin dövlət 

səviyyəsində dəstəkləndiyini bütün dünyaya bəyan edib. Bu baxımdan, dövlətimizin BMT-nin 

Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini rəhbər tutub öz ərazilərini azad etmək hüququ var və bundan istifadə 

edərək uğurlu və genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir. Dövlətimizin başçısı birmənalı 

olaraq bildirib ki, Azərbaycanın işi haqq işidir və Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2246 
 

 
MN: Düşmən mövqelərinə raket-artilleriya zərbələri endirilib 

 

[14:52] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmən mövqelərinə raket-artilleriya zərbələrinin 

endirilməsini əks etdirən videogörüntülər paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistana məxsus növbəti taktiki PUA vurulub 

 

[14:33] 17.10.2020  

 

Oktyabrın 17-si gündüz saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri taktiki pilotsuz uçuş 

aparatı (PUA) vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki 

mövqelərimiz üzərində uçuşlar keçirməyə cəhd göstərib. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

düşmənin növbəti PUA-sı Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrimiz tərəfindən dərhal aşkar olunaraq 

məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Rumıniyanın aparıcı KİV-ləri Ermənistanın Gəncəyə raket hücumundan yazır 

 

[14:06] 17.10.2020  

 

Rumıniyanın aparıcı KİV-ləri, o cümlədən AGERPRES milli xəbər agentliyi, Dcnews xəbər 

portalı, ProTv televiziyası, Realitatea televiziyası, News24hours xəbər portalı, News.ro xəbər agentliyi, 

Hotnews xəbər portalı, MediaFax özəl xəbər agentliyi, Romania Tv televiziyası və digərləri AZƏRTAC-a 

istinadla Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəni növbəti dəfə 

raket atəşinə tutması, dinc sakinlər arasında ölən və yaralananların olması barədə geniş məlumatlar, şəkillər, 

videolar yayıblar. 

Bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin gecə saat 1 radələrində Gəncənin mərkəzi hissəsində 

yerləşən qəsəbəni raket atəşinə tutması nəticəsində 10-dan çox insan həlak olub, 40-dan artıq insan 

yaralanıb, mülki obyektlərə və infrastruktura ciddi ziyan dəyib. 

 

İqbal Hacıyev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Buxarest 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2249 
 

Ombudsman Gəncədə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirir 

 

[13:52] 17.10.2020  

 

Oktyabr ayının 17-də, gecə saat 01 radələrində Ermənistan növbəti dəfə müharibə cinayəti 

törədərək cəbhə bölgəsindən uzaq məsafədə yerləşən, əhalinin sıx məskunlaşdığı, Azərbaycanın ikinci 

böyük şəhəri Gəncəni raket atəşinə tutub. Qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə həyata keçirilmiş 

bu hücum çoxsaylı insan tələfatı və ciddi dağıntılarla nəticələnib. 

Bununla işğalçı Ermənistan 10 oktyabr 2020-ci il tarixdən saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş 

humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini təkrarən kobud şəkildə pozmaqla BMT Nizamnaməsinə, beynəlxalq 

hüququn ümumi norma və prinsiplərinə, o cümlədən beynəlxalq humanitar və insan hüquqları normalarına 

bir daha açıq hörmətsizlik nümayiş etdirir. 

Ombudsman Səbinə Əliyeva Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərində törətdiyi növbəti 

terror aktı nəticəsində baş vermiş insan tələfatı ilə əlaqədar insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasını 

təsdiq edən faktların və dəymiş zərərin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qiymətləndirilməsi və 

beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması məqsədi ilə Gəncə şəhərində faktaraşdırıcı missiya həyata 

keçirir. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, missiya 

çərçivəsində Səbinə Əliyeva həlak olmuş şəxslərin yaxınları, yaralanmış və zərərçəkmiş şəhər sakinləri ilə 

görüşüb, dağıdılmış yaşayış evlərinə və digər infrastruktur obyektlərinə baş çəkərək araşdırma aparıb. 

Ombudsman, həmçinin hər iki valideyni dağıntılar altında qalan və hazırda taleləri barədə məlumat 

olmayan yaralanmış uşağa da baş çəkib. Mövcud problemlərin yerində həll olunması ilə bağlı aidiyyəti 

qurumlarla birgə müvafiq tədbirlər görülüb. 

Ermənistanın bu dəfə də mülki obyektləri, uşaq, qadın, əlilliyi olan şəxslər və ahıl insanların da 

yaşadığı evləri qəsdən hədəfə alması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 13 nəfər həlak olub, 52 nəfər ağır 

dərəcəli xəsarətlər alıb, 2 uşağın taleyi barədə məlumat yoxdur. Dağıntılar altında qalanların xilasetmə 

tədbirləri davam etdirilir. 

Təcavüzkar Ermənistanın növbəti ağlasığmaz qəddarlığı Azərbaycanın dinc əhalisinə hədəflənmiş 

terror aktı, insanlıq əleyhinə yönəlmiş müharibə cinayəti kimi beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri 

tərəfindən kəskin şəkildə pislənməli, həmin cinayəti törədənlər beynəlxalq hüquqi məsuliyyətə cəlb 

olunaraq cəzalandırılmalıdır. Ermənistanın terror əməllərini dəstəkləyənlər bu hadisələrdən lazımi nəticə 

çıxarmalı, susqunluq nümayiş etdirməməlidirlər. 

Qeyd olunmalıdır ki, Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı törətdiyi bu vandalizmin beynəlxalq 

təşkilatların diqqətinə çatdırılması məqsədilə Ombudsman Səbinə Əliyeva tərəfindən beynəlxalq 

ictimaiyyətə növbəti bəyanat ünvanlanıb, faktaraşdırıcı missiyanın materialları əsasında hesabat 

hazırlanaraq beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə KİV-ləri Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətini geniş işıqlandırıb 

 

[13:25] 17.10.2020  

 

Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 17-də Azərbaycan xalqına müraciəti Türkiyə kütləvi 

informasiya vasitələri (KİV) tərəfindən geniş işıqlandırılıb. Bəzi telekanallar müraciəti canlı yayımla 

təqdim edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, 

Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndləri və Füzuli şəhərinin düşmən tapdağından azad 

olunması barədə verdiyi məlumat Türkiyə KİV-lərində sürətlə yayılıb. O cümlədən dövlətimizin başçısının 

fikirləri ayrıca xəbərlər kimi ictimaiyyətə çatdırılıb. 

Məlumatları Anadolu, İHA, DHA agentlikləri, TRT Haber, Haber Türk, TGRT, A Haber, Haber 

Global, CNN Türk telekanalları, “Akşam”, “Milliyyət”, “Sabah”, “Yeni çağ”, “Yeni akit” və s. qəzetləri, 

həmçinin bir sıra xəbər portalları yayıb. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayan ordumuz 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin xeyli sayda canlı qüvvəsini dəqiq atəşlə məhv edib  

 

[13:23] 17.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin xeyli sayda canlı qüvvəsi Azərbaycan Ordusunun dəqiq atəşi ilə 

məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

Düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq onun xeyli sayda canlı qüvvə və texnikasını məhv edən 

müzəffər Azərbaycan Ordusu şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayacağına dair verdiyi sözü yerinə yetirir. 

Mülki əhalini xaincəsinə hədəfə alan namərd düşmən bilməlidir ki, qəhrəman Azərbaycan əsgəri 

Ermənistan ordusunun axıtdığı qana görə ondan qisas alacaq və alır. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun Gəncəyə növbəti terror hücumu nəticəsində həlak olan 13 nəfərdən 3-ü 

azyaşlı, 4-ü qadındır 

 

[13:14] 17.10.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 17-də gecə saat 01 radələrində 

cəbhə zonasından kənarda yerləşən, Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin 

mərkəzi hissələrini raket atəşinə tutması nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 48 nəfər xəsarət alıb. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

həlak olmuş şəxslərdən 4-ü qadın, 3-ü isə azyaşlıdır. Xəsarət almış mülki şəxslərdən isə 20-si qadın, 5-i 

azyaşlıdır. Bundan başqa, 2 uşaq itkin düşüb. 

Xatırladaq ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 11-də gecə saat 02 radələrində Gəncəni 

atəşə tutması nəticəsində 5-i qadın olmaqla 10 nəfər həlak olub, 34 nəfər, o cümlədən 10 qadın və 9 uşaq 

isə xəsarət almışdı. 

Ümumiyyətlə, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi 

ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərdən 60 nəfər 

həlak olub, 270 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistanın ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket 

atəşi nəticəsində 1704 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 327 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri Gəncəyə gedirlər 

 

[13:06] 17.10.2020  

 

Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri Gəncəyə gedirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün "Twitter" 

səhifəsində bildirib. 

Hikmət Hacıyev yazıb: “Diplomatik korpus və hərbi attaşelərlə Gəncəyə gedirik. Qoy, beynəlxalq 

ictimaiyyət Ermənistanın mülki şəxslərə qarşı barbar əməllərini görsün. Ermənistan məsuliyyətindən qaça 

bilməz”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiya beynəlxalq və regional təşkilatlara müraciət 

ünvanlayıb 

 

[12:37] 17.10.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə, Qoşulmama Hərəkatına, Şimali Atlantika 

Müqaviləsi Təşkilatına (NATO), NATO Parlament Assambleyasına, Avropada Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT), Avropa İttifaqına, Avropa Şurasına, Avropa Şurasının Parlament 

Assambleyasına, ATƏT Parlament Assambleyasına, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə, 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə 

ixtisaslaşmış qurumuna (UNESCO) və Uşaq Fonduna (UNICEF), Ərəb Dövlətləri Liqasına, İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT), İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatına (ISESCO), Milli 

Demokratiya İnstitutuna, İnsan Hüquqları Beynəlxalq Cəmiyyətinə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, 

Ümumdünya İslam Konqresinə, Avronest Parlament Assambleyasına, Beynəlxalq Qaçqınlar Təşkilatına, 

“Human Rights Watch”, “Transparency International”, “Amnesty International”, Sərhədsiz Jurnalistlər və 

Sərhədsiz Həkimlər təşkilatlarına Ermənistanın 2020-ci il oktyabrın 17-də Gəncədə törətdiyi növbəti terror 

aktı ilə bağlı müraciət ünvanlayıb. AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

Müraciətdə deyilir: Sülhsevər dünya ictimaiyyətinin müharibəni bir vasitə kimi qəbul etməyən, 

mülki əhalinin, uşaqların və körpələrin öldürülməməsini tələb edən humanist insanların, dövlətlərin və 

beynəlxalq təşkilatların diqqətinə! 

Ermənistanın son 30 ildə çox ciddi şəkildə silahlanması bölgə və beynəlxalq təhlükəsizliyi ciddi 

şəkildə təhdid etmişdir. Bu silahlanma əsasən Azərbaycana qarşı yönəlmiş və yeni ərazilərin işğal edilməsi 

ilə bağlı olmuşdur. 

Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsas təminatçısı olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 

884 saylı qətnamələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən tam və 

qeyd-şərtsiz çıxarılmasının zəruriliyi açıq şəkildə tələb edilir. Bu qətnamələrdə Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkar addımlar qınanır, münaqişə tərəfi olmayan mülki şəxslər qorunur və ərazi 

əldə etmək üçün güc tətbiqinin yolverilməz olduğu vurğulanır. Eyni zamanda, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı qeyd olunur. 

Ermənistan 30 ildir bu qətnamənin şərtlərinə əməl etmir, militarist siyasət həyata keçirir və 

Azərbaycanın yeni ərazilərini işğal etməyə çalışır. 

Ermənistan 2016-cı ilin aprel ayında atəşkəsi pozaraq hərbi əməliyyatlara başlamış, mülki əhalinin 

yaşadığı qəsəbə və kəndləri ağır silahlardan bombalamışdır. 

Atəşkəs razılaşmasının şərtlərinə əməl etməyən, Azərbaycanın yeni ərazilərini işğal etməyi 

qarşısına məqsəd qoyan Ermənistan cari il iyulun 12-də Azərbaycan–Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu 

istiqamətində atəşkəsi pozaraq genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamış, Azərbaycan Ordusunun layiqli 

cavabından sonra geri çəkilməyə məcbur olmuşdur. 

2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusu işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağda 

Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamışdır. Bu zaman əsasən Azərbaycanın böyük 

şəhərləri, mülki sənaye obyektləri ən müasir raketlərlə bombalanmışdır. 

Ermənistanın silahlı qüvvələri 27 sentyabr – 17 oktyabr tarixləri arasında döyüş bölgələrindən 

kənarda yerləşən Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini, Abşeron, Xızı, Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, Zərdab, 

Goranboy, Göygöl, Tərtər, Yevlax yaşayış məntəqələrini mütəmadi olaraq raketlərlə atəşə tutmuş, mülki 

əhaliyə qarşı müharibə cinayətləri törətmişdir. 

Rusiyanın vasitəçiliyi ilə oktyabrın 10-da humanitar məqsədlərlə atəşkəs razılığı əldə edilməsinə 

baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 11-də gecə saat ikidə öz ölkəsinin ərazisindən 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni “Elbrus” ballistik raketlərlə (SCUD) bombalamışdır. 

Nəticədə 5-i qadın olmaqla 10 nəfər həlak olmuş, 16-sı qadın və 6-sı azyaşlı olmaqla 34 nəfər yaralanmış, 

həmçinin 3 bina tamamilə məhv edilərək, 10-dan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı 

obyektlərə ziyan dəymişdir. 

https://azertag.az/
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Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Qubadlı rayonu ərazisindən oktyabrın 15-də saat 10:44-

də atdığı əməliyyat-taktiki raketlə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunu atəşə tutmuşdur. 

Ermənistan beynəlxalq etirazlara baxmayaraq, yeni hərbi cinayət törətmiş, onun 2020-ci il 

oktyabrın 17-də gecə saat bir radələrində Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan və cəbhə xəttindən çox 

uzaqda yerləşən Gəncəyə üçüncü dəhşətli hücumu çoxlu sayda mülki insanların itkisinə səbəb olmuşdur. 

Nəticədə 13 şəxs, o cümlədən 2 uşaq həyatını itirmiş, 45-dən çox insan ciddi şəkildə yaralanmışdır. 

Çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Bu 

cinayət nəticəsində ölü və yaralıların sayının daha da artacağı ehtimalı olduqca yüksəkdir. 

Gəncə şəhərinin dinc sakinlərinin ballistik raketlərlə atəşə tutulması insan hüquq və azadlıqlarının, 

ümumilikdə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyaları və onların əlavə protokollarının, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrinin 

kobud surətdə pozulmasıdır. Dinc əhaliyə qarşı törədilən bu amansızlıqlar müharibə cinayətidir və buna 

beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymət verilməlidir. 

Bununla da Ermənistan islaholunmaz, terrorçu ölkə olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Rəsmi 

İrəvan sübuta yetirdi ki, onunla danışmağın heç bir mənası yoxdur. Gəncənin dinc sakinləri şirin yuxuda 

ikən düşmən onları hədəfə aldı. 

Biz, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı həyata 

keçirdiyi terror aktını qətiyyətlə qınayır, terrorçu dövlətin cəzalandırılmasını tələb edir və bildiririk: 

Vətən müharibəsində Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 

siyasəti qətiyyətlə dəstəklədiyimizi bildirir, Azərbaycan xalqı ilə birlikdə onun ətrafında polad yumruq kimi 

birləşdiyimizi Ermənistanın və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırırıq. 

Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq, eləcə də 

oktyabrın 10-da Moskvada qəbul olunmuş humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq mülki insanların 

məqsədli şəkildə öldürülməsi müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayətdir. Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyi bu cinayətlərə görə tam məsuliyyət daşıyır. 

Ermənistanın davam edən hərbi təcavüzü və mülki insanlara qarşı qəddar hücumları dərhal 

dayandırılmalı və beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı olan bu qeyri-insani 

aktlarına göz yummamalıdır. 

Ermənistana silah satan dövlətlər Azərbaycan şəhərlərinin və rayonlarının bombalanması 

nəticəsində qadınlara, uşaqlara və körpələrə qarşı törədilən cinayətlərə ortaq olmaması üçün dərhal silah 

satışını dayandırmalıdır. 

Terroru dövlət siyasəti vasitəsinə çevirən Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi dinc əhalini raket 

atəşinə tutmaq qərarı verdiklərinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Milli və beynəlxalq hüquq mexanizmlərindən 

istifadə etməklə cinayətkarlar ədalət mühakiməsinə cəlb edilməlidir. 

1. Yeni Azərbaycan Partiyası – Əli Əhmədov 

2. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası – Sabir Rüstəmxanlı 

3. Ana Vətən Partiyası – Fəzail Ağamalı 

4. Böyük Quruluş Partiyası – Fazil Mustafa 

5. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası – Qüdrət Həsənquliyev 

6. Demokratik İslahatlar Partiyası – Asim Mollazadə 

7. Vəhdət Partiyası – Tahir Kərimli 

8. Vətəndaş Birliyi Partiyası – Sabir Hacıyev 

9. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası – Elşən Musayev 

10. Milli Cəbhə Partiyası – Razi Nurullayev 

11. ReAL Partiyası – İlqar Məmmədov 

12. Azərbaycan Ümid Partiyası – İqbal Ağa-zadə 

13. Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası – Fərəc Quliyev 

14. Azərbaycan Demokrat Partiyası – Sərdar Cəlaloğlu 

15. Azərbaycan Xalq Partiyası – Pənah Hüseyn 

16. Ədalət Partiyası – İlyas İsmayılov 

17. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası – Mirmahmud Fəttayev 

18. Azad Demokratlar Partiyası – Sülhəddin Əkbər 

19. Azərbaycan Liberal Partiyası – Əvəz Temirxan 

20. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası – Arzuxan Əlizadə 
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21. Aydınlar Partiyası – Qulamhüseyn Əlibəyli 

22. Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası – Sübut Əsədov 

23. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası – Araz Əlizadə 

24. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası – Əsli Kazımova 

25. Böyük Azərbaycan Partiyası – Elşad Musayev 

26. Milli Vəhdət Partiyası – Yunus Oğuz 

27. AĞ Partiya – Tural Abbaslı 

28. Müasir Müsavat Partiyası – Hafiz Hacıyev 

29. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası – Fuad Əliyev 

30. Azərbaycan Yurddaş Partiyası – Mais Səfərli 

31. Azadlıq Partiyası – Əhməd Orucov 

32. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası – Abutalıb Səmədov 

33. Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası – Kamil Seyidov 

34. Cümhuriyyət Xalq Partiyası – Bədrəddin Quliyev 

35. Milli Həmrəylik Partiyası – Əlisahib Hüseynov 

36. Yeni Zaman Partiyası – Musa Ağayev 

37. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası – Əli Əliyev 

38. Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası – Rafiq Turabxan 

39. Azərbaycan Kommunist Partiyası – Hacı Hacıyev və Rauf Qurbanov 

40. Milli Konqres Partiyası – İxtiyar Şirinov 

41. Müstəqil Xalq Partiyası – Əflan İbrahimov 

42. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası – Hacıbaba Əzimov 

43. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası – Tufan Kərimov 

44. Azərbaycan Təkamül Partiyası – Teyyub Əliyev 

45. Birlik Partiyası – Xudadat Xudiyev 

46. Gələcək Azərbaycan Partiyası – Ağasif Şakiroğlu 

47. Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası – Samir Cəfərov 

48. Azərbaycan Mübarizləri Partiyası – Ağadur Müslümov 

49. Qorqud Partiyası – Firudin Kərimov 

50. Milli Demokrat İdrak Partiyası – Osman Əfəndiyev 

Qeyd edək ki, bu müraciət yuxarıda göstərilən 30 təşkilata ayrı-ayrılıqda göndəriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 60 nəfər həlak 

olub, 270 nəfər xəsarət alıb 

 

[12:32] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 17-si saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 60 nəfər həlak olub, 270 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1704 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 327 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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MN: Düşmənə məxsus Su-25 təyyarəsi məhv edilib 

 

[12:20] 17.10.2020  

 

Oktyabrın 17-də saat 11:11 radələrində Cəbrayıl rayonu istiqamətində bölmələrimizin mövqelərinə 

hava zərbələri endirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus bir ədəd Su-25 təyyarəsi 

Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti son günlər ərzində məhv edilmiş və qənimət götürülmüş düşmən texnikası 

barədə məlumatları açıqlayıb 

 

[12:00] 17.10.2020  

 

Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində son günlər ərzində Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv 

edilmiş və qənimət götürülmüş düşmən texnikası barədə bəzi məlumatları açıqlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı aşağıdakı rəqəmləri diqqətə çatdırıb: 234 ədəd tank 

məhv edilib, 36 tank hərbi qənimət kimi götürülüb, 49 ədəd piyadaların döyüş maşını məhv edilib, 24-ü 

hərbi qənimət kimi götürülüb. Özüyeriyən artilleriya qurğusu - 16 ədəd, müxtəlifçaplı toplar - 190 ədəd, 

“Uraqan” sistemi - 2 ədəd, TOS odsaçan -1 ədəd, əməliyyat taktiki raket kompleksi “Elbrus” - 2 ədəd, 

“Toçka-U” -1 ədəd, OSA zenit raket kompleksi - 35 ədəd, TOR zenit-raket kompleksi 3 ədəd, KUB və 

“Kruq” zenit raket kompleksi - 5 ədəd, radioelektron mübarizə sistemləri 9 ədəd, S-300 zenit raket 

kompleksi – 2 ədəd. Yük avtomobilləri - 196-sı məhv edilib, 98-i qənimət kimi götürülüb. 

Sual olunur, kim onları silahlandırır? “Hər bir adam, hər bir mütəxəssis bu texnikanın qiymətini 

açıq mətbuatda götürə bilər. Bu suallara biz cavab tapmalıyıq və tapacağıq”, - deyə Azərbaycan Prezidenti 

vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

 

[12:05] 17.10.2020  

 

Oktyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin müraciəti 

 

-Əziz həmvətənlər. 

Bu gün Ermənistanın faşist rəhbərliyi növbəti hərbi cinayət törədib. Gəncə və Mingəçevir şəhərləri 

raket atəşinə məruz qalıb. Bu namərd atəş nəticəsində soydaşlarımız həlak olub, yaralanıb. Allah bütün 

şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı soydaşlarımıza Allah şəfa versin! 

Bu, bir daha Ermənistan rəhbərliyinin faşist mahiyyətini göstərir. Birinci dəfə deyil ki, bizim 

şəhərlərimiz atəşə məruz qalır və demək olar ki, hər gün Tərtər, Ağdam, Goranboy, Ağcabədi və digər 

şəhərlərə Ermənistan atəş açır. Bu atəş nəticəsində vətəndaşlarımız həlak olur, yaralanır, 2 mindən çox ev 

dağıdılıb, ya da ki, bu evlərə çox böyük ziyan vurulubdur. Ancaq bu namərd hərəkətlər Azərbaycan xalqının 

iradəsini qıra bilməz. 

Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayət törədir. Dinc əhaliyə atəş açmaq, özü də əməliyyat operativ 

raket kompleksləri vasitəsilə atəş açmaq hərbi cinayətdir. Onlar bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar 

və daşıyacaqlar. Biz isə onların cavabını döyüş meydanında veririk. Şəhidlərin, günahsız insanların qisasını 

döyüş meydanında alırıq və alacağıq. Biz heç vaxt mülki əhaliyə qarşı mübarizə, müharibə aparmamışıq, 

bundan sonra da aparmayacağıq. Biz ermənilər deyilik. Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız var və 

bütün Azərbaycan xalqı bu amal ətrafında birləşib. Bütün Azərbaycan xalqı həmrəylik, vətənpərvərlik 

göstərir. 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu gedən döyüşlərdə düşmənləri bizim torpağımızdan qovur və 

qovacaqdır. Mən demişəm ki, öz xoşları ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmasalar, biz onları iti qovan kimi 

qovacağıq və qovuruq. Müzəffər Azərbaycan Ordusu hər gün yeni strateji məntəqələri, yeni yüksəklikləri, 

yeni yaşayış məntəqələrini işğalçılardan azad edir. Bizim qisasımız döyüş meydanındadır. 

Bu günlər ərzində - 27-si sentyabr tarixindən bu günə qədər Ermənistanın hərbi potensialına 

sarsıdıcı zərbə vurulubdur. Sadəcə olaraq, vətəndaşlarımızın diqqətinə bəzi rəqəmləri çatdırmaq istəyirəm. 

Bildirməliyəm ki, çatdıracağım siyahı natamamdır, düşmənin daha böyük həcmdə texnikası məhv edilib və 

əlbəttə ki, döyüş zamanı bunun dəqiq hesablanması mümkün deyil. Ancaq gətirəcəyim rəqəmlər əyani 

şəkildə göstərir ki, biz döyüş meydanında tam üstünlüyü əldə etmişik və demək olar ki, Ermənistanın hərbi-

texniki potensialını böyük dərəcədə sıradan çıxara bilmişik. Ancaq sual olunur: bu qədər silah, bu qədər 

texnika Ermənistanda haradandır? Ermənistanın hərbi büdcəsi bəlli, Ermənistanın dövlət büdcəsi də bəlli. 

Ermənistan bankrot ölkədir. Bu ölkənin xarici dövlət borcu ölkənin ümumi daxili məhsulunun 60-70 faizini 

təşkil edir. Bu ölkənin sərbəst valyuta ehtiyatları cəmi 1,5 milyard dollardır, bu da bank rezervləridir. Yəni 

bu, sərbəst vəsait deyil. Hansı pulla bu silah və texnikanı alır? Təkcə bu günə qədər məhv edilmiş və 

qənimət kimi götürülmüş texnikanın qiyməti aşağısı 2 milyard dollar səviyyəsindədir. Ancaq hələ də 

bunların texnikası qalıbdır. Hələ də həm işğal edilmiş torpaqlarda, eyni zamanda, Ermənistan ərazisində. 

Sual olunur, kim onları silahlandırır? Bəzi hallarda bizə qarşı iradlar irəli sürülür ki, biz silahlanırıq, biz 

silah alırıq və bu, elə bil ki, vəziyyəti gərginləşdirə bilər, vəziyyəti məqbul olmayan məcraya 

istiqamətləndirə bilər. Ancaq sual olunur, bəs Ermənistan silahlananda? Bəs, bu kasıb, yoxsul ölkədə bu 

qədər silah-texnika haradandır və bu gün də onlara qaçaq yollarla, qaçaqmalçılıq sxemləri əsasında silahlar, 

texnika göndərilir və çox təhlükəli, böyük dağıdıcı gücə malik olan texnikalardır. Ona görə biz bu suallara 

cavab istəyirik və əminəm ki, biz bu cavabı alacağıq. 

İndi isə son günlər ərzində Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilmiş Ermənistan texnikasının 

bir hissəsini xalqımın diqqətinə çatdırıram. Beləliklə, məhv edilmiş Ermənistan texnikası: tank – 234 ədəd 

məhv edilib, 36 tank hərbi qənimət kimi götürülüb, piyadaların döyüş maşını – 49-u məhv edilib, 24-ü hərbi 

qənimət kimi götürülüb. Özüyeriyən artilleriya qurğusu 16 ədəd məhv edilib, müxtəlifçaplı toplar 190, 

“Uraqan” sistemi 2, TOS odsaçan 1, əməliyyat taktiki raket kompleksi “Elbrus” 2, “Toçka-U” 1, OSA zenit 

raket kompleksi 35, TOR zenit-raket kompleksi 3, KUB və “Kruq” zenit raket kompleksi 5, radioelektron 

mübarizə sistemləri 9, S-300 zenit raket kompleksi 2, yük avtomobilləri 196-sı məhv edilib, 98-i qənimət 
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kimi götürülüb. Hər bir adam, hər bir mütəxəssis bu texnikanın qiymətini açıq mətbuatdan götürə bilər və 

bu suallara biz cavab tapmalıyıq və tapacağıq. 

Şanlı Azərbaycan Ordusu öz xilaskarlıq missiyasını uğurla davam etdirir. Son günlər ərzində mən 

xalqıma xəbər verərək, yeni azad edilmiş kəndlərin adlarını açıqlamışdım. Bu gün də böyük məmnunluq 

hissi ilə, böyük sevinc hissi ilə azad edilmiş növbəti yaşayış məntəqələrinin adlarını əziz xalqıma çatdırmaq 

istəyirəm. Bu gün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib – Qoçəhmədli 

kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musabəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli 

şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! 

Mən bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu münasibətlə əziz 

füzulililəri ürəkdən təbrik edirəm. Uzun illərin doğma torpaq həsrəti sona çatır. Biz öz üzərimizə düşən 

missiyanı şərəflə yerinə yetiririk, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edirik və bərpa edəcəyik. Füzuli 

uğrunda döyüşlər ağır döyüşlərdi. Vaxt keçəcək bu döyüşlər haqqında kitablar yazılacaq, əsərlər yazılacaq. 

Doğrudan da çox böyük peşəkarlıq, məharət, şücaət, fədakarlıq tələb edən döyüşlərdi. Çünki bu 30 il 

ərzində düşmən təmas xəttində o qədər möhkəm istehkam qurmuşdur ki, bəziləri hesab edirdi ki, Füzuli 

şəhərini işğaldan azad etmək mümkün deyil. Hətta ən tanınmış hərbi mütəxəssislər də belə fikirdə idi ki, 

Füzulini götürmək, onu işğaldan azad etmək üçün bəlkə aylarla vaxt lazım olacaq və bu əməliyyat uğurla 

nəticələnəcək-nəticələnməyəcək hələ böyük sual altında idi. Ancaq müzəffər Azərbaycan Ordusu bu şərəfli 

missiyanın öhdəsindən gələ bildi və qısa müddət ərzində Füzuli rayonunun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri 

düşmənin tapdağından azad edildi. Füzuli şəhəri deyəndə, əlbəttə, biz hamımız bilməliyik ki, şəhərdən bir 

şey qalmayıb, əsər-əlamət qalmayıb, bir dənə də salamat bina qalmayıb. Çünki otuz il ərzində o vəhşilərin 

əlində idi, yırtıcı heyvanların əlində idi, çaqqalların əlində idi. Bütün binalar sökülüb, dini abidələrimiz 

sökülüb, hər şey talan edilib, evlərin dam örtükləri, pəncərələri, əşyaları, hər şey. Sanki vəhşi bir qəbilə bu 

şəhəri zəbt etmişdir. Füzuli şəhərinin qalıqları erməni faşizminin təzahürüdür və erməni faşizminin 

şahididir. 

Biz Füzuliyə qayıdacağıq, biz bütün kəndləri yenidən quracağıq, abadlaşdıracağıq. O kəndlərə 

həyat qayıdacaq. Necə ki, vaxtilə Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 22 

kəndini işğaldan azad edib, o cümlədən Horadiz qəsəbəsini. İndi baxın, görün necə gözəl məkandır. Horadiz 

qəsəbəsi çox abad, müasir şəhərə çevrilibdir. İşğaldan azad edilmiş kəndlərdə füzulililər yaşayır. Deyə 

bilərəm ki, bu günə qədər işğaldan azad edilmiş kəndlərdə Füzuli əhalisinin təqribən yarısı məskunlaşıbdır. 

Ancaq bu gün artıq füzulililərin yaşadıqları kəndlər azad edilib və oraya həyat qayıdacaq, onlar 

qayıdacaqlar, onlar orada yaşayacaqlar, öz əcdadlarının qəbirlərini ziyarət edəcəklər. Orada bərpa olunacaq 

məscidlərdə azan səsi eşidiləcək. Biz öz şərəfli missiyamızı yerinə yetiririk. Mən tam əminəm ki, bundan 

sonra da şanlı Azərbaycan Ordusu işğalçıları torpağımızdan qovmağa davam edəcəkdir. 

Füzuli əməliyyatı rəmzi məna daşıyır. Bizim tarixi, qədimi yaşayış məskənimizi Azərbaycan özünə 

qaytardı, on minlərlə insanın o yerlərə qayıtmasını təmin etdi. Eyni zamanda, strateji nöqteyi-nəzərdən 

Füzulinin təmas xəttində yerləşən bir neçə müdafiə xəttinin yarılması bizə növbəti strateji üstünlüklər verir. 

Çünki Füzuli istiqamətində yerləşən bizim hərbi qüvvələrimiz bu günlər ərzində orada döyüşlər aparırdı. 

İndi təbii ki, bu, sirr deyil, biz Füzuliyə hansı tərəfdən girə bildik. Hansı böyük hərbi peşəkarlıq və rəşadət 

nəticəsində biz Füzulini işğalçılardan azad edə bildik. Ondan əvvəl Cəbrayıl şəhəri işğalçılardan azad 

edildi. Ondan əvvəl Hadrut işğalçılardan azad edildi. Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının, o cümlədən 

Füzuli rayonunun bir çox kəndləri işğaldan azad edildi. Məhz ondan sonra biz Füzuli şəhərini işğalçılardan 

azad edə bilmişik. 

Düşmən son mərhələdə öz silahlarını yerə qoyub qaçmışdı. Bu gün tam məsuliyyətlə deyə bilərəm 

ki, Füzuli əməliyyatı hərbi kitablara daxil ediləcək. Təkcə Füzuli əməliyyatı yox, başqa əməliyyatlar. Bu 

gün məndə olan məlumata görə, hərbi mütəxəssislər artıq açıq-aydın bildirirlər ki, Azərbaycan Ordusu 

böyük döyüş qabiliyyətinə və texniki təminata malik olan bir ordudur. 

Bu gün tarixi bir gündür. On yeddisi oktyabr nəinki füzulililərin xatirəsində Azərbaycan dövlətinin 

tarixində əbədi qalacaqdır. Bu gün biz hamımız, bütün Azərbaycan xalqı xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq 

səhifəsini yazırıq, birlikdə yazırıq. Biz bu gün həmrəylik, qarşılıqlı dəstək, birlik göstərərək bu şanlı tarixi 

yazırıq. Biz xoşbəxtik ki, bu anları yaşayırıq. Ancaq bu anları səbirsizliklə gözləyən, həyatdan gedən on 

minlərlə bizim qaçqın, köçkünümüz əfsuslar olsun ki, bu günləri görməyib. Ancaq bu gün əminəm ki, 

onların ruhu şaddır. Çünki onların doğma dədə-baba torpaqları işğalçılardan azad edilib. 

Baxmayaraq ki, namərd, xain, alçaq düşmən hərbi cinayətlər törədir, dinc əhalini atəşə tutur, 

bugünkü atəş nəticəsində azyaşlı uşaqlar da həlak olub, mən bir daha demək istəyirəm ki, biz qisasımızı 
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mülki vətəndaşlardan almamalıyıq. Biz döyüş meydanında qisasımızı alırıq, alacağıq, şəhidlərimizin, həlak 

olanların qanı yerdə qalmır və qalmayacaqdır. Bir daha Ermənistanın faşist rəhbərliyinə xəbərdarlıq edirəm 

ki, qalan torpaqlardan öz xoşu ilə çıxsın. Onsuz da biz onları oradan rədd edəcəyik. Onsuz da onların izi-

tozu da o torpaqlarda qalmayacaq. Onsuz da onları biz sona qədər qovub torpağımızdan rədd edəcəyik. Öz 

xoşu ilə getsin! 

Füzulini təslim etmək istəmirdi. Halbuki başa düşürdü ki, bunu saxlaya bilməyəcək. Cəbrayılı 

təslim etmək istəmirdi. Dünən, srağagün və bu gecə Cəbrayıl istiqamətində də uğurlu əməliyyatlar 

keçirilibdir, strateji yüksəkliklər götürülübdür. Bu haqda hələ ki, mən bir şey demək istəmirəm, hadisələri 

qabaqlamaq istəmirəm. Ancaq bu gün müzəffər Azərbaycan Ordusu öz məqsədinə çatır və çatacaq, bizim 

ərazi bütövlüyümüz bərpa edilir və ediləcək. Heç bir qüvvə bizi dayandıra bilməz. Heç bir qüvvə 

Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında duruş gətirə bilməz. Bunu hər kəs bilməlidir. Bizim qabağımızda 

heç kim dura bilməz. Çıxsın yırtıcı Ermənistan dövləti bizim torpağımızdan. Ondan sonra atəşkəs təmin 

edilər. Atəşkəs elan olundu, ondan bir gün keçmədi Gəncəni bombaladılar. Özü də haranı? Yaşayış 

massivlərini. Bu gün də haranı vurdular? Yenə də yaşayış massivlərini. Nə vaxt vurdular? Gecə saatlarında 

ki, daha çox insan həlak olsun. 

Bu, insanlığa qarşı cinayətdir. Əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə 

məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə, - necə ki, Xocalı soyqırımına görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb 

etməyib, - biz özümüz onları məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, özümüz 

onları cəzalandıracağıq və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər. 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır və biz bu cinayətkarları cəzalandıracağıq. 

“Qarabağ Ermənistandır” deyən Ermənistanın baş naziri, nə oldu, indi demirsən “Qarabağ 

Ermənistandır”. Gəl Füzuliyə, sən orada bizim torpağımızı istismar edirdin. Gəl Cəbrayıla, gəl Hadruta, gəl 

azad edilmiş başqa yerlərə, de ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Oturmusan orada - İrəvanda, oradan bəyanatlar 

verirsən, dünya liderlərinin zəhləsini tökürsən, adam qalmayıb ki, telefonla zəng etməyəsən. 

Niyə demirsən “Qarabağ Ermənistandır”. Qorxursan, qorxacaqsan. Bəs, Azərbaycan xalqını təhqir 

edəndə, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyəndə niyə belə cəsarətli idin? Kimə güvənirdin? Kimə 

arxalanırdın? Bilmirdinmi ki, gün gələcək bu əməllərə görə cavab verəcəksən. Bu gün gəlibdir və gəlir. 

Şuşaya Livandan, başqa ölkələrdən erməniləri gətirib məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir, Cenevrə 

Konvensiyasına ziddir. Nümayişkaranə bunu edirlər, televiziyada göstərirlər, necə ki, ermənilər gəliblər 

bizim qədim torpağımızda yaşamağa, işləməyə. İndi baxım görüm kim gələcək Şuşaya məskunlaşmağa. 

Cəbrayıla yeni yol çəkirdin Ermənistandan. Nə üçün? O bölgəni, Arazboyu bölgəmizi qanunsuz yollarla 

zəbt edib, ondan sonra orada erməniləri məskunlaşdırmaq üçün? Bizi fakt qarşısında qoymaq istəyirdin. 

Ermənistanda əhali az olduğu üçün xaricdən erməniləri müxtəlif yollarla, o cümlədən onları aldadaraq 

gətirib orada məskunlaşdırmaq nə məqsədi daşıyırdı? Bizim tarixi torpaqlarımızı əbədi işğal altında 

saxlamaq, əbədi işğalı təmin etmək və bizim torpaqlarımızı erməniləşdirmək məqsədi? Baxın, onlar 

Füzuliyə hansısa bir eybəcər ad veriblər. Bu ad sizin başınıza dəysin. Bu ad cəhənnəmə getsin. Bu ad yoxdur 

artıq. Madagiz adı da yoxdur - Suqovuşandır. Biz başqa tarixi adlarımızı da bərpa edəcəyik. Şuşaya 

dırnaqarası qurumun parlamentini köçürürdün bəs. Get köçür, görüm necə köçürəcəksən! O saxta, quldur 

dəstə başçısının “andiçmə mərasimi”nin keçirildiyi yer nə gündə olub. Darmadağın etmişik oranı, 

darmadağın. Yeddi şərt qoyurdun bizim qarşımızda. Ultimatumla danışırdın. İndi görüm, hansı şərti 

qoyursan. Nə oldu bəs? Onun-bunun ətəyindən yapışıb, onun-bunun ayağının altına yıxılıb imdad diləyirsən 

ki, Azərbaycanı durdurun. Azərbaycana deyin ki, daha dayansın. Çıx torpağımızdan dayanaq. Rədd ol 

torpağımızdan dayanaq. Mən bunu demişəm, gizlətmirəm. Azərbaycan xalqı da bunu bilir, beynəlxalq aləm 

də bunu deyir. Hər gün bunu deyirəm, çıx de ki, sabah mən buradan çıxıram, dayanırıq. Bizə qan tökmək 

lazım deyil. Bizə torpaq lazımdır. Biz bu torpağı istənilən yolla alacağıq. Hər kəs bunu bilsin. Artıq son 

günlərin tarixi bunu göstərir. 

Azərbaycan xalqını təhqir etmək sizə çox baha başa gəlir, Ermənistan rəhbərliyi, çox baha başa 

gəlir. Ermənistan əhalisi, nəhayət, bu kriminal rejimin başçılarını məsuliyyətə cəlb etməlidir. Artıq 

Ermənistanda hərbi komissarlıqlarda mitinqlər təşkil edilir, analar yolları kəsir, qoymurlar ki, uşaqları 

getsin başqa ölkənin torpağında ölsün. Mən də erməni xalqına müraciət etmişdim və bir daha müraciət 

edirəm: Qoymayın uşaqlarınızı! Nə işi var onların bizim torpağımızda? Öz ölkənizdə yaşayın. Bizim sizinlə 

heç bir işimiz yoxdur. Gedin yaşayın öz ölkənizdə, nə edirsiniz edin, amma bizim torpaqdan çıxın. Əminəm 

ki, erməni xalqı da öz cinayətkar xunta rejimi başçılarını məsuliyyətə cəlb edəcək. Biz isə haqq yolundayıq, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2263 
 

ədalət yolundayıq. Biz haqlıyıq, biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz torpağımızda şəhidlər veririk. Bizim 

savaşımız müqəddəs savaşdır! 

Biz döyüş meydanında gücümüzü göstərdik, həm düşmənə, həm də bütün dünyaya. Döyüş 

meydanında göstərdiyimiz güc və onun mənbəyi Azərbaycan xalqının iradəsidir, Azərbaycan xalqının 

istedadıdır və bizim əldə etdiyimiz uğurlardır. 

Bir daha demək istəyirəm ki, biz xoşbəxt insanıq, bizim nəslimiz xoşbəxtdir ki, bu sevincli günləri 

görə bilirik. Mən özümü xoşbəxt insan hesab edirəm ki, bu sevincli xəbərləri doğma xalqıma çatdırıram. 

Ali Baş Komandan kimi bütün işlərə rəhbərlik edirəm və Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, 

bundan sonra da öz fəaliyyətimdə ölkəmizin, xalqımızın milli maraqlarını qorumaq üçün əlimdən gələni 

əsirgəməyəcəyəm. Heç bir təhdid, heç bir hədə, heç bir təzyiq mənim iradəmə təsir edə bilməz. Bizim işimiz 

haqq işidir. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. 

Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Yaşasın Azərbaycan xalqı! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun S-300 zenit-raket kompleksi məhv edilib 

 

[11:57] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin S-300 zenit-raket kompleksinin məhv 

edilməsinin videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın cəzalandırılması tələbi ilə BMT-nin Baş katibinə və 

Təhlükəsizlik Şurasına müraciət ediblər 

 

[11:39] 17.10.2020  

 

Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları terror dövləti olan Ermənistanın dayandırılması və 

cəzalandırılması tələbi ilə BMT-nin Baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasına müraciət 

ünvanlayıblar. AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

Oktyabrın 17-si gecə saat 01 radələrində Ermənistan növbəti dəfə Azərbaycanın ikinci ən böyük 

şəhəri olan Gəncəyə, mülki əhalinin sıx yaşadığı məhəlləyə SCUD/Elbrus ballistik raketi ilə hücum edib 

və nəticədə 13 nəfər həlak olub, 40-dan çox insan yaralanıb. Ölən və yaralananlar arasında azyaşlı uşaqlar, 

qadınlar və yaşlılar da var. 

Son iki həftədə artıq üçüncü dəfədir ki, Gəncə şəhəri Ermənistan tərəfindən şiddətli raket hücumuna 

məruz qalır və indiyədək bu hücumlar nəticəsində 27 nəfər mülki şəxs həlak olub, 100-dən çox insan 

yaralanıb. 

Ermənistan hərbi və siyasi rəhbərliyinin münaqişə zonasından çox uzaqda yerləşən və heç bir hərbi 

zərurət olmadan 500 minlik Gəncə şəhərini bombalaması, qəsdən və məqsədyönlü şəkildə böyük dağıdıcı 

gücə malik SCUD kimi raketlərdən istifadə edərək günahsız dinc əhalini hədəfə alaraq öldürməsi tarixə 

XXI əsrdə insanlıq əleyhinə törədilmiş ən qanlı müharibə cinayəti kimi daxil olacaq. 

Azərbaycan ictimaiyyətini üzən və dərindən narahat edən təkcə Ermənistanın bütün dünyanın gözü 

önündə törətdiyi bu vəhşilik, barbarlıq və terror aktı deyil, bizi ciddi şəkildə hiddətləndirən və narahat edən 

dünyada təcavüzkarı durdurmağa və cəzalandırmağa borclu olan, məhz bunun üçün dünya birliyi tərəfindən 

yaradılan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Gəncədə yaşanan insanlıq dramına, törədilən soyqırımı və 

müharibə cinayətlərinə səssiz qalmasıdır. 

Hamıya aydındır ki, Gəncənin dinc əhalisinin kütləvi şəkildə və qəsdən öldürülməsi əmri şəxsən 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və müdafiə naziri David Tonoyan tərəfindən verilib və bu əmr 

dərhal icra olunub. BMT-nin nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq humanitar hüquqa görə ən 

azından bu əmri verən Paşinyan və Tonoyan, əmri icra edən digər hərbiçilər hərbi cani elan olunmalı və 

onların dərhal tutularaq müvafiq qaydada cəzalandırılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının prosedurları 

işə düşməlidir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın törətdiyi cinayətə bu dəfə də səssiz qalsa, bu 

təcavüzkar və uşaq qatili olan Ermənistanın tam müdafiəsi və onun törətdiyi beynəlxalq cinayətlərə haqq 

qazandırmaq və bu cinayətlərə şərik olmaq anlamına gələcəkdir. Tarix isə bunu heç kimə bağışlamayacaq. 

Ona görə də biz, bu müraciətə imza atan Azərbaycan QHT-ləri BMT Təhlükəsizlik Şurasından 

tələb edirik ki, təcili toplanaraq, ilk növbədə, Ermənistanın insanlıq əleyhinə törətdiyi cinayəti qəti şəkildə 

pisləsin, sahib olduğu mandatından istifadə edərək Gəncəni bombalamaq əmri verən və çoxlu sayda mülki 

əhalini öldürən təcavüzkar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın və müdafiə naziri David Tonoyanın 

sərt şəkildə cəzalandırılması üçün müvafiq addımlar atsın. 

Müraciət 531 QHT tərəfindən imzalanıb. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2266 
 

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi: Qardaş Azərbaycan Ermənistanın bu alçaqlığına cavabı 

cəbhədə verir 

 

[11:23] 17.10.2020  

 

Cəbhə xəttində qəhrəman Azərbaycan Ordusunun qabağından qaçan Ermənistan bir daha 

namərdcəsinə və qorxaraq Gəncədə yaşayış yerlərinə raket zərbələri endirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözlər Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi “Twitter” 

səhifəsində yer alıb. 

“Qardaş Azərbaycan bu alçaqlığa cavabı cəbhədə verir”, - deyə qeyd olunub. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul  

 

AZƏRTAC 
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İspaniyanın Respublikaçı Aviatorlar Assosiasiyası Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz aktını 

qətiyyətlə qınayır 

 

[11:16] 17.10.2020  

 

İspaniyanın Respublikaçı Aviatorlar Assosiasiyasından (Asociación de Aviadores de la República 

- ADAR) Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyinə daxil olmuş məktubda Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

ölkəmizə qarşı təcavüzkar siyasəti qətiyyətlə qınanılır, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək uğrunda apardığı 

haqlı mübarizədə Azərbaycana dəstək ifadə olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Respublikaçı Aviatorlar Assosiasiyasının sədri Akilino Mata İspaniyada 

vətəndaş müharibəsi zamanı (1936-1939) Gəncə (həmin zaman Kirovabad) şəhərində yerləşən təlim 

mərkəzində təhsil almış ispan pilotların ailə üzvlərindən ibarət heyətlə birlikdə 2016-cı ildə Gəncə şəhərinə 

səfərlərini xoş təəssüratlarla xatırlayaraq, İkinci Dünya müharibəsi illərində Bakının müdafiəsində iştirak 

edən ispan aviatorlar, onların yaxınları üçün Azərbaycanın, xüsusilə Gəncənin xüsusi əhəmiyyətə malik 

olduğunu qeyd edir. 

Məktubda Respublikaçı Aviatorlar Assosiasiyasının, ispan pilotların ailə üzvlərinin və yaxınlarının 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə bölgəsindən kənarda yerləşən Gəncə şəhərini raket atəşinə 

tutmasından dərin sarsıntı keçirdiyi, bu təcavüz əməlinin qəbuledilməz olduğu vurğulanır. 

“Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı zamanı həlak olmuş mülki şəxslərin xatirəsini ehtiramla 

anırıq, münaqişənin tezliklə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinə dəstəyimizi 

ifadə edirik”, - deyə məktubda bildirilir. 

 

Nigar Cəfərli,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Madrid  

 

AZƏRTAC 
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Gəncə şəhidlərimizin qisasını alan Azərbaycan Ordusu düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və 

hərbi texnikasını məhv edib 

 

[11:05] 17.10.2020  

 

Çirkin, məkrli və qorxaq xislətinə uyğun olaraq döyüş meydanında acizliyini başa düşəndə dinc 

əhalini atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Ordusundan daha bir sarsıdıcı zərbə alıb. 

Qəhrəman Azərbaycan Ordusu düşmənin xaincəsinə yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində 

həlak olan şəhidlərimizin qisasını məhz döyüş meydanında alır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası rəşadətli Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri tərəfindən məhv edilib. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Ermənistanın törətdiyi vəhşiliyə səssiz qalmaq bu cinayətlərə şərik olmaq 

deməkdir 

 

[11:03] 17.10.2020  

 

Ermənistan müharibə cinayətləri törətməkdə, dinc əhalini qətlə yetirməkdə davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu rəsmi 

“Twitter” hesabında bildirib. 

“Uşaq-böyük demədən günahsız insanları öldürürlər. Bu vəhşiliyə səssiz qalmaq bu cinayətlərə 

şərik olmaq deməkdir. İnsan olmağı bacarmayanlar törətdikləri cinayətin hesabını verəcəklər. Can 

Azərbaycanın daim yanındayıq”, - deyə nazir qeyd edib. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul  

 

AZƏRTAC 
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FHN: İndiyədək dağıntılar altından xəsarət almış 52 nəfər və 13 nəfərin cəsədi çıxarılıb 

 

[10:16] 17.10.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozmaqda davam edən Ermənistan 

ordusu oktyabrın 17-də gecə saat 01:00 radələrində döyüş bölgəsindən tamamilə kənarda yerləşən 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə yenidən raket zərbələri endirib, böyük dağıntı və insan 

tələfatı törədib. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, dərhal əraziyə FHN-in müvafiq 

qüvvələri cəlb olunub. Bu vaxta qədər dağıntılar altından xəsarət almış 52 nəfər və 13 nəfərin cəsədi 

çıxarılıb. 

Axtarış-xilasetmə əməliyyatı davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. 

Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş 

verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 “qaynar” telefon xəttinə dərhal məlumat 

verilməsi xahiş olunur. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyənin vitse-prezidenti: Ermənistan dinc əhalini atəşə tutaraq çirkin simasını bir daha göstərdi 

 

17.10.2020 [09:32] 

 

Ermənistan dinc əhalini atəşə tutaraq çirkin simasını bir daha göstərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay rəsmi Tvitter 

hesabında deyib. 

O bildirib: “Hərbi cinayət törədən terrorist və işğalçı Ermənistan dövləti Gəncədə qadın, uşaq, yaşlı 

fərqi qoymadan yenə günahsız, dinc sakinlərə atəş edib və çirkin simasını bir daha göstərdi. Bunun adı 

şərəfsizlik, qorxaqlıq, haqq-hüquq tanımamazlıqdır” . 
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Hami Aksoy: Yunanıstan Xarici İşlər naziri Dağlıq Qarabağda işğalçının kim olduğunu görməlidir 

 

[09:01] 17.10.2020  

 

Yunanıstanın Xarici İşlər naziri Nikos Dendiasın Ermənistanı ziyarət edərkən Türkiyə haqqında 

səsləndirdiyi sözlər və iddialar bu ölkənin Türkiyə-Yunanıstan münasibətlərində yaxşı qonşuluq, dialoq və 

əməkdaşlıq yerinə gərginlik yaratmaq siyasətinin üstün tutmasına dair daha bir nümunədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hami Aksoyun 

mövzu ilə bağlı açıqlamasında deyib. 

Açıqlamada bildirilir ki, ifadə olunan iddialar tarixi gerçəklərin üstünü örtməyəcəkdir. 

Yunanıstanın Anadoluda törətdiyi vəhşilikləri unutmamalı, bunun üçün təzminat ödəməyə məhkum 

olduğunu unutmamalı, tarixi düzgün oxumalı, əsassız fikirlərdən və türklərə qarşı düşmənçilikdən vaz 

keçməlidir. Bölgəmizdəki bütün problemlərin həllinin mərkəzində dayanan Türkiyə, problemlərin 

yaradıcısı və yaxud dəstəkləyəni isə Yunanıstandır. 

Suriyada zalım Əsədi, Liviyada qiyamçı Haftəri, Dağlıq Qarabağda işğalçı Ermənistanı 

dəstəkləyən, Türkiyəyə qarşı fəaliyyət göstərən, PKK, PYD, FETÖ daxil olmaqla bütün terror təşkilatlarına 

qapılarını açan, Egey dənizini qaçqınlar üçün məzara çevirən, Egey və Aralıq dənizlərində təxribatçı siyasət 

yürüdən Yunanıstandır. 

Yunanıstan Xarici İşlər naziri Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi rayonda kimin işğalçı, kimin 

təcavüzə məruz qalan olduğunun da fərqinə varmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanı BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına baxmayaraq 28 il mövcud olan qanunsuz işğala görə qınamağa dəvət 

edirik. 

Yunanıstan yürütdüyü siyasəti dayandırmalı, Türkiyəni, bölgəni və dünyanın gerçəklərini yaxşı 

öyrənməlidir. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara  

 

AZƏRTAC 
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Qoşunlarımız cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində irəliləməyə nail olub 

 

[09:00] 17.10.2020  

 

Oktyabrın 16-sı gün ərzində və 17-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam və Füzuli- Hadrut-

Cəbrayıl istiqamətlərində əməliyyat şəraiti gərgin olaraq qalıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, qoşunlarımız düşmənin 

əvvəlcədən hazırlanmış müdafiə hədlərini müxtəlif istiqamətlərdə yarmağa, onu tutduğu mövqelərdən 

sıxışdıraraq çıxarmağa, qaçmağa məcbur etməyə və irəliləməyə nail olub. 

Aparılan uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində döyüş təcrübəsi qazanan şəxsi heyətimiz 

əhəmiyyətli istiqamətlərdə əlverişli hədd, yüksəklik və mövqeləri tutur. 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən sutka ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 7 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 “Qrad” 

YARS, 8 ədəd D-30 və 1 ədəd D-20 haubitsa topları, döyüş sursatı ilə yüklənmiş 10 ədəd yük maşını və 7 

ədəd digər avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Əldə olunan məlumata əsasən döyüş əməliyyatları nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci 

dağatıcı alayının 1-ci taboru öz mövqelərini ataraq geri çəkilib, xeyli sayda ölən və yaralanan var. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci motoatıcı alayının müdafiə zolağında ehtiyatdan çağırılmış 

300 nəfərədək hərbi vəzifəli döyüş mövqelərini özbaşına tərk edərək geri çəkilib. Hərbi vəzifəlilərin də 

arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan var. Gücləndirmə məqsədilə alaya təhkim edilmiş xüsusi təyinatlı 

polis dəstəsinin üzvləri də döyüş mövqelərini tərk edərək qaçıb. Alayın bölmələrində ərzaq və döyüş 

sursatının çatışmazlığı müşahidə edilir. 

Düşmən bölmələrində şəxsi heyətin yorğun və ümidsiz olması səbəbindən zabitlərə tabe olmama, 

həmçinin qorxu və təşvişə düşərək döyüşə girməkdən imtina etmə halları qeydə alınıb. 

Qoşunlarımız bütün cəbhəboyu düşmənə dəqiq atəşlə zərər vurmaqla əməliyyat üstünlüyünü 

saxlayır. 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

 

[08:34] 17.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri bu gün səhər 

saatlarından başlayaraq Tərtər, Ağdam, Bərdə və Ağcabədi rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi dinc əhalini raket atəşinə tutmaq qərarı verdiklərinə 

görə məsuliyyət daşıyırlar 

 

[08:19] 17.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəni növbəti 

dəfə raket atəşinə tutması ilə bağlı bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir. 

2020-ci il oktyabrın 17-də gecə saat 01:00 radələrində Ermənistan Azərbaycanın Gəncə şəhərini 

ballistik raket atəşinə tutub. Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzündən sonra Azərbaycanın ikinci 

böyük şəhəri olan və cəbhə xəttindən çox uzaqda yerləşən Gəncə şəhərinə sayca üçüncü dəhşətli hücum 

ciddi sayda mülki insanların itkisinə səbəb olub; 12 şəxs, o cümlədən 2 uşaq həyatını itirib, 40-dan çox 

insan ciddi yaralanıb. 

Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq, eləcə də elan 

olunmuş humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq dinc insanların məqsədli şəkildə öldürülməsi müharibə 

cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayətdir. Ermənistan rəhbərliyi bu cinayətə görə tam məsuliyyət daşıyır. 

Ermənistanın davam edən təcavüzü və mülki insanlara qarşı qəddar hücumları dayandırılmalıdır və 

beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı olan bu qeyri-insani aktlarına göz 

yummamalıdır. 

Ermənistanın Azərbaycan mülki əhalisini hədəf alan bu mənfur hücumlarını şiddətlə qınayırıq və 

işğalçı ölkədən müharibə cinayətlərinə son verməyi tələb edirik. 

Terroru dövlət siyasəti vasitəsinə çevirən Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi dinc əhalini raket 

atəşinə tutmaq qərarı verdiklərinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, milli 

və beynəlxalq hüquq mexanizmlərindən istifadə etməklə cinayətkarların ədalət mühakiməsinə cəlb 

edilməsi təmin ediləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyənin Ədliyyə naziri: Ermənistan terror dövləti olduğunu bir daha göstərdi 

 

[08:05] 17.10.2020  

 

Ermənistan terror dövləti olduğunu bir daha göstərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Ədliyyə naziri Əbdülhəmid Gül rəsmi Tvitter 

hesabında deyib. 

O bildirib: “Ermənistan terror dövləti olduğunu bir daha göstərdi, dinc əhaliyə hücum edərək yenə 

insanlıq cinayəti törətdi. Bu alçaqlığı lənətləyirəm. Daim azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdəyik. Can 

Azərbaycan heç zaman tək qalmayacaq”. 

 

AZƏRTAC 
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FHN: Xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir 

 

[06:11] 17.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozmaqda davam edən Ermənistan silahlı qüvvələri 

yenidən Gəncə şəhərini raket atəşinə tutub. Belə ki, oktyabrın 17-də gecə saat 01:00 radələrində döyüş 

bölgəsindən tamamilə kənarda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə təcavüzkar 

tərəfindən raket zərbələri endirilib. Nəticədə, yaşayış evlərinə düşən raketlər həmin evləri tamamilə 

dağıdıb, sakinlər dağıntılar altında qalıb. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildirilib ki, dərhal əraziyə FHN-nin müvafiq 

qüvvələri cəlb olunub. Bu vaxta qədər dağıntılar altından xəsarət almış 40-dan artıq insan və 12 nəfərin 

cəsədi çıxarılıb. 

Əməliyyat davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. 

Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş 

verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar Nazirliyin “112” qaynar telefon xətti”nə dərhal məlumat 

verilməsi xahiş olunur. 
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İbrahim Kalın: Ermənistan humanitar atəşkəsə baxmayaraq hərbi cinayətlər törədir 

 

[05:38] 17.10.2020  

 

Ermənistan elan edilən humanitar atəşkəsə baxmayaraq hərbi cinayətlər törədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın rəsmi Tvitter 

hesabında deyib. 

O bildirib: “Ermənistan elan edilən humanitar atəşkəsə baxmayaraq hərbi cinayətlər törədir. 

Xocalıda etdiyi kimi qadın, uşaq, qoca, dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törədir. Bu hüquqsuzluq və qətliamlar 

cavabsız qalmayacaq. Kim nə deyirsə desin, Türkiyə sonadək Azərbaycanın yanındadır”. 
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Mustafa Şentop: Müharibə cinayətlərinə göz yumanlar beynəlxalq hüquq qarşısında ittiham 

olunacaqlar 

 

[05:01] 17.10.2020  

 

Müharibə cinayətlərinə göz yumanlar beynəlxalq hüquq qarşısında ittiham olunacaqlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop rəsmi 

Tvitter hesabında yazıb. 

O bildirib: “Quldur Ermənistan dövlətinin Gəncə və Mingəçevir şəhərlərinə endirdiyi raket 

atəşlərində yenə dinc sakinlər hədəfə alındı. Hələ də, bu müharibə cinayətlərinə göz yumanlar beynəlxalq 

hüquq qarşısında cinayət ortağı kimi ittiham olunacaqlarını bilməlidirlər”. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Gəncədə 10-dan çox mülki şəxs öldürüldü, təxminən 40 nəfər yaralandı 

 

[04:46] 17.10.2020  

 

Gəncədə 10-dan çox mülki şəxs öldürüldü, təxminən 40 nəfər yaralandı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi Tvitter hesabında 

yazıb. 

O bildirib: “Xilasetmə işləri davam edir. Ermənistanın dövlət terroru siyasətinə son qoyulmalıdır”. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Gəncənin raket atəşinə tutulması nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb 

 

[04:44] 17.10.2020  

 

Düşmənin silahlı qüvvələrinin oktyabrın 17-də gecə saat 01 radələrində Gəncənin mərkəzi 

hissəsində yerləşən dinc sakinlərin yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutması nəticəsində 12 nəfər həlak 

olub, 40-dan çox şəxs yaralanıb, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli 

miqdarda ziyan dəyib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, hazırda hadisə yerində olan 

prokurorluq əməkdaşları tərəfindən zərərçəkmiş şəxslərin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

İctimaiyyətə son vəziyyətlə bağlı əlavə məlumat veriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Gəncəyə atılan raketlər SCUD/Elbrus taktiki ballistik raketlərdir 

 

[04:41] 17.10.2020  

 

Gəncəyə atılan raketlər SCUD/Elbrus taktiki ballistik raketlərdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi Tvitter hesabında 

yazıb. 

O bildirib: “ANAMA-nın məlumatına görə, Gəncəyə atılan raketlər SCUD/Elbrus taktiki ballistik 

raketlərdir. Bunu hadisə zonasından tapılan mərmilər sübut edir. SCUD raketini sıx məskunlaşmış mülki 

şəxslərə yönəltmək, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin tamamilə əxlaqsızlığını və şizofrenik 

düşüncəsini göstərir”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan növbəti dəfə yalan xəbər yayıb 

 

[04:20] 17.10.2020  

 

Ermənistan xarici işlər nazirliyinin bu ölkənin ərazisində silahlı qüvvələrin infrastrukturu və mülki 

obyektlərə guya Azərbaycan PUA-ları ilə zərbə endirilməsi ilə bağlı bəyanatla çıxış etməsi Ermənistanın 

törətdiyi qanlı əməllərin üstünü ört-basdır etmək məqsədini güdür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

“Qəti surətdə bu xəbəri təkzib edir və bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu yalnız işğal olunmuş 

ərazilərin azad olunması istiqamətində legitim hərbi hədəflərə atəş açır. Azərbaycanın Ermənistan 

ərazisində heç bir hərbi məqsədi yoxdur”, - deyə məlumatda qeyd edilib. 
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Baş Prokurorluq Gəncədə ölən və yaralananlarla bağlı məlumat verib 

 

[04:01] 17.10.2020  

 

Xəbər verildiyi kimi, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən oktyabrın 17-də gecə saat 01 radələrində 

cəbhə zonasından kənarda yerləşən, Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin 

mərkəzi hissələri raket atəşinə tutulub. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, ilkin məlumatlara görə 2-si 

azyaşlı olmaqla 5 nəfər həlak olub, 34 nəfər yaralanıb, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərə külli 

miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda hadisə yerində olan prokurorluq əməkdaşları tərəfindən zərərçəkmiş şəxslərin və zərər 

dəymiş mülki infrastruktur obyektlərinin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri 

həyata keçirilir. 

İctimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat veriləcək. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan XİN alçaqcasına bu hərbi cinayətlərə görə dövlət məsuliyyətini inkar 

etməyə çalışır 

 

[03:30] 17.10.2020  

 

Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi alçaqcasına bu hərbi cinayətlərə görə dövlət məsuliyyətini inkar 

etməyə çalışır 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi Tvitter hesabında 

yazıb. 

O bildirib: “Ermənistan ərazisindən Gəncə şəhərinə ballistik raketlər atıldı. Bu, müharibə 

bölgəsindən çox uzaqdır. Hərbi zərurət yox idi. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi alçaqcasına bu ağır hərbi 

cinayətlərə görə dövlət məsuliyyətini inkar etməyə çalışır”. 
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Baş Prokurorluq: Mingəçevirə atılan raketlər hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri 

tərəfindən zərərsizləşdirilib 

 

[03:06] 17.10.2020  

 

İşğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 

1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların Əlavə protokollarını, habelə 2020-ci il oktyabrın 10-

da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq, Azərbaycanın dinc 

əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini və strateji obyektləri ağır artilleriyadan atəşə tutmağa 

davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, düşmənin silahlı qüvvələri 

oktyabrın 17-də gecə saat 01 radələrində növbəti dəfə Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası 

olan Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasını hədəfə almaqla cəbhə zonasından 100 kilometrdən artıq uzaqlıqda 

yerləşən, iri sənaye şəhəri Mingəçevirə raketlər atıb. 

Raketlər Ordumuzun hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilməklə zəruri istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan məsuliyyətə cəlb olunmalıdır 

 

[02:57] 17.10.2020  

 

Ermənistan məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi Tvitter hesabında 

yazıb. 

O bildirib ki, Ermənistanın Azərbaycanın dinc sakinlərinə qorxaq və xain raket zərbələri, o 

cümlədən Gəncəyə növbəti raket zərbələri onu göstərir ki, Ermənistan dövlət səviyyəsində terror və 

soyqırımı siyasətini davam etdirir. Ermənistan məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. 

 

AZƏRTAC 
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Nazir Ceyhun Bayramov ABŞ-ın Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Dövlət Katibinin köməkçisi 

vəzifəsini icra edən Filip Rikeri Ermənistanın humanitar atəşkəsi pozması barədə məlumatlandırıb 

 

17.10.2020 [02:45] 

 

Oktyabrın 16-da Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə ABŞ-ın Avropa və Avrasiya məsələləri 

üzrə Dövlət Katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker ilə telefon danışığı olub. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a 

bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov həmsöhbətini bölgədəki son gərginliklə bağlı, o cümlədən Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəsi pozması barədə məlumatlandırıb. Ermənistanın məqsədli şəkildə 

dinc əhalini və mülki infrastrukturu, cəbhə xəttindən çox uzaqda yerləşən şəhər və rayonları atəşə tutması, 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin raket hücumuna məruz qalması və nəticədə ciddi insan 

itkisinin olması Dövlət Katibinin köməkçisinin diqqətinə çatdırılıb. 

ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker humanitar atəşkəsə riayət 

olunmasının və siyasi dialoqun bərpa olunmasının vacibliyini vurğulayıb. 
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Hikmət Hacıyev: İlkin məlumata görə Gəncədə 20-dən çox ev dağılıb 

 

[02:44] 17.10.2020  

 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində günahsız dinc sakinlər Ermənistanın raket hücumuna məruz 

qalırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi Tvitter hesabında 

yazıb. 

“Humanitar atəşkəsə dair vicdansız çağırışlar Ermənistanın bu hərbi cinayətlərini görməlidir. İlkin 

məlumata görə, 20-dən çox ev dağıdılıb”, - deyə o bildirib. 
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Baş Prokurorluq: Gəncədə istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir 

 

[02:37] 17.10.2020  

 

İşğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 

1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyaları və onların Əlavə Protokollarını, habelə 2020-ci il oktyabrın 10-

da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq, Azərbaycanın dinc 

əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutmağa davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, düşmənin silahlı qüvvələrinin 

oktyabrın 17-də gecə saat 01 radələrində növbəti dəfə cəbhə zonasından kənarda yerləşən, Azərbaycan 

Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi hissəsində yerləşən Cavadxan qəsəbəsini raket 

atəşinə tutması nəticəsində şəhər sakinləri arasında xəsarət alanlar olub və mülki infrastruktur obyektlərə 

külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda hadisə yerində olan prokurorluq əməkdaşları tərəfindən zərərçəkmiş şəxslərin və zərər 

dəymiş mülki infrastruktur obyektlərin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri 

həyata keçirilir. 

İctimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat veriləcək. 
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Vaqif Dərgahlı: Ermənistan növbəti dəfə dinc sakinləri raket atəşinə tutub 

 

[02:30] 17.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri gecə saatlarında Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini raket atəşinə 

tutmaqla dinc sakinləri və mülki infrastrukturu məqsədli şəkildə hədəfə aldığını növbəti dəfə nümayiş 

etdirdi. 

Bunu AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı 

deyib. 

“Eyni zamanda, qarşı tərəf guya Ermənistan səmasında Azərbaycana məxsus 2 ədəd pilotsuz uçuş 

aparatının (PUA)nın vurulması barədə də yalan məlumat yayıb. Bu xəbərin də heç bir əsası yoxdur”,- deyə 

V.Dərgahlı əlavə edib. 
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Mingəçevir şəhəri növbəti dəfə atəşə tutulub 

 

[01:45] 17.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri Mingəçevir şəhərini növbəti dəfə atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 
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Hikmət Hacıyev: Gəncədə mülki şəxslər arasında itkilərin olduğu bildirilir 

 

[01:45] 17.10.2020  

 

Gəncədə mülki şəxslər arasında itkilərin olduğu bildirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi “Tvitter” hesabında 

yazıb. 

O bildirib ki, Ermənistana yeni raket sistemləri gətirildi. Bundan dərhal sonra onlar Azərbaycan 

şəhərlərindəki mülki insanlara xain və qəddarcasına hücum etməyə başladılar. Gəncədə mülki şəxslər 

arasında itkilərin olduğu bildirilir. Ermənistan dövləti terror siyasətinin təzahürüdür. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini atəşə 

tutublar 

 

[01:30] 17.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini atəşə tutublar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi “Tvitter “hesabında 

deyib. 

O bildirib ki, humanitar atəşkəsin arxasında gizlənən Ermənistan silahlı qüvvələri terror və hərbi 

cinayətlərini davam etdirir. Azərbaycanın Gəncə və Mingəçevir şəhərləri raket hücumlarına məruz qalıb. 

Dağıntı və tələfat dəqiqləşdirilir. 
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Gəncə şəhəri növbəti dəfə atəşə tutulub 

 

[01:24] 17.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri Gəncə şəhərini növbəti dəfə atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 
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İşğaldan azad olunan sərhəd zastavalarımız üzərində dövlət bayrağımız ucaldılıb 

 

[00:26] 17.10.2020  

 

Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan 132 

kilometrlik hissəsinin azad edilməsinə başlanılması sərhədçilərimiz tərəfindən böyük sevinc və ruh 

yüksəkliyi ilə qarşılanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonu ərazisindəki “Çaxırlı” və 

“Mahmudlu” sərhəd zastavaları üzərində bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, dövlət bayrağımız ucaldılıb və bu sərhəd 

zastavalarının xidməti-döyüş fəaliyyətinə başlaması münasibətilə təntənəli mərasim təşkil edilib. 

Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin əzəli Azərbaycan torpaqlarından qovulması üzrə döyüş əməliyyatlarında 

Azərbaycan sərhədçilərinin də şərəflə iştirak etməsi və Silahlı Qüvvələrin digər növləri ilə birlikdə düşmənə 

sarsıdıcı zərbələr endirməsi xüsusi qeyd edilib. 

Dövlət sərhəd xəttində xidmət aparan hər bir sərhədçi zabitin, gizirin, çavuşun və əsgərin də 

düşmənə qarşı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazır olmaları vurğulanıb, şəxsi heyətin döyüş ruhunun 

son dərəcə yüksək olması, hərbi qulluqçulardan döyüş bölgəsinə göndərilmə barədə çoxsaylı müraciətlərin 

daxil olması bildirilib. 

1993-cü ilin oktyabrında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş və 27 ildən sonra 

azad edilmiş həmin ərazidə dövlət sərhədinin mühafizəsi Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının 

“Horadiz” sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti tərəfindən təşkil olunub. 

Yaxın müddətdə işğaldan azad ediləcək digər sərhəd zastavalarında sərhəd mühafizə tədbirlərinin 

həyata keçirilməsinə hazırlıq tədbirləri davam etdirilir. 
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16 oktyabr 
 

BMT Baş katibi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən humanitar atəşkəsin pozulması barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[23:44] 16.10.2020  

 

Oktyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və BMT Baş 

katibi Antonio Quterreş arasında telefon danışığı baş tutub. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a 

bildirilib ki, Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov bölgədəki cari vəziyyət və Ermənistanın silahlı qüvvələri 

tərəfindən humanitar atəşkəsin pozulması barədə BMT Baş katibinə məlumat verib. Nazir Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı mülki əhalini və mülki infrastrukturu, həmçinin münaqişə zonasından 

uzaq yerləşən şəhərləri məqsədyönlü şəkildə atəşə tutduğunu vurğulayıb. O, humanitar atəşkəsin elan 

edilməsindən 13 saat sonra Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən raket atəşinə tutulduğunu bildirib. Nazir bu günə kimi 47 mülki şəxsin həyatını itirdiyini və 222 

nəfərin isə yaralandığını qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı məsuliyyətin tam şəkildə 

Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirib. 

BMT Baş katibi Antonio Quterreş bölgədə gərginliyin artması və mülki şəxslərin öldürülməsi ilə 

bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. O, humanitar atəşkəsə riayət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. BMT 

Baş katibi, həmçinin münaqişənin siyasi yolla həllinin zəruriliyini qeyd edib. 
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XİN: Rusiya Dövlət Dumasının üzvünün Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə 

qeyri-qanuni səfərini qətiyyətlə pisləyirik 

 

[23:16] 16.10.2020  

 

Rusiya Federasiyasının Dövlət Dumasının hakim “Vahid Rusiya” partiyasından olan üzvü Vitaliy 

Milonovun Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə qeyri-qanuni səfərini 

qətiyyətlə pisləyirik. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a 

bildirilib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əl atdığı yeni təcavüz kontekstində baş tutan və Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimə açıq şəkildə dəstək nümayiş etdirən bu qanunsuz 

səfər Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud olan yüksək səviyyəli münasibətlərə tamamilə ziddir. 

Dövlət Dumasının üzvünün belə bir məsuliyyətsiz addımı Rusiya Federasiyasının Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən rəsmi mövqeyinə uyğun gəlmir. 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyini pozaraq ölkənin işğal olunmuş ərazisinə 

qeyri-qanuni səfər etdiyi üçün Vitaliy Milonovun adı Azərbaycana girişi qadağan olunan xarici vətəndaşlar 

siyahısına əlavə edilib. 
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Ermənistan münaqişənin siyasi həllində maraqlı deyil, əksinə, üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb 

etməyə çalışır 

 

16.10.2020 [22:39] 

 

Ermənistan xarici işlər nazirinin Yunanıstan Xarici İşlər naziri ilə mətbuat brifinqi zamanı verdiyi 

açıqlamada Azərbaycan və Türkiyəni bölgəni gərginləşdirməkdə ittiham cəhdləri Azərbaycana qarşı 

təcavüz siyasəti aparan Ermənistanın riyakar siyasətinin daha bir bariz nümunəsidir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti 

idarəsindən bildirilib. 

Bununla bağlı açıqlamada deyilir: Ermənistan xarici işlər nazirinə xatırlatmaq istərdik ki, 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri özünümüdafiə hüququna əsaslanaraq Azərbaycanın mülki əhalisini müdafiə 

edir və Azərbaycan Respublikasının suveren torpağında əks-hücum tədbirləri həyata keçirir. Ermənistanın 

silahlı qüvvələri isə 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycan ərazilərində qanunsuz mövcudluğunu 

saxlayaraq, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələrini möhkəmləndirmək məqsədini güdür. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzü, mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı davamlı 

məqsədyönlü hücumları, humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozması, o cümlədən münaqişə zonasından 

uzaqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərinə ciddi mülki itkilərlə nəticələnən raket hücumları açıq şəkildə 

nümayiş etdirir ki, Ermənistan münaqişənin siyasi həllində maraqlı deyil, əksinə, üçüncü tərəfləri 

münaqişəyə cəlb etməyə çalışır. Ermənistanın öz ərazilərindən Azərbaycan şəhərlərini atəşə tutması başqa 

cür izah oluna bilməz. 

Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, xüsusən dövlətlərin beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət etmək və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən işğalçı qüvvələrin tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair 

qətnamələrinin tələblərini yerinə yetirmək əvəzinə, atəşkəs pərdəsi altında yeni bir təcavüzə əl atması son 

dərəcə təəssüf hissi doğurur. 

Ermənistanın rəhbərliyi 47 nəfər dinc sakinin öldürülməsi və 222 nəfərin yaralanması ilə 

nəticələnən Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı edilmiş hücumlara görə məsuliyyət daşıyır. Xarici işlər naziri 

Mnatsakanyan bilməlidir ki, bu hücumlar beynəlxalq hüquqa görə müharibə cinayətləridir və onu 

törədənlər fərdi cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. 

Ermənistan bölgədəki vəziyyətin gərginləşməsinə görə başqalarını günahlandırmağa son verməli 

və silahlı qüvvələrini Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxararaq münaqişənin həlli və bölgədə 

sülhün təmin olunması üçün mahiyyət üzrə danışıqlara başlamalıdır. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2300 
 

XİN: Məkrli düşmənin təxribatı bizi hiddətləndirir və qardaş İran əhalisinin narahatlığına şərik 

oluruq 

 

[22:31] 16.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilə həmsərhəd işğal olunmuş ərazilərində 

silahlı toqquşmalar davam edir. Əks-hücum əməliyyatları həyata keçirən Azərbaycan ordusu işğalçı 

Ermənistanın silahlı qüvvələrini məhv edərək öz torpaqlarını azad edir. Döyüşlər gedən ərazilərdən geri 

çəkilən pərakəndə Ermənistan silahlı birləşmələri təxribat yaratmaq məqsədilə dost və qardaş İran ərazisinə 

raketlər atmaqda davam edir. Düşmənin hücumunu dəf edən Azərbaycan ordusunun bütün səylərinə 

baxmayaraq məqsədli atəşlər nəticəsində raketlər ara-sıra İran ərazisinə düşür. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a 

bildirilib ki, məkrli düşmənin bu hərəkəti bizi hiddətləndirir və qardaş İran əhalisinin narahatlığına şərik 

oluruq. 

İran İslam Respublikası tarixən dost və qardaş ölkə kimi daima Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzünü pisləmiş və Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsini, müvafiq BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsini və Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 

bütövlüyünü dəstəkləmişdir. 

Bu gün də biz qardaş İran xalqının həmrəyliyini hiss edirik, İran hökumətinin rəsmi bəyan edilmiş 

dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. İran dövləti regionda sülhün bərqərar olunmasına öz töhfəsini əsirgəmir, 

sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına tərəfdar çıxır. 

Azərbaycan xalqı dostunu və düşmənini yaxşı tanıyır. Azərbaycanın müstəqillik tarixinin bu 

taleyüklü dövründə xalqımıza və dövlətimizə dəstək verən, onun yanında olan bütün dövlətlərin və 

xalqların bu ədalətli münasibətlərini unutmayacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünya lideridir, o, Türkiyəni zirvələrə qaldırdı, 

Türkiyəni ucaltdı 

 

[21:24] 16.10.2020  

 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan mənim qardaşımdır. Bizim çox yaxın münasibətimiz var. Həm prezidentlər 

kimi, həm də iki insan kimi. Ona mənim çox böyük hörmətim var. O, dünya lideridir. O, Türkiyəni böyük 

zirvələrə qaldırdı. Türkiyəni ucaltdı. Türkiyəni ləyaqətli, qürurlu dövlət kimi bütün dünyaya tanıtdırdı. 

Çünki onun Türkiyə üçün gördüyü işlər genişmiqyaslıdır və bu gün Türkiyəni onun kimi sevən, onun 

maraqlarını müdafiə edən, öz sinəsini irəli verən ikinci bir insan yoxdur Türkiyədə. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Türkiyənin “A Haber” televiziya 

kanalına müsahibəsində səsləndirib. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türkiyə üçün çox böyük işlər gördüyünü vurğulayan dövlətimizin başçısı 

deyib: “Bunu hər kəs bilməlidir. Azərbaycanda bunu hər kəs bilir. Türkiyədə də bir çoxları bilir, amma 

bilməyənlər üçün də mən demək istəyirəm ki, onlar da görsünlər. Çünki siyasi mübarizə hər yerdə var. Bir 

də milli məsələ var. Milli məsələdə hər hansı bir siyasi mübarizə olmamalıdır. Biz təhdid qarşısında 

birləşməliyik. Bu gün Türkiyəyə də hər tərəfdən hücum edirlər. Ona tab gətirmək, onun qarşısında sipər 

kimi dayanmaq çox böyük cəsarət tələb edir. Böyük peşəkarlıq, bilik, iradə tələb edir. Mənim qardaşım, 

bax, belə insandır və mən onu yaxından tanıdığım üçün bunu tam səmimiyyətlə deyə bilərəm. Ona bundan 

sonra da müvəffəqiyyətlər diləmək istəyirəm. Onun sözləri, onun addımları, onun varlığı bütün türk dünyası 

üçün önəmlidir və türk dünyasının birləşməsi, işbirliyinin dərinləşməsi istiqamətində biz bundan sonra da 

böyük səylər göstərəcəyik”. 
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Azərbaycanın və Bosniya və Herseqovinanın Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[21:10] 16.10.2020  

 

Oktyabrın 15-də qarşı tərəfin təşəbbüsü əsasında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri 

Ceyhun Bayramov və Bosniya və Herseqovinanın Xarici İşlər naziri xanım Bisera Turkoviç arasında 

telefon danışığı baş tutub. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a 

bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov, Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzü, Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən mülki şəxslərin və infrastrukturların, o cümlədən münaqişə zonasından uzaqda 

yerləşən şəhər və rayonların atəşə tutulması, Gəncə şəhərinə edilən raket zərbələri barədə həmkarına 

məlumat verib. Dinc əhalinin qəsdən hədəf alınması nəticəsində 47 mülki şəxsin öldüyü və 222 nəfərin ağır 

yaralandığı qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın humanitar atəşkəsi 

kobud şəkildə pozduğunu bildirib və Ermənistanın atəşkəsə riayət etməsinin yalandan başqa bir şey 

olmadığını qeyd edib. Bölgədəki mövcud vəziyyətə görə tam məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyü 

vurğulanıb. 

Bosniya və Herseqovinanın Xarici İşlər naziri Bisera Turkoviç, azərbaycanlı mülki şəxslərin 

öldürülməsi ilə bağlı ciddi narahatlığını və dərin kədərini ifadə edib və bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan 

xalqına başsağlığı verib. B.Turkoviç Bosniya və Herseqovinanın Azərbaycanın haqlı mövqeyini 

dəstəklədiyini vurğulayıb və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və BMT-nin Təhlükəsizlik 

Şurasının müvafiq qətnamələri çərçivəsində həll edilməli olduğunu qeyd edib. 
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Prezident: Bizim Türkiyədən, Pakistandan və başqa qardaş ölkələrdən aldığımız dəstək yalnız 

mənəvi və siyasi dəstəkdir 

 

[20:23] 16.10.2020  

 

Bizim Türkiyə və Pakistandan hərbi dəstək istəmək fikrimiz yoxdur. Türkiyə və Pakistan bizə ilk 

dəstək olan ölkələrdir. Onlardan sonra Əfqanıstan, Bosniya və Herseqovina, digər ölkələr dəstək 

göstərdilər. Ən çox dəstək göstərən qardaş Türkiyə olmuşdur. Mənim qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan ilk saatlardan çox dəqiq və çox qəti mesajlar verdi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə 

Azərbaycanın yanındadır. Bu, bizi daha da ruhlandırdı. Ancaq hərbi dəstəkdən söhbət gedə bilməz. Buna 

ehtiyac yoxdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Türkiyənin “A Haber” televiziya 

kanalına müsahibəsində danışıb. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bu gün Ermənistanın baş naziri tərəfindən uydurulan yanlış məlumat, 

əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa yönəlib. Misal üçün, dünən Rusiya televiziyasına verdiyi 

açıqlamasında demişdir ki, Azərbaycan tərəfində Türkiyə vuruşur, Pakistan vuruşur, Suriyadan, Liviyadan 

olan əsgərlər vuruşur. Bunlar hamısı yalandır. Bu yalanı ifşa etmək o qədər də çətin məsələ deyil. 

Toqquşmaların ilk günündə demişdilər ki, Ermənistanın Su-25 təyyarəsini Türkiyənin F-16 təyyarəsi 

vurmuşdur. Biz dedik ki, sübut verin. Verə bilmədilər. Sonra hər kəs gördü ki, bu, yalandır. İndi bunu artıq 

demirlər. İndi yeni yalan ortaya atırlar ki, guya Pakistan və türk əsgərləri bizimlə bərabər vuruşurlar. 

Sübutlar versinlər. Yoxdur bu”. 

Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi, ilk növbədə, Azərbaycan Ordusunun 

gücünü pərdələmək istəyir. “Guya ki, Azərbaycan təkbaşına bunu edə bilməzdi. İkincisi, onun daha bir 

yalanı odur ki, guya bu toqquşma artıq bölgədən çıxıb, daha qlobal bir toqquşmaya çevrilib. Bu da yalandır. 

Bizim Türkiyədən, Pakistandan və başqa qardaş ölkələrdən aldığımız dəstək yalnız mənəvi və siyasi 

dəstəkdir”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. 
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Vətəndaş məktubları: Cənab Prezident, biz Sizi sevirik, Sizə inanırıq və Sizi daim dəstəkləyirik 

 

[19:58] 16.10.2020  

 

Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə də qardaş Türkiyənin vətəndaşları 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə məktublar yazmaqda davam edirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bəzilərini təqdim edir. 

Türkiyənin Balıkesir şəhərindən Mehmet Bingöl yazır: “Hörmətli cənab Prezident, bütün 

varlığımla, qəlbimin dərinliklərindən gələn hisslərlə qardaş Azərbaycana müqəddəs Vətən müharibəsində 

müzəffər olmasını arzulayır, işğal altında olan digər doğma torpaqların da tezliklə azad olunmasını, bu 

zəfərin uğurla başa çatmasını diləyirəm. Ürəyim cəbhə xəttində fədakarlıqla vuruşan qəhrəman Azərbaycan 

Ordusu ilə birlikdə döyünür. Qələmin iti, qılıncın kəskin olsun Azərbaycan!”. 

İstanbul şəhərindən Cemail Bakındı, Yusuf Kutlu, Ali Şahin, Yücəl Köksal, Taner Şener, Yusuf 

Erbaş, Murat Bakındı, Taner Şəkər, Mustafa Çelik, Metin Sav və Mustafa Öksüz yazırlar: “Hörmətli cənab 

Prezident, Azərbaycanın 30 ildir işğal altında olan torpaqlarını geri qaytarmaq üçün başladığı mübarizəni 

bütün qəlbimizlə dəstəkləyirik. Ürəyimiz “iki dövlət, bir millət” anlayışı ilə hər mübarizədə Sizin üçün 

döyünməkdədir. İşğal altındakı torpaqlar mütləq geri alınacaqdır. Başqa bir alternativ fikirləşmirik. Bu 

mübarizədə şəhid olan əsgərlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Qələbə mütləq və mütləq Azərbaycanın 

olacaqdır. Bu münasibətlə Sizi Ali Baş Komandan kimi təbrik edirik. Azərbaycan varsa, Türkiyə var, 

Türkiyə varsa, Azərbaycan var. Türkiyə Hotel, Restoran, İstirahət Mərkəzləri İşçilərinin (TOLEYİS) 

Həmkarlar İttifaqının Ali Məclisinin üzvləri olaraq haqq mübarizənizi dəstəklədiyimizi bildiririk”. 

Rusiyanın Tula şəhərindən Asya Əliyeva: “Hörmətli Prezident İlham Əliyev, mən əslən Balakən 

rayonundan, milliyyətcə avar olan azərbaycanlıyam. Hazırda Rusiyada, Tula şəhərində yaşayıram. 

Xalqımıza verdiyiniz sevinc və qürur hislərini ifadə etmək üçün söz tapmaq çətindir. Həyəcanla 

Vətənimizdə baş verən hadisələri müşahidə edir, bu günlərdə həmvətənlərimlə bir sırada olmadığıma görə 

təəssüf edirəm. 

Rusiya mətbuatı bəzən hadisələri öz marağı ətrafında təqdim edir, bəzən isə Ermənistan 

hakimiyyətini dəstəkləyir. Xalqımızın əzmi qarşısında bunların da əhəmiyyəti yoxdur. Artıq ermənilər 

itkiləri barədə məlumatları aldıqca mənən tükənirlər. Sizin savadınıza, intellektual və mədəni ifadə olunmaq 

bacarığınıza, ensiklopedik biliyinizə heyranıq, həmçinin Sizinlə qürur duyuruq. Ətrafımda olan rusların, 

digər millətdən olan insanların da Sizdən təsirləndiyini görürük. Sizinlə və Vətənimizlə fəxr edirik. İnşallah, 

qələbə bizim olacaq. Dualarımız Sizinlədir”. 

Lerik rayonunun sakini Eldar Əliyevin məktubunda deyilir: “Hörmətli cənab Prezident, Sizinlə fəxr 

edirəm. Siz başda olmaqla, şanlı Ordumuzun qazandığı zəfərlərə görə təşəkkür edirəm. Qoy şəhidlərimizin 

qanı yerdə qalmasın, torpaqlarımız mənfur düşmən tapdağı altında qalmasın. Azərbaycan Ordusu ilə qürur 

duyuram. Sizə və Ordumuza güvənirik. Nə yaxşı ki, belə mərd, qorxmaz igidlərimiz var. Cənab Prezident, 

iki oğlum, beş qızım var. Hazırda bir oğlum - Qurbanəli Əliyev ön cəbhədə döyüşür. Mən bütün 

əsgərlərimizlə fəxr edirəm. Allah onların hamısını qorusun! Lazım gələrsə, özüm də və o biri oğlum da 

Vətən uğrunda döyüşməyə hər an hazırıq. 1992-1993-cü illərdəki hadisələri, namərd qonşumuzun, 

düşmənlərimizin dinc əhalimizin başına gətirdiyi müsibətləri, Xocalıda törətdikləri qətliamı ürək ağrısı ilə 

xatırlayırıq. İnanırıq ki, o zaman həlak olan günahsız insanların qanı yerdə qalmayacaq. Qüdrətli 

Ordumuzun sayəsində onların intiqamı alınacaq. Qoy ulu öndər Heydər Əliyevin ruhu şad olsun ki, övladı 

İlham Əliyev Qarabağ torpaqlarını düşməndən azad edir. Eşq olsun Azərbaycan Prezidentinə! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Bakı şəhərinin sakini Kürdoğlu Əsgərov: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, işğal 

olunmuş torpaqlarımızın Sizin qüdrətli və yüksək komandanlğınızla müzəffər Ordumuz tərəfindən azad 

olunması və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirilməsi hər bir Vətən övladı kimi mənim də ürəyimi dağa 

döndərir. Biz hazırda erməni əsirliyində olan Dilqəm Əsgərovun ailəsi adından yazaraq ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü uğrunda başlatdığınız əks-hücum əməliyyatına görə Sizi alqışlayırıq və hər zaman Sizinlə 

həmrəy olduğumuzu bildiririk. Bütün torpaqlarımızın yağı düşmən tapdağından azad olunacağına, əsirlikdə 

olan bütün həmvətənlərimizin və atamın azad olunaraq öz doğma yurdlarına dönəcəklərinə əminəm. 

Fürsətdən istifadə edərək bildirirəm ki, biz də Kəlbəcər rayonundan didərgin düşərək məcburi köçkün 

həyatı yaşayırıq. Sizin hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti olacağınız barədə dediyiniz fikirlər sadə 

bir vətəndaş olan bizim də həyatımızın bəzəyi olmuşdur. Belə ki, atamın icarəyə götürdüyü ərazidə 
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mülkiyyətə dəymiş zərərə görə kompensasiya ödənilməsi barədə Sizə ünvanladığımız müraciətimizə də 

həssas yanaşılmış və problem həllini tapmışdır. Bu, Sizin hər bir Azərbaycan vətəndaşına göstərdiyiniz 

diqqət və qayğının təzahürüdür. Cənab Prezident, Allahdan Sizə cansağlığı və haqq yolunda qələbə 

arzulayırıq! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Bakı sakini Dəniz Babayeva: “Hörmətli cənab Prezident, bu məktubu Sizə Zəngilan rayonundan 

məcburi köçkün olan Babayev Elnur Vidadi oğlunun qızı Dəniz Babayeva yazır. Hazırda ailəmiz 

Nərimanov rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 4 nömrəli trestin binasında müvəqqəti məskunlaşıb. Mən isə həmin 

rayonun 73 saylı tam orta məktəbinin 6-cı sinif şagirdiyəm. Əziz Prezidentimiz, mən torpaqlarımızın bir 

hissəsinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə Sizi təbrik edirəm. İnanıram ki, işğal altında olan bütün 

torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunacaq və bütün məcburi köçkünlər kimi bizim ailəmiz də öz 

doğma yurd-yuvasına qayıdacaq. Biz Sizi sevirik, Sizə inanırıq və Sizi daim dəstəkləyirik. Yaşasın bizi 

qələbədən-qələbəyə səsləyən ər sərkərdəmiz İlham Əliyev! Yaşasın şanlı Ordumuz! Yaşasın Azərbaycan! 

Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Ağdam rayonundan Səfalı Bağırov: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, mən, Ağdam 

rayonu Muğanlı kənd sakini, məcburi köçkün Bağırov Səfalı Rizvan oğlu həm öz adımdan, həm də bütün 

ağdamlılar adından Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Erməni təxribatları səbəbindən başlanan əks-hücum 

əməliyyatlarında Ulu Tanrı Sizə və Ordumuza yar olsun. Amin. Mən öz növbəmdə, bu günlərə, Sizin kimi 

Ali Baş Komandana və qüdrətli Azərbaycan Ordusuna görə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin o böyük ruhu 

qarşısında baş əyirəm. Allah Ulu Öndərimizə və bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Cənab Prezident, Sizə 

möhkəm cansağlığı və böyük zəfər arzu edirəm”. 

Bakı şəhər sakini İntizam Məmmədov: “Hörmətli Prezidentimiz, mən Ordumuzun qələbələrinə çox 

sevinirəm. Anam isə sevincindən ağlayır. Əziz Prezidentimiz, mən də əsgər olmaq istəyirəm. 12 yaşında 

olmağıma baxmayaraq, mən də ön cəbhəyə getmək, Vətən uğrunda döyüşmək istəyirəm. Şəhidlərimiz 

tarixə düşür, mən də tarixə düşmək istəyirəm. Vətənimi, Azərbaycanı anam qədər sevirəm. Qardaşlarımı 

vuruşan görəndə, mən də onların yanında olub, kömək etmək istəyirəm. Bunun üçün mən balaca deyiləm. 

Erməniləri Sizin dediyiniz kimi, “iti qovan kimi” qovmaq istəyirəm. Mən Vətənimi sevirəm! Mən 

torpağımı sevirəm! Mən Prezidentimi sevirəm!”. 

Balakən rayon sakini Qahirə Balayeva: “Hörmətli cənab Ali Baş Komandan, mən bu məktubu Sizə 

yazmaya bilməzdim. Cənab Prezident, uzun illərdir ki, düşmən tapdağında olan torpaqlarımız bu gün Sizin 

qətiyyətiniz nəticəsində geri alınır. Sizə bu çətin və şərəfli işinizdə uğurlar arzu edirəm. Sizin hər dəfə 

televiziyada çıxışlarınızı izləyərkən evdə ailəlikcə sevinir və bir daha qürur duyuruq ki, dünya liderləri 

arasında tanınan, sözünü kəskin deyə bilən Prezidentimiz var. Allahdan Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu 

edirəm. Arzu edirəm ki, Siz daim bizim dövlətimizin rəhbəri olasınız. Sizin alternativiniz yoxdur. Biz 

Sizinləyik! Allah Sizi və Ordumuzu qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Lənkəran sakini Rza Rzayev dövlətimizin başçısına yazır: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin 

rəhbərliyinizlə qüdrətli Ordumuzun işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etməsi xəbərləri bütün vətəndaşlar 

kimi biz ruhanilərin də böyük sevincinə səbəb oldu. Rəşadətli Ordumuzun bu minvalla Şuşada üçrəngli 

bayrağımızı dalğalandıracağı gün çox yaxındadır. Cənab Prezident, ehtiyac yaranarsa, biz ruhanilər də 

müqəddəs torpaqlarımızın mənfur düşmənin tapdağından azad edilməsi uğrunda canımızla, qanımızla 

döyüşməyə hazırıq. Sizin kimi Ali Baş Komandanımız olduğuna görə fəxr edirik. Bu haqq işimizdə Allah 

Sizi, millətimizi və dövlətimizi qorusun!”. 

Gəncə şəhərindən Tərlan Ələsgərova: “Hörmətli cənab Prezident, Sizin kimi dahi rəhbəri 

Azərbaycana bəxş edən Heydər Əlirza oğlunun ruhu şad olsun! Sizin apardığınız uğurlu daxili və xarici 

siyasət nəticəsində dövlətimiz güclənmiş, ölkəmiz çiçəklənmiş və xalqımızın rifahı yüksəlmişdir. Son illər 

Ordumuzu gücləndirmək istiqamətində apardığınız işlər bu gün öz bəhrəsini verməkdədir. Şanlı Ordumuz 

işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda böyük zəfərlər qazanır. Cənab Ali Baş Komandan, 

Siz Qarabağ daxil olmaqla bütün Azərbaycanın bayraqdarısınız! Gün o gün olsun ki, üçrəngli bayrağımız 

Şuşaya sancılsın!”. 

Xocalı sakini Vəsilə Məhərrəmova: “Möhtərəm cənab Prezident, mən Xocalı şəhərindən məcburi 

köçkün düşmüş və hər iki valideynini itirmiş 25 nəfərdən olan bir şəhid qızı kimi bizə indiyə qədər 

göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə həmişə Sizi öz arxamızda hiss etmişik. İndi də biz hər iki valideynini 

itirmiş uşaqlar olaraq Sizin arxanızdayıq. Sizin bu çətin anlarda xalqa müraciətinizə baxaraq həsrət göz 

yaşlarımız sevinc göz yaşları ilə əvəz olunur. Sizinlə hər zaman qürur duyuruq və fəxr edirik. İnşallah, Sizin 

yürütdüyünüz siyasət nəticəsində tezliklə Xocalımıza, Şuşamıza, Laçınımıza və bütün Qarabağımıza 
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qovuşacağıq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq və bayrağımızı Sizin sayənizdə Qarabağımızda 

dalğalandıracağıq. Siz bizim inandığımız və arxalandığımız Prezidentimizsiniz. Siz bizim qüdrətli Ali Baş 

Komandanımızsınız. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Füzuli rayon sakini Mədinə Quluzadə: “Cənab Ali Baş Komandan, son günlərdə gedən Qarabağ 

müharibəsində əldə edilən uğurlara biganə qala bilmədim. Əldə etdiyimiz uğurlara görə öz təşəkkürümü və 

sevincimi Sizə bildirmək istədim. Ata-babalarımızdan eşidib də görmədiyimiz o doğma yurdumuzun xəyalı 

ilə keçirdiyimiz günlər Sizin və ordumuzun sayəsində artıq geridə qalır. Cəbhədən gələn sevincli xəbərlərin 

davamında öz yurdum Füzulinin, ardınca isə bütün Qarabağın işğaldan azad olunması xəbərini Sizdən 

duymağı səbirsizliklə gözləyirəm. Füzuli rayonunda ön cəbhədə necə həvəslə və qürurla döyüşən 

əsgərlərimizi, arxa cəbhədə isə hər an təhlükə ilə üzbəüz qalmalarına baxmayaraq, yerli əhalinin ordumuza 

verdiyi dəstəyi gördükdə qürurlanmamaq mümkün deyil. Bütün qarabağlılar öz torpaqlarının düşmən 

tapdağından azad ediləcəyi anı səbirsizliklə gözləyir və bu anın çox da uzaqda olmadığına inanırlar. Sizə 

və ordumuza bütün qəlbimizlə güvənir, 30 ildir həsrətində olduğumuz torpaqlarımıza qısa zamanda 

qovuşacağımıza inanırıq. Biz əminik ki, Sizin və rəşadətli ordumuzun sayəsində şəhidlərimizin qanının bir 

damlası belə yerdə qalmayacaq. Qarabağ Azərbaycandır! Sayənizdə bütün dünya tez bir zamanda bunu 

görəcək və dərk edəcək!”. 

Sumqayıt şəhərindən Vüqar Məmmədov: “Cənab Ali Baş Komandan, ölkəmiz Sizin rəhbərliyiniz 

altında bir çox uğurlar əldə etmiş, böyük inkişaf yolu keçmişdir. Hazırda isə Siz xalqımızın şanlı tarixinin 

ən parlaq səhifəsini yazmaqdasınız. Müzəffər ordumuzu qələbədən qələbəyə apardığınız bir dönəmdə Sizə 

möhkəm cansağlığı və bol uğurlar arzulayıram. Sizin komandanlığınızla şanlı ordumuzun və bütün 

xalqımızın apardığı bu Vətən savaşının böyük qələbə ilə bitəcəyinə, gələcək nəsillərin sülh və firavanlıq 

şəraitində yaşayacağına tam əminik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən də Sizin müsəlləh 

əsgərinizəm. Allah bu haqq işində Sizin yardımçınız olsun. Qələbə bizimlədir! Qarabağ-Azərbaycandır!”. 

Beyləqandan Məmməd Məmmədov: “Hörmətli cənab Prezident İlham Əliyev, bu gün Azərbaycan 

xalqının igid oğulları coşqun ruh yüksəkliyi ilə Qarabağı düşmən işğalından azad etmək üçün Sizin 

ətrafınızda birləşərək vuruşurlar. Sizin ardıcıl, dönməz iradəniz sayəsində 27 ildən sonra Qarabağın düşmən 

işğalından azad olunması gününü gördüm. Suqovuşanda, Cəbrayılda üçrəngli bayrağımız dalğalandığı üçün 

sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Sizin kimi dəyanətli, qətiyyətli dövlət başçımız, Prezidentimiz olduğu 

üçün özümüzü çox qürurlu hiss edirik. Son günlər cəbhədən gələn zəfər xəbərlərinə görə xalqımız adından 

Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Cəsarətli Ali Baş Komandan, verdiyiniz qələbə xəbərlərinə görə Sizə 

təşəkkür edirik, uzun ömür, cansağlığı, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Masallı sakini Əlipənah Əhədov: “Möhtərəm cənab Prezident, Ali Baş Komandan, Sizin simanızda 

polad, iradə, qəhrəmanlıq görürəm və Sizinlə qürur hissi keçirirəm. Siz bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərə 

sadiqliyinizi sözdə deyil, əməli işdə dünyaya nümayiş etdirdiniz. Sülhsevərliyin, humanizmin bəşəriyyətin 

ən böyük dəyəri olduğunu, dünyada sülhün bərqərarlığının vacibliyini müsahibələrinizdə bütün dünyaya 

bəyan etdiniz. Allahdan bu şərəfli işinizi başa çatdırmaq üçün Sizə uzun ömür, cansağlığı və Qələbə 

arzulayıram”. 

Xaçmaz sakini Ramin Abbasov: “Çox hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Sizə bu 

məktubu yazan Xaçmaz şəhəri, Fikrət Əmirov küçəsi, ev 9-da yaşayan Abbasov Ramin Abbas oğludur. 

Mən hazırda təqaüddəyəm, ehtiyatda olan zabitəm. Vaxtilə kifayət qədər hərbi təlim keçmişəm. Vətənimin 

bu ağır günündə zabit və ya sıravi əsgər kimi könüllü olaraq ordumuzun sıralarına qoşulmaq üçün bir neçə 

dəfə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xaçmaz rayon şöbəsinə müraciət 

etmişəm. Hələ ki, mənə ehtiyac duyulmur. Amma, hər zaman cəbhəyə yollanmağa özümü hazır hesab 

edirəm. Cənab Prezident, Siz xalqımızın başını ucaltdınız, düşmənlərimizin önündə bizi məğrur etdiniz. 

Hər zaman yüksəklərdə olasınız. Sizə Qələbə yaraşır!”. 

Bakı şəhər sakini Xalidə İmanova: “Hörmətli, cənab Prezident, Sizə minnətdarlıq hissi bildirən 76 

yaşlı nənədir. Torpaqlarımızı qarış-qarış bizə qaytardığınız və qaytarmaqda davam etdiyiniz üçün Sizin 

komandanlığınız altında Azərbaycan Ordusunu Uca Yaradan qorusun. Artıq Füzuli qaçqını deyil, daimi 

Füzuli sakiniyəm. Mənə böyürtkən yığdığım yerləri qaytardığınız üçün Sizə və Orduma minnətdaram. 

Qarabağda görüşərik Sizinlə. Qarabağ Azərbaycandır! Yaşasın Azərbaycan Ordusu!”. 
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ATƏT-ə üzv dövlətlərin nümayəndələri Ermənistanın humanitar atəşkəsi pozması barədə ətraflı 

məlumatlandırılıblar 

 

[19:39] 16.10.2020  

 

Oktyabrın 16-da Vyanada ATƏT-in Daimi Şurasının iclasında Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

hərbi təcavüzü və yaşayış məntəqələrini atəşə tutması müzakirə olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda Azərbaycanın ATƏT yanında daimi nümayəndəliyi vəziyyətlə 

bağlı iştirakçı ölkələrin təmsilçilərini məlumatlandırıb. Bildirilib ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə münaqişə 

tərəfləri oktyabrın 10-da Moskvada humanitar atəşkəsə dair razılaşma əldə ediblər. Lakin bu razılaşmaya 

baxmayaraq, Ermənistanın silahlı qüvvələri cəbhə xətti boyunca Azərbaycanın mülki əhalisi və mülki 

obyektlərə qarşı birbaşa hücumları davam etdirib, 1949-cu il Cenevrə Konvensiyası da daxil olmaqla, 

beynəlxalq humanitar hüquqla daşıdığı öhdəlikləri kobudcasına pozub. Bu faktlar onu göstərir ki, 

Ermənistanın atəşkəsi dəstəkləməsi və ona əməl etməsi barədə vədləri həqiqəti əks etdirmir. Şübhəsiz ki, 

Ermənistanın məqsədi insanların həyatını xilas etmək və münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək deyil, atəşkəs 

pərdəsi altında növbəti təcavüzə hazırlaşmaq olub. 

Beləliklə, Ermənistan atəşkəsdən dərhal sonra Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa 

başlayıb, eyni zamanda, Hadrut və Cəbrayıl istiqamətində hücuma keçməyə çalışıb, eləcə də həlak olmuş 

əsgərlərin cəsədini toplayan tibbi heyəti də atəşə tutmaqdan çəkinməyib. Eyni zamanda, humanitar atəşkəs 

elan edildikdən dərhal sonra, yəni oktyabrın 11-nə keçən gecə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncənin 

raket hücumuna məruz qalması geniş şəkildə iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, cəbhə 

bölgəsindən kənarda yerləşən və “SCUD“ ballistik raketi ilə atəşə tutulan şəhərdə 10 mülki şəxs öldürülüb, 

40-dək mülki şəxs yaralanıb. Bu hücum ATƏT-in iştirakçı dövlətinin “SCUD“dan istifadə etməklə mülki 

əhaliyə hücumunu əks etdirən ilk tarixi hadisə kimi tarix kitablarına düşəcəkdir. 

Bildirilib ki, Azərbaycanın mühüm infrastruktur obyektləri və böyük şəhərləri müxtəlif 

istiqamətlərdən raket və top atəşinə tutulmaqdadır, mülki insan tələfatı günbəgün artmaqdadır. Bununla 

yanaşı, MDB və Yaxın Şərq ölkələrindən Ermənistana gizli şəkildə silah daşınması, eləcə də “könüllülər” 

adı altında terrorçu və muzdlu döyüşçülərin Ermənistana göndərilməsi bu ölkənin yeni hücum 

əməliyyatlarına hazırlaşdığını sübut edir. Qeyd edilib ki, bu fəaliyyətlərin həyata keçirildiyi və ya 

maliyyələşdirildiyi ATƏT-ə üzv dövlətlər də məsuliyyət daşıyırlar. Bu baxımdan ATƏT-ə üzv dövlətlərin 

müvafiq orqanları istər öz vətəndaşı, istərsə də tranzit olaraq bu ölkənin ərazisindən keçərək Ermənistana 

gedənlərlə, həmçinin artan “səyahət” intensivliyi ilə bağlı lazımi səy göstərməli və profilaktik sərhəd 

nəzarəti tədbirləri görməli, ərazilərinin Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı terror 

fəaliyyətlərini dəstəkləmək və ya maliyyələşdirmək üçün istifadə edilməsinin qarşısını alan addımlar 

atmalıdır. 

Çıxışda, həmçinin qeyd edilib ki, Ermənistanın mülki şəxslərə yönəlmiş hücumları, mülki şəxslərin 

öldürülməsi və yaralanması, eləcə də mülki şəxs və obyektlərə ayrı-seçkilik qoymadan zərər vurulması 

müharibə cinayətidir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hücum əməliyyatları 

aparmadığını və humanitar atəşkəsə riayət etdiyini dəfələrlə vurğulayıb. Azərbaycan humanitar atəşkəs 

şərtlərinə sadiq qalır, lakin Ermənistanın mülki əhaliyə və şəhərlərə hücumlarına biganə qalmayacaqdır. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq mülki əhaliyə ziyan vurmamaq 

üçün hər cür səy göstərir. Ermənistanın hərəkətləri isə təkcə Azərbaycan mülki əhalisinə deyil, həm də 

Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni mənşəli Azərbaycan 

vətəndaşlarına zərər vurmağa hədəflənib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi dəfələrlə işğal olunmuş 

ərazilərdəki mülki əhaliyə döyüş bölgəsindən uzaq durmağa çağırsa da, Ermənistan tərəfi işğal olunmuş 

ərazilərdə sərbəst gediş-gəliş üçün məhdudiyyətlər tətbiq edib və çağırış yaşındakı kişi əhalinin ərazini tərk 

etməsini qadağan edib. 

Azərbaycanın münaqişənin dinc yolla və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə 

həllinə tərəfdar olduğu da vurğulanıb, bunun üçün BMT-nin müvafiq qətnamələri və digər beynəlxalq 

təşkilatların qərarlarının icra edilməli olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, münaqişənin həlli 

Azərbaycanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində onun beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri daxilində 

suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə tam hörmət etməklə mümkündür və Azərbaycan bu çərçivədən kənarda 

heç bir siyasi həll yolunu qəbul etmir. 
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Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vyana 
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Hulusi Kılıç: Ermənistan Tərtərdə dinc azərbaycanlıları qətlə yetirməklə “məni cinayət törətmək 

üçün yaradıblar” deyir 

 

[19:31] 16.10.2020  

 

Ermənistan işğalçı, terrorçu və insan qanına susamış cinayətkar dövlətdir. Otuz ildir ki, bu ölkəni 

idarə edənlər Azərbaycana qarşı açıq düşmənçilik ediblər. Ermənistan Tərtərdə qəbiristanlıqda dinc 

azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qətlə yetirməklə “məni cinayət törətmək üçün yaradıblar” deyir. 

Azərbaycanlıların qanını tökmək bu vandallar üçün sanki hobbiyə çevrilib. 

Bu fikirləri Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç AZƏRTAC-a müsahibəsində 

bildirib. 

Hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasında yaranmış hərbi qarşıdurmaya görə bütün məsuliyyətin 

təcavüzkar dövlətin daşıdığını diqqətə çatdıran səfir Hulusi Kılıç deyib: “Artıq bütün dünya görür ki, 

Ermənistan Azərbaycanda dinc əhalini, mülki yaşayış məskənlərini, böyük şəhərləri, inzibati binaları, 

infrastrukturu hədəf alıb. Fərz edək ki, bəzi ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar məlum münaqişə ilə bağlı guya 

məlumatsız idilər. Bəs indi? Azərbaycandakı diplomatik korpusun rəhbərləri erməni faşizminin real 

əməllərini Gəncədə öz gözləri ilə gördülər. Hanı onların ölkəsinin hadisələrlə bağlı açıq mövqeyi? Əgər 

Gəncədəki hadisələrə real qiymət verilsəydi, işğalçı ordu cəsarət edib Tərtərdə qəbiristanlıqda keçirilən 

dəfn mərasiminə toplaşan insanları artilleriya atəşinə tutmazdı”. 

Mülki azərbaycanlı əhalinin Ermənistan ordusu tərəfindən atəşə tutulmasının yenilik olmadığını 

diqqətə çatdıran səfir deyib ki, bu cür ağır cinayətlərə göz yummaq Ermənistanı müharibə cinayətlərinə 

həvəsləndirir. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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İşğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsindən yeni videogörüntülər 

 

[19:17] 16.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsindən yeni 

videogörüntülər paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Erməni əsirlərinə qarşı qanunsuz davranışlarla bağlı yayılmış videolar saxtadır 

 

[18:48] 16.10.2020  

 

Son günlər bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri, o cümlədən “Инфотека24” və digər xarici kütləvi 

informasiya vasitələri tərəfindən guya Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının erməni əsirlərinə qarşı 

qanunsuz davranışlarını, o cümlədən guya azərbaycanlı həkimlərin yaralılara qarşı laqeyd münasibət 

göstərmələrini əks etdirən videogörüntülər yayılıb. 

Bununla əlaqədar Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda 

bildirilib: “Tərəfimizdən erməni əsirlərinə qarşı qanunsuz davranışlarla bağlı yayılmış videolarla əlaqədar 

araşdırma aparılıb və onların saxta olması müəyyənləşdirilib. 

Bildiririk ki, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək məqsədilə ermənilər tərəfindən 

səhnələşdirilən bu tipli videolar təxribat xarakteri daşıyır. Videoların Azərbaycan hərbi qulluqçularının 

döyüş fəaliyyətinə, o cümlədən cəmiyyətimizə heç bir aidiyyəti yoxdur. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən vətəndaşlarımızdan dövlətimiz üçün 

həssas və şanlı olan bu dövrdə ayıq-sayıq olmaqla təxribat xarakterli yayılmış videoların 

ictimailəşdirilməməsi, o cümlədən mobil tətbiqlər vasitəsilə yaymamaq xahiş olunur”. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin atdığı raket və mərmilərin mülki obyektlərimizə vurduğu ziyanın aradan qaldırılması 

üçün tədbirlərin icrasına başlanıb 

 

[17:00] 16.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-də mülki əhaliyə qarşı hərbi təxribata əl atan Ermənistan silahlı 

qüvvələri mütəmadi olaraq Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, infrastrukturu, mülki 

obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından 

və raketlərdən atəşə tutaraq mülki obyektlərə ciddi ziyan yetirir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığı ilə əhalinin təhlükəsizliyinin 

təmin olunması və mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq komissiya yaradılıb. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Ərazilərin Minalardan 

Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) və aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanları 

nümayəndələrinin iştirakı ilə yerlərdə araşdırma işlərinə başlanıb. 

Yaradılmış komissiya artıq Mingəçevirdə araşdırma-qiymətləndirmə işlərini başa çatdırıb. Gəncə 

şəhəri üzrə işlər də qısa müddətdə yekunlaşdırılacaq. Hazırda işlər Bərdə, Beyləqan və Ağcabədi 

rayonlarında aparılır. Həmçinin yaxın günlərdə Cəbrayıl, Füzuli, Naftalan və Göygöl rayonlarında da 

komissiya tərəfindən araşdırma-qiymətləndirmə işlərinə başlanılacaq. 

Müharibə vəziyyətində ölkədə infrastruktur və mülki obyektlərin bərpası və tikintisi Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin nəzarətindədir və dövlətimizin başçısının vətəndaşlara qayğısının əyani 

təzahürüdür. 

 

AZƏRTAC 
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XİN : İşğal edilmiş ərazilərdəki oyuncaq rejimin Milan Şəhər Şurası tərəfindən “tanınma”sı 

ilə bağlı iddialar Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatıdır 

 

[18:56] 16.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindəki qeyri-qanuni oyuncaq rejimin Milan 

Şəhər Şurası tərəfindən “tanınma”sı ilə bağlı iddialar Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatı və 

saxtakarlıqlara əsaslanan təxribatının tərkib hissəsidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla 

Abdullayeva bildirib. 

L.Abdullayeva deyib: “Burada söhbət Milan şəhərində fəaliyyət göstərən Ermənistanın fəxri 

konsulluğu və Milandakı erməni icmasının təşəbbüsü ilə Şəhər Şurası tərəfindən edilən müraciətdən gedir. 

Bu xüsusda bildirmək istərdik ki, İtaliyada hər bir ərazi vahidinin yerli orqanının üzvləri mərkəzi 

hökumətə istənilən mövzuda müraciətlə çıxış edə bilər. Həmin müraciətlər heç bir hüquqi əsasa malik deyil 

və hüquqi nəticələr doğurmur. Eyni zamanda, İtaliya Respublikasının heç bir ərazi vahidinin “tanıma” kimi 

səlahiyyəti yoxdur. Erməni tərəfinin “tanıma” olaraq iddia etdiyi “müraciət” də bu qəbildəndir və heç bir 

hüquqi mahiyyətə malik olmamaqla yanaşı, hər hansı hüquqi nəticələr doğurmur. 

İtaliya Respublikasının xarici siyasətini mərkəzi hökumət müəyyənləşdirir. İtaliya Respublikası 

Hökumətinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi birmənalıdır və bu 

mövqe 2020-ci il fevralın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və İtaliya 

Respublikasının Baş Naziri Cüzeppe Konte tərəfindən Roma şəhərində imzalanmış “Azərbaycan 

Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair Birgə 

Bəyannamə”də öz əksini tapıb. 

Həmin Birgə Bəyannamədə İtaliya Respublikası Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi 

bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə hörmətini bir daha təsdiq edib və Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin məhz həmin prinsiplər əsasında həllini dəstəkləyib”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə XİN: Ermənistan təcavüzkar hərəkətlərinin nəticəsini yaxşı dərk etməlidir 

 

[18:29] 16.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altındakı Qubadlı rayonundan Azərbaycanın Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ordubad rayonuna raket hücumunu kəskin şəkildə qınayırıq. Ermənistan işğal 

etdiyi torpaqlarda məğlubiyyətlə üzləşməsi səbəbindən təcavüzkarlığını getdikcə daha da artırması 

müşahidə olunur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məsələ ilə bağlı 

açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir: “Ortaq sərhədimiz olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına hücum münaqişənin 

Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarından kənara çıxarmaq cəhdinin yeni və təhlükəli 

nümunəsidir. Ermənistan bu təhlükəli təxribatlardan əl çəkməlidir. 

Humanitar atəşkəsi pozan Ermənistan mülki əhaliyə hücumlar edərək müharibə cinayətləri törədir, 

eyni zamanda, döyüşləri başqa sahələrə çıxarmağa cəhd göstərir. Ermənistan bu təcavüzkar hərəkətlərinin 

nəticəsini yaxşı dərk etməlidir. 

Can Azərbaycanla və azərbaycanlı qardaşlarımızla həmrəyliyimiz hər zaman davam edəcəkdir”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Xocavənd rayonunun daha üç kəndini işğaldan azad 

edib 

 

[18:21] 16.10.2020  

 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq, Axullu 

kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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İqor Korotçenko: Azərbaycan ordusu XXI əsrdə müharibə aparılması nümunəsi göstərdi 

 

[16:31] 16.10.2020  

 

Azərbaycan ordusu işğal edilmiş ərazilərinin azad edilməsi üzrə əks-hücum əməliyyatlarında XXI 

əsrdə müharibə aparılması nümunəsi göstərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tanınmış rusiyalı hərbi ekspert, “Nasionalnaya oborona” jurnalının baş 

redaktoru İqor Korotçenko bu fikri “Region plyus” jurnalına müsahibəsində söyləyib. 

“Mən əminliklə deyə bilərəm ki, müasir silahlardan – pilotsuz uçuş aparatlarından, hava patrulu 

xidməti üçün silah-sursatdan, hədəfləri dəf etmək üçün yüksəkdəqiqlikli vasitələrdən istifadə olunmaqla 

aparılan döyüş əməliyyatlarının miqyası dünyanın aparıcı baş qərargahları tərəfindən çox diqqətlə 

öyrənilir”, - deyən ekspertin fikrincə, “dünya hələ belə bir vəziyyətlə rastlaşmamışdı ki, bir ordu digər ordu 

ilə vuruşarkən bu sayda yüksəkdəqiqlikli silahlardan istifadə edilsin. Zərbə uçuş aparatlarından istifadənin 

miqyasına və intensivliyinə görə bu, dünya tarixində ilk belə hadisədir. Nə ABŞ, nə Rusiya, nə İsrail, nə də 

hansısa başqa ölkə bu miqyasda pilotsuz zərbə uçuş aparatlarından istifadə etməyib. Pilotsuz uçuş aparatları 

bu cür münaqişələrdə özünün mübahisəsiz üstünlüyünü sübut edib. Buraya Azərbaycan ordusu tərəfindən 

düşmənin canlı qüvvələrinin və hava hücumundan müdafiə vasitələrinin məhv edilməsi və daha sonra 

zirehli texnikanın, yüksək dərəcədə müdafiə olunan hədəflərin və canlı qüvvənin məhv edilməsi üçün 

pilotsuz uçuş aparatlarından geniş istifadə taktikasını da əlavə etmək lazımdır”. 

O qeyd edib ki, yüksəkdəqiqlikli silahdan istifadə mülki əhali arasında itkilərin sayını azaldır. “Bu 

nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan həm hərbi uğur qazanıb, həm də Dağlıq Qarabağda yaşayan mülki 

vətəndaşların həyatını xilas edib. Fikrimcə, döyüş əməliyyatlarının aparılması taktikası sahəsində 

əhəmiyyətli dəyişikliklər olacaq. Sözsüz ki, Azərbaycan ordusunun təcrübəsi ətraflı şəkildə öyrəniləcək”, - 

deyə İqor Korotçenko bildirib. 

İqor Korotçenkonun geniş müsahibəsi ilə “Region plyus” jurnalının Ermənistan-Azərbaycan cəbhə 

xəttindəki vəziyyətə həsr edilmiş xüsusi nömrəsində tanış olmaq mümkündür. 

 
AZƏRTAC 
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XİN: Maykl Pompeonun fikirləri Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi ABŞ-ın 

statusuna uyğun gəlmir 

 

[15:30] 16.10.2020  

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Maykl Pompeo oktyabrın 15-də “WSB Atlanta” 

televiziya kanalında Erik Erikson Şou verilişində səsləndirdiyi fikirlər sırasında Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin 

Mətbuat xidməti idarəsinin açıqlamasında bildirilir. 

Açıqlamada, həmçinin deyilir: “Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, ABŞ dövlət katibinin fikirləri ABŞ 

Hökuməti tərəfindən münaqişə ilə bağlı bundan əvvəl edilmiş çoxsaylı rəsmi bəyanatlara uyğun deyil. 

Bu fikirlər, həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi ABŞ-ın statusuna 

uyğun gəlmir. 

 
AZƏRTAC 
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Ukraynalı hərbçi: 1992-ci ildə Xocalı faciəsini törədən Ermənistan bu gün də dinc sakinləri hədəfə 

alır 

 

[14:53] 16.10.2020  

 

1992-ci ildə Xocalı faciəsini törədən Ermənistan bu gün də, əsasən, dinc sakinləri hədəfə alır. 

Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir şəhərlərinin və digər rayonların raket hücumlarına məruz qalması 

ermənilərin çirkin niyyətlərindən xəbər verir. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın bu təxribatlarını qəti 

şəkildə pisləməlidir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a məxsusi açıqlamasında ukraynalı hərbçi, ehtiyatda olan polkovnik-

leytenant Aleksey Şvaryov söyləyib. 

Ukraynalı hərbçi bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri birmənalı olaraq Azərbaycan ərazilərini 

tərk etməlidir. 

“Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün istənilən gücə malikdir. 

Azərbaycan Ordusunun bu məqsədlə uğurlu hərbi əməliyyatlar keçirməsi bunun daha bir əyani sübutudur”, 

- deyə Aleksey Şvaryov əlavə edib. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 
AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ordubada raket zərbəsi Ermənistanın bütün vasitələrlə münaqişənin coğrafi 

miqyasını genişləndirməyə çalışdığını göstərir 
 
[14:47] 16.10.2020  
 
Ermənistan Naxçıvanın Ordubad rayonuna raket zərbəsi endirib. Bu, göstərir ki, Ermənistan bütün 

vasitələrlə münaqişənin coğrafi miqyasını genişləndirməyə çalışır. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 
səhifəsində yazıb. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycanın döyüş zonasından kənardakı 
şəhərlərinə raket atəşi açır. Bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür. 

 
AZƏRTAC 
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Belarusun Nümayəndələr Palatasının sədrinə Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə məlumat 
verilib 

 
[14:05] 16.10.2020  
 
Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə ölkəmizin Belarusdakı səfiri Lətif Qəndilov Belarus 

Respublikasının Nümayəndələr Palatasının sədri Vladimir Andreyçenko ilə görüşüb. 
Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tərəflər ikitərəfli münasibətlər və beynəlxalq gündəlikdə 

olan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 
Görüşdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana növbəti hərbi təcavüzü, Dağlıq Qarabağ 

ətrafında yaranmış vəziyyət və bununla əlaqədar Azərbaycan tərəfinin həyata keçirdiyi təhlükəsizlik 
tədbirləri barədə danışılıb. Həmçinin tərəflər strateji tərəfdaşlıqdan irəli gələn öhdəliklər və münasibətlər 
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 

Belarusun Nümayəndələr Palatasının internet səhifəsində görüş barədə məlumat verilib. 
 

Emil Hüseynli, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Minsk 

 
AZƏRTAC 
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Ermənistan silahlı qüvvələri Ordubad rayonu ərazisinə raket zərbəsi endirib 
 
[13:44] 16.10.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Qubadlı rayonu ərazisindən oktyabrın 15-də saat 

10:44-də atdığı əməliyyat-taktiki raket Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu ərazisində 
partlayıb. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
dinc sakinlərə və mülki obyektlərə zərər dəyməyib. 

 
AZƏRTAC 
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MN: Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir 
 
[13:35] 16.10.2020  
 
Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, 

Ağdam, Ağcabədi və Füzuli rayonlarının ərazilərini atəşə tutmaqda davam edir. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 
Qeyd edək ki, döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı zərbələri qarşısında duruş gətirə 

bilməyən düşmən beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq yaşayış məntəqələrimizi, 
mülki şəxsləri hədəfə alır. 

 
AZƏRTAC 
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Beynəlxalq humanitar təşkilatların rəhbərləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatı barədə 
məlumatlandırılıb 

 
16.10.2020 [13:28] 
 
Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika 

Komissiyasının sədri Əli Əhmədov beynəlxalq humanitar təşkilatların rəhbərlərinə məktublar ünvanlayıb. 
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Baş Nazirin müavini 

məktublarda Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təxribatı barədə məlumat verib. 
Sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ 

silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan və raket sistemlərindən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini, 
eyni zamanda, yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində dinc sakinlərin həlak olması və yaralanması, 
yaşayış binalarının, mülki və digər obyektlərin dağıdılması faktları diqqətə çatdırılıb. Erməni tərəfinin 
beynəlxalq humanitar hüquqa məhəl qoymadan bir qayda olaraq mülki əhalini və infrastrukturu hədəfə 
almasının xüsusi narahatlıq doğurduğu qeyd edilib. Belə ki, Moskva şəhərində əldə olunan humanitar 
atəşkəs rejiminin qüvvəyə minməsindən cəmi bir neçə saat sonra cəbhə zonasından kənarda yerləşən, 
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzindəki çoxmənzilli yaşayış binalarını “SCUD” 
raket sistemindən atəşə tutması nəticəsində 5-i qadın olmaqla 10 nəfər həlak olmuş, 10-u qadın, 9-u uşaq 
olmaqla 34 nəfər yaralanıb. 

Baş Nazirin müavini bunun Ermənistanın dünya ictimaiyyətinin sülh çağırışlarına, beynəlxalq 
təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə məhəl qoymadığını əyani şəkildə sübuta yetirdiyini ifadə edib. 

Əli Əhmədov bildirib ki, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın bütün dünya qarşısında bu qədər açıq 
və birmənalı şəkildə müharibə cinayətləri törətməsinə laqeyd qalmamalıdır. 

 
AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin videogörüntülərini yayıb 
 

[13:15] 16.10.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan 

kəndlərinin videogörüntülərini yayıb. 
AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 
 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “A Haber” televiziya kanalına müsahibə verib 
 

[12:00] 16.10.2020  
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 16-da Türkiyənin “A Haber” 

televiziya kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- “A Haber” ekranlarından hər kəsə salamlar. Bütün dünyanın gözü Qarabağ bölgəsindədir. 

Otuz ildir erməni işğalı altındakı Qarabağda hazırda böyük bir faciə yaşanır. Çünki ermənilər 

humanitar atəşkəsə baxmayaraq, xüsusilə mülki şəxsləri və Azərbaycan Ordusunu hədəfə almağa 

davam edirlər. Təbii ki, Azərbaycan Ordusu da bu hücumları cavabsız qoymur və erməni ordusuna 

ağır zərbələr vurulur. 

Bəs, bölgədə son durum necədir, bundan sonra nələr yaşanacaq? Bu durumla bağlı 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin fikirlərini 

öyrənəcəyik. 

Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün sağ olun, xüsusilə “A Haber” adından çox 

təşəkkür edirik. 

- Sağ olun, təşəkkür edirəm. 

- Cənab Prezident, təbii ki, müsahibəmizə bölgədəki vəziyyətlə başlayacağıq. Dünən 

Ermənistan yenə mülki şəxsləri hədəfə aldı. Tərtərdə bir məzarlıq hədəfə alındı və 3 azərbaycanlı 

qardaşımız şəhid oldu. Siz bu hücumu necə dəyərləndirirsiniz? 

- Bu, erməni faşizminin növbəti təzahürüdür. Onlar adətən döyüş meydanında məğlubiyyətə 

uğrayanda mülki şəxslərə atəş açırlar. Bunu biz birinci Qarabağ savaşında da gördük. Məhz Xocalı 

soyqırımını törədənlər bizim həmin mənfur qonşularımızdır. 

Bu dəfə də görəndə ki, artıq döyüş meydanında Azərbaycan Ordusu qarşısında acizdirlər və işğal 

edilmiş torpaqlarda bizə qarşı müqavimət göstərə bilmirlər, onlar yenə də mülki vətəndaşları hədəfə aldılar 

və namərd hücum nəticəsində bizim insanlarımız həlak oldular, həm Gəncədə, həm də dünən Tərtərdəki 

qəbiristanlıqda. Bu insanların dəfn mərasimində iştirak etdikləri bir yerdir, hər bir insan üçün müqəddəs bir 

yer sayılır. Ancaq bizim mənfur qonşularımız üçün müqəddəs anlayışı görünür ki, yoxdur. Bu, insanlığa 

qarşı cinayətdir, bir daha Ermənistanın yırtıcı xislətini göstərir. Ancaq bir də onu göstərir ki, bu namərd 

hücumlar bizi yolumuzdan döndərə bilməz, Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilməz. Biz öz ərazi 

bütövlüyümüzü bundan sonra da bərpa etməyə davam edəcəyik. 

- Təbii ki, Azərbaycan mülki şəxslər məsələsində olduqca diqqətli, çox dəqiq davranır. Bu 

ana qədər bir erməni mülki şəxsin belə burnu qanamadı. Ancaq indiyədək 46 azərbaycanlı 

qardaşımız şəhid oldu. Qərbə baxdığımız zaman, Qərb bu qətliamlara münasibətdə niyə səssizdir? 

- Təəssüf ki, mülki şəxslər arasında insan itkisi davam edir, artıq 47 nəfər oldu və 222 mülki şəxs 

yaralandı, 2 minə yaxın ev ya tamamilə dağıldı, ya da ki, böyük ziyan gördü. Mən bunu demişdim, biz bu 

insanların qisasını döyüş meydanında alacağıq. Biz heç zaman mülki şəxslərə qarşı atəş açmamışıq, bu gün 

də açmırıq, baxmayaraq ki, Gəncəyə, Tərtərə hücumlar oldu. Bu gün səhər saat 6-dan 8-ə qədər, - indi saat 

9:10-dur, - Tərtər, Ağdam, Goranboy və digər rayonlara 220-dən çox mərmi düşüb. Yəni, bu namərd 

hücumlar davam edir. Onların əsas hədəfi mülki şəxsləri öldürmək, Azərbaycan əhalisi arasında panika, 

qorxu yaratmaq, bizi dayandırmaq və öz çirkin niyyətlərinə çatmaqdır. Ancaq görürlər ki, bu, alınmır və nə 

qədər mərmi düşürsə-düşsün Azərbaycan vətəndaşları öz torpağında qürurla yaşayırlar və bütün bu 

çətinliklərə dözürlər. Onları birləşdirən bir amal var – Qarabağın qaytarılması, Azərbaycan bayrağının işğal 

edilmiş bütün torpaqlarda qaldırılması və ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsidir. 

O ki qaldı, toxunduğunuz ikinci məsələyə - niyə Qərb səssiz qalır? Biz bunu birinci Qarabağ 

savaşında gördük. Ermənistan bizə təcavüz etdi, Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etdi, Ermənistan 

bizim xalqımıza qarşı soyqırımı törətdi, ancaq sanksiyalar Azərbaycana tətbiq edildi. O zaman – 1992-ci 

ildə, 1993-cü ildə Qərb mətbuatında belə bir təsəvvür yarandı ki, sanki Azərbaycan işğalçıdır, Azərbaycan 

təcavüzkardır, Ermənistan isə bu təcavüzün qurbanıdır. Bu gün də bunu az miqdarda, az həcmdə görürük. 

Çünki artıq həqiqəti danmaq, gizlətmək mümkün deyil. 

- Cənab Prezident, 1993-cü ildə, xüsusilə noyabr ayında yenə o dönəmdə atəşkəs elan 

edilmişdi. Atəşkəsi yenə Ermənistan pozmuşdu, qətliamlar törətmişdi. İndi baxdığımız zaman 
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atəşkəsi pozan yenə Ermənistandır. Bu atəşkəslə Azərbaycan Ordusunun irəliləyişinin 

dayandırılmasımı istənilir? 

- Bilirsiniz, bu, onların taktikasıdır. Atəşkəsi istəyən Ermənistan oldu. Onlar görəndə ki, artıq döyüş 

meydanında işğal edilmiş torpaqları qoruya bilmirlər, onları saxlaya bilmirlər, onlar atəşkəs üçün müraciət 

etdilər. Bizə də belə müraciət gəldi, - bilirsiniz ki, Rusiya bu missiyanı öz üzərinə götürmüşdür, - biz də 

dedik ki, humanitar məqsədlər üçün, cəsədlərin dəyişdirilməsi, əsirlərin dəyişdirilməsi üçün atəşkəs elan 

oluna bilər. Amma, eyni zamanda, Moskva açıqlamasında bu, göstərildi ki, müzakirələr mahiyyət üzrə 

bərpa edilməlidir. Həmçinin müzakirələrin formatı da dəyişməz qalmalıdır. Ancaq görünür ki, onlar bu 

atəşkəsdən istifadə etmək istəyiblər, bir gün keçməmiş Gəncəyə bu namərd hücumu təşkil etdilər. Ondan 

sonra bizim digər şəhərlərimizi vurmağa başladılar və faktiki olaraq bu atəşkəsi kobudcasına pozdular. Ona 

görə bu, onların taktikasıdır. Görünür, onlara bu atəşkəs ona görə lazım idi ki, öz qüvvələrini toparlasınlar, 

səfərbərlik tədbirləri görülsün və bizə yeni hücum təşkil edilsin. Çünki bu atəşkəsdən sonra onlar Hadrut 

qəsəbəsini yenə də işğal altına almaq istədilər, üç dəfə oraya hücum etdilər. Amma üç dəfə də məğlub 

oldular. Onların niyyəti itirilmiş və onlara mənsub olmayan torpaqları yenə də qaytarmaq və beləliklə, öz 

işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdir. 

- Bu arada, “Hadrut hələ də bizdədir”, - deyə hazırda yalan təbliğat aparılır, qəbul edə 

bilmirlər. 

- Bəli, bu günə qədər bu yalan təbliğatı aparırlar. Hadrutda artıq neçə gündür ki, Azərbaycan 

bayrağı dalğalanır. Hadrutun ətrafındakı yüksəkliklərin, təpələrin mütləq əksəriyyəti bizim 

nəzarətimizdədir. Əgər Hadrut götürülməsəydi, Xocavənd rayonunun kəndləri də götürülə bilməzdi, o 

zaman Füzuli rayonunun kəndləri də götürülə bilməzdi. Biz ancaq Hadrut istiqamətindən oraya irəlilədik. 

- Cənab Prezident, humanitar atəşkəsin tətbiq edildiyi tarixdən etibarən xüsusilə İrəvanın 

hava limanına Rusiyadan, İrandan karqo təyyarələri ilə davamlı olaraq raketlər göndərilir. Bununla 

da, əslində, cinayət törədilir. Bu barədə, xüsusilə İran Prezidenti Ruhani ilə sərhəd qapısının 

bağlanması ilə bağlı danışdınız, Rusiya ilə də danışdınız, raketlərin göndərilməsi barədə. Bu silahlar 

ödənişsiz verilir. Bu baxımdan İran və Rusiyaya nə demək istərdiniz? 

- İrandan Ermənistana silahların göndərilməsi ilə əlaqədar bizdə hər hansı bir məlumat yoxdur. 

Əksinə, deyə bilərəm ki, İran və Gürcüstan öz hava məkanını və quru yollarını Ermənistana silahların 

daşınmaması üçün bağladı. Buna görə biz İran və Gürcüstan hökumətlərinə bir daha təşəkkürümüzü 

bildirmək istəyirik. Bizdə olan məlumata görə, Gürcüstan ərazisindən bu gün mülki təyyarələrlə, eyni 

zamanda, karqo təyyarələri ilə qaçaq yolla silah göndərilir. 

Ermənistan bu yaxınlarda bir təyyarə satın almışdır. Bizdə olan məlumata görə, təqribən 30-40 

milyon dollara almışdır. Bu təyyarəni alan Rusiyada yaşayan zəngin erməni iş adamlarıdır, Karapetyan, 

Abramyan və başqaları. Onlar Rusiyada yaşayan erməniləri bizə qarşı vuruşmaq üçün Qarabağa muzdlu 

kimi göndərirlər. Eyni zamanda, bu “İl-76” təyyarəsinin alınması Ermənistana imkan verdi ki, o silahları 

qaçaq yollarla Ermənistana gətirsin. Çünki hər dəfə hərbi təyinatlı məhsullar göndəriləndə bu, bəyan edilir. 

Onların bəyanatlarında isə bu, mülki karqodur. Amma onun içərisində tank əleyhinə “Kornet” və 

“Konkurs” silahları, “İqla” hava hücumuna qarşı silahlar, eyni zamanda, bizdə olan məlumata görə, 

Rusiyada qaçaq yollarla alınmış raketlər göndərilir. Ona görə biz Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına 

rəsmən müraciət etdik ki, bu məsələni araşdırsın, bunu dayandırsın. Bu, beynəlxalq cinayət sayılır. Bu 

qaçaq silahların Ermənistana göndərilməsi qəbuledilməzdir. 

Rusiya rəsmi orqanları tərəfindən də bizə açıqlama verildi ki, Rusiya Ermənistana silah göndərmir. 

Ona görə bizim fikrimizcə, bu silahları Rusiyada yaşayan erməni iş adamları, zəngin iş adamları qanunsuz 

yollarla bəzi hərbi zavodlardan alıb Ermənistana göndərirlər. Bu istiqamətdə araşdırmalar davam etdirilir. 

- İndi isə, cənab Prezident, cəbhəyə “gedəcəyik”. Təbii ki, Azərbaycan və Türkiyə xalqları 

cəbhədən gözəl xəbərlər, gözəl müjdələr gözləyirlər. Mən xəritəni göstərmək istəyirəm, təbii ki, 18 

min kvadratkilometrlik bir ərazidən bəhs edirik. Bu ərazi otuz ildir ki, işğal altındadır. Bu bölgələrin 

bu günə qədər neçə min kvadratkilometrlik sahəsi azad edilib? Hazırda Azərbaycan Ordusu 

irəliləyir, böyük zərbələr vurur. Deyirik ki, bu günə qədər erməni ordusu öz gücünün yarısını itirib. 

Rəqəm olaraq erməni ordusu nə qədər itkiyə uğradıldı? Bununla bağlı bir rəqəm öyrənə bilərikmi, 

cənab Prezident? 

- Azad edilmiş torpaqları hesablamaq o qədər də çətin məsələ deyil, halbuki hər gün bu, dəyişir. 

Dünən mən yeni altı kəndin işğaldan azad edilməsi xəbərini Azərbaycan xalqına çatdırdım. Ondan əvvəlki 

gündə daha çox sayda kəndlər azad edildi. Bu proses davam edir. Demək olar ki, hər gün biz yeni əraziləri 
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işğaldan azad edirik, hər gün yeni strateji yüksəklikləri azad edirik. Ona görə bu rəqəmlər dəyişir. Ancaq 

bu gün rəsmi qaydada verilən məlumat deməyə əsas verir ki, hansı bölgələr azad edildi. 

İndi bu xəritədə, misal üçün, Hadrut yoxdur. Artıq Hadrut bizdədir. Füzulinin ətrafında kəndlərin 

mütləq əksəriyyəti bizdədir. Artıq Füzuli bizim gözümüzün qabağındadır. Ondan sonra cənub istiqamətində 

də irəliləmişik. Şimalda Murovdağ mövqeləri bizdədir, Suqovuşan bizdədir. Yəni, bütün istiqamətlər üzrə 

böyük uğurlar əldə etdik və bu proses davam edir. Hesab edirəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı bunu 

diqqətlə izləyir. Xüsusilə o kəndlərin sakinləri ki, o kəndlər işğaldan azad edilir, onlar üçün əlbəttə, bu, 

tarixi günlərdir. 

- Yəni, orta hesabla təxminən neçə min kvadratmetr olur? 

- Bunu demək istəməzdim. Çünki bu, hər gün dəyişən rəqəmdir. Ancaq bizim məqsədimiz ərazi 

bütövlüyümüzü tam bərpa etmək və Azərbaycan bayrağını işğal edilmiş bütün torpaqlarda qaldırmaqdır. 

- Bəs, erməni itkiləri ilə bağlı rəqəmin nə qədər olduğunu deyə bilərsiniz? 

- Bu rəqəmlər də hər gün dəyişən bir statistikadır. Yalnız 200-dən çox tank məhv edildi, 33 tank 

qənimət kimi götürüldü, onlar bizdə saz vəziyyətdədir. Hava hücumuna qarşı 35 OSA sistemi məhv edildi. 

Hava hücumuna qarşı çox müasir iki S-300 sistemi məhv edildi. 

- Çox qiymətli, bahalıdır. 

- Bəli, çox qiymətli, ondan sonra TOR, o da çox bahalı, o da hava hücumuna qarşı sistemdir. 

Təqribən 170 karqo maşını ya məhv edildi, ya da bizdədir. Həmçinin 16 komanda mərkəzi məhv edildi. 

Bizim hesablamalarımıza görə, bu günlər ərzində Ermənistan ordusuna təxminən 2 milyard dollar ətrafında 

ziyan dəydi və bu, davam edir. Mən demişəm və Ermənistan rəhbərliyinə də müraciət etmişəm, siz atəşkəsə 

əməl edin, bizə təqvim verin, torpaqlarımızdan çıxın, bu müharibə dayansın, siz də indi qalan silahlarınızı 

xilas edin. Yoxsa belə gedərsə, biz onların bütün silahlarını məhv edəcəyik. 

- Ermənistanın insan itkisi nə qədərdir, cənab Prezident? 

- İnsan itkisi barədə onların verdiyi rəqəmi, - mən mətbuatda gedən rəqəmi deyirəm, - təqribən 600-

dən çoxdur. Amma bizdə olan məlumata görə, onlarda itki bundan bir neçə dəfə çoxdur. 

- Yəni, Ermənistan az göstərməyə çalışır? 

- Təbii. 

- Amma cəbhədə vəziyyət fərqlidir. 

- İndi əgər 200 tank məhv edilibsə, bu tankın içində olan əsgərlərin sayına baxın, artıq neçəyə çatır. 

Ondan sonra döyüş meydanlarında, komanda mərkəzlərində, digər qurğularda. O görüntülər var, onların 

texnikası necə məhv edilir, ona görə hansısa konkret rəqəm demək istəməzdim. Çünki mən hər zaman dəqiq 

rəqəmlərə sadiqəm, yoxlanılmamış rəqəmləri səsləndirmək istəmirəm. Amma təbii ki, 600-dən daha 

çoxdur. 

- Yəni, Ermənistanın silahlarının yarısına yaxını yox edildi deyə bilərikmi, cənab Prezident? 

- Biz bilmirik, onlarda nə qədər silah var. Amma bir sual ortaya çıxır ki, onlar bu silahları hansı 

pulla alıblar? Ermənistanın büdcəsi də, valyuta ehtiyatları bəllidir. Təkcə 17-18 gün ərzində onların 2 

milyard dollarlıq silahları məhv edilib və hələ də silahları var. Məhv edilmiş bu silahlar yalnız işğal edilmiş 

torpaqlardadır. İndi Ermənistan ərazisində nə qədər silahlar var? Baxın, bunlarda nə qədər silah var? 

Haradan aldılar bunu, haradan bu pulu tapdılar? Təbii ki, bunlarda bu qədər pul yoxdur. Deməli, bunu 

havayı aldılar. 

- Cənab Prezident, 18 oktyabr önəmli bir gündür. Azərbaycanın müstəqillik günüdür. 

Azərbaycan xalqı bu tarixdə Sizdən bir müjdə gözləyir, İnşallah. Qarabağla bağlı bir müjdəniz 

olacaqmı? Buradan “A Haber” ekranlarından bütün Türkiyəyə və azərbaycanlı qardaşlarımıza o 

müjdəni bölüşmək istərdinizmi? 

- Bilirsiniz, bu, doğrudan da tarixi bir gündür. Çünki Azərbaycan XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyə 

qovuşdu. Müstəqilliyin ilk illəri bizim üçün çox ağır keçdi, faciəvi keçdi. Biz müstəqilliyimizi itirə bilərdik. 

Necə ki, 1920-ci ildə itirdik, cəmi iki il çəkdi. Ondan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Bu 

dəfə də Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, eyni zamanda, Azərbaycanın daxilində gedən çarpışmalar 

böyük böhrana səbəb oldu. Yalnız 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 

vəziyyət sabitləşdi, sabitlik təmin edildi və Azərbaycan inamla inkişaf yoluna qədəm qoydu. 

Ona görə 18 oktyabr tarixi bizim üçün çox əziz bir tarixdir. Ancaq bu müddətdə - bu 17-18 gün 

ərzində mən heç zaman bizim ordu qarşısında bu tarixdə bunu alacaqsan, o tarixdə bunu alacaqsan vəzifəsi 

qoymamışam. Çünki müharibənin öz qaydaları, öz qanunları var. Bizim üçün əsas məsələ ərazi 

bütövlümüzü bərpa etməkdir. Nə zaman müjdə veriləcək - 17-dəmi, 18-dəmi, 19-damı, bu, o qədər önəmli 
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deyil. Önəmli odur ki, biz bunu edək, buna nail olaq. Eyni zamanda, biz bəzi kəndlər haqqında məlumatı 

bu gün də verə bilərik və bəlkə də olacaq. Ancaq ən önəmlisi strateji yüksəklikləri götürməkdir. Çünki bu 

yüksəklikləri götürərkən biz daha böyük əraziyə nəzarət edirik. Bundan sonra Azərbaycan Ordusunun əks-

hücum əməliyyatının daha da uğurlu olmasına şərait yaradırıq. 

- Qarabağın qəlbi, gözü Şuşadır. Azərbaycanlıların gözü-qulağı Şuşadan gələcək xəbərdədir. 

İstiqaməti Şuşa olaraqmı verdiniz, inşallah? 

- İstiqamət hər tərəfdir. İşğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı, hər bir şəhər bizim üçün doğmadır, 

əzizdir. Mənim üçün hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o biri kəndlə müqayisədə, o biri şəhərlə müqayisədə 

eynidir, bərabərdir. Ancaq siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. 

Bu, bizim tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi 

şəxslər bəxş edibdir. Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Təbii ki, müzakirələr prosesində də hər 

zaman bu məsələ gündəlikdə idi. 

Bilirsiniz, bundan əvvəlki dövrdə danışıqlar masasında bir çox məsələlər var idi. Bəzi təkliflər 

ondan ibarət idi ki, yaxşı, Azərbaycan bu beş rayonu alsın, bununla kifayətlənsin. Qalanlar da qalsın, yəni, 

hər şeyi siz almaq istəyirsiniz, belə şey olmur, kompromis olmalıdır və sair. Ancaq mən heç vaxt buna 

getməmişəm. Beş rayonu alıb qalan rayonları sonraya, qeyri-müəyyən vaxta saxlayıb, məsələni bitmiş 

hesab etmək heç cür düzgün olmazdı. Ona görə müxtəlif mərhələlərdə vasitəçilər və bəzi beynəlxalq 

təşkilatlar təəccüb edirdilər ki, nə üçün İlham Əliyev buna razılaşmır. Axı, ona deyirik ki, indi beş rayon, 

halbuki Ermənistan indi görünür o beş rayonu da vermək istəmirdi. Ancaq belə təkliflər olub. Amma mənim 

mövqeyim hər zaman belə olub ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Ona görə təbii ki, Şuşanın işğaldan 

azad edilməsi bizim hədəflərimizin arasında xüsusi yer tutur. Biz buna çalışmalıyıq, biz buna nail olmalıyıq. 

Bu, nə zaman olacaq? 

- Yaxındamı, cənab Prezident? 

- Onu, yəni, yaxın gələcək göstərər. 

- İnşallah. Yəqin ki, Qarabağı azad etmək rəhmətlik atanızın vəsiyyətidir. Vəsiyyətini də yeri 

gəlmişkən Sizdən öyrənmək istərdik. Vəsiyyətini hazırda həqiqətən yerinə yetirirsiniz. Sizi də, 

Azərbaycan xalqını da Türkiyə xalqı adından təbrik edirik. Atanızın vəsiyyəti barədə nə söyləmək 

istəyirsiniz? 

- Bilirsiniz, mən hər zaman çalışmışam ki, atamın yoluna sadiq olum. 2003-cü ildə ilk dəfə 

Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərəndə seçkilərdən əvvəl mən demişdim ki, əgər siz mənə bu inamı, 

etimadı göstərsəniz, mən Heydər Əliyev siyasətinə sadiq olacağam, bütün istiqamətlər üzrə onun yolu ilə 

gedəcəyəm. Şadam ki, sözümə sadiq oldum, sözümü tutdum. Bu gün Azərbaycanın sürətli və uğurlu 

inkişafı, beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə malik olması, ölkə daxilində sosial, iqtisadi, digər 

problemlərin həlli, böyük layihələrin həyata keçirilməsi, əlbəttə ki, Heydər Əliyev yolunun davamıdır. 

Təbii ki, dünya dəyişir. Dünyadakı güclər nisbəti də dəyişir. Bugünkü dünya 2003-cü ildəki dünya 

ilə əlbəttə ki, müqayisə edilə bilməz. Ancaq bizim strateji hədəflərimiz dəyişməz olaraq qalır. O da 

müstəqilliyi möhkəmləndirmək, müstəqil siyasətə sadiq olmaq, heç vaxt heç kimdən asılı olmamaq, heç 

kimin qarşısında baş əyməmək, öz qürurumuzu saxlamaq, qorumaq və ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

etməkdir. Yəni, qısa desəm, atamın vəsiyyəti bundan ibarətdir. 

Əlbəttə ki, ərazi bütövlüyümüzün bərpası bizim üçün bir nömrəli vəzifədir. Biz buna nail olmaq 

üçün böyük səy göstərdik - siyasi, iqtisadi, diplomatik, hərbi. Bizim ordumuz faktiki olaraq yenidən 

quruldu. Bu gün ordumuzun potensialı bütün dünyanın gözü önündədir. Mənə verilən məlumata görə, 

inkişaf etmiş bəzi ölkələrin hərbi mütəxəssisləri də artıq bizim təcrübəmizi öyrənirlər. Mən əminəm ki, bu 

təcrübə kitablarda da, tədqiqatlarda da əksini tapacaq. Ona görə atamın yoluna sadiq qalaraq bu şərəfli 

missiyanı icra edirik. İnşallah, sona qədər başa çatdıracağıq. 

- Azərbaycan çox güclü bir ordu yaratdı. Birinci Qarabağ müharibəsində hava qüvvələri belə 

yox idi, ancaq indi artıq güclü bir hava qüvvələri, güclü bir ordu var. Təbii ki, “TB2” silahlı pilotsuz 

uçuş aparatları da bölgədə böyük bir güc oldu. Türkiyədən satın aldınız və hazırda istifadə edirsiniz. 

Silahlı pilotsuz uçuş aparatları müharibənin gedişini necə dəyişdirdi? 

- Çox dəyişdirdi. Çünki bilirsiniz, Ermənistan 30 il ərzində işğal edilmiş o bölgələrdə bütün təmas 

xətti boyunca çox güclü istehkam qurmuşdu. Çox böyük mühəndis-istehkam işləri görmüşdü. Bəzi yerlərdə 

onların dörd müdafiə xətti var. Böyük xəndəklər qazıldı, digər mühəndislik işləri görüldü. Çox böyük beton 

plitələri vardır, sığınacaqlar vardır, bunkerlər vardır. Bir də bölgənin relyefi elədir ki, o, təbii istehkamdır. 

Çünki o dağlıq ərazidir və biz aşağıdan yuxarı gedirik. Hər bir ordu üçün bu, böyük çətinlikdir. Çətin bir iş 
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və çox riskli bir işdir. Ona görə bizim bu istiqamətdə gördüyümüz işlər, əlbəttə ki, böyük qəhrəmanlıq tələb 

edirdi və biz düşmənin texnikasını dəqiq məhv etmək üçün mütləq pilotsuz uçuş aparatlarına möhtac idik. 

Çox şadıq ki, qardaş Türkiyənin inkişaf etmiş hərbi sənaye kompleksi bu gözəl SİHA-ları və İHA-ları 

istehsal etməyə başlamışdır. Azərbaycan Türkiyənin xaricində ilk ölkələrdəndir ki, bu SİHA-ları ala bildi. 

Mən artıq bunu söyləmişəm, yalnız Türkiyə istehsalı olan SİHA-larla bir milyard dollar dəyərində olan 

erməni hərbi texnikası məhv edildi. Qalan bir milyardı da bizim hərbi vasitələrlə məhv edildi. Yəni, bu, 

müharibənin gedişatını çox dəyişdirdi. 

- Bölgədə tunellərdən, laylı müdafiədən bəhs etdiniz. Əslində, biz onu Suriyadakı 

əməliyyatlarda görmüşdük. Bunlar PKK, PYD-nin istifadə etdiyi üsullardır. Otuz ildir bölgədə eyni 

üsuldan istifadə edilir. Bu baxımdan orada PKK-nın, PYD-nin bir dəstəyi varmı? 

- Ola bilər. Bizdə bu toqquşmadan da əvvəl məlumat var idi ki, PKK-çılar orada düşərgə qurmuşlar. 

Çünki bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ nəzarətsiz bir ərazi idi. Orada hər hansı bir beynəlxalq nəzarət mexanizmi 

yox idi. Çünki indi Ermənistan da, Azərbaycanda bir çox beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Orada nəzarət 

mexanizmləri də var, monitorinq də var. Bu isə boz bir sahə, yəni nəzarətsiz bir sahədir. Ona görə orada 

qaçaqmalçılıq, narkotik ticarəti, qanunsuz silahlı birləşmələrin təlimləri və PKK düşərgələri də mövcud idi. 

İstisna edilmir ki, onlar da bu istehkamların qurulmasında rol oynayır. 

- Bölgədə neçə dənə PKK düşərgəsi var? 

- Onu biz deyə bilmərik. Çünki onlar bir yerdə dayanmırlar, onlar yerlərini dəyişirlər. Amma 

kifayət qədər çox idi. Hər halda bu məlumat bizdə bu son toqquşmadan əvvəl də var idi. Bu gün erməni 

tərəfindən vuruşan, öldürülən insanlar arasında şübhəli insanlar da var. Hər halda Kanada pasportlu, Livan 

pasportlu insanlar var. Şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayan insanlar var. Amma dəqiqdir ki, 

onlar erməni əsgəri deyil. Yəni, onlar muzdlulardır. 

- Bölgədə xüsusilə Ermənistan öz ərazilərindən raket hücumları həyata keçirir. Öz 

ərazisindən hücumlara davam edərsə, Sizin üçün Ermənistan ərazilərinə əməliyyat haqqı 

yaranarmı? 

- Xeyr, bizim belə fikrimiz yoxdur. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bizim Ermənistan ərazisində hər 

hansı bir hərbi hədəfimiz yoxdur. Hərbi əməliyyatları Ermənistan ərazisinə keçirmək fikrimiz də yoxdur. 

Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Biz, sadəcə olaraq, ölkə hüdudları çərçivəsində, 

beynəlxalq təşkilatlar və dünya birliyi tərəfindən tanınmış qanuni Azərbaycan torpaqları çərçivəsində bu 

əməliyyatları aparırıq. Bu günə qədər biz Ermənistan ərazisinə keçməmişik. 

Onu da bildirməliyəm ki, iyul ayında Ermənistan-Azərbaycan sərhədində bizə qarşı hücum təşkil 

edilmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz bölgəsinə və onun müəyyən yerlərinə girə bilmişdir. Biz 

onları oradan rədd etdik, öz torpaqlarımızı qoruya bildik. Onları sərhəddən kənara atdıq. Ondan sonra da 

sərhədi keçə bilərdik. Yəni, bizim qarşımızda hər hansı bir ciddi maneə yox idi. Onsuz da bu döyüş də onu 

göstərdi ki, əgər burada biz keçə bilmişiksə, orada daha asandır. Çünki orada bu istehkamlar yoxdur. Amma 

bunu etmədik. Çünki biz hesab etdik ki, bu, düzgün olmaz. Biz öz torpağımızda özümüzü müdafiə edirik 

və işğalçıları öz torpaqlarımızdan qovmalıyıq. Ancaq, eyni zamanda, əgər onlar Ermənistan ərazisindən 

bizə qarşı “Toçka-U”, “İsgəndər”, “Skad” və başqa çox təhlükəli silahlardan istifadə etməyi davam 

edəcəklərsə, - necə ki, Gəncəni onlar Ermənistanın Vardenis rayonundan vurdular, - bu, bizim üçün legitim, 

qanuni hərbi hədəflər olacaq. Bunu hər kəs bilsin. 

- Türkiyədən və Pakistandan Sizə dəstək mesajları gəlir. Xüsusilə Prezident Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan “Hər cür dəstəyi verməyi hazırıq” dedi. Bu baxımdan Türkiyə və Pakistandan hərbi dəstək 

istəyəcəksinizmi? 

- Xeyr. Bizim belə bir fikrimiz yoxdur. Türkiyə və Pakistan bizə ilk dəstək olan ölkələrdir. Onlardan 

sonra bu ölkələrin sayı artdı. Ondan sonra Əfqanıstan bizə açıq dəstək göstərdi. Bosniya və Herseqovina, 

ondan sonra digər ölkələr dəstək göstərdilər. Ən çox dəstək göstərən qardaş Türkiyə olmuşdur. Mənim 

qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilk saatlardan çox dəqiq və çox qəti mesajlar verdi ki, 

Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu, bizi daha da ruhlandırdı. Ancaq hərbi 

dəstəkdən söhbət gedə bilməz. Buna ehtiyac yoxdur. Bu gün Ermənistanın baş naziri tərəfindən uydurulan 

yanlış məlumat, əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa yönəlib. Misal üçün, dünən Rusiya 

televiziyasına verdiyi açıqlamasında demişdir ki, Azərbaycan tərəfində Türkiyə vuruşur, Pakistan vuruşur, 

Suriyadan, Liviyadan olan əsgərlər vuruşur. Bunlar hamısı yalandır. Bu yalanı ifşa etmək o qədər də çətin 

məsələ deyil. 
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Toqquşmaların ilk günündə demişdilər ki, Ermənistanın Su-25 təyyarəsini Türkiyənin F-16 

təyyarəsi vurmuşdur. Biz dedik ki, sübut verin. Verə bilmədilər. Sonra hər kəs gördü ki, bu, yalandır. İndi 

bunu artıq demirlər. İndi yeni yalan ortaya atırlar ki, guya Pakistan və türk əsgərləri bizimlə bərabər 

vuruşurlar. Sübutlar versinlər. Yoxdur, bu. Sadəcə olaraq, Ermənistan tərəfi birinci növbədə istəyir ki, 

Azərbaycan Ordusunun gücünü pərdələsin. Guya ki, Azərbaycan təkbaşına bunu edə bilməzdi. İkincisi, 

onun daha bir yalanı odur ki, guya bu toqquşma artıq bölgədən çıxıb, daha qlobal bir toqquşmaya çevrilib. 

Bu da yalandır. Bizim Türkiyədən, Pakistandan və başqa qardaş ölkələrdən aldığımız dəstək yalnız mənəvi 

və siyasi dəstəkdir. 

-Cənab Prezident, Türkiyə və Azərbaycanın dostluğu, əlaqələri, yaxınlığı kimləri narahat 

edir? 

-Bizi istəməyənləri. Türkiyənin gücünün artırılmasını istəməyənlər. 

-Kimlər? 

-Yəni, bunların kimlər olduğu bəllidir. Bir çox ölkələrdə belə dairələr var. Bu, islamofob 

dairələrdir. Təəssüf ki, bu gün Avropada islamofobiya artır. Kasıb ölkələrdən gələn qaçqınlara olan 

münasibət də göz qabağındandır. Ona görə islamofob partiyalar bu gün bir neçə Avropa ölkəsində 

parlamentdə yer alırlar. Radikal faşist partiyalar daha çox səs qazanırlar. Bu, çox təhlükəli bir meyildir. İlk 

növbədə, Avropa üçün təhlükəli meyildir. Çünki bu, irqçiliyə, ayrı-seçkiliyə, ksenofobiyaya, 

islamofobiyaya şərait yaradan bir meyildir. Eyni zamanda, islamofob qüvvələrlə yanaşı, Türkiyənin 

gücündən narahat olan dairələr var. Çünki bugünkü Ərdoğan Türkiyəsi 20 il əvvəlki Türkiyə deyil. Bunu 

biz də bilirik, Türkiyədə yaşayan qardaşlarımız da bilirlər. Bu gün Türkiyə dünyada söz sahibidir. Heç kim 

Türkiyəyə nəyi isə diktə edə bilməz, nəyi isə məcbur edə bilməz. Türkiyə öz maraqlarını, öz müttəfiqlərinin 

maraqlarını dünyada layiqincə müdafiə edir, öz təhlükəsizliyini bildiyi kimi təmin edir, beynəlxalq aləmdə 

söz sahibidir. Bölgədə Türkiyənin iştirakı, razılığı olmadan hər hansı bir məsələ həll edilə bilməz. Suriya, 

Liviya, ondan sonra Aralıq dənizi – bütün bunlar onu göstərdi. Ona görə bunlar Türkiyənin gücünü 

istəməyən və bundan narahat olan qüvvələrdir. Bu, təbiidir. 

-Cənab Prezident, birlikdən qüvvət doğar dediniz. Türkiyənin güclü olması nə üçün 

önəmlidir? 

-Türk dünyası üçün ona görə ki, bu, böyük bir gücdür və bizi gücləndirir. Mən bunu dəfələrlə 

demişəm. Türkiyədə də demişəm, Azərbaycanda da. Əziz qardaşım Prezident burada olanda demişəm ki, 

Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgə üçün sabitlik gətirir. Əgər toqquşmaların ilk saatlarında Türkiyədən bu 

dəqiq mesajlar gəlməsəydi, bəlkə də bu işlərə başqaları qarışa bilərdi. Türkiyənin bu mesajları hər kəsə 

“dur” dedi. Azərbaycan tək deyil. Türkiyə işin sonuna qədər Azərbaycanın yanındadır. Əlbəttə ki, bu gün 

Azərbaycan-Türkiyə birliyi artıq çox ciddi geosiyasi amilə çevrilibdir və bu, müsbət amildir. Bizim 

birliyimiz hər hansı bir ölkənin maraqlarına qarşı deyil. Biz, sadəcə olaraq, öz maraqlarımızı müdafiə edirik, 

öz yolumuzu davam etdiririk. Heç kim bizim işimizə qarışmasın, heç kim bizim daxili məsələlərimizə 

burnunu soxmasın. Biz bunu istəyirik. Türkiyə bu günə qədər kimin işinə qarışıb? Heç kimin. Azərbaycan 

kimin işinə qarışıb? Heç kimin. Sadəcə, biz deyirik ki, bizə də dəyməyin, kənarda durun. Dost olaq, tərəfdaş 

olaq, işbirliyi edək. Amma sizinki sizdə, bizimki bizdə. Biz bunu istəyirik və buna haqqımız çatır. 

-Qarabağ probleminin həllində Türkiyəsiz bir masadan həll yolu tapılarmı? 

- Əslində, de-fakto Türkiyə artıq masadadır. Mən bunu söyləmişəm. Bu, reallıqdır. Bu gün Türkiyə 

digər bölgədə yerləşən ölkələrlə bu məsələni danışır, müzakirə edir. Siz də bilirsiniz, Rusiya və Türkiyə 

prezidentləri arasında telefon danışığı olub. Xarici İşlər nazirlərinin, Müdafiə nazirlərinin danışıqları 

olubdur. Eyni zamanda, iranlı həmkarları ilə Türkiyənin yüksək vəzifəli şəxslərinin əlaqələri olubdur, digər 

ölkələrlə. Ona görə Türkiyə de-fakto buradadır. Sadəcə olaraq, Minsk qrupu 1992-ci ildə təşkil olunduğu 

üçün, - onsuz da Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür, - o zaman bilmirəm hansısa səbəblərə görə həmsədr 

olmadı. Yəni, biz çox istərdik ki, bəri başdan Türkiyə həmsədr olsun. Ancaq o zaman Türkiyə özü bunu 

etmədi. Özü istəsəydi, məncə olardı. Çünki ona görə mən deyirəm, bugünkü Ərdoğan Türkiyəsi ilə o 

Türkiyə arasında böyük fərq var. Əgər həmsədr olsaydı, o zaman təbii ki, bu məsələ çoxdan həll olunardı. 

Ona görə biz deyirik ki, Türkiyəsiz bu məsələ həll olunmaz. Mən demirəm ki, Minsk qrupu artıq tarixdə 

qalsın. Yox, qoy onlar da çalışsınlar. Halbuki 30 il ərzində bir nəticəyə gəlmədilər. Amma Türkiyəni bu 

prosesdən kənardan saxlamaq həm düzgün deyil, həm də ki, mümkün deyil. 

-Cənab Prezident, Minsk qrupunun həmsədri Fransanın münasibətini necə 

dəyərləndirirsiniz? 
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-Bilirsiniz, Fransanın son açıqlamaları hesab edirəm ki, müsbət açıqlamalardır. Eyni zamanda, 

mənim Fransa Prezidenti ilə son telefon danışığım da çox müsbət olubdur. Təbii ki, Fransa həmsədr kimi 

bitərəf olmalıdır. Mən bunu demişdim. Hər bir ölkənin başqa ölkə ilə xüsusi əlaqələri ola bilər. Yəni, milli 

səviyyədə hər bir ölkə sərbəstdir. Heç kim buna bir irad tuta bilməz. Ancaq həmsədrlik artıq başqa bir 

mexanizmdir. Bu, həmsədr olan ölkələrin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Ona görə onlar bu mandat 

çərçivəsində gərək bitərəf olsunlar. Hesab edirəm ki, bu günə Fransanın addımları və yanaşması müsbətdir. 

-Rusiya Xarici İşlər naziri Lavrov bir açıqlama verdi. Açıqlamasında Qarabağ bölgəsinə 

hərbi müşahidəçilər göndərə biləcəklərini söylədi. Buna razılıq verərsiniz? 

-Bilirsiniz, eyni zamanda, Rusiyanın Prezident ofisində deyildi ki, bu, hər iki tərəfin – 

Azərbaycanın və Ermənistanın razılığı əsasında ola bilər. Yəni, bu, əslində, hər şeyi özü deyən bir 

məsələdir. Hər iki tərəf buna razılıq verməlidir, bu, birincisi. İkincisi, təməl prinsipləri arasında, - mən artıq 

bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi bildirmişəm, - sülhməramlı qüvvələrin bölgəyə göndərilməsi məsələsi var, 

ancaq ən son mərhələdə. Torpaqlar işğaldan azad edilir, beş rayon, ondan sonra iki rayon, daha sonra Dağlıq 

Qarabağ ərazisinə və Şuşaya Azərbaycan əhalisi qayıdır. Ondan sonra sülhməramlı qüvvələr gəlir. Ona 

görə bu gün bu haqda danışmaq tezdir. Üçüncüsü, hansı ölkələr bu sülhməramlı qüvvələrin içində olacaq? 

Bu da hər iki tərəf arasında razılaşdırılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı müzakirələr prosesində hər hansı bir 

müzakirə olmamışdır. Hesab edirəm ki, Rusiya Prezident ofisindən verilən açıqlama tamamilə əsaslıdır. 

Hər iki tərəf buna razı olmalıdır. Bunun razılığı və bunun təqvimi verilməlidir. Bu gün fəal münaqişələr 

gedə-gedə bu haqda danışmaq bir qədər tezdir. 

-Təbii. Ermənistanın işğal etdiyi Qarabağda zəngin yeraltı qaynaqlar var. Bilirik ki, 

Kəlbəcərdə zəngin qızıl yataqları var. Əslində, Ermənistanın əsl dərdi qızıl yataqlarıdırmı? 

-Odur. Amma əsas onların bizə olan əzəli nifrətidir. Ermənistan faşizm siyasəti aparır, Türkiyəyə, 

Azərbaycana nifrəti aşılayır, uşaqlara türkləri düşmən kimi qələmə verir. Öz əhalisinin beyinlərini 

zəhərləyir. Yəni, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin təməlində bu dayanır. Əsas məsələ budur. Digər 

bölgələrin həm bitkiçilik, həm heyvandarlıq üçün çox münbit, çox gözəl torpağı var. Onlar bunu istismar 

edirlər. Kəlbəcərin qızıl yataqları. Onlar qanunsuz olaraq oranı istismar edirlər. Biz bütün o işdə onlara 

yardımçı olan və oraya investisiya yatıran şirkətlərə məktub göndərmişdik. Mən bu toqquşmadan əvvəl 

verdiyim açıqlamalarda demişdim ki, bütün bu xarici şirkətlərə son xəbərdarlıq edirik - ya dayandırın bu 

fəaliyyəti, ya da biz sizi məhkəməyə verəcəyik. Məhkəmədə bizim sözümüz keçəcək. Çünki bu, 

qanunsuzdur. Oradan çıxarılan qızılları Ermənistan aparır xaricə satır və pul qazanır. Orada çıxan təbii 

qaynaqları, bizim torpaqdan əldə edilmiş məhsulu onlar Ermənistana daşıyırlar. Ona görə burada bir çox 

hədəflər var. Əsas məqsəd bu torpaqları əbədi Ermənistanın tapdağı altında saxlamaqdır. Onlar buna da 

nail ola bilmədilər. 

-Cənab Prezident, Paşinyanın atası Sorosdur dediniz. 

- Doğrudur. 

-İndi Azərbaycan bölgədə Soroslamı mübarizə aparır? 

O cümlədən Sorosla. Əslində, mən dedim ki, Soros deyəndə, təkcə Corc Sorosu nəzərdə tutmuram. 

Bu, bir anlayışdır. Bu, bir hərəkətdır, bu, dağıdıcı bir hərəkətdir, bu, yırtıcı bir hərəkətdir. Bu, müstəmləkəçi 

bir hərəkətdir. Paşinyanın Sorosla o fotoşəklinə baxın, necə eybəcər fotoşəkildir. O, internetdə var. 

Durublar, bədənləri də yapışıb bir-birinə. Yəni, utancverici bir şəkildir, ikisi də gülür, ikisinin də üzündə 

təbəssüm. Bu şəkil faktiki olaraq Paşinyanın kim olduğunu göstərir. Çünki Ermənistanda çevrilişin təşkil 

edilməsində Soros qruplarının böyük rolu oldu və Paşinyan, əslində, hər zaman anti-Rusiya mövqeyində 

olub. Onun partiyasının adı ermənicə “Yolka”dır. Onu tərcümə etsək “Çıxış” deməkdir. Haradan çıxış? 

Rusiya ilə birlikdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından və Avrasiya Birliyindən. O millət 

vəkili olarkən hər zaman Rusiyanın əleyhinə idi, anti-Rusiya mövqeyində idi. Ona görə mən təəccüb edirəm 

ki, bu günə qədər Rusiyada bəzi siyasi dairələr onun tərəfini tuturlar. Axı o, ruspərəst qüvvələrə qarşı inqilab 

etdi, ruspərəst prezidentləri həbsə atdı, ruspərəst ana müxalifət partiyasının sədrini həbsə atdı. Hər şeyi 

Rusiyanın əleyhinə etdi, Rusiyanın “Qazprom” şirkətinə, dəmir yolu şirkətinə cinayət işi açdı. Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının, - hansı ki, NATO tipli bir təşkilatdır, - erməni əsilli sədrini həbsə 

atdı. Yəni bu, Sorosun sözü ilə oturub-duran bir adamdır. Bir də ki, onun komandasına baxın, onların hamısı 

Soros Fondunun, Açıq Cəmiyyət Təşkilatının, “Amnesty International”ın nümayəndələridir. Yəni, Soros 

Ermənistanda hakimiyyətə gəldi, amma iflasa uğradı. 

-Cənab Prezident, Türkiyədən hərbi baza istəyiniz oldumu? Bu məsələ ilə bağlı bir açıqlama 

verdiniz, Türkiyə hərbi baza yarada bilər dediniz. Bu məsələ ilə bağlı bir danışıq apardınızmı? 
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-Xeyr, bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir danışıq olmamışdır, heç zaman olmamışdır və bu gün də 

belə bir məsələ yoxdur. Onsuz da Türkiyə ilə hərbi sahədə bizim işbirliyimiz gündən-günə möhkəmlənir. 

Mən bunu artıq demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, keçən il 10 birgə hərbi təlim keçirilmişdir, həm 

havadan müdafiə, eyni zamanda, özəl komandalar, digər sahələr üzrə. Ona görə bu işbirliyi ən yüksək 

səviyyədədir və bazanın Azərbaycanda yaradılması məsələsi heç zaman müzakirə mövzusu olmamışdır. 

-Cənab Prezident, Azərbaycan cəbhədə status-kvonu dəyişdi dediniz. Sizə təqdim edilən 

status-kvo nə idi və bundan sonra Azərbaycanın yeni status-kvosu nə olacaq? 

-Status-kvo artıq yoxdur. Mən bu haqda öz sözlərimi dedim və bu, reallıqdır. Status-kvo nə idi? 

Torpaqların işğal altında saxlanılması demək idi. Baxmayaraq ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bununla 

əlaqədar hələ 10 il bundan öncə çox müsbət açıqlama vermişdirlər ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Praktik 

addım atılmamışdır və biz 30 il bu status-kvonun dəyişdirilməsini gözlədik ki, müzakirə prosesi nəticəsində 

buna nail ola bilərik. Amma olmadı. Ona görə döyüş meydanında biz bunu artıq məhv etdik. O artıq yoxdur. 

İndi Cəbrayıl şəhəri bizdədir, Cəbrayıl rayonunun kəndlərinin böyük hissəsi bizdədir. Füzuli rayonunun 

kəndlərinin də mütləq əksəriyyəti bizdədir. İndi biz Füzuli şəhərini də görürük. Hadrut bizdədir, Suqovuşan 

bizdədir. 

- İndi Füzuli şəhərinin mərkəzini görə bilirsinizmi? 

-Görürük, əlbəttə, görürük. 

-İnşallah, yaxın zamanda oradan bir müjdə gələcək deyirsiniz. 

-İnşallah. Yəni hansı status-kvodan söhbət gedə bilər. Status-kvo da yoxdur, təmas xətti də yoxdur. 

Onu da biz yardıq. Yəni, 30 il sülh yolu ilə müzakirə prosesi çərçivəsində edə bilmədiyimizi bax, bu günlər 

ərzində biz etdik. 

-Cənab Prezident, Sizdən bir şeyi də soruşmaq istəyirəm. Müharibə hələ davam edir. Bu 

müharibədə Sizi ən çox kədərləndirən, ən çox sevindirən hadisələri soruşacağam. Yeri gəlmişkən, 

rəmzi bir foto, Gəncədə 4 yaşındakı Bəxtiyarın yaralı halda ikən gülümsəməsi. Bu foto bütün 

dünyaya əsl simvol oldu. Müsahibə aldıq, özü də nə dedi, dörd yaşındakı ağlı ilə dedi: “Qarabağ 

bizimdir, Azərbaycanındır!” 

-Bəli. 

- Cənab Prezident, Sizə ən çox təsir edən, kədərləndirən, ən çox sevindirən nələr oldu? 

-Ən çox kədərləndirən bizim itkilərimizdir. Həm mülki vətəndaşlar arasında, həm də əsgərlər 

arasında. Gənc əsgərlərimiz fədakarlıq, rəşadət göstərərək doğma torpaqları uğrunda şəhid olurlar. Bu, 

böyük faciədir, xalqımız üçün, onların yaxınları üçün, valideynləri üçün böyük faciədir. Ona görə də hər 

bir azərbaycanlının həlak olması mənim üçün ən böyük üzüntüdür, istər mülki vətəndaş olsun, istər hərbçi 

olsun, fərq etməz, onların hamısı bizim soydaşlarımızdır, bizim övladlarımızdır, qardaşlarımızdır. 

Ən çox sevindirən isə Azərbaycan xalqının iradəsidir. Çünki mərmi altında yaşayan insan yerindən 

tərpənmir. Tərtəri Ermənistan Stalinqrada çevirir, ikinci Ağdama, Füzuliyə çevirmək istəyir. Niyə sən bu 

mülki şəhəri atəşə tutursan? Bax, o dəfn mərasimi olsun. Bu gün səhər iki saat ərzində 200-dən çox mərmi 

atıldı. Niyə? Tərtərdə nə var? İnsanlar yaşayır. Yəni, bu erməni faşizmidir. Bir də ki, qorxutmaq istəyir. Bir 

də ki, fikri gedir 1990-cı illərə ki, onlar bizə hücum edirdilər, bizim ordumuz onların qabağında dura 

bilmirdi və bizim vətəndaşlar o bölgələri tərk edirdilər, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilirdilər. O fikirlə 

yaşayırlar. Amma bilməlidirlər ki, indiki Azərbaycan o Azərbaycan deyil. İndiki Azərbaycan güclü 

dövlətdir və özünü qoruya bilən bir dövlətdir. Bizim insanlarımız mərmi altında yaşayır, oranı tərk etmir, 

evləri yanır, malları batır, amma deyirlər ki, təki “Vətən sağ olsun!” Bax, məni ən çox sevindirən budur. 

Eyni zamanda, bununla bərabər, bizim bayrağımızı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda görməyimdir. Məni 

ən çox sevindirən, bax, bunlardır. 

-Cənab Prezident, Türkiyədə 83 milyon nəfər hər namazdan sonra Azərbaycan üçün dua 

edir. Bu duaları hiss edirsiniz. Buradan türk xalqına nə demək, nə mesaj göndərmək istəyərsiniz? 

-Təbii ki, görürəm. Bu dualar və Azərbaycan xalqının duaları, bizim digər ölkələrdə yaşayan 

dostlarımızın, qardaşlarımızın duaları bizi qoruyur. Çünki biz haqq yolundayıq. Biz öz torpağımız uğrunda 

vuruşuruq. Ermənistan tərəfindən aparılan müharibə şər qüvvələrin müharibəsidir. Biz hər zaman 

Türkiyədən dəstək görmüşük, dəstək hiss etmişik. Son illər ərzində Türkiyə və Azərbaycan rəhbərliyi bizim 

ölkələrimizi bir-birinə o qədər güclü tellərlə bağlayıb ki, bu birlik, bu qardaşlıq sarsılmazdır. Bu günlərdə 

Türkiyədən mənə çoxlu məktublar gəlir. Yazırlar ki, “Cənab Prezident, mən də gəlməyə hazıram, mən də 

kömək etməyə hazıram”. Bunlar bizi çox duyğulandırır, çox sevindirir. Bizim birliyimiz bir daha bu çətin 

dönəmdə özünü büruzə verir. Ona görə bütün türk qardaşlarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz onların 
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dəstəyini hiss edirik, görürük, bu dəstək bizə əlavə güc verir, bizim iradəmizi gücləndirir. Mənim əziz 

qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan demişdi ki, “Azərbaycan tək deyil, Türkiyə 

Azərbaycanın yanındadır”. Bu, əslində, bizim birliyimizi təsvir edən ən gözəl ifadədir, ən gözəl kəlamdır. 

-Cənab Prezident, mən də son olaraq Rəcəb Tayyib Ərdoğanı necə tərif edəcəyinizi soruşmaq 

istərdim. 

- Rəcəb Tayyib Ərdoğan mənim qardaşımdır. Bizim çox yaxın münasibətimiz var. Həm 

prezidentlər kimi, həm də iki insan kimi. Ona mənim çox böyük hörmətim var. O, dünya lideridir. O, 

Türkiyəni böyük zirvələrə qaldırdı. Türkiyəni ucaltdı. Türkiyəni ləyaqətli, qürurlu dövlət kimi bütün 

dünyaya tanıtdırdı. Ona qarşı çox böyük ədalətsizliklər, haqsızlıqlar edilir, həm bəzi ölkələr tərəfindən, həm 

də təəssüf ki, Türkiyənin içində də bəzi siyasi qüvvələr tərəfindən. Təbii ki, mən bu işlərə qarışa bilmərəm. 

Amma bir insan kimi buna biganə qala bilmərəm. Çünki onun Türkiyə üçün gördüyü işlər genişmiqyaslıdır 

və bu gün Türkiyəni onun kimi sevən, onun maraqlarını müdafiə edən, öz sinəsini irəli verən ikinci bir 

insan yoxdur Türkiyədə. Bunu hər kəs bilməlidir. Azərbaycanda bunu hər kəs bilir. Türkiyədə də bir çoxları 

bilir, amma bilməyənlər üçün də mən demək istəyirəm ki, onlar da görsünlər. Çünki siyasi mübarizə hər 

yerdə var. Bir də milli məsələ var. Milli məsələdə hər hansı bir siyasi mübarizə olmamalıdır. Biz təhdid 

qarşısında birləşməliyik. Bu gün Türkiyəyə də hər tərəfdən hücum edirlər. Ona tab gətirmək, onun 

qarşısında sipər kimi dayanmaq çox böyük cəsarət tələb edir. Böyük peşəkarlıq, bilik, iradə tələb edir. 

Mənim qardaşım, bax, belə insandır və mən onu yaxından tanıdığım üçün bunu tam səmimiyyətlə deyə 

bilərəm. Ona bundan sonra da müvəffəqiyyətlər diləmək istəyirəm. Onun sözləri, onun addımları, onun 

varlığı bütün türk dünyası üçün önəmlidir və türk dünyasının birləşməsi, işbirliyinin dərinləşməsi 

istiqamətində biz bundan sonra da böyük səylər göstərəcəyik. 

-Son sual, cənab Prezident, Türkiyə ilə bir ürək olmaq lazım olduğunu dediniz. Bu baxımdan 

Türkiyədə müxalifətdən Sizə dəstək mesajları gəldimi? 

-Belə səylər oldu. Belə mesajlar gəldi. Bilirsiniz, mən elə insanam ki, hər şeyi necə var elə də 

deyirəm. Bu məsələdə diplomatiyaya ehtiyac yoxdur. Mənim üçün Türkiyədə əsas məsələ mənim 

qardaşıma olan münasibətdir. Kim ona yaxşı münasibət bəsləyir, o, mənim ürəyimdədir. Kim ona haqsız 

münasibət bəsləyir, kim ona qarşı çıxır, mənim ürəyimdə onlar üçün yer yoxdur. Dəstək göstərmək istəyən 

hər kəsə mən, əlbəttə ki, təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq hesab edirəm, hər kəs bilməlidir ki, bu gün 

Ərdoğan olmasaydı, Türkiyənin başı böyük dərddə ola bilərdi. Bunu hər kəs bilsin, hər kəs anlasın. Bunu 

mən adi bir Azərbaycan vətəndaşı kimi deyirəm. Bunu siz bu gün 10 milyon Azərbaycan vətəndaşından 

eşidə bilərsiniz. Türkiyə-Azərbaycan birliyi möhkəmlənir. Ona görə bu birliyi təmin edən insanlar da gərək 

lazımi dəstək alsınlar hər bir yerdə, milli məsələlərdə. O ki qaldı, partiyalar arasındakı məsələlərə, o, başqa 

bir işdir. Milli məsələ var, milli məsələdə hər kəs gərək vətənpərvər olsun. 

-Çox təşəkkür edirəm, cənab Prezident, bizə vaxt ayırdınız, suallarımızı cavablandırdınız. 
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Laslo Köver: Macarıstan hökuməti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qətiyyətlə 
dəstəkləməkdə davam edəcək 

 
[11:44] 16.10.2020  
 
Macarıstan parlamentinin Sədri Laslo Köver Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovaya cavab 

məktubu ünvanlayıb. 
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

məktubda Laslo Köver bu il sentyabrın 27-dən başlayaraq cəbhə xəttində baş verənlər haqqında ətraflı 
məlumatlara görə həmkarına təşəkkürünü bildirib və mülki insanların ölümü ilə nəticələnən qarşıdurmanın 
beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi narahatlıq doğurduğunu qeyd edib. 

Laslo Köver Macarıstan hökumətinin problemin beynəlxalq hüququn ümumi prinsiplərinə uyğun 
həllini, həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qətiyyətlə dəstəkləməkdə davam 
edəcəyini vurğulayıb. 

Xatırladaq ki, Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bir sıra ölkələrin spikerlərinə və beynəlxalq 
parlament təşkilatlarının rəhbərlərinə Ermənistanın sentyabrın 27-dən etibarən cəbhə xəttində törətdiyi 
təxribatlar haqqında məktublar ünvanlayıb. Məktublarda Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatları, 
Azərbaycanın şəhər və rayonlarının artilleriya və raketlərdən atəşə tutulması, işğalçı ölkə tərəfindən mülki 
vətəndaşların və mülki obyektlərin hədəfə alınması haqqında geniş məlumat verilib, həmçinin Ermənistanın 
törətdiyi bu müharibə cinayətlərinə, vandallıq aktlarına və işğalçılıq siyasətinə beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən adekvat münasibətin bildirilməsinə çağırış edilib. 
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Azərbaycan ləzgi ictimaiyyəti nümayəndələri beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 
 
[11:40] 16.10.2020  
 
Azərbaycan ləzgi ictimaiyyətinin nümayəndələri beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. 
AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə deyilir: “Sentyabrın 27-dən etibarən işğalçı Ermənistan silahlı 

qüvvələri 1994-cü ildən qüvvədə olan atəşkəs razılaşmasını kobud şəkildə pozaraq hərbi əməliyyatlara 
başlamış, bütün təmas xətti boyunca Azərbaycanın şəhər və kəndlərini iriçaplı silahlardan, artilleriya 
qurğularından və ballistik raketlərdən atəşə tutmağa başlamışlar. 

Təcavüzkar Ermənistan 1949-cu ildə qəbul edilmiş Cenevrə Konvensiyasının tələblərinə zidd 
olaraq dinc əhalini, çoxsaylı evləri, həyati əhəmiyyətli obyektləri, təsərrüfat təyinatlı məntəqələri, 
xəstəxanaları, məktəbləri və digər infrastruktur obyektlərini hədəfə almaqda davam edir. 

Ermənistanın hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu sentyabrın sonundan başlayaraq 
cəbhə xəttində uğurlu hərbi əməliyyatlar keçirmişdir. Bu əməliyyatlar nəticəsində Cəbrayıl rayonu, Hadrut 
qəsəbəsi, Murovdağ zirvəsi, Suqovuşan su anbarı, onlarca kənd, strateji yüksəkliklər düşməndən azad 
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanın hərbi təxribatlarına qarşı 
başlanan əks-hücum əməliyyatlarının gedişində böyük siyasi iradə, sərkərdə qətiyyəti və prinsipiallıq 
göstərərək, Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edir. 

Ermənistan ordusu humanitar atəşkəs rejiminə riayət etmir və ona görə də Azərbaycan Ordusunun 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında düşməni işğal olunmuş torpaqlarımızdan qovmağı 
davam etdirmək əzmindədir. Belə bir vaxtda erməni təxribatçıları yeni hiylələrə əl atır, Azərbaycanın ayrı-
ayrı xalqlarını, o cümlədən, ləzgiləri Vətənin müdafiəsindən imtina etməyə çağırır, respublikamızın xalqları 
arasında nifaq salmağa çalışırlar. Onlar unudurlar ki, Azərbaycan burada yaşayan bütün xalqların Vətənidir 
və bu xalqların nümayəndələri Vətəni son damla qanlarınadək müdafiə edəcəklər. Hazırda yüzlərlə ləzgi 
gənci Azərbaycan Ordusu sıralarında düşmənlə döyüşür və qəhrəmanlıq nümunələri göstərirlər. 

Vətəni qorumaq onun hər bir vətəndaşının müqəddəs borcudur. Respublikamızın ləzgi ictimaiyyəti 
də bunu yaxşı başa düşür. Erməni təxribatçılarının müxtəlif hiylələrə əl atdığı bir vaxtda həmvətənlərimizi 
daha da sayıq olmağa, həmişə olduğu kimi, yenə də doğma Azərbaycanımızın müdafiəsinə layiqli töhfə 
verməyə çağırırıq. 

Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrində tələb olunduğu kimi, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb edirik. Ümid edirik 
ki, beynəlxalq təşkilatlar təcavüzkar erməni siyasətinə son qoyulmasından, hərbi cinayətlərin qarşısının 
alınmasından, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən tezliklə çıxmasından 
ötrü Ermənistana təzyiqi artıracaq, bölgədə təhlükəsizlik mühitinin bərqərar olunması üçün səylərini 
əsirgəməyəcəklər. 

Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun şanlı Azərbaycan Ordusuna! 
Müraciəti imzaladılar: 
İmran Rzayev – “Samur Ləzgi Milli Mədəni Mərkəzi İctimai Birliyi”nin sədri 
Kamal Abdullayev – elmlər doktoru, Beynəlxalq akademiyaların üzvü, Prezident təqaüdçüsü 
Qeylani Pənahov – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 
Kamil Aydazadə – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 
Əşrəf Balamətov – texniki elmlər doktoru, Energetika İnstitutunun elmi istiqamətində rəhbəri, 

Rusiya Elektrotexnika Akademiyasının fəxri üzvü 
Şair Ramaldanov – Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan polkovniki 
Yaşar Aydəmirov – Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan general-leytenantı 
Beyyaməddin Davudov – Azərbaycan Dövlət Universitetinin dosenti 
Dünyaməddin Əskərov – Azərbaycan Neft Akademiyasının dosenti 
Müzəffər Məlikməmmədov – “Samur” qəzeti baş redaktorunun müavini, yazıçı-publisist 
Dağlar Səfərov – sahibkar 
Məmmədağa Sərdarov – siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Afət Əlifov – Bakı Mühəndislik Universitetinin Memarlıq və İnşaat fakültəsinin dekanı, elmlər 

namizədi, dosent 
Ruslan Şeydayev – AzTV-nin ləzgi redaksiyasının baş redaktoru 
Zavir Nəcəfov – “Samur Ləzgi Milli Mədəni Mərkəzi İctimai Birliyi”nin katibi 
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Edviq Həsənov – “Samur Ləzgi Milli Mədəni Mərkəzi İctimai Birliyi”nin gənclərlə iş sektorunun 
rəhbəri”. 
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https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2337 
 

XİN: Azərbaycanda yüz minlərlə uşaq Ermənistanın davamlı təcavüzündən və onun uzunmüddətli 
təsirlərindən əziyyət çəkir 

 
[11:29] 16.10.2020  
 
Təxminən otuz on ildir ki, Azərbaycan Respublikasında yüz minlərlə uşaq Ermənistanın davamlı 

təcavüzündən və onun uzunmüddətli təsirlərindən əziyyət çəkir. Bu müddət ərzində Ermənistan mənəvi 
öhdəliklərinə və qanunla nəzərdə tutulmuş məsuliyyətinə məhəl qoymayaraq, azərbaycanlı uşaqları 
beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş əsas hüquqlardan, habelə Uşaq Hüquqları Konvensiyasında təsbit 
edildiyi kimi, BMT Nizamnaməsində elan edilmiş ideallar, xüsusilə də barış, ləyaqət, bərabərlik və 
həmrəylik ruhunda tərbiyə edilmək hüququndan məhrum edib. Ermənistan Mülki şəxslərin müdafiəsi 
haqqında IV Cenevrə Konvensiyası və I Əlavə Protokolla uşaqlar üçün təmin edilməli olan müdafiəni, 
xüsusilə yaşamaq hüququ, fiziki cəza, işgəncə və kollektiv cəzanın qadağan edilməsi, eləcə də bu 
sənədlərdə müəyyənləşdirilmiş müharibənin aparılması qaydaları, o cümlədən mülki şəxslər və döyüşçülər 
arasında fərq qoymağın zəruriliyi və mülki şəxslərə qarşı hücumların qadağan edilməsi kimi qaydaları daim 
pozub. Bundan əlavə, Ermənistan I Əlavə Protokolda yer alan “uşaqlar xüsusi hörmət obyekti olmalı və hər 
cür nalayiq hücumlardan qorunmalıdırlar” kimi müəyyənləşdirilmiş xüsusi qoruma prinsipindən irəli gələn 
öhdəliyinə açıq şəkildə məhəl qoymayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinin 
Ermənistan tərəfindən Azərbaycanda uşaqlara qarşı törədilən kobud hüquq pozuntularına dair məlumatında 
qeyd olunub. 

Bildirilib ki, Ermənistan əhalini qorxutmaq və qaçmağa məcbur etmək üçün soyqırımı aktından 
istifadə edib. Təkcə 1992-ci ildə Xocalı qətliamında 63-ü uşaq olmaqla 613 mülki şəxs Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən vəhşicəsinə öldürülüb və bir çoxu şikəst edilib. IV Cenevrə Konvensiyasının 49-cu 
maddəsinə zidd olaraq üçdəbiri uşaq olan 1 milyon azərbaycanlı evlərindən zorla qovulub. Təxminən 15 il 
ərzində məcburi köçkün uşaqların böyük bir hissəsi Azərbaycan Respublikası hökumətinin böyük səyləri 
və ayırdığı büdcə vəsaitləri sayəsində sonradan ləğv edilmiş çadır şəhərciklərində və qatar vaqonlarından 
ibarət kəndlərdə yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Azərbaycandakı məcburi köçkün uşaqlar, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri də daxil olmaqla, 
müvafiq sənədlərin müddəalarına baxmayaraq, təhlükəsiz şəkildə və ləyaqətlə öz torpaqlarına könüllü 
qayıtmaq hüququndan yararlana bilmirlər. 

Dördüncü Cenevrə Konvensiyasının uşaqlara qayğı və təhsillə bağlı bütün qurumların fəaliyyətinin 
işğalçı dövlət tərəfindən təmin edilməsini nəzərdə tutan 50-ci maddəsinin əksinə olaraq, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı davamlı silahlı təcavüzü ölkəmizdə uşaqlar üçün infrastruktura ciddi ziyan vurub. Özünü 
Təhlükəsiz Məktəb Bəyannaməsinin “dəstəkçilərindən” biri kimi təqdim edən Ermənistan Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərindəki 1107 təhsil obyektinin və 855 uşaq bağçasının tamamilə məhv edilməsinə 
cavabdehdir. Etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bütün azərbaycanlı məktəblilər və tələbələr doğma 
yurdlarından didərgin salınıblar. On minlərlə azərbaycanlı uşaq təhsil hüquqlarını davamlı köçkünlükdən 
qaynaqlanan ciddi problemlərlə üzləşərək həyata keçirir. Cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə yaşayan çoxlu 
sayda uşaq daim Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki şəxsləri hədəfə alan atəş təhlükəsi altında dərslərinə 
qatılır. 

Dördüncü Cenevrə Konvensiyasının girov götürülməsini açıq şəkildə qadağan edən 34-cü 
maddəsinə və Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 38-ci maddəsinin 1-ci və 4-cü bəndlərinə zidd olaraq, 224 
uşaq Ermənistan tərəfindən girov götürülmüş və sonradan sərbəst buraxılmış, 29 uşaq hələ də erməni 
girovluğunda sayılır, 71 uşaq itkin düşüb. 

Atəşkəs rejimi dövründə də Ermənistan uşaqları hədəf olaraq istifadə etmək kimi çirkin 
fəaliyyətlərdən çəkinməyib. Bu müddət ərzində 35-dən çox azərbaycanlı uşaq Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən qətlə yetirilib. 

Sentyabrın 27-dən Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı yeni təcavüzə əl atıb. Nəticədə 
3-ü uşaq olmaqla, 47 azərbaycanlı mülki şəxs öldürülüb, 15-dən çox uşaq yaralanıb, 38 məktəb də daxil 
olmaqla mülki obyektlər dağıdılıb. Sentyabrın 27-də Azərbaycanın Naftalan rayonunun Qaşaltı kəndində 
bir ailənin beş üzvü, o cümlədən iki məktəbli, 13 yaşlı Şəhriyar Qurbanov və 14 yaşlı Fidan Qurbanova 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Ermənistanın hücumları cəbhə zonasının və 
Ermənistanla sərhədin yaxınlığındakı yüzlərlə məktəbdə təhsil prosesinə ciddi ziyan vurub və azərbaycanlı 
uşaqların təhsil almaq hüququ bir daha pozulub. 
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Oktyabrın 11-də gecə saatlarında cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən Gəncə şəhərindəki yaşayış 
binalarının raket atəşinə tutulması nəticəsində 10 mülki şəxs öldürülüb, uşaqlar da daxil olmaqla, 34 nəfər 
yaralanıb, 3 uşaq hər iki valideynini itirib. 

Azərbaycan tərəfinin çoxsaylı xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Ermənistanın mülki şəxsləri, o 
cümlədən uşaqları və mülki infrastrukturu hədəfə alması beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə 
pozulması və bu dövlətin irqçi və ksenofob siyasətinin bariz nümayişidir. Uşaqları öldürmək və yaralamaq, 
eləcə də məktəb və xəstəxanaları atəşə tutmaqla Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1261 saylı 
(1999) qətnaməsinə əsasən münaqişələr zamanı uşaqlara qarşı ağır cinayətləri törətməkdə davam edir. 

Uşaqlar gələcəyi təmsil edir. Bu gün beynəlxalq birlik bütöv bir nəslin on illərdir davam edən 
əzablarına məhəl qoymayaraq, haqq və qanunun aliliyini təmin etməməklə münaqişələrin davam etməsinə 
toxum səpir və gələcək nəsli qorumaq və onları təhlükəsiz mühitlə təmin etmək üçün ümumbəşəri mənəvi 
borcunu yerinə yetirməməklə dünyanın gələcəyini təhlükə altına alır. Bu baxımdan, beynəlxalq 
ictimaiyyəti, xüsusilə müvafiq beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın Azərbaycan Respublikasında uşaqları 
və təhsil müəssisələrini qəsdən hədəfə almasına qarşı açıq şəkildə reaksiya verməyə və otuz ildir davam 
edən cəzasızlıq mühitini dayandırmaq üçün təsirli tədbirlər görməyə çağırırıq. Biz, həmçinin Ermənistanın 
Azərbaycanda uşaqlara qarşı ciddi qanun pozuntuları törətməsinə töhfə verən hərəkətlərdən, yəni bu ölkəyə 
siyasi, maliyyə və xüsusilə də hərbi dəstək verilməsindən çəkinməyə çağırırıq. 

 
AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 47 nəfər həlak olub, 222 nəfər 

xəsarət alıb 

 

[11:04] 16.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 16-sı saat 11:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 47 nəfər həlak olub, 222 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1669 ev, 84 çoxmənzilli yaşayış binası və 301 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Sinan Oğan: Dinc Azərbaycan əhalisini öldürmək insanlıq əleyhinə cinayət, barbarlıqdır 
 
[10:55] 16.10.2020  
 
Azərbaycanın mülki əhalisinin hədəfə alan terrorçu Ermənistandır. Bu dövlət dinc əhalini hədəfə 

almağı özünün müharibə strategiyası kimi qəbul edir. Dinc azərbaycanlı əhalini, günahsız insanları 
öldürmək insanlıq əleyhinə cinayət, barbarlıqdır. Azərbaycan heç vaxt Ermənistanın dinc əhalisinə zərər 
verən hərəkətlər etməyib. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sabiq deputatı Sinan 
Oğan ifadə edib. 

Müasir dünyanın gözü qarşısında dinc azərbaycanlıların Ermənistanın hücumları nəticəsində həlak 
olduqlarını xatırladan sabiq millət vəkili deyib: “Ermənistanın mülki əhalini hədəf alması, xüsusilə də 
Tərtərdə dəfn mərasimində iştirak edən günahsız insanları artilleriya və top atəşinə tutması erməni 
faşizminin çirkin üzüdür. Bu hadisə və bir neçə gün əvvəl Gəncəyə ballistik raketin atması bir daha göstərdi 
ki, işğal faktı aradan qalxmayanadək Ermənistan hücumlarını davam etdirəcək. Azərbaycan humanitar 
atəşkəs çağırışlarına müsbət yanaşdı. Lakin yenə də Ermənistan xəyanət yolunu tutdu. İndi söz dünya 
ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatlarındır. Haradadır demokratiyadan, insan haqlarından danışanlar? 
Gəncə, Naftalan, Tərtər və başqa şəhərlərdə ermənilərin öldürdüyü dinc azərbaycanlıların haqqını kim 
qorumalıdır? Kim bu cinayətlərə dur deməlidir? Xüsusilə Gəncəyə ballistik raket atılmasından sonra dünya 
ictimaiyyəti bir daha gördü ki, Ermənistan terror aktı törədir. Həmçinin Ermənistan ordusu mülki əhalinin 
arxasında gizlənərək Azərbaycanı atəşə tutur. Bütün bu hallar bu dövlətin siyasi-hərbi rəhbərliyinin 
riyakarlığı və cinayətkar xislətidir”. 

Terrorçu dövlət olan Ermənistanın qanunsuz fəaliyyətinə son qoyulmasının yeganə yolunun işğalçı 
qüvvələrin Dağlıq Qarabağdan çəkilməsində gördüyünü vurğulayan Sinan Oğan deyib ki, ərazi 
bütövlüyünü bərpa etmək beynəlxalq hüququn Azərbaycana verdiyi haqdır. Azərbaycan xalqı və dövləti 
mütəşəkkil şəkildə birləşərək torpaqlarını geri qaytarır. 

 
Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır 

 

[10:03] 16.10.2020  

 

Oktyabrın 15-i gün ərzində və 16-na keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam və Füzuli-Hadrut 

istiqamətlərində əməliyyat şəraiti yenə də gərgin olaraq qalıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmən işğaldan azad 

edilmiş Cəbrayıl və Hadrut istiqamətlərindəki bölmələrimizin mövqelərini və cəbhə xəttinə yaxın kəndləri 

dünən gün ərzində raket, artilleriya və minaatanlardan atəşə tutub. 

Gecə ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində düşmən fəallaşmağa cəhd göstərib. Qoşunlarımız 

tərəfindən bunun qarşısı alınıb, düşmən ciddi itki verib. 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət nəticəsində cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 5 

ədəd D-30 haubitsa topu, 2 ədəd ZSU-23-4 “Şilka” özüyeriyən zenit qurğusu və döyüş sursatı ilə yüklənmiş 

8 avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Əldə olunan məlumata əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının 

müdafiə zolağında hərbi qulluqçular və ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilər arasında kütləvi şəkildə 

fərarilik halı qeydə alınıb. Ermənistan rəhbərliyi bunun qarşısını almaq məqsədilə Gorus və Turşsu yaşayış 

məntəqələrinin avtomobil yollarında hərbi polisin komendant postlarını qurub. 

Ermənistan ordusunun 5-ci dağatıcı alayın müdafiə zolağında mövqe tutan şəxsi heyət arasında 

xeyli sayda ölən və yaralanan var. Alayın bölmələrində ərzaq və döyüş sursatı çatışmır. Həmçinin düşmənin 

10-cu alayının müdafiə zolağına könüllüləri daşıyan avtomobil texnikasının vurulması nəticəsində ölən və 

yaralanan var. Geri çəkilən düşmən, xeyli sayda avtomobil və zirehli texnikanı mövqedə buraxaraq qaçıb. 

Bundan başqa, 9-cu motoatıcı alayın müdafiə zolağında artilleriya batareyası məhv edilib, alay 

komandirinin müavini isə yaralanıb. 

Dağlıq Qarabağ ərazisinə gələn muzdluların bir qisminin döyüşə girməkdən imtina etməsi məlum 

olub. 

Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2342 
 

Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

 

[08:30] 16.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri səhər saatlarından 

başlayaraq Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Pakistan Azərbaycanın Gəncə şəhərinin və digər mülki yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulmasından 

narahatdır 

 

[05:09] 16.10.2020  

 

Pakistan Azərbaycanın Gəncə şəhərinin və digər mülki yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulmasından 

narahatdır və Ermənistanı bu əməllərdən çəkinməyə çağırır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Pakistan Dağlıq Qarabağ bölgəsində cərəyan edən hadisələri diqqətlə 

izləyir. Gəncə, Tərtər və Bərdə şəhərləri daxil olmaqla Azərbaycan ərazilərindəki mülki yaşayış 

məntəqələrinin atəşə tutulmasından olduqca narahatdır. 

Pakistan Azərbaycan hökumətinə və xalqına başsağlığı verir, Ermənistanı beynəlxalq humanitar 

hüququ pozaraq günahsız mülki insanlara hücum etməkdən çəkinməyə çağırır. 

Qardaş Azərbaycan xalqının Vətəni qorumaq üçün apardığı qanuni mübarizəsində Pakistan 

dəstəyini bir daha təsdiqləyir. 

 

Qulu Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Fərq ondadır ki, bu müharibə Azərbaycan xalqı üçün azadlıq müharibəsi, Ermənistan 

üçün isə işğalçılıq müharibəsidir 

 

[00:33] 16.10.2020  

 

Bilirsiniz, hər bir müharibə qəddarlıq, qurbanlar, insanların iztirabları, yaxın adamların itirilməsi 

deməkdir. Fərq ondadır ki, Azərbaycan xalqı üçün bu müharibə azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə 

işğalçılıq müharibəsidir. Heç kəs üçün gizli deyil və bu faktı artıq beynəlxalq vasitəçilər də bilir ki, 

qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu” yoxdur. Bu gün erməni tərəfin belə adlandırdığı birləşmədəki hərbi 

qulluqçuların 90 faizi Ermənistan vətəndaşıdır. Onlar hərbi xidmətə Ermənistanın hərbi komissarlıqları 

tərəfindən çağırılır və Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə - Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayıla, Kəlbəcərə, 

Qubadlıya, Laçına, Zəngilana göndərilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Rusiyanın Ria Novosti agentliyi üçün 

“Rossiya Seqodnya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi” media qrupunun baş direktoru Dmitri Kiselyova 

müsahibəsində bildirib. 

“Bu gün Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazilərindədir. 

Buna heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz - istər beynəlxalq hüquq baxımından, istərsə də bəşəri əxlaq 

baxımından. Başa düşürsünüzmü, 30 il ərzində azərbaycanlıların öz əzəli torpaqlarına buraxılmaması 

siyasətini yürütmək mümkün deyil. Axı, erməni əhalisi bu ərazilərdə heç vaxt yaşamayıb. Başqa bir məsələ 

də var ki, orada hər şey dağıdılıb, oraya qayıtmaq üçün çox böyük qüvvə və vaxt sərf etmək lazımdır. 

Ermənilərin bu siyasətinə heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Ona görə ki, bizim hərbi qulluqçular 

Azərbaycan torpağında döyüşür və həlak olur. Erməni hərbi qulluqçular isə onların hökumətinin işğal 

altında saxlamaq istədiyi torpaqda həlak olurlar”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. 

Tarixdə rol məsələsinə münasibət bildirən Prezident İlham Əliyev deyib: “Mən əvvəllər heç vaxt, 

indi isə xüsusən bu barədə düşünməmişəm. Mənim əsas amalım Azərbaycan xalqının etimadını 

doğrultmaq, bu vəzifədə olduğum bütün illər ərzində verdiyim vədləri yerinə yetirmək və ölkəni inkişaf 

yolu ilə aparmaq, onun ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir. Mənim rolumun gələcəkdə necə 

qiymətləndiriləcəyi isə artıq bizim nəyə nail olacağımızdan, Azərbaycan xalqının iradəsindən asılı olaraq 

müəyyən ediləcək”. 
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın cinayət əməllərinə son qoyulmalıdır 

 

[07:42] 16.10.2020  

 

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi “Twitter” hesabında paylaşım edib. 

AZƏRTAC Anadolu Agentliyinə istinadla xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: “Ermənistanın 

apardığı müharibəni və insanlığa qarşı törətdiyi cinayətləri bütün dünyaya çatdırmaqdan geri 

çəkilməyəcəyik. Yaşayış obyektlərini hədəf alan, kaset bombaları və fosfor bombalarından istifadə edən 

Ermənistan indi də qəbiristanlığı ziyarətə gələn mülki insanları vurdu. Ermənistanın bu cinayət əməllərinə 

son qoyulmalıdır!” 
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Ermənistana qarşı hansı sanksiyalar tətbiq edilə bilər 

 

[08:42] 16.10.2020  

 

Bu günlərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncəyə, Tərtərə, Bərdəyə, Mingəçevirə, 

Naftalana və Azərbaycanın mülki əhalinin yaşadığı digər regionlara atılan kaset bombalarına və ballistik 

raketlərə görə bu dövlətə qarşı BMT Nizamnaməsinin VII Fəslinə (“Sülhə təhlükə, sülhün pozulması və 

təcavüz aktları ilə bağlı tədbirlər”) əsasən xüsusi sanksiyalar qəbul edilə bilər. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, beynəlxalq hüquq üzrə ekspert 

Elgün Səfərov söyləyib. O bildirib ki, bunun üçün beynəlxalq təhlükəsizliyin və sülhün qorunması 

məqsədilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Cənubi Afrikaya, keçmiş Yuqoslaviyaya, İraqa, Ruandaya, 

Somaliyə, Syere-Lionaya, Liviyaya və digər ölkələrə qarşı qəbul edilən sanksiyalarını qeyd etmək olar. 

“Sanksiyalardan danışanda biz daha çox BMT Nizamnaməsinin 39-51 maddələrini qeyd etməliyik. 

Həmin sanksiyalar dövlətlərə hökumətlərin və ya hərbi qüvvələrin beynəlxalq hüquq və humanitar 

normaların pozulmasına, insanlığa qarşı cinayətlər törədilməsinə (soyqırımı) yönələn qərarlar verdiyinə 

görə tətbiq edilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası ədalətin bərqərar olunması məqsədilə iqtisadi və diplomatik 

əlaqələrin pozulması, dəmiryol və nəqliyyat əlaqələrinin dayandırılması, xaricdə bank hesablarının 

dondurulması, beynəlxalq məhkəmənin (tribunal) yaradılması və digər sanksiyaları qəbul edib. 

Ümumiyyətlə, Yuqoslaviya, Ruanda və digər tribunallar BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə 

yaradılıb. Tribunal – beynəlxalq statusa malik müstəqil məhkəmə orqanıdır. 

1992-1994-cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarının 

mülki əhalisinə qarşı bakterioloji və zəhərli silahlardan istifadə etməsi faktına görə dəfələrlə Azərbaycan 

hökuməti tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edilib. Bu günlərdə də Gəncənin və digər 

rayonların mülki əhalisinə kaset bombalar və raketlər atılması beynəlxalq humanitar normaları və 1949-cu 

ildə qəbul edilmiş Cenevrə konvensiyalarının müəyyənləşdirdiyi əsasları pozur. 

Ermənistan hökumətini və silahlı qüvvələrini idarə edən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi, 

Ermənistana qarşı iqtisadi və diplomatik məhdudiyyətlərin qəbul edilməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

gündəliyində baxılması məqsədilə ətraflı hesabatlar hazırlanaraq təqdim edilə bilər. 

Eyni zamanda, Avropa Şurasının Ermənistana qarşı siyasi və iqtisadi xarakterli məhdudiyyətlərin 

qəbul edilməsi mümkündür. Məsələn, Ermənistanla Avropa Şurasının ölkələri arasında nəqliyyat, rabitə, 

maliyyə əlaqələrinin pozulması, Ermənistan hökuməti rəhbərlərinin xarici ölkələrdə olan bank hesabların 

dondurulması, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirakının dayandırılması və s. 

Beynəlxalq təşkilatların Ermənistana qarşı müvafiq qərarlar qəbul etməsi üçün Azərbaycan 

hökuməti tərəfindən vacib dəlillər və faktlar toplanılıb. Beynəlxalq hüquq prinsiplərinin, humanitar hüquq 

normalarının və insan hüquqlarının qorunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası tərəfindən tədbirlər 

görülür. Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlərə BMT, Avropa Şurası, 

Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hüquqi qiymət verilməlidir. 

Biz əminik ki, yaxın zamanda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək və mülki 

əhaliyə qarşı cinayətlər törədən şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. Bunun üçün bütün hüquqi və siyasi 

əsaslar var. 
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ANAMA mütəxəssisləri cəbhəboyu ərazilərdə əməliyyat-axtarışları davam etdirirlər 

 

[01:00] 16.10.2020  

 

Oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə (ANAMA) Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Goranboy və Tərtər rayonları ərazisinə mərmilərin 

düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Zəng Xidməti Mərkəzindən 27 və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzindən 1 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 28 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağdam rayonunun Baharlı, Çəmənli kəndləri və 1-ci Baharlı qəsəbəsi, 

Ağcabədi rayonunun Arazbar, Bala Kəhrizli, Taynaq kəndləri və Hindarx qəsəbəsi, Füzuli rayonunun 

Alxanlı, Şükürbəyli və Əhmədalılar kəndləri, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Qaraçinar, 

Qızılhacılı, Balakürd, Meşəli kəndləri, Tərtər rayonunun Seydimli, Buruc kəndləri və C.Məmmədquluzadə, 

N.Nərimanov küçələri ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 14 operativ və 

təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 100 

mm-lik top mərmisi (OF-412), 1 ədəd tank əleyhinə idarə olunan raketin arxa motor hissəsi, 1 ədəd 

bombacıq və 16 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəssisləri tərəfindən 1805 nəfər mülkü 

şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

Ümumilikdə agentlik tərəfindən sentyabrın 27-dən oktyabrın 15-dək 598 siqnal (əməliyyat çağırışı) 

əsasında 519 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Bərdə, 

Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Füzuli, Tərtər, Tovuz, Şəmkir, Hacıqabul, Zərdab, 

Oğuz rayonları, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, neft kəmərinin 

yaxınlığına, Mingəçevir İES-in ərazisinə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin yaxınlığına, əkin və otlaq 

sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, məktəbə baxış keçirilib, 92 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 

1142 ədəd bombacıq, 1180 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 6 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan 

meteoroloji radiopelenqator, 4 ədəd dron (zərərsizləşdirilmişdir), 2 ədəd raketin mikrosxemi və 219 ədəd 

partlamış raket hissələri aşkar olunub. 
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15 oktyabr 

 

Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[23:40] 15.10.2020  

 

Oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir Ceyhun 

Bayramov Ermənistan tərəfindən humanitar atəşkəsin kobud şəkildə pozulması və azərbaycanlı dinc 

insanların və mülki obyektlərin atəşə tutulması barədə məlumat verib. İnsanların dəfn mərasimində atəşə 

tutulmasını barbarlıq kimi qiymətləndirən nazir Ceyhun Bayramov Tərtərdə 3 mülki şəxsin qətli və 5 

nəfərin yaralanması ilə nəticələnən hücumu Ermənistanın növbəti müharibə cinayəti olduğunu vurğulayıb. 

Nazir Mevlüt Çavuşoğlu Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc insanları hədəfə alınmasını qətiyyətlə 

pisləyib. Mülki insanların həyatını itirməsi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. 

Nazirlər bölgədə sülhün təmin olunması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələb 

etdiyi kimi, Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş bütün torpaqlarından 

çıxmasının vacibliyini vurğulayıblar. 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Dünya ictimaiyyətini Ermənistanın müharibə 

cinayətlərini qınamağa çağırıram 

 

[22:12] 15.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” 

səhifəsində paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: “Nə dərəcədə insaniyyətdən kənar, rəhmsiz və 

mənəvi tənəzzülə uğramış olmalısan ki, dəfn mərasimi zamanı qəbiristanlığı qəsdən atəşə tutasan? Dünya 

ictimaiyyətini Ermənistanın müharibə cinayətlərini qınamağa çağırıram. Həlak olanların ailələrinə və 

doğmalarına başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin”. 
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Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Ria Novosti agentliyi üçün “Rossiya Seqodnya Beynəlxalq 

İnformasiya Agentliyi” media qrupunun baş direktoru Dmitri Kiselyova müsahibə verib 

 

[21:40] 15.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Rusiyanın Ria Novosti 

agentliyi üçün “Rossiya Seqodnya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi” media qrupunun baş direktoru 

Dmitri Kiselyova müsahibə verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Cənab Prezident, Azərbaycan üçün və bütün dünya üçün bu qədər çətin bir vaxtda Sizə 

suallar verməyə yaratdığınız imkana görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Beləliklə, icazənizlə, birinci 

sualı verim. Siz sentyabrın 27-dən başlanmış hərbi əməliyyatların nəticələrini necə 

qiymətləndirirsiniz? Sizin hesablamalara görə tərəflərin itkiləri nə qədərdir və əsirlər çoxdurmu? 

-Sentyabrın 27-də Azərbaycan Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti hücumuna məruz qalıb. Bu, 

son üç ay ərzində birinci hücum deyildi. İyul ayında dövlət sərhədində buna bənzər, lakin nisbətən kiçik 

miqyaslı hadisə baş vermişdi. O vaxt həmin hücum dəf edildi. Sonra avqust ayında Azərbaycanın dinc 

əhalisinə və hərbi qulluqçularına qarşı terror aktları törətmək üçün Ermənistan tərəfindən təxribat qrupu 

göndərildi və bu qrupun başçısı saxlanıldı. Hazırda o, ifadə verir. Sentyabrın sonunda bizim yaşayış 

məntəqələrimiz yenidən artilleriya atəşlərinə məruz qaldı. Elə ilk saatlarda bizdə həm dinc əhali, həm də 

hərbi qulluqçular arasında tələfat oldu. Bu günə qədər bizdə dinc əhali arasında 43 nəfər həlak olan və 200-

dən çox yaralı var, təmas xəttinə yaxın kəndlərdə və şəhərlərdə 2 minə yaxın ev ya tamamilə dağıdılıb, ya 

da zərər çəkib. Təəssüf ki, atəşkəs parametrləri razılaşdırıldıqdan sonra da Ermənistan tərəfindən artilleriya 

atəşləri davam edir, o cümlədən Gəncə şəhərinin vəhşicəsinə bombardman edilməsi nəticəsində 10 nəfər 

dinc sakin həlak olub və 40-a yaxın adam yaralanıb. 

Döyüş meydanında itkilərə gəldikdə isə bizdə olan məlumata görə erməni tərəfin itkiləri bizim 

itkilərdən xeyli çoxdur. Biz hərbi qulluqçular arasında itkilərimizi münaqişənin qaynar fazası başa çatandan 

sonra elan edəcəyik. Döyüş əməliyyatlarının nəticələrinə gəldikdə, onlar Azərbaycan Ordusu üçün çox 

uğurludur. Biz düşmənin dərin eşelonlaşdırılmış müdafiə xəttini yarmağa nail olduq. Bəzi sahələrdə hətta 

4 müdafiə xətti vardı. Lakin ərazinin relyefi, dağ relyefi, əlbəttə, müdafiə olunmaq üçün əks-hücumla 

müqayisədə daha münasibdir. Bu günə qədər onlarca yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Cəbrayıl şəhəri və 

Cəbrayıl rayonunun kəndlərinin çox hissəsi, Füzuli rayonunun kəndlərinin əksəriyyəti, strateji əhəmiyyətli 

Suqovuşan qəsəbəsi işğaldan azad edilib. Biz işğalçıları Murovdağ silsiləsindəki strateji yüksəkliklərdən 

çıxarmışıq və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası üzrə uğurlu əməliyyatı davam etdiririk. 

-Cənab Prezident, Suriyadan və ya Livandan olan muzdluların Azərbaycan Ordusu tərəfində 

iştirak etməsi barədə müxtəlif mənbələrdən xəbərlər eşidirik. Buna nə dərəcədə inanmaq olar? 

-Bu mövzuda dəfələrlə danışmışam. Azərbaycanda hər hansı xarici hərbi iştiraka ehtiyac yoxdur. 

Bizim orduda 100 mindən çox döyüşçü var. Zərurət yaranarsa, səfərbərlik hesabına bu rəqəm bir neçə dəfə 

artırıla bilər. Bu gün malik olduğumuz silahlı dəstələr onların qarşısına qoyulan istənilən vəzifəni yerinə 

yetirməyə tam qadirdir. Erməni hərbi texnikasının məhv edilməsi kadrları internetdə əlçatandır. Əlbəttə, 

heç bir muzdlunun bu dərəcədə ixtisası və belə texniki imkanları yoxdur. Biz təkcə pilotsuz zərbə uçuş 

aparatları vasitəsilə düşmənin 1 milyard dollardan artıq dəyərində hərbi texnikasını məhv etmişik. Buraya 

bizim malik olduğumuz başqa vasitələr daxil deyil. Azərbaycan Ordusunun potensialı məlumdur. Bizim 

nəyə malik olduğumuz heç kəs üçün sirr deyil. Buna görə bizim əlavə hərbi qüvvələrə ehtiyacımız yoxdur. 

Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə qarşı həmişə ardıcıl mübariz olub. Əlbəttə, hansısa terror təşkilatlarının 

bizim ərazimizdə yuva salmalarına, xüsusən bizim xalqımız və qonşularımız üçün təhdid mənbəyi 

olmalarına heç vaxt imkan verməyəcəyik. Biz buna heç vaxt imkan verməyəcəyik. Azərbaycan ərazisində 

indiki hərbi toqquşmalarda iştirak edən xarici silahlı dəstələrin mövcudluğu barədə heç kəs bizə heç bir 

sübut təqdim etməyib. Bizim rəsmi mövqeyimiz belədir ki, bizdə heç bir əcnəbi muzdlu yoxdur. 

-Cənab Prezident, 10 oktyabr tarixli Moskva razılaşmalarında nizamlamanın baza 

prinsiplərinin adları çəkilir. Zəhmət olmasa, bu prinsipləri açıqlayın, Siz onları necə başa 

düşürsünüz? 

-Bu prinsiplər uzun illər ərzində, deyərdim ki, 10 ildən artıq müddətdə işlənib hazırlanıb. 

Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyi ilə iş prosesində biz mövqelərimizin razılaşdırılması istiqamətində çox fəal 

irəliləyirdik. Bu, çox mürəkkəb məsələ idi. Danışıqlar istənilən halda, xüsusən belə mühüm məsələdə 

mürəkkəb prosesdir. Buna baxmayaraq, hər iki tərəf siyasi nizamlama yolu ilə getmək arzusu nümayiş 

https://azertag.az/
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etdirirdi. Lakin təəssüf ki, Ermənistanın indiki rəhbərliyi hakimiyyətə gələndən sonra erməni tərəfi o vaxta 

qədər əldə edilənlərin hamısını sadəcə kənara atdı. Üstəlik, danışıqların formatını dəyişməyə, qondarma 

“Dağlıq Qarabağ respublikası”nın qondarma “hakimiyyət orqanları”nı danışıqlara cəlb etməyə cəhd 

göstərildi. Bu cəhd həm bizim tərəfimizdən, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən rədd 

edildi. 

Baza prinsiplərinə gəldikdə, orada hər şey dəqiq yazılıb. Azərbaycanın işğal edilmiş rayonlarının 

mərhələli şəkildə azad olunması nəzərdə tutulur. Birinci mərhələdə işğal edilmiş ərazilərin cənub-şərq 

hissəsindəki 5 rayon, ikinci mərhələdə Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında yerləşən ərazilər – Laçın və 

Kəlbəcər rayonları işğaldan azad edilməli, bütün kommunikasiyalar, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan 

sərhədinin digər hissələrində yerləşən kommunikasiyalar açılmalı, qaçqınlar və məcburi köçkünlər əvvəlki 

yaşayış yerlərinə qaytarılmalıdır. Bu, azərbaycanlı köçkünlərin həm Şuşa ərazisinə, həm də keçmiş Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin digər rayonlarının ərazisinə qaytarılmasını və Dağlıq Qarabağın tərəflər 

arasında razılaşdırılmalı olan qəti statusunun müəyyən edilməsinə dair danışıqları nəzərdə tutur. Qısa desək, 

Azərbaycanın həmişə hörmətlə yanaşdığı baza prinsipləri bunlardır və onları biz hazırlamışıq. Lakin 

Ermənistanın yeni hakimiyyət orqanları dəfələrlə bəyan ediblər ki, bu prinsiplər onlar üçün 

qəbuledilməzdir, onlar bircə qarış belə torpağı qaytarmayacaqlar. Bunu Ermənistanın baş naziri deyirdi. 

Ermənistanın müdafiə naziri deyirdi ki, Ermənistan yeni ərazilər üçün yeni müharibəyə hazırlaşır. Bizim 

ünvanımıza daim hədələr və təhqirlər səslənirdi, nəticəsi də bax bu cür qarşıdurma oldu. Düşünürəm ki, 

erməni tərəf vəziyyəti, yaranmış yeni vəziyyəti ayıq şəkildə qiymətləndirməli və atəşkəs rejiminə sadiq 

olmalıdır. Halbuki, o, bir neçə saatdan sonra gecənin bir aləmində dinc Gəncə şəhərini bombalayaraq 

atəşkəsi vəhşicəsinə pozub. 

-Cənab Prezident, kompromislər barədə danışmalı olsaq, hər halda, Siz hansı kompromislərə 

hazır olardınız? Elə bir hədd varmı ki, Siz heç bir halda həmin həddən artıq geri çəkilməzsiniz? 

-Bizim mövqeyimiz həmişə çox konstruktiv, ardıcıl olub. Bu mövqe həm də BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qəbul etdiyi, Ermənistan qüvvələrinin bizim ərazilərdən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamənin yerinə yetirilməsi baxımından beynəlxalq hüququn normalarına 

əsaslanıb. Bizim mövqeyimiz həmişə praqmatik yanaşmaya əsaslanıb. Düşünürəm ki, danışıqlar masası 

üzərində olan variantlar bunu aşkar göstərir. “Qırmızı xətlərə” gəldikdə isə biz bunu çox dəqiq bəyan 

etmişik və Minsk qrupunun həmsədrləri bunu yaxşı bilirlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir şərtlə 

pozula bilməz. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə heç bir şərtlə razılıq verməyəcək. Lakin, eyni 

zamanda, bizim təklifimiz buna əsaslanırdı ki, gələcəkdə Dağlıq Qarabağ ərazisində erməni icması və 

Azərbaycan icması dinc yanaşı yaşamalıdır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələrində, 

o cümlədən çoxminlik erməni icmasının mövcud olduğu Bakıda, Rusiyada, Gürcüstanda, digər ölkələrdə 

ermənilərlə azərbaycanlılar bəzən bir kənddə yaşayır və işləyir, onların arasında heç bir ziddiyyət yaranmır. 

Buna bizdə nə üçün nail olmaq mümkün deyil? Biz bu əzmdəyik. Lakin əlbəttə, etnik təmizləmələrin 

nəticələri aradan qaldırılmalıdır və bizim bütün məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıtmalıdırlar. Prinsip 

etibarilə mən sizə mümkün kompromislərə bizim yanaşmamızı baza prinsiplərindən bir qədər geniş 

açıqladım. 

-Cənab Prezident, bu müharibə öz qəddarlığına görə artıq tarixə düşüb və Siz artıq bu 

müharibənin tarixinin bir hissəsisiniz. Siz tarixdə necə qalmaq istərdiniz? 

-Bilirsiniz, hər bir müharibə qəddarlıq, qurbanlar, insanların iztirabları, yaxın adamların itirilməsi 

deməkdir. Fərq ondadır ki, Azərbaycan xalqı üçün bu müharibə azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə 

işğalçılıq müharibəsidir. Heç kəs üçün gizli deyil və bu faktı artıq beynəlxalq vasitəçilər də bilir ki, 

qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu” yoxdur. Bu gün erməni tərəfin belə adlandırdığı birləşmədəki hərbi 

qulluqçuların 90 faizi Ermənistan vətəndaşıdır. Onlar hərbi xidmətə Ermənistanın hərbi komissarlıqları 

tərəfindən çağırılır və Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə - Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayıla, Kəlbəcərə, 

Qubadlıya, Laçına, Zəngilana göndərilir. Sual olunur: onlar orada nə edirlər? Bu gün Ermənistanın işğalçı 

qüvvələri Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazilərindədir. Buna heç nə ilə haqq qazandırmaq 

olmaz- istər beynəlxalq hüquq baxımından, istərsə də bəşəri əxlaq baxımından. Başa düşürsünüzmü, 30 il 

ərzində azərbaycanlıların öz əzəli torpaqlarına buraxılmaması siyasətini yürütmək mümkün deyil. Axı, 

erməni əhalisi bu ərazilərdə heç vaxt yaşamayıb. Başqa bir məsələ də var ki, orada hər şey dağıdılıb, oraya 

qayıtmaq üçün çox böyük qüvvə və vaxt sərf etmək lazımdır. Ermənilərin bu siyasətinə heç cür haqq 

qazandırmaq olmaz. Ona görə ki, bizim hərbi qulluqçular Azərbaycan torpağında döyüşür və həlak olur. 

Erməni hərbi qulluqçular isə onların hökumətinin işğal altında saxlamaq istədiyi torpaqda həlak olurlar. 
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Tarixdə rol məsələsinə gəldikdə isə, bilirsiniz, mən əvvəllər heç vaxt, indi isə xüsusən bu barədə 

düşünməmişəm. Mənim əsas amalım Azərbaycan xalqının etimadını doğrultmaq, bu vəzifədə olduğum 

bütün illər ərzində verdiyim vədləri yerinə yetirmək və ölkəni inkişaf yolu ilə aparmaq, onun ərazi 

bütövlüyünü təmin etməkdir. Mənim rolumun gələcəkdə necə qiymətləndiriləcəyi isə artıq bizim nəyə nail 

olacağımızdan, Azərbaycan xalqının iradəsindən asılı olaraq müəyyən ediləcək. Ona görə düşünürəm ki, 

bu məsələni o adamların mülahizəsinə saxlamaq lazımdır ki, onların fikri məndən ötrü bu və ya digər 

qərarların, o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində həmişə əsas olub. 

-Cənab Prezident, sağ olun. Mən nəzərdə tutduğum sualların hamısını verdim. Bəlkə Siz daha 

nə isə əlavə etmək istərdiniz? 

-Mən bu fürsətdən istifadə etmək istərdim. Yeri gəlmişkən, öz sözlərimi çoxmilyonluq Rusiya 

auditoriyasına çatdırmaq üçün bu imkana görə təşəkkürümü bildirirəm. Sadəcə istərdim ki, Azərbaycanın 

mövqeyini anlayanlar çox olsun. Ona görə ki, bəzən bu münaqişə, onun tarixi, bugünkü vəziyyəti ilə bağlı 

müxtəlif fikirlər olur. Sadəcə faktlara istinad etməklə, əslində, nələr baş vermiş olduğunu və indi nələr baş 

verdiyini tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. XIX əsrin əvvəlində Qarabağ və Şuşa xanı 

İbrahimxəlil, - onun statusu məhz belə olub, - Qarabağ xanlığının Rusiyanın tərkibinə daxil olması barədə 

general Sisiyanovun şəxsində çar Rusiyası ilə müqavilə bağlayıb. Kürəkçay müqaviləsi adlanan bu sənədin 

mətni internetdə yerləşdirilib. Onunla hər kəs tanış ola bilər. Bu müqavilədə Qarabağ xanlığının erməni 

əhalisi barədə bircə kəlmə də deyilməyib. Erməni əhalisinin bu regiona kütləvi şəkildə köçürülməsi 1813-

cü və 1828-ci illərdə iki Rusiya-İran müharibəsindən sonra başlanıb və o vaxtdan müasir İran ərazisindən 

və qismən Şərqi Anadoludan ermənilərin Qarabağ regionuna kütləvi şəkildə köçürülməsi başlanıb. Bu, 

həmin torpağın tarixən kimə məxsus olması barədə. 

Rusiya imperiyası dağılandan sonra, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müstəqil 

erməni dövləti yaradıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün bu ərazilər çərçivəsində yaradılmışdı. 

Üstəlik, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti onun yaradılmasının elan edilməsinin ertəsi günü İrəvan şəhərinin 

paytaxt kimi Ermənistana verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bu da tarixi faktdır. 1921-ci ildə Qafqaz Bürosu 

Dağlıq Qarabağın, bəzi yalançı tarixçilərin dedikləri kimi Azərbaycana verilməsi haqqında deyil, onun 

Azərbaycanın tərkibində saxlanılması haqqında qərar qəbul etdi. Bu regionun tarixi belədir. SSRİ-nin 

dağılması mərhələsində nələr baş verdiyi isə, düşünürəm ki, hamıya məlumdur. Əslində, SSRİ-nin 

dağılması da Dağlıq Qarabağda separatizmdən başlandı. Bu, bir növ tətik oldu. Axı, çoxları həmin 

mitinqləri, onları kimin təşkil etməsini, bu hadisələrin arxasında kimlərin dayandığını unudur. Mən tez-tez 

deyirəm ki, Paşinyan Sorosun məhsuludur. Düşünürəm ki, hamı mənimlə razılaşar. Lakin Soros artıq 

şəxsiyyət deyil. Bu, anlayışdır və mən bunu əsla istisna etmirəm ki, o vaxt böyük ölkəni dağıtmaq üçün bu 

cür vasitələr işə salınmışdı. Onu daxildən partlatmaq, nifaq toxumu səpmək, xalqları bir-birinə qarşı 

qızışdırmaq və dövlətləri parçalamaq - yeri gəlmişkən, belə də oldu. Buna görə də, sadəcə, bu tarixi faktları 

Rusiya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq və demək istərdim ki, Azərbaycan və Rusiya çoxəsrlik dostluq, 

əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma telləri ilə bağlıdır. Əminəm ki, heç bir qüvvə buna təsir göstərə bilməz. 

Doğrudur, müxtəlif istiqamətlərdən nifaq salmaq, müəyyən etimadsızlıq yaratmaq cəhdlərini görürük. 

Lakin həm Rusiya, həm də Azərbaycan rəhbərliyinin ardıcıl siyasəti sayəsində biz nəinki geriləmirik, biz 

irəliyə gedirik. Bu gün Rusiya və Azərbaycan bir-birini strateji tərəfdaşlar adlandırır. Bizim ölkələrimiz 

arasında qarşılıqlı əlaqələrin səviyyəsi hər hansı qonşular üçün nümunə ola bilər. Əminəm ki, münaqişənin 

hərbi fazası başa çatandan və siyasi nizamlamaya keçəndən sonra, - əgər Ermənistan tərəfi itirdiklərini və 

ona mənsub olmayanı güclə qaytarmaq cəhdlərindən əl çəkərsə, biz bunu etməyə günü sabah hazırıq, - 

inanıram ki, Rusiya bizim regionda sabitləşmə işində aparıcı rol oynamaqda davam edəcək. Buna görə sizin 

kanalınız vasitəsilə bütün rusiyalıları səmimi salamlamaq, onlara ən xoş arzularımı çatdırmaq istərdim. 

Keçən il bir milyon rusiyalı Azərbaycana səfər edib. Ümidvaram ki, pandemiyadan sonra bu dinamika 

bərpa olunacaq. Rusiyalı qonaqlarımıza həmişə şadıq. Onlar da bilirlər ki, Azərbaycana gələndə özlərini 

evlərində olduğu kimi hiss edirlər. 

-Cənab Prezident, bu səmimi müsahibəyə görə çox sağ olun. 

- Sağ olun. 
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XİN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtərdə dəfn zamanı qəbiristanlığı atəşə tutması insanlıq 

əleyhinə cinayətdir 

 

[21:24] 15.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti oktyabrın 15-də 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın sıx məskunlaşmış 

yaşayış yerlərini və mülki şəxslərini məqsədyönlü atəşə tutmağa davam etməsinə dair açıqlama yayıb. 

XİN-dən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda bildirilir: “Səhər saatlarından etibarən, Azərbaycanın 

Ağdam, Ağcabədi, Goranboy və Tərtər rayonları artilleriya atəşinə məruz qalıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtər rayonunda dəfn mərasimi zamanı qəbiristanlığı bilərəkdən 

atəşə tutması nəticəsində 3 mülki şəxs həyatını itirib, 5 nəfər isə ciddi xəsarət alıb. 

Məqsədli şəkildə azərbaycanlı mülki şəxsləri hədəfə alaraq, dinc insanların hər hansı fərq 

qoyulmadan qətl edilməsi halı olan bu akt, Ermənistanın törətdiyi növbəti barbarlıq və insanlıq əleyhinə 

cinayətidir. 

Ermənistan tərəfindən humanitar atəşkəsin kobudcasına pozulması bir daha onu nümayiş etdirir ki, 

bu ölkə münaqişənin siyasi həllində maraqlı deyil və Azərbaycana qarşı təcavüz siyasətini davam etdirmək 

məqsədini güdür. 

Ermənistanın təcavüzkar siyasətini və bu ölkənin təcavüzü zamanı törətdiyi müharibə cinayətlərini 

qətiyyətlə pisləyirik. Ermənistandan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, o cümlədən beynəlxalq 

humanitar hüquq və Cenevrə Konvensiyaları ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmət etməyi tələb edirik. 

Humanitar atəşkəsə sadiq olduğumuzu qeyd edərək, Azərbaycanın öz mülki əhalisini müdafiə 

etmək suveren hüququnu özündə saxladığını bəyan edirik”. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfi təxribat xarakterli yalan məlumatlar yaymağa 

davam edir 

 

[21:08] 15.10.2020  

 

Ermənistanın işğal etdiyi Qırmızı Bazar yaşayış məntəqəsinin guya Azərbaycan Ordusu tərəfindən 

"Smerç" YARS vasitəsilə atəşə tutulması və mülki əhaliyə xəsarət yetirilməsi barədə yayılan xəbərin heç 

bir əsası yoxdur və yalandır. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda 

deyilir: “Bir daha bildiririk ki, humanitar atəşkəs rejiminə tam əməl edən Azərbaycan Ordusu yalnız zərurət 

yarandıqda qarşı tərəfi susdurmaq məqsədilə legitim hərbi obyektlərə atəş zərbəsi endirmək hüququnu 

özündə saxlayır”. 
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Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov bölgədəki son vəziyyətlə bağlı iranlı həmkarını 

məlumatlandırıb 

 

[20:59] 15.10.2020 

 

Oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və İran İslam 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında telefon danışığı bağ tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir Ceyhun 

Bayramov bölgədəki son vəziyyətlə bağlı iranlı həmkarını məlumatlandırıb. O qeyd edib ki, Moskva 

görüşündə əldə edilmiş humanitar atəşkəs razılığına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

münaqişə zonasından uzaqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərinin, dinc əhalinin, mülki infrastrukturların 

məqsədyönlü şəkildə atəşə tutulması davam etdirilir. Nazir vurğulayıb ki, Gəncəyə edilmiş raket hücumları 

da daxil olmaqla, Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü hücumlar dinc əhali arasında ciddi 

itkilərə səbəb olub. Nazir, bu gün səhər Azərbaycanın Tərtər bölgəsinin yenidən Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən atəşə tutulduğunu və artilleriya atəşi nəticəsində 3 mülki şəxsin həyatını itirdiyini və 

5 nəfərin ağır yaralandığını qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov, Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin bu müharibə cinayətlərinə görə 

tam məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb. 

Nazir Məhəmməd Cavad Zərif bölgədə gərginliyin artması və mülki insan tələfatı ilə bağlı ciddi 

narahatlığını ifadə edib. O, qonşu dövlət İranın bölgədə sülh və sabitliyin təmin olunmasında maraqlı 

olduğunu və münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayıb. 
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Türkiyə XİN: Dinc əhaliyə hücumlar Ermənistanın insani dəyərlərlə uyuşmayan, hüquq tanımayan 

üzüdür 

 

[20:28] 15.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycanda mülki yaşayış yerlərinə davam edən hücumlarını şiddətlə qınayırıq. 

Ermənistanın bu gün Tərtərə hücumu nəticəsində bir məzarlıqda təşkil olunan cənazə mərasimindəki dinc 

insanlardan üç nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin qanlı hadisə ilə bağlı 

yaydığı açıqlamada əksini tapıb. 

Açıqlamada bildirilir ki, Ermənistan əsirlərin və cəsədlərin dəyişdirilməsi üçün oktyabrın 10-da 

elan edilən atəşkəsi heçə saymaqda davam edir. İnsanlıqdan xəbəri olmayanlar azərbaycanlı 

qardaşlarımızın cəsədləri dəfn etməsinə izn verməməkdədirlər. 

Bu son hücum Ermənistanın insani dəyərlərlə uyuşmayan, hüquq tanımayan üzünü bütün dünyaya 

bir daha göstərdi. 

Türkiyə Can Azərbaycanın qəhrəman xalqı ilə tam şəkildə həmrəydir. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti vətəndaşları ayıq-sayıq olmağa çağırır 

 

[19:30] 15.10.2020  

 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə daxil olmuş məlumatlara əsasən, Ermənistan xüsusi xidmət 

orqanları cəbhədə öz ordularının silsilə məğlubiyyətlərini ört-basdır etmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının böyük şəhərlərində insanların sıx cəmləşdiyi yerlərdə, ictimai nəqliyyatda terror-təxribat 

və digər pozuculuq aktlarını həyata keçirmək, bununla da keçən əsrin 80-ci illərin sonu və 90-cı illərdə 

Bakıda və ölkəmizin başqa yerlərində dinc əhaliyə qarşı törətdikləri mənfur və insanlığa sığmayan qanlı 

terror əməllərini təkrarlamaq niyyətindədirlər. Bu barədə AZƏRTAC-a Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 

İctimai əlaqələr şöbəsindən bildirilib. 

Qeyd edilir ki, Ermənistan dövlət səviyyəsində terroru dəstəkləyən və terror əməllərini həyata 

keçirən dövlətdir. Hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin və xüsusi xidmət orqanlarının tərkibində Yaxın 

Şərq ölkələrindən gətirilmiş terrorçular xidmət edir. 

“Vətəndaşları gündəlik həyat və iş ahəngini pozmadan və təşvişə qapılmadan ayıq-sayıq olmağa 

çağırır, yaşadıqları ərazilərdə şübhəli şəxslər, hərəkət və əşyalar barədə məlumatları (012) 4059999 nömrəli 

telefonla Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə, eləcə də yerli polis və digər hüquq-mühafizə orqanlarına 

bildirmələrini xahiş edirik. 

Eyni zamanda, son dövrlərdə erməni terror təşkilatı olan ASALA-nın fəallaşdığını nəzərə alaraq, 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərini və diplomatik heyəti, 

diaspor təmsilçilərini və ölkəmizə aid şirkətlər və onların əməkdaşlarını ayıq-sayıq olmağa və şübhəli hallar 

müşahidə edildikdə yerləşdikləri ölkələrin hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməyi tövsiyə edirik”, - 

deyə DTX-nin məlumatında bildirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Biz yeni reallıq yaratdıq, bu gün gərək hər kəs bu reallıqla razılaşsın və 

barışsın 

 

[20:26] 15.10.2020  

 

Biz, əslində, baza prinsiplərini döyüş meydanında, gerçəkləşdiririk. Minsk qrupu buna nail ola 

bilmədi. Ona görə bu məsələnin həlli, bir daha demək istəyirəm ki, hərbi-siyasi yollarla mümkündür. Hərbi 

yol hazırda baş verir, biz istəyirik ki, nə qədər tez olursa-olsun, bitsin, ondan sonra siyasi proses başlansın 

və baza təməl prinsipləri də əsas olsun. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Türkiyənin NTV kanalına 

müsahibəsində bildirib. 

Münaqişənin indiyədək həll olunmamasının səbəblərindən danışan dövlətimizin başçısı deyib: 

“Məsələnin həll edilməməsinin səbəbi, ilk növbədə, beynəlxalq təşkilatların öz qərarlarına hörmətsiz 

yanaşmasıdır. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası bildiyiniz kimi, 1993-cü ildə 4 

qətnamə qəbul etmişdir və orada göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz, yəni, 

heç bir şərt qoymadan çıxmalıdır, tam həcmdə. Amma bu, icra edildi? Edilmədi. Sonra Minsk qrupu 

yaradıldı, ondan bir il öncə yaradıldı, 28 il ötdü, bir şey oldu? Olmadı. Yəni, bizə elə gəldi ki, sanki 

beynəlxalq təşkilatlar münaqişənin bu vəziyyətdə saxlanmasına tərəfdardırlar ki, necə var elə də qalsın. 

Azərbaycan köçkünləri əbədi olaraq belə vəziyyətdə qalsın. Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda daha da 

möhkəmlənsin”. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma aparılırdı. 

Onlar erməniləri Suriyadan Dağlıq Qarabağa, Şuşaya köçürürlər, onlara imkan yaradırlar, pul verirlər və 

artıq bunu televiziyalarda açıq nümayiş etdirirlər. 

“Yəni, bu, beynəlxalq müstəvidə qəbul edilmiş cinayətdir. Onların istəyi budur ki, vaxt keçsin, 

Azərbaycan xalqı bu torpaqlardan əlini üzsün. O torpaqları görməyən yeni nəsil yetişəcək və o nəsil oraya 

qayıtmaq istəməyəcək. Azərbaycan bu vəziyyətlə barışacaq, bununla paralel olaraq, ermənilər başqa 

ölkələrdən oraya gətiriləcək, orada erməni əhalisi çoxalacaq, sabah da deyəcəklər ki, “bilirsiniz, artıq reallıq 

budur, barışın”. Bu idi onların məqsədi və təəssüf ki, onların hamiləri, onların havadarları bu işlərdə onlara 

yardımçı olmuşlar. Biz bu məkrli, çirkin planları məhv etdik. Biz yeni reallıq yaratdıq. Bu gün gərək hər 

kəs bu reallıqla razılaşsın və barışsın”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın dinc azərbaycanlı əhalini atəşə tutması ilə əlaqədar Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər 

nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[19:24] 15.10.2020  

 

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov 

arasında Ermənistanın humanitar atəşkəsə əməl etməməsi ilə bağlı telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bildirilir ki, tərəflər 

Dağlıq Qarabağ problemi, Ermənistanın atəşkəsə əməl etməməsi, düşmənin mülki azərbaycanlı əhalini 

hədəf alması, o cümlədən Tərtərdə dəfn mərasim zamanı qəbiristanlığa edilən hücum məsələlərini müzakirə 

ediblər. 

  

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin xatirəsi Parisdə 

anılıb 

 

[19:08] 15.10.2020  

 

Fransanın paytaxtı Parisdəki Azərbaycan səfirliyinin binası qarşısında Ermənistan tərəfindən 

Gəncədə çoxmərtəbəli yaşayış binasına raket hücumu nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin xatirəsi anılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, erməni vandalizmini dünyaya tanıtmaq məqsədilə səfirliyin binası 

qarşısında qərənfillər və şamlar düzülmüş stolun üzərində uşaq oyuncaqları, Ermənistanın raket hücumu 

nəticəsində xəsarət alan məsum körpələrin şəkilləri düzülüb. 

Anım mərasimində Türkiyənin Fransadakı səfiri İsmail Hakkı Musa və bu ölkədəki türk 

diplomatlar da iştirak ediblər. 

Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev Ermənistanın mülki əhalini və infrastrukturu 

hədəfə aldığını, ölkəmizin ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzində çoxmərtəbəli yaşayış 

binalarına raket hücumu etdiyini mərasim iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Vurğulayıb ki, raket hücumu 

nəticəsində dinc sakinlər həlak olub, aralarında körpə və uşaqlar da olmaqla, çox sayda insan yaralanıb. 

Diplomat qeyd edib ki, Ermənistan rəhbərliyi mülki əhalini hədəfə almaqla öz riyakarlığını bir daha aydın 

göstərdi. 

Parisdə yaşayan 8 yaşlı Teyyubə İsmayıl sevimli oyuncaqlarını Gəncədə xəsarət alan uşaqlara 

hədiyyə üçün masanın üzərinə qoyub. 

Gün ərzində Fransadakı diasporumuzun üzvləri, eləcə də Azərbaycanı sevən fransızlar Gəncə 

qurbanlarının xatirəsinə ehtiram olaraq anım guşəsinə gül-çiçək dəstələri düzüblər. 

  

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 
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Baş Prokurorluq sosial şəbəkələrdə yayılan və guya Azərbaycan hərbçilərinin erməni əsirlərinə 

kobud davranışına dair əsassız videogörüntülərlə bağlı məlumat yayıb 

 

[18:37] 15.10.2020  

 

Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri, o cümlədən “Инфотека24” və digər xarici kütləvi informasiya 

vasitələri tərəfindən guya Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının erməni əsirlərinə qarşı qanunsuz 

davranışlarını əks etdirən videogörüntülər yayılıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ilkin əlamətlərə görə həmin 

videoların saxta olmasına əsaslı şübhələr yaranıb. 

Hazırda bununla bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən araşdırma aparılır və nəticəsi barədə ictimaiyyətə 

ətraflı məlumat veriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə Böyük Britaniyanın Avropa Qonşuluğu və Amerika üzrə 

Dövlət naziri arasında telefon danışığı olub 

 

[18:11] 15.10.2020  

 

Oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Böyük 

Britaniyanın Avropa Qonşuluğu və Amerika bölgəsi üzrə Dövlət Naziri Vendi Morton arasında telefon 

danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı 

zamanı nazir Ceyhun Bayramov həmkarına Moskvada razılaşdırılmış humanitar atəşkəsin Ermənistan 

tərəfindən pozulmasının davam etdiyi barədə məlumat verib. Nazir Azərbaycanın münaqişə zonasından 

çox uzaqda yerləşən mülki əhalisinin və infrastrukturlarının, şəhərlərinin məqsədyönlü şəkildə hədəfə 

alındığını, Gəncəyə edilən raket hücumlarının dinc əhali arasında ciddi itkilərə səbəb olduğunu vurğulayıb. 

Nazir oktyabrın 15-də səhər Azərbaycanın Tərtər rayonunun yenidən Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən atəşə tutulduğunu, artilleriya atəşi nəticəsində 3 mülki şəxsin həyatını itirdiyini və 5 nəfərin ağır 

yaralandığını qeyd edib. 

Ermənistan tərəfindən insanlığa qarşı törədilən bu cinayətləri qətiyyətlə qınayan nazir Ceyhun 

Bayramov Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin bu cinayət əməllərinə görə tam məsuliyyət daşıdığını 

vurğulayıb. 

Nazir Vendi Morton mülki insan tələfatı ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib, gərginliyin 

azaldılmasının və atəşkəsə hörmət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, münaqişənin danışıqlar yolu ilə 

həllinin vacibliyini qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Çexiyanın Xarici İşlər naziri Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hərbi təxribatları barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[17:42] 15.10.2020  

 

Oktyabrın 15-də qarşı tərəfin təşəbbüsü əsasında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri 

Ceyhun Bayramov ilə Çex Respublikasının Xarici İşlər naziri Tomas Petriçek arasında telefon danışığı 

olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı 

zamanı nazir Ceyhun Bayramov çexiyalı həmkarına Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəsi 

pozmaqda davam etməsi barədə məlumat verib. Münaqişə zonasından uzaqda yerləşən Azərbaycan 

şəhərlərinin, dinc əhalinin, mülki infrastrukturun məqsədyönlü şəkildə atəşə tutulması, Gəncəyə raket 

hücumu və onun ağır nəticələri Çexiya Xarici İşlər nazirinin diqqətinə çatdırılıb. Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı yeni təcavüzü nəticəsində 43 mülki şəxsin həlak olduğu və 218 mülki şəxsin yaralandığı vurğulanıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov, həmçinin həmsöhbətinə Ermənistanın Azərbaycan mülki vətəndaşlarına 

və infrastrukturlarına qarşı növbəti raket hücumlarının qarşısının alındığı barədə məlumat verib, 

Azərbaycanın özünümüdafiə hüququ çərçivəsində hərəkət etdiyini bildirib. Bildirib ki, bölgədəki mövcud 

vəziyyətə görə tam məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

Çexiyanın Xarici İşlər naziri Tomas Petriçek mülki insanların ölümü ilə bağlı ciddi narahatlığını 

ifadə edib. O, atəşkəsə riayət olunmasının və tərəflər arasında danışıqların bərpa edilməsinin vacibliyini 

vurğulayıb. 
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Döyüş meydanında böyük şücaət göstərən əsgərlərimiz 

 

[16:51] 15.10.2020  

 

Vətəni sevmək, onu qorumaq həm vətəndaşlıq, həm də əsgəri borcumuzdur. Bu gün bütün dünya 

Azərbaycan əsgərinin Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətin şahididir. Əsgərlərimiz sentyabrın 27-dən 

başlayan döyüşlərdə nümayiş etdirdiyi igidlik sayəsində torpaqlarımızın bir qismi azad edilib. Məhz 

Azərbaycan əsgəri uğrunda vuruşduğu Vətən torpaqlarına üçrəngli bayrağımızı sancır, xalqımıza tarixi 

qələbə sevinci bəxş edir. 

Ali Baş Komandanının rəhbərliyi ilə müasir texnika və silah-sursatla silahlanmış Ordumuz 

düşmənin bütün mövqelərini darmadağın edərək, addım-addım irəliləyir və 30 ilə yaxındır işğal altında 

olan torpaqlarımızı azad edir. 

Əlbəttə, bu döyüşlərdə qazanılan uğurlar kiçik bir dövrün uğurları kimi dəyərləndirilməməlidir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı ilə bütün sahələrdə olduğu kimi, ordu 

sahəsində də böyük dəyişikliklərin başlanğıcı qoyuldu. Ölkəmizdə nizami ordu quruculuğu istiqamətində 

əməli addımlar atıldı. 

Silahlı Qüvvələrin döyüş hazırlığı yüksək səviyyəyə çatdırıldı, Ordumuz müasir hərbi texnika ilə 

təchiz edildi. Bununla yanaşı, bu texnikanı idarə edə biləcək savadlı zabit korpusu hazırlandı. Ən önəmli 

addımlardan biri isə Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən hərbi təhsil sisteminin 

formalaşdırılmasıdır. Belə ki, 2003-cü ilin məhz bu günü xalqın etimadını qazanaraq Prezident seçilən Ali 

Baş Komandan İlham Əliyev də ötən 17 il ərzində milli ordu quruculuğuna, Silahlı Qüvvələrin 

modernləşməsinə xüsusi diqqətlə yanaşdı, bu gün döyüş meydanında düşməni darmadağın edən, güclü, 

qüdrətli, məğlubedilməz Azərbaycan Ordusunu formalaşdırdı. Peşəkar Ordumuz bu gün dünyanın 50 ən 

güclü ordusu sırasındadır ki, bu da birbaşa Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş 

məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. 

Bu ötən dövrdə Azərbaycanın dövlət büdcəsində müdafiə xərcləri ildən-ilə daha da artırıldı, 

ölkəmizin hərbi sənayesi yaradıldı... 

On səkkiz gündür davam edən döyüşlər də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün bərpa etmək əzmində və qüdrətində olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Düşənin illərdin 

qurduğu müdafiə səddini darmadağın edən Ordumuz artıq torpaqlarımızın bir hissəsini işğalçılardan 

təmizləyib və xalqımızın ədalətli mübarizəsini davam etdirir. 

Döyüşlərdə yüksək fədakarlıq göstərən Ordumuzun hər bir üzvü ona verilən tapşırığı böyük həvəslə 

və qürurla icra edir, döyüş meydanında Azərbaycan əsgəri adını, üçrəngli bayrağımızı şərəflə, məğrurla 

daha da zirvələrə daşıyırlar. 

AZƏRTAC döyüş meydanında böyük şücaət göstərən əsgərlərimizin bir neçəsinin fotolarını 

təqdim edir. 

Yaşasın Azərbaycan əsgəri! 

 

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın Azərbaycanın Su-25 təyyarəsinin vurulması barədə yaydığı xəbər 

dezinformasiyadır 

 

[16:32] 15.10.2020  

 

Ermənistan KİV-lərinin Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus Su-25 təyyarəsinin 

vurulması barədə yaydığı məlumat yalandır və düşmən tərəfinin növbəti dezinformasiyasıdır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 15-də 

Azərbaycan HHQ-nin döyüş aviasiya vasitələri tətbiq edilməyib və heç bir Su-25 döyüş təyyarəsi havaya 

qaldırılmayıb. 

 

AZƏRTAC 
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TÜRKPA-nın Baş katibi Ermənistanın hərbi təxribatlarını kəskin şəkildə qınayıb 

 

[15:50] 15.10.2020  

 

TÜRKPA-nın Baş katibi Altınbek Mamayusupov Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hərbi 

təxribatlarını kəskin şəkildə qınayıb. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Milli Məclis 

tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara və milli parlamentlərə ünvanlanan müraciətlərə cavab olaraq TÜRKPA-

nın Baş katibi Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatları, işğalçı ölkənin Azərbaycanın Gəncə şəhərini və 

digər ərazilərini ağır artilleriya və raket atəşinə tutmasını pisləyib. 

Baş katib Altınbek Mamayusupovun göndərdiyi rəsmi məktubda Ermənistanın Azərbaycanın 

mülki əhalisinə qarşı təxribatları, yaşayış məntəqələrini atəşə tutması və hərbi güc tətbiq etməsi bir daha 

kəskin şəkildə qınanıb. Baş katib bu hücum nəticəsində dinc vətəndaşların həlak olması ilə əlaqədar 

Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verib, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Aleksandr Litvinenko: Azərbaycan haqlı mövqeyi uğrunda mübarizə aparır 

 

[15:33] 15.10.2020  

 

Azərbaycan öz haqlı mövqeyi uğrunda mübarizə aparır. Ukrayna Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəkləyib və bundan sonra da bu mövqeni nümayiş etdirəcək. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Ukraynanın Milli Strateji Araşdırmalar İnstitutunun sədri 

Aleksandr Litvinenko söyləyib. 

Ukrayna ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdiyini deyən 

A.Litvinenko bildirib ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədilə hərbi əməliyyatlar 

keçirir. 

“Azərbaycanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyinə inanıram”, - 

deyən Aleksandr Litvinenko qeyd edib ki, Ukrayna da ərazi bütövlüyü problemi ilə üzləşib. Ölkələrimiz bu 

sahədə təcrübə mübadilələrini gücləndirməlidir. 

 

Emil Hüseynli,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin Tərtərdə dəfn mərasimi zamanı qəbiristanlığı atəşə tutması 

nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər xəsarət alıb 

 

[15:00] 15.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının əsas norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini törətməkdə davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 15-də saat 13 

radələrində düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər şəhər qəbiristanlığının dəfn mərasimi 

keçirilərkən qəsdən ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutulması nəticəsində həmin vaxt orada olan şəhər 

sakinləri 1989-cu il təvəllüdlü Orucov Pərviz Novruz oğlu, 1962-ci il təvəllüdlü Rüstəmov Vasif Bahadur 

oğlu və 1988-ci il təvəllüdlü Zamanov Şakir Xasay oğlu həlak olub, Məmmədov Fizuli Əli oğlu, Əmirov 

İsgəndər Yelmar oğlu, Allahverdiyev Elsevər Vəli oğlu, Əmirov Nofəl Yelmar oğlu və Qəzənfərli Rəfael 

Qəzənfər oğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan humanitar atəşkəsin arxasında gizlənərək dinc insanlara qarşı 

terror siyasəti yürüdür 

 

[14:29] 15.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtərdəki qəbiristanlığa hücumu 

nəticəsində 3 azərbaycanlı mülki şəxsin həlak olması, 3 nəfərin isə yaralanması ilə bağlı özünün "Twitter" 

hesabında paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi Ermənistanın humanitar atəşkəsin arxasında 

gizlənərək dinc insanlara qarşı terror siyasəti yürütdüyünü qeyd edib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan öz mülki 

şəxslərini qorumaq üçün suveren hüququnu özündə saxlayır. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Türkdilli ölkələrin Azərbaycanla həmrəyliyi çox vacibdir 

 

[13:45] 15.10.2020  

 

Ermənistanın son zamanlar Azərbaycana qarşı artan hücumları bizi daha məsuliyyətli olmağa 

çağırır. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini təxminən 30 ildir işğal altında saxlayan Ermənistan digər 

ərazilərə də hücumlar edir, mülki insanları atəşə tutur. Ermənistanın bu hərəkətləri müharibə cinayətləridir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Əhməd 

Yasəvi Türk-Qazax Beynəlxalq Universitetinin 2020-2021-ci tədris ilinin açılış mərasimində onlayn 

formatda çıxışı zamanı söyləyib. 

Türkdilli ölkələrin ortaq dəyərlərinin qorunmasının, qarşılıqlı dəstəyin vacibliyindən danışan nazir 

deyib: “Azərbaycanın öz torpaqlarını və xalqını müdafiə etmək üçün apardığı mübarizədən qanuni daha nə 

ola bilər ki?! Bəzi qüvvələr Azərbaycanın haqq işinə səssiz qalır, işğalçı ilə təcavüzə məruz qalan eyni 

tutulur. BMT təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in qətnamə və qərarları yerinə yetirilmir. Qardaş ölkələr 

olaraq bu məsələdə Azərbaycanla həmrəyliyimiz çox vacibdir”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin NTV televiziyasına müsahibə verib 

 

[13:15] 15.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Türkiyənin NTV 

televiziyasına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Cənab Prezident, əvvəlcə NTV adından Sizə çox təşəkkür edirəm. Belə bir tarixi dövrdə - həm 

bölgə üçün, həm Azərbaycan üçün əhəmiyyətli günlərdə bu sıx qrafikinizdə bizi qəbul etdiyiniz üçün 

çox təşəkkür edirəm. 

- Sağ olun. 

- Birinci sualım cəbhə xətti ilə bağlı olacaq, cənab Prezident. İşğal altındakı ərazilərin 

sentyabrın 27-dən bəri nə qədəri geri alındı? Çünki son iki gündə gözəl xəbərlər gəlməyə başladı. 

– Bəli, xəbərlər gəlir. Azərbaycan Ordusu demək olar ki, hər gün uğurlu əməliyyatlar keçirir. Bu 

əməliyyatlar haqqında ictimaiyyətə də məlumat verilir. Bizim əsas məqsədimiz ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

etməkdir. Ona görə döyüş meydanında da əsas hədəf strateji yüksəklikləri işğalçılardan azad etmək və 

böyük əraziləri nəzarət altına almaqdır. 

Dünən mənim tərəfimdən verilən açıqlama Azərbaycan xalqını növbəti dəfə sevindirdi. Füzuli 

rayonunun 3, Xocavənd rayonunun 5 kəndi işğalçılardan azad edildi. Onu da deyim ki, həm şimal, həm 

cənub və həm də şərq istiqamətlərində strateji yüksəkliklər artıq bizim nəzarətimizdədir. 

Bizim uğurlu əməliyyatımız davam edir. Bu günə qədər, - əlbəttə ki, hər gün bu rəqəmlər dəyişir, - 

təqribən 40-a yaxın, ya da ki, 40-dan çox yaşayış məntəqəsi, - şəhərlər və kəndlər işğalçılardan azad 

edilmişdir. Yaxın vaxtlarda növbəti sevincli xəbərlər, xoş xəbərlər gələcəkdir. 

- Zənnimcə, Xankəndinə yaxınlaşdınız. 

– Biz əsas əməliyyatları indi şimal, cənub istiqamətlərində aparırıq. Bildiyiniz kimi, Cəbrayıl 

şəhərinin işğaldan azad edilməsi çox uğurlu əməliyyat nəticəsində baş vermişdir. Cəbrayıl rayonunun 

kəndlərinin böyük qismi artıq bizdədir. Eyni zamanda, Füzuli rayonunun bir çox kəndlərini işğalçılardan 

azad etdik. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Füzuli rayonundan da çox yaxşı xəbərlər gələcək. Eyni zamanda, 

şimal istiqamətində Suqovuşan qəsəbəsinin işğalçılardan azad edilməsi də çox uğurlu əməliyyat nəticəsində 

baş vermişdir. O da strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki orada həm yüksəkliklər böyük əraziyə nəzarət 

etməyə imkan yaradır, həm də orada çox önəmli su anbarı yerləşir. Eyni zamanda, Ermənistan bizə qarşı, 

su terroru təşkil etmişdir və bizim yüz mindən çox hektar torpağımızda su yox idi. Biz artezian quyuları 

qazmalı idik. İndi Suqovuşan qəsəbəsində yerləşən anbar bizim nəzarətimizə keçəndən sonra artıq böyük 

bir əraziyə su verilir. 

Ona görə biz əməliyyatımızı tədricən, vahid bir planlama əsasında aparırıq. Bütün hədəflər seçilib. 

Ermənistan tərəfi, sadəcə olaraq, bu reallıqla hesablaşmalı və təcavüzünü dayandırmalıdır, atəşkəsə əməl 

etməlidir və qalan torpaqlardan da öz xoşu ilə çıxmalıdır ki, qan tökülməsin və bundan sonra bu məsələ 

sülh yolu ilə həll edilsin. 

- Cənab Prezident, soruşmaq istərdim, hələ də atəşkəsdən söhbət getməsi mümkündürmü? 

Gördüyümüz kimi, Ermənistan atəşkəsə əməl etmir, - Gəncəyə hücum zamanı mən də Gəncədə idim, 

- əməl edəcək kimi də görünmür. Bu atəşkəs Azərbaycan Ordusunun sürətini azaltdımı? Bu barədə 

nə deyə bilərsiniz? 

- Bilirsiniz, biz vasitəçilərə çox böyük bir jest etdik. Çünki bilirsiniz ki, ilk günlərdən bizə atəşkəslə 

bağlı müxtəlif yerlərdən mesajlar gəlirdi. Təbii ki, dünyanın öz qaydaları var, müharibənin öz qaydaları, öz 

qanunları var. Əgər sənə kimsə hücum edirsə, sən öz torpaqlarını, öz əhalini müdafiə etməlisən. Bildiyiniz 

kimi atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinin əsas səbəbi humanitar məsələlərdir. Bu istiqamətdə müəyyən işlər 

aparıldı. Biz cəsədlərin dəyişdirilməsi istiqamətində çox önəmli addımlar atdıq. Beynəlxalq Qırmızı Xaç 

və Qızıl Aypara təşkilatını bu işlərə cəlb etdik. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan bu atəşkəsdən istifadə edərək, 

bunu istismar edərək bizə yeni hücumlar təşkil etdi. Təkcə Gəncə şəhəri deyil, digər şəhər və kəndlərimiz 

də bombalandı. Bu, müharibə cinayətidir, bu, terror aktıdır. Ermənistan terror ölkəsi kimi bir daha öz sifətini 

bütün dünyaya göstərdi, eyni zamanda, döyüş meydanında da. Atəşkəsdən sonra onlar bu imkanlardan 

istifadə etmək istədilər və Hadruta iki-üç dəfə hücum etdilər, Hadrutu yenidən işğal etməyə çalışdılar. 

Amma buna nail ola bilmədilər və orada çox böyük canlı qüvvə və texnika itirdilər. Digər istiqamətlərdə - 

https://azertag.az/
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Cəbrayıl rayonunda, Cəbrayılın cənub istiqamətində Araz çayı boyunca bizə qarşı yenə hücumlar təşkil 

edilmişdir. Bütün bu hücumlar təbii ki, dəf edildi. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan danışıqlar 

masası arxasında da səmimi deyil. Ona görə əgər Ermənistanda bu çirkin siyasət davam edərsə, onlar özləri 

peşman olacaqlar. Mən bu döyüşlərin ilk saatlarından onlara və erməni xalqına müraciət edərək demişdim 

ki, bu torpaqlardan sülh yolu ilə çıxın, qan tökülməsin, insanlar həlak olmasın. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan 

buna əməl etmir. Bu gün döyüş meydanında Ermənistan ordusunun tam darmadağın olmasında əsas 

günahkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyidir. 

- Qarabağ probleminin həllində Türkiyənin də iştirakının vacibliyinə dair Sizin açıqlamanız 

var. Dünən cənab Ərdoğan ilə Putinin danışığından sonra Minsk qrupu və ikitərəfli əlaqələr 

çərçivəsində həllə dair Ankarada açıqlama verildi. Ancaq dünən Sergey Lavrov etiraz etdi, dedi ki, 

Türkiyə ilə biz - Rusiya Qarabağ məsələsində fərqli mövqelərdəyik. Nə düşünürsünüz? Rusiya nə 

üçün Türkiyənin prosesə daxil olmasına, - bunu Siz də dəstəkləyirsiniz, - etiraz edir? Bu mövqe ilə 

nə demək istəyir? 

- Onu onlardan soruşsanız daha yaxşı olar. Mən onların bu açıqlamalarını şərh etmək istəməzdim. 

Sadəcə olaraq, biz mövcud reallıqları gərək nəzərdən keçirək. Bu reallıqlar, həqiqi vəziyyət ondan ibarətdir 

ki, bu gün Türkiyənin iştirakı olmadan bu bölgədə hər hansı bir məsələ həll edilə bilməz. Bunu artıq son 

illərin tarixi göstərmişdir. Bu, kiminsə xoşuna gələ bilər, gəlməyə bilər, bu, faktdır, bu, gerçəkdir. Təbii ki, 

Türkiyə Azərbaycanın, Ermənistanın və digər Cənubi Qafqaz ölkəsi olan Gürcüstanın qonşusu olaraq bu 

bölgədə fəal rol oynayır. Bu, Türkiyənin haqqıdır. Bu, tarixən belə olubdur. Biz tarixi yaxşı bilirik. 

Ona görə bu döyüşlərin ilk saatlarından onu hərbi müstəvidən siyasi müstəviyə, siyasi prosesə 

çevirmək üçün biz çox açıq və dəqiq mövqeyimizi bildirdik ki, Türkiyə mütləq bu işlərdə olmalıdır. Əgər 

olarsa, o zaman bu döyüşlər daha tez bir vaxtda dayanacaq və sülh prosesi başlayacaq. Mən onu da 

bildirmişdim ki, faktiki olaraq Türkiyə prosesdə var. Çünki dünən cənab Ərdoğanın və cənab Putinin 

danışığı bunu göstərir. Eyni zamanda, ondan əvvəlki günlərdə Türkiyənin və Rusiyanın Xarici İşlər 

nazirlərinin, Müdafiə nazirlərinin də telefon danışıqları olub. Onlar Qarabağ mövzusunu müzakirə edirlər. 

Ona görə bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, Türkiyə mütləq olmalıdır. Hansı statusda olacaq, 

bu, texniki məsələdir. De-fakto artıq Türkiyə var. Onsuz da Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür. Minsk qrupu 

da otuz il ərzində bir nəticəyə nail olmadı, otuz il ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dörd qətnaməsinin 

icra olunmasına kömək etmədi. Bu vəziyyət faktiki olaraq münaqişənin dondurulmasına gətirib çıxardı. 

Ancaq nəticə etibarilə iyul ayında bizə edilən hücum, avqust ayında erməni təxribatçı qrupunun bizə 

göndərilməsi və nəhayət, sentyabr ayında genişmiqyaslı hücum göstərdi ki, bu münaqişə dondurulmuş 

məsələ deyil. 

Biz mövqeyimizdə qalırıq və əlbəttə, ümid edirik ki, bu məsələ tez bir zamanda masa arxasında həll 

edilsin. Türkiyə mütləq bu işlərdə fəal rol oynamalıdır və əminəm ki, oynayacaqdır. 

- Yenə həmin açıqlamada dedi ki, əgər iki ölkə - Azərbaycan və Ermənistan qəbul edərsə, təmas 

xəttinə, yəni cəbhə xəttinə rus hərbi müşahidə heyətini göndərə bilərik. Siz buna necə yanaşırsınız? 

Hərbi baxımdan belə bir müşahidə heyəti yaradılacaqsa hansı ölkələr olmalıdır? Bu barədə nə deyə 

bilərsiniz? 

- Bilirsiniz, bu məsələ - sülhməramlı qüvvələrin bölgəyə gətirilməsi baza prinsiplərində təsbit 

olunub. Yəni, baza prinsipləri arasında bu da var. Amma bu məsələ prosesin son mərhələsində öz həllini 

tapmalı idi. Nəzərə alsaq ki, baza prinsipləri razılaşdırılmayıb, hələ ki, onlar, sadəcə olaraq, müzakirə 

mövzusudur, indidən bu məsələyə fikir bildirmək, bilmirəm, nə dərəcədə düzgün ola bilər. 

Bir də ki, bu məsələ Ermənistan-Azərbaycan arasında geniş müzakirə olunmadığı üçün sülhməramlı 

qüvvələrin kimdən təşkil edilməsi, hansı ölkələr orada olmalıdır, bunun tərkibi necə olacaq, bu, heç 

müzakirə olunmayıb. Ona görə indiki şəraitdə - münaqişənin fəal mərhələsi hələ ki, davam edir, bu, hesab 

edirəm ki, bir qədər tezdir. Əlbəttə ki, bu işdə Azərbaycanın sözü mütləq nəzərə alınmalıdır və alınacaq. 

Çünki hər kəs bilməlidir ki, bu gün münaqişə Azərbaycanın torpaqlarında gedir. Beynəlxalq hüquq 

baxımından bu, bizim torpağımızdır, tarixi ədalət baxımından bu, bizim torpağımızdır və Azərbaycana hər 

hansı bir başqa ölkənin silahlı qüvvələrinin gətirilməsi Azərbaycanın razılığı olmadan mümkün deyil. 

- Ona görə soruşdum, misal üçün Türkiyə və Rusiya Suriyada müəyyən bölgələrdə müəyyən 

əməkdaşlıq edirlər, hərbi heyətlər, müşahidəçilər patrul xidməti həyata keçirir. Bəlkə gələcəkdə belə 

bir format təklif edilərsə, bu barədə nə deyə bilərsiniz? 

- İndidən bu barədə bir şey söyləmək istəməzdim. Çünki mən hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Hər 

bir məsələnin həlli üçün münasib zaman olmalıdır, münasib vəziyyət yetişməlidir. Bu, nə zaman olacaq, 
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biz bunu deyə bilmərik, olacaqmı, olmayacaqmı deyə bilmərik. Amma bir şey qətidir, artıq bu hərbi 

qarşıdurma başa çatandan sonra təbii ki, sülhü təmin etmək üçün müəyyən beynəlxalq cəhdlər də olmalıdır. 

Bu cəhdlər hansı cəhdlər olacaq, siyasi cəhdlər, hərbi sahədə hansısa bir təkliflər, bunu biz nəzərdən 

keçirməyə hazırıq. Təbii ki, azad edilmiş ərazilərə qayıdacaq Azərbaycan əhalisi də sülh şəraitində 

yaşamalıdır. Onların təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Bax, Ermənistanın Ermənistan ərazisindən Gəncə 

şəhərinə törətdiyi o xain hücum göstərir ki, bu terrorçu dövlət hər şeyə əl ata bilər. Ona görə təbii ki, bu 

məsələ beynəlxalq müstəvidə müzakirə edilməlidir. Ancaq bunun nə zaman olacağı haqqında bir şey deyə 

bilmərəm. 

- Cənab Prezident, Türkiyə ilə müəyyən çərçivələrdə hərbi razılaşmalar var. Bu razılaşmalar 

çərçivəsində, ya da yeni razılaşmalara əsasən Azərbaycanda bir Türkiyənin hərbi bazasının 

qurulması fikrinə necə baxırsınız? Belə bir fikriniz varmı? 

- Bu haqda bu günə qədər bizim ikitərəfli əlaqələrdə məsələlər müzakirə olunmamışdır. Bizim 

Türkiyə ilə çox geniş hüquqi sənədlər bazası var. Yəni, bir çox sahələrdə bizim imzaladığımız müqavilələr 

qüvvədədir, o cümlədən bu müqavilələrdə hərbi sahədə işbirliyi və qarşılıqlı yardım haqqında da maddələr 

var. Bu, bizim haqqımızdır. Əgər belə bir vəziyyət, Azərbaycan üçün çox ciddi təhlükə yaranarsa, təbii ki, 

Türkiyə bizim müttəfiqimizdir və biz bu imkanlardan istifadə edə bilərik. Amma Türkiyənin hərbi bazasının 

Azərbaycanda yaradılması haqqında hər hansı bir müzakirə olmamışdır. Bizim hərbi sahədə işbirliyimiz 

ildən-ilə güclənir. Təkcə keçən il 10 birgə hərbi təlim keçirilmişdir. Bu il koronavirusa görə bir az ara 

verildi. Yalnız iki dəfə təlim keçirilmişdir. Ancaq bu təlimlər də bizim bölgəmizdə böyük narahatlıq yaratdı. 

Hesab edirəm ki, bu narahatlığın heç bir səbəbi, heç bir əsası yoxdur. Çünki bu təlimlər hər hansı bir ölkəyə 

qarşı hazırlıq xarakterli təlimlər deyil. Bu təlimlər bizim hərbi sahədə işbirliyimizin möhkəmləndirilməsi, 

Azərbaycan Ordusunun təkmilləşdirilməsi, Türkiyə Ordusunun standartlarına yaxınlaşması və Türkiyənin 

hərbi quruculuq sahəsində müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi mənasını daşıyır. Ona görə Türkiyənin hərbi 

bazası ilə bağlı sentyabrın sonundan bu günədək beynəlxalq mediada kifayət qədər çox məlumatlar gedir. 

Bunun heç bir əsası yoxdur. Türkiyə-Azərbaycan işbirliyi o qədər güclüdür, o qədər genişşaxəlidir ki, biz 

istənilən anda bir-birimizin yanındayıq. Baza olsa da, olmasa da, biz Türkiyəyə güvənirik, Türkiyə isə bizə 

güvənir. 

- Problemin həllində Siz ya sülh yolu ilə müzakirə tərəfdarısınız, ya da müharibə apararaq bu 

işi həll edəcəksiniz deyirsiniz. Ruslar, Moskva isə dünən hərbi həlli qəbul etmirik dedi. Bunu necə 

dəyərləndirirsiniz, yəni əməliyyatı dayandırın deyirsə, dayandıracaqmısınız? 

- Bilirsiniz, biz artıq bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyimizi açıqladıq. Mən də bunu 

söylədim, yenə də mən öz fikrimdə qalıram ki, demək olar bütün yerlərdən bizə ünvanlanan mesajlar, təkcə 

bu dövrdə deyil, bundan əvvəlki dövrdə də bu məsələnin hərbi həlli yoxdur. Biz də buna necə deyərlər, 

vaxtından əvvəl heç bir reaksiya vermirdik. Onlar belə söyləyir, söyləsinlər, onların fikri budur, bizim də 

fikrimiz odur ki, bu, sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq həll olunsun. Amma biz nə gördük, bu 30 il heç bir 

nəticə vermədi. Otuz il ərzində bu atəşkəs rejimində Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda güclü mühəndis-

istehkam qurğuları qurmuşdur. Bu gün Azərbaycan Ordusunun peşəkarlığı və cəsarəti nəticəsində biz o 

istehkamları yarırıq. Otuz il ərzində Ermənistan sülhə yox, bu torpaqları daim işğal altında saxlamağa səy 

göstərmişdir. Çünki əgər sən sülhə meyilli olsaydın, niyə Füzulidə, niyə Cəbrayılda, yaxud da ki, Ağdam 

istiqamətində bu istehkamları qurursan? Qurursan ki, daim bu torpaqları öz nəzarətin altında saxlayasan. 

Yəni, bu sülh, atəşkəs prosesi buna gətirib çıxardı. Ondan sonra Ermənistan rəhbərliyi daha da azğınlaşdı. 

Baxın, Paşinyan nələr söyləyirdi, onun müdafiə naziri nə söyləyirdi? Müdafiə naziri söyləyirdi ki, biz 

Azərbaycanla yeni müharibə aparacağıq, yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə. Bu, bizə qarşı açıq hədə 

idi. Paşinyan deyirdi ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. Yəni ki, bir santimetr torpaq bizə verilməyəcək. 

O zaman hansı sülh yolları ilə bunun həlli mümkündür? Mən isə deyirdim ki, biz indi məsələnin hərbi 

yollarla həlli prosesindəyik. Biz istəyirik ki, bu proses nə qədər tez olsa bitsin və ondan sonra diplomatik 

proses başlasın. Yəni, bizim yanaşmamız budur ki, bu məsələ hərbi-siyasi yollarla çözülsün. Tək hərbi yolla 

həll edilə bilməz. Mən bunu qəbul edirəm. Çünki fəal toqquşma prosesindən sonra tərəflər gərək sülh 

müqaviləsi haqqında düşünsünlər və bunu etsinlər. Yəni, siyasi yollar olacaq. Ona görə hərbi-siyasi yol ən 

məqbul yoldur. Biz hərbi yolu dayandırmaq istəyirik. Ancaq Ermənistan hələ də düşünür ki, itirilmiş, yəni, 

bizim azad etdiyimiz torpaqları geri qaytaracaq. Ona görə döyüş meydanında da bizə daim hücum edir. 

- Cənab Prezident, o zaman bunu anlayıram ki, qarşı tərəf masaya oturmağa razı olana qədər 

siz cəbhədə irəliləyəcəksiniz. 
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- Biz irəliləyəcəyik. Bir də ki, onlar gərək atəşkəsə riayət etsinlər. Çünki onlar atəşkəsi pozdular. 

Günorta saat 12-dən atəşkəs elan edildi. Biz bütün hərbi birləşmələrimizə çox ciddi əmr verdik ki, atəşkəsə 

riayət edin, dayandırın. Halbuki bunu etmək o qədər də asan deyil. Biz saat 12-də dayandıq, amma onlar 

dayanmadı. Ondan sonra təqribən 1 saat ərzində biz yenə də özümüzü müdafiə etmək üçün hərəkətə keçdik 

və yenə də bir neçə kəndi azad etdik. Ona görə Ermənistan nəhayət anlamalıdır ki, bu yolla o, heç nəyə nail 

olmayacaq. Yalnız atəşkəsə onlar əməl etməlidirlər. Hesab edirəm Ermənistan rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı 

yeni bir açıqlama verməlidir ki, onlar atəşkəsə sadiqdir və buna əməl edirlər. O zaman biz də dayanaq. 

Amma əlbəttə proses daha illər boyunca davam edə bilməz. Ondan sonra bizə təqvim verilməlidir. Biz 

Moskva görüşlərində təqvim üçün o qədər də israr etmədik. Çünki bir gün ərzində bunu razılaşdırmaq çətin 

bir işdir. Biz bunu anlayırıq. Ancaq sülh prosesi başlanan kimi gündəlikdə duran ilk məsələ təqvim 

məsələsidir. Tarixlər verilməlidir. Hansı tarixlərdə qalan torpaqlardan erməni silahlı qüvvələri çıxır və biz 

bu torpaqlara giririk. Əks təqdirdə, biz davam edəcəyik, dediyim kimi sona qədər. 

- Yəni, bunu başa düşürük, əgər Ermənistan hücumları dayandırarsa, atəşkəs həyata keçərsə 

yeni bir müzakirə prosesi başlayır və zəmin formalaşdırılacaq. Moskvadakı müzakirədə başa 

düşdüyümüz qədər Minsk 2007, 2009, 2012 Madrid prinsiplərindən bəhs olunmadı. Amma o 

prinsiplərin ilk maddəsi, səhv etmirəmsə, yeddi rayondan geri çəkilməklə bağlı idi. 

- Bəli, doğrudur. 

- Siz o prinsipləri hələ də gündəmdə saxlayırsınızmı, yoxsa, onları yeniləmək lazımdır? 

- Yox, onları gündəmdə saxlayırıq. Mən bunu artıq açıqlamışam. Biz Madrid prinsipləri adlandırılan 

təməl prinsiplərə sadiqik. Çünki bu prinsiplər bizim maraqlarımıza cavab verir. Onsuz da Ermənistan bu 

prinsipləri qəbul etmədiyi barədə artıq açıqlama vermişdir. Mənə verilən məlumata görə, Ermənistanın baş 

naziri dünən, ya ondan əvvəlki gün belə bir açıqlama vermişdi ki, bu, onlar üçün keçərli deyil. Yəni, kim 

danışıqlar prosesini pozur? Ermənistan. Biz indi torpaqlarımızı azad edirik. Biz bayrağımızı artıq 

şəhərlərimizi əhatə edən dağlara sancırıq, şəhərlərimizdə mövcud olan binalara sancırıq, biz zəfər 

marşındayıq. Belə olan halda baza prinsiplərinə sadiqlik göstərmək çox böyük siyasi iradə və məsuliyyət 

tələb edir. Ona görə biz bu baza prinsiplərinə sadiqik. Siz dediyiniz kimi orada göstərilib ki, 5 rayon birinci 

mərhələdə, ondan sonra 2 rayon, ondan sonra Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı söhbət aparılacaq. 

Azərbaycan köçkünləri Dağlıq Qarabağa, o cümlədən Şuşaya qayıtmalıdırlar, - çünki Şuşanın əhalisinin 98 

faizi azərbaycanlılar idi, - Xankəndiyə qayıtmalıdırlar və ondan sonra necə ki, Azərbaycanın başqa 

yerlərində, Bakıda, başqa şəhərlərdə azərbaycanlı və erməni əhali bir yerdə yaşadıqları kimi orada da bir 

yerdə yaşayacaqlar. Bizim mövqeyimiz budur. Ermənistanın mövqeyi isə azərbaycanlıları oradan qovmaq, 

- necə ki, bunu etdilər, - sonra azərbaycanlılara imkan verməmək ki, qayıtsınlar, - orada etnik təmizləmə 

siyasətinin nəticələrini möhkəmləndirmək, bizim tarixi, dini, mədəni abidələrimizi yerlə-yeksan etmək, 

azərbaycanlıların mədəni irsini silmək və ondan sonra bu torpaqları erməniləşdirməkdir. Bax, onların 

yanaşması budur, bizim yanaşmamız isə budur. 

- Daha fərqli bir sualım da var. Dünən Paşinyan bir açıqlama verdi, Azərbaycan Ordusu 

şimaldan və cənubdan irəliləyir, Sizin də söylədiyiniz kimi. Dedi ki, biz, əslində, bir taktika olaraq 

oradan çəkildik. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? 

- Bu, Paşinyanın növbəti yalanıdır. Bilirsiniz, hər bir məsuliyyətli adam gərək yalan danışmasın. Hər 

bir insan. Xüsusilə siyasətçi, xüsusilə ölkə başçısı. Bu, heç bir insana yaraşan deyil. Onun isə bütün əməli, 

bütün sözü yalandır - tarixlə bağlı, bu münaqişə ilə bağlı, bu gün baş verən hadisələrlə bağlı. O, əgər bunları 

bilmirsə, o zaman necə ali baş komandan olur? Əgər real durumu ona demirlərsə, o zaman o, öz hərbi 

rəhbərlərinə irad tutmalıdır. Əgər bilib yalan danışırsa, - mən daha çox bu versiyaya inanıram, – o zaman 

bu, böyük ayıbdır. 

Bu gün Azərbaycan Ordusu bütün istiqamətlər üzrə erməni ordusuna çox sarsıdıcı zərbələr endirib. 

Mən bəzi açıqlamalar da verdim və bu rəqəmlər hər gün dəyişir. Dünənə olan dəqiq məlumata görə, 200 

erməni tankı məhv edildi, 33 erməni tankı qənimət götürüldü, - Ermənistanın əlində bir dənə də olsun 

Azərbaycanın hərbi texnikası yoxdur, - 33 tank, özü də saz vəziyyətdə, indi bizim ordumuzdadır. Ondan 

sonra 2 ədəd S-300 hava hücumuna qarşı müdafiə sistemi məhv edildi, 35 ədəd OSA hava müdafiə sistemi 

məhv edildi, KRUQ KUB və başqa texnikalar. Beləliklə, erməni ordusunun texniki təchizatı çox sarsıldı, 

yəni çökür. Biz irəliləyirik, hər dəfə yeni torpaqları azad edirik və bu, reallıqdır. Yaxın vaxtlarda yeni 

açıqlamalar olacaq və bu onları daha da sarsıdacaq. Erməni xalqı da həqiqəti bilməlidir. Ən dəqiq məlumatı 

biz veririk. Ona görə erməni xalqı əgər real vəziyyəti öyrənmək istəyirsə bizə qulaq assın, bizi eşitsin. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2375 
 

- Cənab Prezident, başa düşdüyümə görə otuz illik problem həll ediləcəkmi? Mənə elə gəlir ki, 

həll ediləcək, amma mən Sizdən soruşmaq istəyirəm. 1990-cı illərdən bəri davam edən bu işğal 

problemi bu dəfə həll ediləcəkmi, yoxsa, hər kəs bir nöqtədə duracaq, bir status-kvo formalaşacaq 

və o status-kvo davam edəcəkmi? Tam həll reallaşacaqmı, reallaşmayacaqmı? Bəlkə erkən bir 

sualdır, amma nə deyə bilərsiniz? 

- Məncə artıq həll edilir. Hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar və bu məsələ ilə yaxından məşğul 

olan ölkələr bunu görürlər və bu, yeni reallıqdır. Bu yeni reallığı biz təşkil etdik və bu məsələ həll olunur. 

Çünki baza prinsiplərində göstərilmişdir ki, birinci mərhələdə 5 rayon bizə qaytarılır. Onlardan artıq 2 

rayonun böyük qismi, tam deyil hələ, amma böyük qismi artıq bizdədir. Əgər Ermənistan yenə də mənfi 

davranış nümayiş etdirərsə, ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə digər rayonlar da bizdə olacaq. Bu, məsələnin 

həlli deyilmi? Yəni, biz, əslində, baza prinsiplərini döyüş meydanında həyata keçiririk, gerçəkləşdiririk. 

Minsk qrupu buna nail ola bildimi? Xeyr, ola bilmədi. Ona görə bu məsələnin həlli, bir daha demək 

istəyirəm ki, hərbi-siyasi yollarla mümkündür. Hərbi yol hazırda baş verir, biz istəyirik ki, nə qədər tez 

olursa-olsun, bitsin, ondan sonra siyasi proses başlansın və baza təməl prinsipləri də əsas olsun. 

Məsələnin həll edilməməsinin səbəbi, ilk növbədə, beynəlxalq təşkilatların öz qərarlarına hörmətsiz 

yanaşmasıdır. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası bildiyiniz kimi, 1993-cü ildə 4 

qətnamə qəbul etmişdir və orada göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz, yəni, 

heç bir şərt qoymadan çıxmalıdır, tam həcmdə. Amma bu, icra edildi? Edilmədi. Sonra Minsk qrupu 

yaradıldı, ondan bir il öncə yaradıldı, 28 il ötdü, bir şey oldu? Olmadı. Yəni, bizə elə gəldi ki, sanki 

beynəlxalq təşkilatlar münaqişənin bu vəziyyətdə saxlanmasına tərəfdardırlar ki, necə var elə də qalsın. 

Azərbaycan köçkünləri əbədi olaraq belə vəziyyətdə qalsın. Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda daha da 

möhkəmlənsin. Bilirsiniz, orada qanunsuz məskunlaşma aparılırdı. Qanunsuz! Bu, hərbi cinayətdir. Bu, 

Cenevrə Konvensiyasına zidd olan məsələdir. Onlar erməniləri Suriyadan Dağlıq Qarabağa, Şuşaya 

köçürürlər, onlara imkan yaradırlar, pul verirlər və artıq bunu televiziyalarda açıq nümayiş etdirirlər. Yəni, 

bu, beynəlxalq müstəvidə qəbul edilmiş cinayətdir. Onların istəyi budur ki, vaxt keçsin, Azərbaycan xalqı 

bu torpaqlardan əlini üzsün. O torpaqları görməyən yeni nəsil yetişəcək və o nəsil oraya qayıtmaq 

istəməyəcək. Azərbaycan bu vəziyyətlə barışacaq, bununla paralel olaraq, ermənilər başqa ölkələrdən oraya 

gətiriləcək, orada erməni əhalisi çoxalacaq, sabah da deyəcəklər ki, “bilirsiniz, artıq reallıq budur, barışın”. 

Bu idi onların məqsədi və təəssüf ki, onların hamiləri, onların havadarları bu işlərdə onlara yardımçı 

olmuşlar. Biz bu məkrli, çirkin planları məhv etdik. Biz yeni reallıq yaratdıq. Bu gün gərək hər kəs bu 

reallıqla razılaşsın və barışsın. 

- Mən Sizə bir mesaj da gətirdim. Tərtərdə bombardman zamanı sığınacağa girmişdik. Bir 

vətəndaş vardı, məcburi köçkün, oradan köçmüş. Reportaj hazırlayarkən dedi ki, artıq mən köçkün 

deyiləm. Dedi ki, mən azad bir vətəndaşam, Suqovuşandan gəlmişdi. Dedi, əgər Prezidentlə 

qarşılaşsanız, ona hörmətimizi, sevgimizi və salamlarımızı çatdırın. Anladığımıza görə, regionda 

balanslar artıq dəyişib. Yəni, əvvəlki balanslar – status-kvo yoxdur. Daha da dəyişəcək. Həm 

dünyaya, həm də Türkiyəyə hansı mesajlar vermək istərdiniz? 

- İlk növbədə, istəyirəm ki, həmin vətəndaşa sizin televiziya vasitəsilə öz sözlərimi deyim. Mən 

şadam ki, bu gün onun kimi bu sözləri deyən minlərlə insan var. Onlar sevincdən göz yaşları tökürlər, 

deyirlər ki, mən artıq köçkün deyiləm. Mən bu köçkünlük vəziyyətindən canımı qurtarmışam. Bilirsiniz, 

mənə minlərlə məktub gəlir. Bu məktubları oxuyanda, sözün düzü, mən də bəzi hallarda sevinc göz 

yaşlarımı saxlaya bilmirəm. O məktublarda o qədər səmimi, o qədər isti, o qədər qürurverici sözlər yazılır 

və mənə mesaj kimi çatdırılır. O məktubları oxuyanda bir daha görürəm ki, Azərbaycan xalqı nə qədər 

böyük xalqdır. Uzun illər belə vəziyyətdə yaşamaq, ancaq ümidlərlə yaşamaq, ümidlərlə ki, gün gələcək və 

onlar öz dədə-baba ocağına qayıdacaqlar. Bu, doğrudan da böyük fədakarlıqdır. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu 

qələbə sevincini biz hamımız bizim insanlara bəxş edə bildik. 

Bir daha demək istəyirəm, məna artıq bunu demişəm, orada hər şey dağılıb. İnşallah, bu hərbi 

toqquşma başa çatandan sonra siz də, biz hamımız da - bütün insanlar gedib görəcəklər ki, ermənilər orada 

hansı vəhşiliyi törədiblər. Bütün şəhərlər darmadağın edilib, yəni, Stalinqraddan da pis mənzərə. Evlər 

dağıdılmış, bizim bütün əmlak talan edilmiş, çərçivələr, qapılar sökülmüş, yəni talançılıq. Heç nə yoxdur. 

İndi Füzulinin kəndlərindən bizim əsgərlərimiz xəbər verir, materiallar göndərir. Füzuli şəhəri də artıq 

bizim gözümüzün qabağındadır. Orada bir dənə də salamat bina tapmaq mümkün deyil. Yəni, bu vəhşiliyi 

törətdilər. Amma köçkünlərimiz bilirlər ki, biz o şəhərləri, kəndləri bərpa edəcəyik. Evləri inşa edəcəyik. 

Onlar oraya qayıdacaq və sülh, əmin-amanlıq şəraitində öz dədə-baba torpaqlarında yaşayacaqlar. 
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O ki qaldı, bölgədə mövcud olan duruma, təbii ki, durum dəyişir. Əgər son illər ərzində bizim 

bölgəmizdə daha geniş mənada dəyişən mənzərəyə nəzər salsaq, görərik ki, bir çox yeniliklər var. Əvvəllər 

sanki bir doğmalar var idi - bu ölkələr müttəfiqdir, bu ölkələr müttəfiq deyil, yaxud da ki, bunlar bir-birinə 

qarşıdır. Ancaq indi bu dəyişdi. Misal üçün NATO üzvü olan Türkiyə indi Rusiya ilə çox səmərəli 

əməkdaşlıq edir, həm Suriyada, həm Liviyada, başqa yerlərdə və eyni zamanda, artıq danışdığımız kimi 

bizim bölgəmizdə. Bu, bir yenilikdir. Bunu 10 il bundan əvvəl kimsə desəydi bəlkə də inanmazdıq. Eyni 

zamanda, NATO-nun daxilində bəzi ölkələr arasında münasibətlər o qədər də səmimi deyil. Bu da bir 

yenilikdir. Orada sanki həmrəylik pozulur. Avropa İttifaqı ilə əlaqədar olan hadisələr. Kimin ağlına gələ 

bilərdi ki, Böyük Britaniya Avropa İttifaqından çıxacaq və ondan sonra bir böhran yaranacaq. Heç kimin 

ağlına gələ bilməzdi. Yəni, ənənəvi fərziyyələr artıq yoxdur. Hansı ölkə buna daha tez uyğunlaşsa, o ölkə 

də öndə olacaq. 

Bizim siyasətimiz hər zaman praqmatik olub - real durumu düzgün təhlil etmək, öz maraqlarımızı 

düzgün təsbit etmək. Bu maraqlara necə nail olacağıq, bunu düşünmək, taktikamızı yaratmaq, strateji baxış 

çərçivəsində taktiki gedişlərdə düzəlişlər etmək. Ancaq bununla bərabər prinsipial mövqeyimizdən 

dönməmək. Bu siyasət bu gün bizə uğur gətirir. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycan dünyanın 

yeni nizamına daha tez hazır olmuş ölkələr sırasındadır. Eyni zamanda, Türkiyə bu gün dünya miqyasında 

böyük güc kimi dünyanın yeni nizamının formalaşmasında çox fəal rol oynayır. Təkcə bizim regionda deyil, 

dünyada. 

O ki qaldı, bizim regionumuza, artıq Türkiyə-Azərbaycan birliyi bir reallıqdır. Bununla hər kəs 

barışmalıdır. Nə qədər çox vaxt keçsə, bizim birliyimiz daha da güclənəcək. Çünki Türkiyənin potensialı, 

Azərbaycanın təbii resursları, bizim aramızda olan nəqliyyat layihələri, Türkiyə və Azərbaycan vasitəsilə 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eyni zamanda, Orta Asiyadan, Əfqanıstandan 

Azərbaycan və Türkiyə ərazilərindən yeni nəqliyyat layihələrinin icra edilməsi - bütün bunlar yenilikdir. 

Yeni bir nəqliyyat xəritəsi mövcuddur. Yeni enerji xəritəsi mövcuddur. Mən gələcəyi çox nikbin görürəm. 

Mən əminəm ki, biz istədiyimizə nail ola biləcəyik. Çox şadıq ki, bizim Türkiyə kimi qardaş ölkəmiz var, 

güclü dövlət var, sözünü deyən, maraqlarını müdafiə edən, heç kimdən çəkinməyən və irəliyə gedən. Bu, 

bizim gücümüzü artırır. Türkiyə üçün Azərbaycan, Azərbaycan üçün Türkiyə bir nömrəli müttəfiqdir. Bu, 

böyük sərvətdir. Bu hadisələr bizim əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirdi. 

- Cənab Prezident, sonuncu sualım olacaq, çox qısa. Bu dəfə dayanmayacağıq deyirsiniz və 

bizim şərtlərimiz işğal altındakı torpaqlar azad edilənə qədər gedəcəyik deyirsiniz. Sizi səhv 

anlamadım ki? 

- Yox, doğru anladınız. O mənada ki, bizim son hədəfimiz dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycanın 

beynəlxalq təşkilatlar, dünya birliyi tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir. Biz döyüş 

meydanında dayanmağa hazırıq. Əgər Ermənistan buna hazır olarsa və bizə təqvim verilərsə, biz sabah 

dayanmağa hazırıq. Ancaq proses olaraq biz dayanmayacağıq. Biz istəyirik ki, artıq hərbi proses siyasi 

prosesə çevrilsin. Ermənistan buna hazırdırsa və beynəlxalq təşkilatlar, böyük ölkələr Ermənistanı inandıra 

bilərlərsə, bu, daha tez bir zamanda olacaq. Yox, o zaman Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşü davam 

edəcək. 

- Cənab Prezident, mən 1993-cü ilin ilk aylarında burada cəbhə bölgəsində idim. 1994-cü ildə 

rəhmətlik dövlət başçısı cənab Heydər Əliyev ilə görüşdüm. Bakıda bura o zaman yox idi, deyəsən. 

- Eləmi? Görüşdünüz? Bu, yox idi, bu, sonra inşa edildi. 

- Bu gün də Sizinlə görüşdüm, yəni, iki dövlət başçısı ilə görüşdüm. 1993-cü ildə cəbhədəki 

vəziyyətlə indiki vəziyyət çox fərqlidir, xeyli çox fərqlidir. Bunu da gördük. 

- Doğrudur. 

- Sizə çox təşəkkür edirəm. Sonda bir mesajınız, ya da ki, sözləriniz varsa, onu da eşitmək 

istəyirəm. Qəbul etdiyiniz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün həm NTV, həm də öz adımdan çox 

təşəkkür edirəm. 

- Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, NTV–nin bütün əməkdaşlarına salamlarımı çatdırın. 

Azərbaycanda türk kanalları əvvəllər də izlənilirdi, bu dövrdə demək olar ki, daha geniş auditoriyaya 

malikdir. Mən özüm də hər səhər tezdən televizoru açanda, o cümlədən türk kanallarına da baxıram, o 

cümlədən NTV-yə. Bu günlər ərzində Türkiyə mətbuatında və Türkiyə cəmiyyətində bizə göstərilən dəstək 

və həmrəylik əsl qardaşlıq təzahürüdür. Biz bir daha gördük ki, atamın məşhur kəlamı “Bir millət, iki 

dövlət”, sadəcə olaraq, kəlam deyil, bu, gerçəkdir. Bu reallığı biz yaratdıq. 
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Bilirsiniz, dünyada bir çox ölkələr var ki, o ölkələrin xalqları bir-birinə yaxındır - etnik, dini, 

mədəniyyət, dil baxımından. Ancaq bu, o demək deyil ki, o ölkələr arasında möhkəm işbirliyi, qardaşlıq 

olsun. Belə misallar çoxdur, siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Bizim üstünlüyümüz odur ki, Türkiyə və 

Azərbaycan prezidentləri - əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə birlikdə bu təməl - ortaq tarix, etnik 

köklər və dil üzərində elə bir möhkəm bina inşa etdik ki, bu, əbədi qalacaq. Bizdən sonra gələn nəsillər də 

hərəsi bu binanın üstünə bir daş qoyarsa, bu möhtəşəm bir bina olacaq - Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı 

binası. Mən bütün qardaşlarıma, Türkiyədə yaşayan bütün insanlara Azərbaycan xalqı adından dərin 

təşəkkürümü bildirirəm. Biz gördük ki, biz tək deyilik. Qardaşım Tayyib bəyin dediyi kimi, Azərbaycan 

hər zaman bilməlidir və bilir ki, Türkiyə onun yanındadır və bu, bizə güc verir. 

Eyni zamanda, onu da bir daha demək istəyirəm, bu gün başqa ölkələrin bu işlərə qarışmamasının 

əsas səbəbi də ilk saatlardan hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqlamalarıdır ki, Azərbaycan 

tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, işin sonuna qədər də yanında olacaq. 

Bir daha təşəkkür edirəm və bütün türk qardaşlarıma xoşbəxtlik, rifah arzulayıram. 

- Çox təşəkkür edirəm, cənab Prezident. 

- Sağ olun. 
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Devid Perri: Azərbaycan bu mübarizədə tamamilə haqlıdır 

 

[12:13] 15.10.2020  

 

Azərbaycan bu mübarizədə tamamilə haqlıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni işğalçı 

qüvvələrinin Azərbaycana məxsus olan ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 

qətnamələri bu günədək yerinə yetirilməyib. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində ingiltərəli şair, yazıçı, dramaturq, aktyor və rejissor Devid 

Uilyam Perri bildirib. 

Devid Perri Ermənistanın Gəncə şəhərinə raket zərbələri endirməsi ilə bağlı deyib: “Mən illər öncə 

Gəncəyə səfər etmişəm və mətbuatdan oraya olan hücumla bağlı xəbər oxuduğum zaman çox kədərləndim. 

Mülki əhalinin yaşadığı şəhərə belə bir hücum qəbuledilməzdir. Yaralanmış uşaqları, həyatını itirən 

insanları görmək çox kədərlidir. O, insanlar bunu yaşamamalı idilər. Mən düşünürəm ki, Prezident İlham 

Əliyev çox cəsur insandır və çox düzgün siyasət aparır”. 

 

Aynurə Tağıyeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, London 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 43 nəfər həlak 

olub, 218 nəfər xəsarət alıb 

 

[12:10] 15.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 15-i saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 43 nəfər həlak olub, 218 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistan 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1592 ev, 79 çoxmənzilli yaşayış binası və 290 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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ABŞ-dakı Azərbaycan icmasının üzvləri Ermənistanın təcavüzkarlığına etiraz, ordumuza dəstək 

aksiyası keçiriblər  

 

[10:43] 15.10.2020  

 

Oktyabrın 14-də ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərinin “Black Lives Matter” meydanında ABŞ-ın 

Azərbaycan icmasının üzvləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə etiraz və Azərbaycan Ordusuna 

dəstək aksiyası keçiriblər. Ağ Evin qarşısında yerləşən meydana ABŞ-ın müxtəlif şəhərlərindən gələn 

həmyerlilərimiz toplaşıblar. 

Aksiya zamanı icma üzvləri Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu qeyd ediblər, amerikalılara 

Azərbaycan həqiqətlərini çatdırıblar. 

Aksiya iştirakçıları işğal altında olan torpaqların “mübahisəli” deyil, beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış əzəli Azərbaycan torpaqları olduğunu qeyd ediblər. 

Aksiya zamanı, həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə və digər yaşayış məntəqələrinə 

ballistik raket zərbələri haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, nəticədə 10 mülkü şəxs və onlarla insan 

yaralanıb. 

Eyni zamanda, azərbaycanlı icma üzvləri İsrail, Pakistan, Türkiyə və Ukraynanın bayraqlarını 

qaldıraraq bu ölkələrə Azərbaycanı dəstəkləməsinə görə təşəkkürlərini bildiriblər. 

Aksiyadan sonra həmyerlilərimiz avtomobillərlə Ermənistanın ABŞ-dakı səfirliyinin qarşısında 

toplaşıb rəsmi Yerevana etirazlarını bildiriblər. 

Sonda onlar Türkiyə Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyinin qarşısında toplaşıblar. Türkiyə 

səfirliyinin nümayəndəsi həmyerlilərimizə təşəkkür edib və hər zaman yanımızda olduqlarını bildirib. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Biz yalnız insanlarımızın və əsgərlərimizin həyatına təhlükə olan hədəfləri 

vururuq 

 

[10:40] 15.10.2020  

 

Atəşkəs elan olunandan bəri Azərbaycan tərəfindən bütün artilleriya atəşi dayandırılıb. İkincisi, biz 

işğal olunmuş ərazilərdə istənilən şəhərdə və ya kənddə qəsdən mülki şəxsləri heç vaxt atəşə tutmuruq. 

Bizim hədəflərimiz yalnız hərbi qurğular idi. Bizim hərbi hədəflərimiz çox diqqətlə müəyyən olunub. Odur 

ki, biz yalnız insanlarımızın və əsgərlərimizin həyatına təhlükə olan hədəfləri vururuq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu sözləri “France 24” televiziya kanalına 

müsahibəsində atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulması barədə danışarkən söyləyib. 

Dövlətimizin başçısı daha sonra deyib: “Lakin əfsuslar olsun ki, ermənilər insanların yaşadığı şəhər 

yerlərində hərbi qurğuları yerləşdirmək taktikasından istifadə edirlər, biz də özümüzü müdafiə etməli idik. 

Lakin atəşkəs müəyyən olunandan bəri biz ona sadiq idik, ancaq Ermənistan atəşkəsi pozdu, odur ki, biz 

cavab verməli idik”. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, biz hərbi hədəflərə zərbələr endirmişik və bunu təkzib etmirik. 

“Lakin bu təbiidir, çünki biz özümüzü müdafiə etməli idik. Atəşkəsə birtərəfli qaydada nail olmaq mümkün 

deyil. Əks halda, Ermənistan üstünlüyə malik olacaq və öz məqsədinə çatacaq. Əslində, onlar elə bunu 

etməyə çalışırlar. Onlar azad edilmiş əraziləri geri götürməyə cəhd edirlər. Xüsusilə onlar Hadrut şəhərini 

geri götürməyə cəhd ediblər. Lakin uğursuzluğa düçar oldular. Mənim onlara məsləhətim belədir və mən 

artıq Ermənistan hökumətinə və həmçinin Ermənistan xalqına açıq şəkildə mesajımı ünvanlamışam ki, 

onlar azad edilmiş əraziləri geri götürmək cəhdlərini dayandırmalıdırlar. Bu, yalnız yeni qurbanlara səbəb 

olacaq və qan tökülməsinə gətirib çıxaracaqdır”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2382 
 

İƏT Ermənistanın humanitar atəşkəs razılaşmasını pozması və nəticədə mülki şəxslərin həlak 

olması, yaralanması ilə bağlı narahatlığını bildirib 

 

[10:36] 15.10.2020  

 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş Katibliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2020-ci il oktyabrın 

10-da Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında əldə olunmuş humanitar atəşkəs 

razılaşmasını pozması və bunun nəticəsində bir çox mülki şəxsin həlak olması və yaralanması ilə bağlı 

narahatlığını ifadə edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, təşkilatın bununla bağlı yaydığı açıqlamada deyilir: “Baş Katiblik 

Azərbaycan Respublikası ilə həmrəy olduğunu bir daha vurğulayır, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamə 

və qərarlarını, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrini xatırladaraq, iki ölkə 

arasında münaqişənin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında siyasi yolla həllinə çağırır”. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş Katibliyi azərbaycanlı şəhidlərin ailələrinə, Azərbaycan 

hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı verib, yaralananların tezliklə sağalmalarını arzulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində Ağdam rayonunda iki sakin xəsarət alıb, evlərə 

ciddi ziyan dəyib 

 

[10:33] 15.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının əsas norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 15-də səhər 

saatlarından başlayaraq düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Ağdam rayonu müxtəlif istiqamətlərdən 

intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Səhər saat 09 radələrində Ağdam rayonunun Birinci 

Baharlı qəsəbəsində fərdi evlərə mərmi düşməsi nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Vəliyev Şahsuvar Millət 

oğlu və 1979-cu il təvəllüdlü Musayev Loğman Yusif oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq 

xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Evlərə ciddi ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir 
 
[08:44] 15.10.2020 
 
Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, 

Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib. 
 

AZƏRTAC  
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Düşmən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilməyə məcbur edilib 
 
[08:38] 15.10.2020 
 
Oktyabrın 14-dən 15-ə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam və Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl 

istiqamətlərində əvvəlki günlərdə olduğu kimi vəziyyət gərgin olaraq qalıb. 
Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri gecə 

ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə basqın etməyə cəhd göstərib. 
Qoşunlarımız tərəfindən həyata keçirilən uğurlu tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf ciddi itki verib və cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd “Tor-M2KM” zenit raket 
kompleksi, 4 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 1 ədəd D-20, 1 ədəd D-30 və 2 ədəd D-1 haubitsa topu, bir neçə 
PUA-sı və avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Əldə olunan məlumata əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin müvəqqəti işğal etdiyi ərazilərdəki 
qüvvə və ehtiyatlarına ağır zərbə vurulub. Canlı qüvvə, döyüş texnikası, silah-sursat, yanacaq tükənmək 
üzrədir. 

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü 
saxlayır. 

 
AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Türkiyə media platforması səylərimizi birləşdirmək üçün 
vacib təşəbbüsdür 

 
[01:10] 15.10.2020 
 
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə əlaqələr 
idarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev “Twitter”dəki hesabında yazıb. 
“Bu gün əziz dostum Fəxrəddin Altun mənə zəng etdi. Ölkələrimizə qarşı qara təbliğata -

dezinformasiyaya qarşı birgə fəaliyyətimizi yenidən nəzərdən keçirdik. Azərbaycan-Türkiyə media 
platforması səylərimizi birləşdirmək üçün vacib bir təşəbbüsdür”, - deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. 

 
AZƏRTAC  
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14 oktyabr 
 

Hikmət Hacıyev: Qarabağ azad edildikdən sonra erməni icması Azərbaycanda sülh və 
firavanlıq şəraitində yaşayacaq 

 
[22:37] 14.10.2020 
 
Qarabağ azad edildikdən sonra erməni icması Azərbaycanda sülh və firavanlıq şəraitində 

yaşayacaq. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter”dəki hesabında 
yazıb. 

H.Hacıyev bildirib: “79 yaşlı erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı - xanım Marqosyan Alivina 
Sarkisovna. Ermənilərin Azərbaycanda dinc yaşamasının başqa bir təzahürü. Qarabağ azad edildikdən 
sonra erməni icması Azərbaycanda ləyaqət, sülh və firavanlıq şəraitində yaşayacaq”. 

 
AZƏRTAC 
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İşğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhəri 
 
[22:00] 14.10.2020 
 

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhərinin görüntüsünü paylaşıb. 
AZƏRTAC görüntüləri təqdim edir: 

 
AZƏRTAC 
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Zlatko Lagumdzija: Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərini 
yerinə yetirməkdən imtina edir 

 
[20:49] 14.10.2020 
 
Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş Naziri, Baş Nazirin müavini və Xarici İşlər naziri, Nizami 

Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Zlatko Lagumdzija ölkəsinin nüfuzlu “Avaz” 
qəzetinə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Zlatko Lagumdzija müsahibəsində 30 ilə yaxın vaxt keçməsinə 
baxmayaraq, Ermənistanın qoşunlarını Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılması ilə bağlı BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin tələblərini qeyd-şərtsiz yerinə 
yetirməkdən imtina edir. 

Sabiq Baş Nazir, həmçinin Xocalı soyqırımını Srebrenitsa soyqırımı ilə müqayisə edib. Bildirir ki, 
1992-ci ildə Xocalıda törədilən soyqırımı zamanı 613 dinc sakin amansızlıqla qətlə yetirilib. 

 
AZƏRTAC 
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Avstraliyada yaşayan soydaşlarımız bu ölkənin təhlükəsizlik orqanlarına müraciət ediblər 
 
[19:37] 14.10.2020 
 
Avstraliyada yaşayan soydaşlarımız bu ölkənin təhlükəsizlik orqanlarına müraciət ediblər. 

Azərbaycan-Avstraliya Assosiasiyasının (AAA) prezidenti Mikayıl Oytanın imzası ilə bu ölkənin 
təhlükəsizlik orqanlarına ünvanlanan məktubda erməni lobbisinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
terrorçu qüvvələri maliyyəşdirməsindən bəhs olunub. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, məktubda “Homenetmen 
Ararat” və “Hamazkaine” Təhsil və Mədəniyyət cəmiyyətlərinin terrorizmi dəstəkləmək üçün vəsait 
topladığı qeyd edilib. Vurğulanıb ki, onlar “Facebook” səhifələrində “Banağımıza (ordumuza) kömək 
edək” şüarı ilə paylaşımlarında 119 min dollar topladıqlarını iddia edirlər. Vəsaitin Azərbaycanın qanuni 
ərazisi olan Dağlıq Qarabağ üçün toplanıldığı bildirilir. 

Dağlıq Qarabağda Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə getdiyi, suriyalı döyüşçülərin və 
PKK terror təşkilatının üzvlərinin erməni muzdluları ilə birlikdə Azərbaycana qarşı döyüşdükləri diqqətə 
çatdırılır. 

Məktubun müəllifi qeyd edib ki, erməni lobbisinin topladığı vəsait məhz BMT-nin 4 qətnaməsinə 
zidd olaraq Azərbaycan ərazilərini indiyədək işğal altında saxlayan Ermənistanın müharibəyə cəlb etdiyi 
xarici terrorçuları dəstəkləmək üçündür. “Toplanan bu vəsait xeyriyyə məqsədləri üçün deyil, 
Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı təcavüz və terror aktları törədən qanunsuz hərbi birləşmələrin 
dəstəklənməsinə sərf olunacaq”, - deyə müəllif bildirir. 

Soydaşımız təhlükəsizlik orqanlarını bu faktların yoxlanılmasına, terrorçu dəstələrin uzaq və 
sülhpərvər Avstraliyadan maliyyələşməsinin qarşısını almağa çağırıb. 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket və artilleriya atəşləri məktəb və yaşayış evində 
yanğınlara səbəb olub 

 
[19:28] 14.10.2020 
 
Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq Azərbaycan 

əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, 
təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən atəşə tutaraq mülki obyektlərdə dağıntı və 
yanğınlar törətməkdə davam edib. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan ordusunun atdığı 
mərmi Tərtər rayonunda məktəb binasında yanğına səbəb olub. Yanğın nəticəsində sinif otağının bir hissəsi 
yanıb. Məktəbin qalan hissəsi əraziyə cəlb olunmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından 
Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri tərəfindən yanğından mühafizə edilib. 

Bundan başqa, Tərtər rayonunda fərdi yaşayış evinə mərmi düşməsi nəticəsində yanğın baş verməsi 
barədə məlumat daxil olub. Lakin ərazi düşmən tərəfindən davamlı atəş altında saxlanıldığından yanğına 
müdaxilə edilməsi mümkün olmayıb. 

FHN hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş verən hər hansı fövqəladə hadisə 
ilə əlaqədar nazirliyin 112 – “qaynar” telefon xəttinə dərhal məlumat verilməsi xahiş olunur. 
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MN: Azərbaycan Ordusu qeyri-hərbi hədəflərə atəş açmır 
 
[18:18] 14.10.2020 
 
Ermənistan tərəfinin guya Azərbaycan Ordusunun mülki əhalinin də müalicə olunduğu hospitala 

atəş açması barədə yaydığı məlumat yalandır. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrindən fərqli olaraq Azərbaycan Ordusu heç bir mülki infrastruktura və qeyri-hərbi hədəfə atəş 
açmır. Ordumuz humanitar atəşkəs rejiminə ciddi əməl edir. 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan PUA-ları mülki əhaliyə qarşı tətbiq olunmur 
 
[18:04] 14.10.2020 
 
Ermənistan bütün mümkün olan və olmayan üsullardan istifadə etməklə ictimaiyyətə yalan 

məlumatlar yaymaqda davam edir. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, növbəti dezinformasiya isə 

guya Azərbaycan tərəfindən PUA-nın zərbəsi nəticəsində adı və soyadı göstərilməyən, 14 yaşlı anonim 
yeniyetmənin yaralanması xəbəridir. 

“Bildiririk ki, Azərbaycan Ordusunun silahlanmasında olan zərbə PUA-ları yalnız işğal altındakı 
ərazilərimizdə müvəqqəti yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi texnikasına qarşı tətbiq olunur. 

Bir daha xatırladırıq ki, Ermənistan silahlı qüvvələrindən fərqli olaraq Azərbaycan Ordusu mülki 
əhaliyə, xüsusilə uşaqlar, qadınlar və yaşlılara qarşı silah tətbiq etmir”, - deyə Müdafiə Nazirliyinin 
məlumatında vurğulanıb. 
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Prezident İlham Əliyev: Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgəyə sabitlik, sülh gətirir 
 
[17:53] 14.10.2020 
 
Müharibə başa çatandan sonra, əlbəttə ki, nəinki bölgə, dünya dəyişəcək. Artıq dəyişir. Hər kəs 

bizim gücümüzü gördü. Bizimlə hesablaşmaq səviyyəsi daha da artacaq. Onsuz da müəyyən regional 
məsələlərdə Azərbaycanın rolu çox önəmlidir, o daha da artacaq. Təbii ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi daha 
da möhkəm olacaq. Bu da həm Türkiyə, həm Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət, önəm daşıyır. Türkiyə-
Azərbaycan birliyi bölgəyə sabitlik, sülh gətirir. Çünki bizim niyyətimiz öz maraqlarımızı təmin etməkdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Türkiyənin “Haber Türk” 
telekanalına müsahibəsində səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyənin bölgədə və yeni coğrafiyada çox önəmli sabitləşdirici rol 
oynadığını vurğulayaq deyib: “Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu toqquşmaların ilk saatlarında 
verdiyi dəstək sabitliyi qorudu. Bəziləri bəlkə bunu anlamırlar. Əgər o sözlər olmasaydı, əgər mənim 
qardaşım deməsəydi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bəlkə də burada vəziyyət 
qarışardı. Bəlkə də başqa kimsə burada, necə deyərlər, bulanıq suda balıq tutmağa çalışacaqdı. Ona görə 
bundan sonra bu bölgədə biz yeni bir strateji mənzərə, strateji baxış yaratmalıyıq. Artıq bu barədə 
düşünməyə başlayırıq, ancaq hadisələri qabaqlamaq istəmirik. Qoy, bunu həll edək, bu iş bitsin, ərazi 
bütövlüyümüz bərpa edilsin, ondan sonra Azərbaycanın yeni dövrü başlanacaq, bölgənin yeni dövrü 
başlanacaq, güclər nisbəti dəyişəcək və hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycanın gücü daha da möhkəm 
olacaq”. 
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Müdafiə Nazirliyi düşmənin məhv edilən ƏTRK-nın start mövqeyinə çıxarılmasının 
videogörüntülərini yayıb 

 
[17:35] 14.10.2020 
 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilən Ermənistan 

silahlı qüvvələrinə məxsus əməliyyat-taktiki raket komplekslərinin (ƏTRK) mülki əhalimizi və yaşayış 
məntəqələrimizi atəşə tutmaq məqsədilə start mövqeyinə çıxarılmasının videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Moskva bəyanatından sonra yenə də Azərbaycanın yaşayış 
məntəqələrini, infrastruktur obyektlərini hədəf alması qəbuledilməzdir 

 
[17:08] 14.10.2020 
 
Ermənistanın Moskva bəyanatından sonra yenə də Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini, 

infrastruktur obyektlərini hədəf alması qəbuledilməzdir. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 14-də xarici ölkələrin səfirləri, 
Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki 
nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə bildirib. 

Ermənistanın yenidən qoşun toplayaraq Azərbaycana qarşı hücumlara keçdiyini diqqətə çatdıran 
Prezidentin köməkçisi deyib ki, bu ölkə münaqişəni getdikcə daha da gərginləşdirir. Bu gün də 
Ermənistanın Azərbaycanın şəhərlərini atəşə tutması nəticəsində infrastruktura ciddi ziyan dəyib, həlak 
olan və yaralananlar var. Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini qətlə yetirməkdə davam edir. 
Azərbaycan bütün bunların qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək məcburiyyətində qalır. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hazırdır. Ancaq görünən 
odur ki, Ermənistan Moskva danışıqlarını pozaraq münaqişəni gərginləşdirir. Moskva Bəyannaməsində 
qeyd olunub ki, münaqişə sülh yolu ilə baza prinsipləri əsasında həll edilməlidir. Ermənistan bu şərtlərin 
heç birinə əməl etmir, təxribatlarını davam etdirir. 
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Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün 

mübarizə aparır 

 

[16:06] 14.10.2020  

 

Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün qətiyyətli mübarizə aparır, başqa tələbi 

yoxdur. Minsk qrupu isə hələ də bu işi gecikdirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının 

(AKP) sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan partiyanın Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında 

söyləyib. 

Hazırda Türkiyədə yüz minə yaxın Ermənistan vətəndaşının olduğunu, onların ölkənin bütün 

imkanlarından rahat istifadə etdiklərini, onlara qarşı heç bir ayrı-seçkilik olmadığını, Ermənistanın isə 

Azərbaycan torpaqlarını işğal edib yerli azərbaycanlı əhalini öz yurdundan didərgin saldığını diqqətə 

çatdıran Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib: “Ortada işğal faktı var. Əgər dünyada insan haqları, 

demokratiya varsa, sizin də Minsk qrupunun həmsədrləri olaraq işiniz bu problemin həllini yubatmaq deyil, 

həll etməkdir. Otuz ildir ki, toplaşırlar, danışırlar, dağılışırlar. Bir münaqişənin müzakirələri otuz il 

çəkərmi?”. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib: “Vətən uğrunda mübarizə aparan azərbaycanlı qardaşlarıma 

Rəbbimdən güc, qüvvət, zəfər arzu edirəm. Ermənistanın həm hücum edən, həm də atəşkəsi pozan tərəf 

olmasına baxmayaraq, Azərbaycana təzyiq edən ölkələrin məqsədi münaqişəni dayandırmaq deyil. Əgər 

belə olsaydı Azərbaycanın yaşayış yerlərinə ballistik raketlərlə hücumlar edən Ermənistana təzyiq 

edərdilər. İşğal altındakı Azərbaycan torpaqlarındakı zülmləri, qətliamları otuz ildir görməzliyə vuranların 

bu gün ədalətdən danışmaları səmimi deyil. Yaşadığımız təcrübələr bizə deyir ki, haqq-ədalətə nail olmağın 

yolu mübarizədir. Azərbaycanlı qardaşlarımız da bu istiqamətdə qərarlı mübarizə yolundadırlar. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Lyudmila Marçenko: Beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir 

 

[16:04] 14.10.2020  

 

Azərbaycan silahlı qüvvələri özünün suveren ərazilərində uğurlu əks-hücum əməliyyatları aparır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radasının “Xalqa xidmət” (“Sluqa naroda”) 

fraksiyasından olan deputatı Lyudmila Marçenko “Region Plyus” jurnalına müsahibəsində bildirib. 

Ali Radanın deputatı deyib: “Azərbaycan BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

fərdi özünümüdafiə və öz ərazilərini əcnəbilərin qanunsuz hərbi iştirakından qorumaq hüququnu həyata 

keçirərək özünün suveren ərazilərində uğurlu əks-hücum əməliyyatları aparır”. 

O qeyd edib ki, münaqişənin dinc yolla nizamlanmasına dair danışıqlar artıq 25 ildən çoxdur davam 

edir, lakin nəticədə bircə qarış da olsa Azərbaycan torpağı azad edilməyib. “Halbuki, beynəlxalq hüquq 

Azərbaycanın tərəfindədir”, - deyə Marçenko əlavə edib. 

Ukrayna deputatının sözlərinə görə, Ermənistanın indiki rəhbərliyi münaqişənin dinc yolla 

nizamlanmasına dair danışıqlar prosesini mənasız edən bir sıra bəyanatlar verib və addımlar atıb. 

L.Marçenko deyib: “Burada istər-istəməz, iyul ayında erməni tərəfinin Tovuz istiqamətində törətdiyi 

təxribat yada düşür. O vaxt ermənilər tərəfindən zərbələr artıq Qarabağ istiqamətində endirilmirdi. Bu, 

münaqişəyə üçüncü ölkəni və hətta Ermənistan Respublikasının da üzv olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik 

Müqaviləsi Təşkilatını da cəlb etmək cəhdi idi. Bu amillər nəzərə alınmaqla ortaya bircə sual çıxırdı: 

Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi qarşıdurmanın yeni mərhələsi nə vaxt başlanacaq? Bu sual artıq 

cavabını alıb”. 

Lyudmila Marçenkonun müsahibəsinin tam mətni ilə “Region plyus” jurnalının təmas xəttindəki 

vəziyyətə həsr ediləcək növbəti xüsusi buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 
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Prezident İlham Əliyev: Ermənistana kimlərin silah verdiyini hər kəs bilir 

 

[15:35] 14.10.2020  

 

Türkiyə bizim qardaşımızdır. Bizim qardaşlıq münasibətlərimiz artıq böyük sınaqlardan çıxıb. Biz 

Türkiyədən hərbi texnika alırıq, ancaq biz başqa ölkələrdən də alırıq. Biz Rusiyadan, İsraildən, Belarusdan, 

İrandan, Ukraynadan, Şərqi Avropa ölkələrindən, o cümlədən Türkiyədən alırıq. Türkiyənin indi inkişaf 

etmiş hərbi sənaye kompleksi var. Niyə almayaq? Biz silahı pulla alırıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu Türkiyənin “Haber Türk” telekanalına 

müsahibəsində bildirib və sonra Ermənistanın silahı necə əldə etdiyindən danışıb. 

“Bu iki həftə ərzində Ermənistanın 200-dən çox tankı məhv edildi, 33 tank qənimət götürüldü. Yəni, 

233 erməni tankı bizdədir. Ondan sonra iki S-300 qurğusu məhv edildi. Hər birinin qiymətini hər kəs bilir. 

Ondan sonra hava hücumundan müdafiə sistemləri – OSA-35 məhv edildi. TOR, KUB, KRUQ, karqo 

avtomaşınları, tank əleyhinə silahlar. Əgər hamısını hesablasan, ancaq məhv edilən və qənimət götürülən 

texnika 1-2 milyard dollar dəyərindədir. Sual olunur, kasıb Ermənistan, sən bu pulu haradan tapdın? Sən 

bunu pulla aldınmı? Xeyr. Sənə verdilər. Kim verdi, onu hər kəs bilir”, - deyə Azərbaycan Prezidenti 

vurğulayıb. 
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Prezident İlham Əliyev: Biz qardaş Türkiyəni bu prosesdə görürük və bunu alqışlayırıq 

 

[14:58] 14.10.2020  

 

Minsk qrupu 1992-ci ildə yaradılıb. O zaman hansı əsaslar buna səbəb oldu biz bilmirik. O qrupda 

elə ölkələr var ki, heç bu bölgə ilə maraqlanmırlar. Heç bu bölgədə onların hər hansı maraqları da yoxdur, 

təsiri də yoxdur. Ona görə əgər bu münaqişənin həll edilməsini istəyirlərsə, - biz bunu istəyirik, - elə ölkələr 

olmalıdır ki, onlar real həyatda sülhün təmin olunmasına xidmət edə bilsinlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Türkiyənin “Haber Türk” telekanalına 

müsahibəsində səsləndirib. 

“Təbii ki, biz qardaş Türkiyəni bu prosesdə görürük. Biz bunu alqışlayırıq. Biz bilirik ki, Minsk 

qrupu ATƏT tərəfindən qurulmuşdur və ATƏT-in öz qaydaları var... Əsas odur ki, Türkiyə bu masada 

olsun. Onsuz da var. Çünki əziz qardaşım, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağ məsələsi ilə bağlı 

hörmətli Putinlə dəfələrlə görüşmüşdür, dəfələrlə danışmışdır. Artıq uzun illərdir, yəni, on ildən çoxdur ki, 

bu məsələ Türkiyə-Rusiya gündəliyində duran bir məsələdir. Mənim bundan xəbərim var. Həm Türkiyə 

Prezidenti, həm Rusiya Prezidenti bu haqda mənə demişdilər. Onsuz da Türkiyə var. İndi daha çox, daha 

böyük həcmdə, daha böyük miqyasda var”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 

Dövlətimizin başçısı sözünə davam edərək deyib: “Bu gün cənab Mövlud Çavuşoğlu cənab Lavrovla, 

Türkiyənin Müdafiə naziri cənab Hulusi Akar cənab Şoyqu ilə telefonla danışırlar. Kim deyə bilər ki, 

Türkiyə yoxdur. Türkiyə yoxdursa, nə üçün danışırsınız. Türkiyə var. Biz də əlimizdən gələni edəcəyik ki, 

bundan sonra da olsun. Çünki Türkiyənin burada iştirakı olmasa, bu məsələ həll edilməz. Bunu hər kəs 

anlamalıdır”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 3, Xocavənd rayonunun 5 kəndini 

işğaldan azad edib 

 

[15:41] 14.10.2020  

 

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, 

Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq 

olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində yazıb. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2402 
 

Azərbaycanın və Rusiyanın Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[14:47] 14.10.2020  

 

Oktyabrın 14-də Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiyanın Xarici İşlər naziri 

Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon söhbəti 

zamanı nazir Ceyhun Bayramov rusiyalı həmkarına regionda son gərginliklə bağlı məlumat verib. Qarşı 

tərəfin diqqətinə çatdırılıb ki, oktyabrın 14-ü gecə saat 1-də Ermənistanın silahlı qüvvələri azərbaycanlı 

mülki əhaliyə və mühüm əhəmiyyət kəsb edən infrastruktura hücum etmək məqsədilə Azərbaycanın Gəncə, 

Mingəçevir və digər şəhərlərini raket atəşinə tutmaq üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilmişdi. C.Bayramov 

vurğulayıb ki, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri özünümüdafiə hüququ çərçivəsində və öz mülki əhalisini 

qorumaq məqsədilə işğal altında olan Kəlbəcər rayonunun Azərbaycan-Ermənistan sərhəd ərazisində hərbi 

legitim hədəf kimi bu raket sistemlərini hazırlıq vəziyyətində məhv edib və bununla növbəti insan faciəsinin 

qarşısını alaraq, çox sayda azərbaycanlı mülki şəxsin həyatını xilas edib. 

Nazir vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı məsuliyyətin Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə 

düşdüyünü qeyd edib. 

Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov mülki şəxslərin tələfatı ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə 

edib. O, Moskva görüşü zamanı razılaşdırılmış humanitar atəşkəsə riayət edilməsinin vacibliyini 

vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Dövlət Dumasının deputatı: Dağlıq Qarabağa dair danışıqlar prosesində Türkiyənin 

iştirakını istisna etmək olmaz 

 

[14:29] 14.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağa dair danışıqlar prosesində Türkiyənin iştirakını istisna etmək olmaz. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə RİA Novosti agentliyinə Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq 

məsələlər komitəsi sədrinin müavini Aleksey Çipa bildirib. O qeyd edib ki, Ankara artıq 1990-cı illərdə 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair danışıqların iştirakçısı olub. 

 

Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun daha bir PUA-sı məhv edilib 

 

[13:55] 14.10.2020  

 

Oktyabrın 14-də günorta saatlarında cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Gəncə şəhərinə xain hücum Ermənistanın növbəti terror aktıdır 

 

[13:49] 14.10.2020  

 

Ermənistanın bu çirkin siyasəti anlaşılandır. Çünki onlar hər zaman döyüş meydanında məğlubiyyətə 

uğrayanda belə çirkin əməllərə əl atırlar. Mülki şəxslərə, əliyalın insanlara qarşı qəddarlıq göstərmək onlar 

üçün adi bir şeydir. Azərbaycan xalqı bunu Xocalı soyqırımının timsalında görüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Türkiyənin “Haber Türk” televiziya 

kanalına müsahibəsində Ermənistanın Gəncəyə qəddar hücumu ilə bağlı suala cavabında səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı bu xain hücumun məqsədini açıqlayaraq deyib: “Onlar bu münaqişənin 

coğrafiyasını genişləndirmək, üzv olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını münaqişəyə cəlb 

etmək istəyirlər. Məhz buna görə Ermənistan ərazisindən Azərbaycan torpaqlarını, mülki şəxsləri atəşə 

tuturlar və bizi cavab atəşinə təhrik edirlər. Fəqət mən demişdim ki, bizim qisasımız döyüş meydanında 

olacaq. Biz heç zaman mülki şəxslərə qarşı heç bir addım atmırıq və bizim bütün hədəflərimiz hərbi 

hədəflərdir. Əməliyyatın ilk günlərindən bütün hərbi hədəflər bir daha nəzərdən keçirildi və bizim dəqiq, 

sərrast atışlarımız bu hədəfləri məhv etdi. Erməni ordusuna çox böyük zərər vuruldu, 200-dən çox tank, 2 

“S-300” hava hücumuna qarşı qurğu, bir çox başqa texnika məhv edildi, 33 tank və digər texnika qənimət 

kimi götürüldü”. 

Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, bu, Ermənistanın növbəti terror aktıdır. Ancaq bu terror aktı 

Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilməz. “Biz düşmənə qarşı daha böyük əzmlə, iradə ilə vuruşacağıq, 

daha əzmlə, iradə ilə öz torpaqlarımızı azad edəcəyik və Azərbaycan bayrağını işğal edilmiş bütün 

torpaqlarda qaldıracağıq”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan döyüşlərə silahlı muzdluları cəlb etməklə beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini açıq şəkildə pozur 

 

[13:23] 14.10.2020  

 

Ermənistanın rəsmi şəxsləri açıq şəkildə müraciət edərək xarici ölkə vətəndaşlarını könüllü adı 

altında muzdlular kimi Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün cəlb edirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələlər şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Bu gün həm müxtəlif internet resurslarında, həm də sosial 

şəbəkələrdə digər ölkə vətəndaşlarının işğal olunmuş ərazilərimızdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

tərkibində Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirakı ilə bağlı çoxsaylı məlumatlara rast gəlinir. 

Ermənistan döyüşlərə silahlı muzdluları cəlb etməklə beynəlxalq hüququn və beynəlxalq humanitar 

hüququn norma və prinsiplərini açıq şəkildə pozur. BMT-nin “Silahlı muzdluların cəlb edilməsi, istifadəsi, 

maliyyələşdirilməsi və təliminə qarşı Beynəlxalq Konvensiyası”nda qeyd olunur ki, “Üzv dövlətlər 

muzdluları cəlb etməməli, istifadə etməməli, maliyyələşdirməməli və ya onlara təlim keçməməli, eləcə də 

belə addımları qadağan etməlidirlər.” 

Silahlı muzdlular ilə bağlı BMT-nin çoxsaylı qətnamələri vardır. Bu qətnamələr silahlı muzdlu 

fəaliyyəti ilə məşğul olanlara və onlardan istifadə edənlərə qarşı cəzasızlığı qınayır, və bütün dövlətləri, 

beynəlxalq hüquq qarşısında öhdəlikləri çərçivəsində, silahlı muzdluları və onlardan istifadə edənləri 

məsuliyyətə cəlb etməyə çağırır. Silahlı muzdlulardan insan hüquqlarını pozmaq vasitəsi kimi istifadə 

edilməsi ilə bağlı BMT-nin müvafiq işçi qrupu da vardır. 

Bundan əlavə, Avropa Şurasının “Terrorizmin qarşısının alınması üzrə 2005-ci il Varşava 

Konvensiyasının” 2015-ci ildə qəbul edilmiş Əlavə Protokolu da terrorizm məqsədilə xaricə gedən şəxslərə 

qarşı ölkələr tərəfindən cinayət məsuliyyətinin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. 

Bu faktlar göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyət silahlı muzdlu probleminin kəskinliyini və ona qarşı 

mübarizənin labüdlüyünü dərk edir. Ermənistan isə bunun tam əksini edir və hətta silahlı muzdluların 

istifadəsini qanuniləşdirmək istəyir. Bununla da növbəti dəfə beynəlxalq hüququ pozur və BMT-nin 

qadağalarına qarşı gedir. 

Bir sıra dövlətlərin qanunvericiliyində xaricdə silahlı muzdlu kimi döyüşlərdə iştirak edən 

vətəndaşlara qarşı uzun müddətli həbs və böyük məbləğli cərimələr nəzərdə tutulur. Bu qəbildən olan silahlı 

qruplaşmanın yaradılmasında və idarəçiliyində yer alan şəxsləri isə daha ağır cəzalar gözləyir. Həmçinin 

hərbi əməliyyatlarda iştirak edən şəxslərin müəyyən hüquqlarından məhrum edilməsi (səsvermə, seçkilərdə 

iştirak, vəkillik, şahidlik, himayədarlıq, oturum icazəsi) də nəzərdə tutulur. 

Bir sıra Avropa dövlətləri qeyri-qanuni silahlı qruplaşmalara qoşulmalarına görə öz vətəndaşlarına 

qarşı ciddi tədbirlər görür. Misal üçün, cari ilin iyul ayının əvvəllərində Fransada İŞİD tərkibində 

döyüşlərdə iştirak etmiş Tyler Vilus adlı şəxs 30 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Amma Xocalı 

soyqırımında iştirak etmiş Qilbert Minassyan adlı Fransa vətəndaşı Liberation qəzetinə müsahibəsində 

Fransa vətəndaşlarını muzdlu kimi Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirak etmək üçün səfərbər etdiyini 

bildirmişdir. 

Son hərbi əməliyyatlar başlamazdan öncə də Ermənistan silahlı muzdluların, terroristlərin işğal 

olunmuş Azərbaycan ərazilərinə gətirilməsini təşkil edirdi. 

Xaricdən silahlı muzdluların gətirilməsi Ermənistanda müdafiə haqqında qanuna dəyişikliklərin 

edilərək könüllülərin müdafiəyə cəlb olunması məsələsinin müzakirəsi zamanı daha da aydın oldu. Bu 

addımla Ermənistan könüllülər adı altında faktiki olaraq digər ölkələrdən silahlı muzdluları və terrorçuları 

öz ordusuna cəlb etmək məqsədi güdür. 

Son döyüşlər zamanı isə bu proses daha da sürətləndirilib. Həm öncədən əldə edilmiş məlumatlar, 

həm də işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarında rast gəlinmiş hallar açıq şəkildə Ermənistan 

tərəfində xarici ölkələrdən gələn silahlı muzdlu döyüşçü və terroristlərin vuruşduğunu sübut edir. Bizdə 

bunu aid bir çox foto və video dəlillər var. Muzdlular arasında erməni əsilli xarici ölkə vətəndaşları 

yetərincədir. Həmin şəxslər mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı hücumlarda iştirak edirlər. Bu şəxslərin 
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erməni əsilli olması onların Azərbaycan ərazilərində döyüşməsinə haqq qazandırmır və onları xarici 

döyüşçü statusundan azad etmir. 

Bu xüsusda, aidiyyəti ölkələri belə addım atan vətəndaşları ilə bağlı ciddi tədbirlər görməyə, onların 

işğal olunmuş ərazilərə gəlmələrinin qarşısını almağa, eləcə də bu şəxslərə qarşı cinayət işləri açmağa 

çağırırıq. 

İşğal olunmuş ərazilərimizdə vuruşan və hərbi əməliyyatlarda iştirak edən zaman həmin şəxslər 

avtomatik olaraq Azərbaycan Ordusunun legitim hədəfinə çevrilirlər. Döyüşdən sağ çıxıb öz ölkələrinə 

qayıdan silahlı muzdlular isə öz cəmiyyətləri üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevriləcəklər. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev “France 24” televiziya kanalına müsahibə verib 

 

[12:55] 14.10.2020  

 

Oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “France 24” televiziya 

kanalına müsahibə verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Salam, “France 24”ün müsahibə rubrikasına xoş gəlmisiniz. Bu gün biz Azərbaycanın 

paytaxtı Bakı şəhərindəyik və mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanındayam. Prezident 

Əliyev, bizim suallarımızı cavablandırmağa razılıq verdiyiniz üçün çox sağ olun. Əlbəttə ki, mən 

Sizdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında soruşacağam. Humanitar atəşkəs kimi nəzərdə tutulan 

atəşkəs barədə razılıq imzalandıqdan bəri zorakılıq və müharibə davam etmişdir. Bu gün Sizdən 

soruşuram, bu atəşkəs rəsmən artıq etibarsız, bitmiş və ləğv edilmiş hesab olunur? 

- Bu, Ermənistanın davranışından asılıdır, çünki biz həmişə öhdəliyimizə sadiq qalırıq. Bildiyiniz 

kimi, humanitar zəmində atəşkəsin elan olunması qərarı Rusiyadan gəlmişdir və biz bunu dəstəklədik. 

Çünki düşünürəm ki, ölmüş əsgərlərin cəsədlərini və girovları mübadilə etmək, fəaliyyəti danışıqlar 

masasında davam etdirmək üçün, bu, doğru qərar idi. Çünki Moskvada elan olunmuş bəyannamədə faktiki 

olaraq danışıqların əsas prinsiplər çərçivəsində aparılacağı təmin edilmişdir. Bu, həmişə bizim mövqeyimiz 

olub. Ermənistan tərəfi həmişə prosesi pozmağa və danışıqlar masasına yeni yanaşmaları tətbiq etməyə 

çalışırdı. Bunlar bizim tərəfimizdən və Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən rədd edilmişdir. Digər 

məsələlərlə birlikdə bəyannamənin ən mühüm hissəsi ondan ibarətdir ki, danışıqların formatı dəyişməz 

olaraq qalacaq. Bu, çox önəmlidir. Ola bilsin, bunun geniş beynəlxalq auditoriya üçün nə anlam daşıması 

o qədər aydın deyil. Mən, əlbəttə, bu barədə daha ətraflı məlumat verəcəyəm. Çünki Ermənistanda yeni 

hökumət hakimiyyətə gələndən sonra son iki il ərzində fəaliyyətlərindən biri qondarma “Dağlıq Qarabağ 

respublikasının hökumətini” danışıqlar masasına cəlb etmək və beləliklə də danışıqların formatını dəyişmək 

idi. Çünki iyirmi ildən artıqdır ki, danışıqlar Minsk qrupu prosesi çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan 

arasında aparılır. Odur ki, qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası hökumətini” danışıqlara cəlb etmək 

səyləri formatı dəyişdirmək cəhdləri idi. Beləliklə, hər iki tərəf formatın dəyişməz olaraq qalmasına sadiq 

qaldıqda, bu, hər şeyin əvvəllər razılaşdırılmış çərçivədə olacağı deməkdir. Biz atəşkəs rejiminə əməl 

edirdik. Lakin bildiyiniz kimi, Ermənistan atəşkəsi kobud şəkildə pozdu və bu, təkcə Gəncədə baş 

verməyib. Gəncədə mülki vətəndaşlara hücum onların təcavüzkar siyasətini əks etdirir. Həmçinin onlar 

atəşkəsi hər gün pozurlar. Bu gün mənə məlumat verilmişdir ki, bu səhər saat 7-dən 9-a qədər onlar Tərtər 

və Ağdam şəhərlərini 150 dəfədən çox artilleriya atəşinə tutublar. Əfsuslar olsun ki, bu gün Tərtərdə mülki 

şəxslər arasında bir nəfər həlak olub. 

-Lakin Azərbaycan da atəşi davam etdirib, elə deyilmi? Dünya Dağlıq Qarabağdakı 

Xankəndidə mülki şəxslərin artilleriya atəşinə tutulması görüntülərini görüb. 

-Atəşkəs elan olunandan bəri Azərbaycan tərəfindən bütün artilleriya atəşi dayandırılmışdır. Bu, 

birincisi. İkincisi, biz işğal olunmuş ərazilərdə istənilən şəhərdə və ya kənddə qəsdən mülki şəxsləri heç 

vaxt atəşə tutmuruq. Bizim hədəflərimiz yalnız hərbi qurğular idi. Bizim hərbi hədəflərimiz çox diqqətlə 

müəyyən olunmuşdur. Odur ki, biz yalnız insanlarımızın və əsgərlərimizin həyatına təhlükə olan hədəfləri 

vururuq. Lakin əfsuslar olsun ki, ermənilər insanların yaşadığı şəhər yerlərində hərbi qurğuları yerləşdirmək 

taktikasından istifadə edirlər, biz də özümüzü müdafiə etməli idik. Lakin atəşkəs müəyyən olunandan bəri 

biz ona sadiq idik, ancaq Ermənistan atəşkəsi pozdu, odur ki, biz cavab verməli idik. 

- Beləliklə, Siz deyirsiniz ki, atəşkəs müəyyən olunandan sonra Azərbaycan tərəfindən heç bir 

zərbə endirilməmişdir? Hətta hərbi hədəflərə də? 

- Xeyr, hərbi hədəflərə zərbələr endirilmişdir. Biz bunu təkzib etmirik. Lakin bu təbiidir, çünki biz 

özümüzü müdafiə etməli idik. Atəşkəsə birtərəfli qaydada nail olmaq mümkün deyil. Əks halda, Ermənistan 

üstünlüyə malik olacaq və öz məqsədinə çatacaq. Əslində, onlar elə bunu etməyə çalışırlar. Onlar azad 

edilmiş əraziləri geri götürməyə cəhd edirlər. Xüsusilə onlar Hadrut şəhərini geri götürməyə cəhd ediblər. 

Lakin uğursuzluğa düçar oldular. Mənim onlara məsləhətim belədir və mən artıq Ermənistan hökumətinə 

və həmçinin Ermənistan xalqına açıq şəkildə mesajımı ünvanlamışam ki, onlar azad edilmiş əraziləri geri 

götürmək cəhdlərini dayandırmalıdırlar. Bu, yalnız yeni qurbanlara səbəb olacaq və qan tökülməsinə gətirib 

çıxaracaqdır. 

https://azertag.az/
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- Bəs, Dağlıq Qarabağdakı kilsələrin bombardman edilməsi görüntüləri barədə nə deyə 

bilərsiniz? Əlbəttə ki, onlar hərbi hədəflər deyil. 

- Bəli, siz haqlısınız. Biz bu məsələni araşdırırıq. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dini 

tolerantlıq səviyyəsi çox yüksək olan bir ölkədir və bu, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qeyd olunmuşdur. Zati-müqəddəsləri, Vatikanın rəhbəri, Roma 

Papası Fransisk Bakıya səfəri zamanı açıq şəkildə demişdir ki, Azərbaycanda mədəniyyətlərarası və 

dinlərarası dialoqun səviyyəsi çox yüksəkdir. Siz yəqin ki, Bakının mərkəzində olan, tərəfimizdən bərpa 

edilmiş erməni kilsəsini görmüsünüz. Biz onu erməni xalqının mirası kimi qoruyuruq. Biz bu kilsədə 

erməni dilində 5000-dən artıq qədim kitab saxlayırıq. Lakin Ermənistan bizim məscidlərimizə nə edib? 

Onlar Ağdamın, Füzulinin və Şuşanın məscidlərinə nə ediblər? Demək olar ki, onlar nəinki onları 

dağıdıblar, orada heyvan saxlayırlar. Onlar orada donuz saxlayırlar və bununla təkcə bizim deyil, bütün 

müsəlmanların hisslərini təhqir edirlər. 

Mən demirəm ki, biz bunu qisas almaq üçün etmişik. Xeyr. Biz bu məsələni araşdırmalıyıq. Biz nə 

baş verdiyindən əmin deyilik. Bizi günahlandırmaq üçün bunun ermənilər tərəfindən törədilə biləcəyinə 

dair şübhələrimiz var. Əgər bu, Azərbaycan hərbi birləşmələri tərəfindən törədilibsə, bu, səhv olub. Bizim 

hədəflərimiz arasında heç bir tarixi və ya dini hədəf yoxdur. 

– Mən indi Sizdən diplomatik proses barədə soruşmaq istəyirəm. ATƏT-in Minsk qrupu, 

hazırkı həmsədrlər olan Fransa, ABŞ və Rusiya ilə vasitəçilik davam edir. Sizcə Fransanın bu 

danışıqlarda həmsədr qalması ilə bağlı bu struktur qalmalıdır? 

– Bilirsiniz ki, toqquşmaların əvvəlindən biz bəzi ziddiyyətli bəyanatlar və bəzi mesajlar alırıq. 

Lakin düşünürəm ki, qarşılıqlı diplomatik səylərimiz sayəsində vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa 

müvəffəq olmuşuq. Bildiyiniz kimi, Prezident Makron mənə bir neçə dəfə telefonla zəng edib və bizim 

sonuncu söhbətimiz çox müsbət idi. Biz münaqişənin siyasi həll yolunun tapılması səylərinə sadiqik. Mənə 

məlumat verildi ki, Fransa həmsədr olaraq neytral qalacaq, çünki bu, həmsədrin mandatıdır. Bu səhər mənə 

məlumat verildi ki, Fransanın Xarici İşlər naziri bəyanat verib ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədri 

olduğuna görə neytral olmalıdır. Biz bu mövqeyi tam dəstəkləyirik və bizim mövqeyimiz hər zaman belə 

olub ki, bütün həmsədrlər neytral olmalıdır, onlar tərəf tutmamalıdırlar. Çünki bu, onların mandatına ziddir. 

Hər bir ölkənin milli səviyyədə müttəfiqləri, dostları var, bəzi ölkələrlə daha fəal, bəzi ölkələrlə daha az 

fəal əlaqələri var. Bu, normaldır və heç kim buna etiraz etmir. Lakin əgər bəzi ölkələrin vasitəçilik mandatı 

varsa, əlbəttə, əminəm ki, hər iki tərəf – Ermənistan və Azərbaycan neytrallıq gözləyir və hazırda biz bu 

neytrallığı görürük. Ona görə də, düşünürəm ki, sizin indi qeyd etdiyiniz məsələ bitib, beləliklə, biz həmin 

səhifəni bağlamışıq. 

– Əvvəlki müsahibələrinizdə Suriyadan 300 döyüşçünün Sizin tərəfinizdə vuruşmaq üçün 

gətirildiyinə dair açıqlamasından sonra Siz Emmanuel Makrondan üzrxahlıq tələb etmişdiniz. Siz 

onunla sonuncu dəfə söhbət edən zaman bu məsələ haqqında - onun muzdluların Sizin tərəfinizdə 

döyüşməyi ilə bağlı ittihamı barədə danışdınızmı? 

– Bəli, əlbəttə ki. Biz bu barədə danışdıq və mən hələ də dəlil gözləyirəm. Mənə heç bir dəlil təqdim 

olunmayıb. Bizim digər rəsmilərə heç bir dəlil təqdim olunmayıb. Mən Fransa Prezidentindən dəlil təqdim 

etməyi və danışmaq, bu məlumatı mübadilə etmək üçün müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərləri arasında 

təmaslar təşkil etməyi xahiş etdim. Bu təmas baş tutdu və sizə deyə bilərəm ki, bizə heç bir dəlil təqdim 

olunmayıb. Ona görə əgər heç bir dəlil yoxdursa, düşünürəm ki, bu şayiələr də keçmişdə qalmalıdır. Bizdə 

muzdlular yoxdur. Bu, bizim rəsmi bəyanatımızdır. Toqquşmalar başlayandan artıq 2 həftədən çox vaxt 

keçib və heç bir ölkə bizə buna dair bir dəlil belə təqdim etməyib. Bundan əlavə, bizim buna ehtiyacımız 

yoxdur. Bizim 100 mindən çox döyüşçüdən ibarət ordumuz var. Bizim hazırda döyüş meydanında 

etdiklərimiz ordumuzun öz torpaqlarını özünün azad etməyə qadir olduğunu göstərir. 

– Fransanın Xarici İşlər naziri Jan-İv Le Drian deyib ki, Türkiyənin hərbi iştirakı 

mövcuddur və bu da münaqişənin beynəlmiləlləşdirilməsinə gətirib çıxara bilər. O, bu məsələdə səhv 

edir? 

– Bəli, o, bu məsələdə səhv edir. Türkiyənin hərbi iştirakı daha bir feyk xəbərdir. Türkiyənin hərbi 

iştirakı yoxdur. Biz Türkiyə istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan istifadə edirik, bu, doğrudur. Lakin biz 

Rusiya istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan, İsrail istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan, digər ölkələrin 

istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan istifadə edirik. Bunu pulsuz əldə edən Ermənistandan fərqli olaraq biz 

bu hərbi avadanlıqları alırıq. Siyasi müstəvi istisna olmaqla, Türkiyə heç bir halda prosesdə iştirak etmir. 

Burada Türkiyə qoşunları yoxdur. Türkiyənin F-16-ları buradadır, lakin onlar burada birgə hərbi təlimdən 
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sonra qalıblar. Yeri gəlmişkən, ötən il biz hava qüvvələri də daxil olmaqla, Türkiyə ilə 10 birgə hərbi təlim 

keçirmişik. Bu il pandemiya səbəbindən biz cəmi 2 təlim keçirdik. Belə alındı ki, hərbi təlimdən sonra bu 

toqquşma baş verdi. Beləliklə, biz F-16-ları yerdə saxlamağı qərara aldıq və onlar yerdədir, havada deyil. 

– Siz Türkiyə istehsalı olan neçə dron cəlb etmisiniz? 

– Hədəflərimizə çatmağımız üçün kifayət qədər varımızdır. Zənnimcə, məni başa düşə bilərsiniz 

ki, bu, mənim açıqlamamağa üstünlük verdiyim məlumatdır. 

- Lakin onlar bu münaqişədə öz sözünü deyirlər? 

– Əlbəttə, onlar çox müasir, inkişaf etmiş silahlardır. Sizə deyə bilərəm ki, təkcə Türkiyədən əldə 

etdiyimiz dronlar vasitəsilə biz Ermənistanın bir milyard dollar dəyərində hərbi texnikasını məhv etmişik, 

yalnız dronlar vasitəsilə. Əlbəttə, bildiyiniz kimi, biz başqa mənbələrdən olan dronlardan da istifadə edirik. 

Biz artilleriyadan istifadə edirik, geniş çeşiddə hərbi avadanlıqdan istifadə edirik. Lakin təkcə dronlar 

Ermənistana 1 milyard dollar ziyan vurub. Bu, onlar üçün ciddi ziyandır. Mənə maraqlıdır onlar bütün bu 

avadanlığı almaq üçün bu qədər pulu haradan tapıblar, çox güman ki, onu pulsuz əldə ediblər. 

– Təəssüf ki, biz burada yekunlaşmalıyıq. Əlbəttə, Sizə verə biləcəyimiz o qədər çox 

suallarımız var idi. Prezident İlham Əliyev, bu gün suallarımıza cavab verdiyinizə görə Sizə təşəkkür 

edirəm. Bizə baxan tamaşaçılara da təşəkkür edirəm. Qarşıda yayımlanacaq beynəlxalq xəbərlərə 

baxmaq üçün “France 24”ü izləməyə davam edin. 

– Təşəkkür edirəm. 

– Təşəkkür edirəm. Sizinlə söhbət etmək çox maraqlı idi. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində Ağdam rayonunun Çəmənli kənd sakini 

xəsarət alıb 

 

[12:54] 14.10.2020 

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan olunan humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının əsas norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 14-də səhər 

saatlarından başlayaraq düşmən tərəfin silahlı birləşmələri tərəfindən Ağdam rayonu müxtəlif 

istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Saat 12 radələrində Ağdam rayonunun 

Çəmənli kəndində fərdi yaşayış evinə mərmi düşməsi nəticəsində 1964-cü il təvəllüdlü Soltanov Saleh 

Eldar oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, evə isə ciddi ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2412 
 

Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 43 nəfər həlak 

olub, 214 nəfər xəsarət alıb 

 

[12:48] 14.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 14-ü saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 43 nəfər həlak olub, 214 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistan 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1505 ev, 66 çoxmənzilli yaşayış binası və 277 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Müdafiə Nazirliyi: Mülki əhalimizi və yaşayış məntəqələrimizi hədəfə alan düşmənin bütün legitim 

hərbi hədəfləri məhv ediləcək 

 

[12:24] 14.10.2020  

 

Ermənistan müdafiə nazirliyi etiraf etdi ki, atəş zərbəsi ilə sıradan çıxarılan əməliyyat-taktiki raket 

kompleksləri (ƏTRK) Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunda, mülki obyekt və infrastrukturun 

olmadığı ərazidə tam döyüş növbəsində və tətbiqə hazır vəziyyətdə olub. Həmin ƏTRK-lar Azərbaycan 

ərazisindəki mülki obyektləri və infrastrukturu hədəfə almışdı. Ermənistan müdafiə nazirliyinin guya 

Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə atəş açılmaması barədə bəyanatları isə açıq-

aşkar yalandır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 

açıqlamasında bildirilib. 

Məlumatda qeyd olunub ki, Gəncə, Mingəçevir və digər yaşayış məntəqələrimizin məhz 

Ermənistan ərazisindən atəşə tutulması danılmaz faktdır. 

Azərbaycanın Ermənistan ərazisində hər hansı hərbi hədəf və maraqları yoxdur. Əksinə, 

Ermənistan öz ərazisindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqla qəsdən münaqişənin 

coğrafiyasını genişləndirmək məqsədini güdür. 

Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, mülki əhalimiz və yaşayış məntəqələrimizin təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə legitim hərbi hədəflərin zərərsizləşdirilməsi hüququnu Azərbaycan bundan sonra da 

özündə saxlayır. 
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Düşmənin Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 8 nəfər  

xəsarət alıb 

 

[12:07] 14.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının əsas norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 14-də səhər 

saatlarından başlayaraq düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonu müxtəlif istiqamətlərdən 

intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Saat 10 radələrində Tərtər rayonu ərazisində kənd orta 

məktəbinin həyətinə mərmi düşməsi nəticəsində Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Düyərli kənd 

inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi 1971-ci il təvəllüdlü Zeynalov Ramiz Surxay oğlu, Əsgərli kənd 

inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi 1966-cı il təvəllüdlü Əhmədov Kamran Vəliyəddin oğlu, kənd 

sakinləri 1976-cı il təvəllüdlü Əliyev Mətləb Cəmşid oğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Əhmədov Xəyyam 

Məhəmməd oğlu, 1965-ci il təvəllüdlü İbrahimov İlqar İbrahim oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Ağazadə 

Firdovsi Alim oğlu və 1960-cı il təvəllüdlü Süleymanov Ağa Süleyman oğlu müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 

Bundan başqa, “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC-nın (AZTV) cəbhəboyu zonaya 

ezam olunmuş əməkdaşı 1983-cü il təvəllüdlü Qəmbərov Namiq Malik oğlu Ermənistanın mülki əhaliyə 

qarşı törətdiyi təxribatları dünya ictimaiyyətinə çatdırarkən televiziyanın xidməti avtomobilinin atəşə 

tutulması nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, avtomobilə isə 

ciddi ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 
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Hikmət Hacıyev: Humanitar atəşkəs adı altında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycanın şəhərlərinə raket və artilleriya vasitələri ilə hücumlar davam edir 

 

[11:42] 14.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs adı altında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın şəhərlərinə 

raket və artilleriya vasitələri ilə hücumlar davam edir. Azərbaycana qarşı raket hücumları Ermənistan 

ərazisindən həyata keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələlər şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Ermənistan çalışır ki, münaqişənin coğrafiyası genişlənsin və üçüncü 

tərəfləri münaqişəyə cəlb etsin. Azərbaycanın Ermənistan ərazisində hər hansı hərbi hədəfləri yoxdur. 

Oktyabrın 11-də Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin əhalinin sıx yaşadığı 

məntəqəsinə “SCUD” tipli ballistik raket də Ermənistanın ərazisindən atılmışdı. “SCUD” tipli böyük 

məhvetmə gücünə malik olan raketin döyüş zonasından kənarda mülki insanlara qarşı istifadə olunması 

ATƏT məkanında birinci haldır. Ümumiyyətlə, dünya üzrə son hərbi münaqişələrdə müşahidə olunan nadir 

hallardan biridir. 

Ermənistanın operativ-taktiki ballistik raket sistemləri bu gün səhər radələrindən start vəziyyətinə 

gətirilərək Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir və digər şəhərləri yenidən hədəfə alınmışdı. Mülki insanların 

həyatını xilas etmək üçün qabaqlayıcı zərbə ilə atəşə hazır olan bu legitim hərbi hədəflər olan raket 

kompleksləri zərərsizləşdirilmişdir. Ermənistanın müdafiə nazirliyi özü də bu raketlərin döyüş hazırlığına 

gətirildiyini etiraf etmək məcburiyyətində qalmışdır. 

Bu gün səhər 07.00 radələrindən Tərtər şəhəri və Ağdamın kəndləri atəş altındadır. Bir nəfər həlak 

olmuşdur. Düyərli kənd orta məktəbinin həyətinə mərmi düşməsi nəticəsində 8 nəfər mülki şəxs 

yaralanmışdır. 100-dən çox mərmi atılmışdır. 

Yaralananlar içərisində Azərbaycan Dövlət Televiziyasının çəkiliş qrupunun üzvləri də vardır. 

Azərbaycan humanitar atəşkəsə sadiqdir. Amma Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın hərbi və 

mülki obyektlərinə, dinc insanlara qarşı raket və digər hücumlar olduğu təqdirdə, Azərbaycan legitim hərbi 

hədəflər olaraq onların zərərsizləşdirilməsi hüququnu özündə saxlayır”. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Su-25 təyyarəmiz vurulmayıb 

 

[11:23] 14.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun guya Azərbaycan Hərbi 

Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus döyüş təyyarəsinin vurulması ilə bağlı əsassız məlumatlara münasibət 

bildirib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda qeyd olunub: “Bu 

gün növbəti dəfə Ermənistan müdafiə nazirliyi guya Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Su-25 

döyüş təyyarəsinin vurulması barədə yalan xəbər yayıb. 

Bir daha rəsmi olaraq bildiririk ki, Azərbaycan HHQ-nin döyüş aviasiya vasitələri tətbiq edilmir və 

heç bir Su-25 döyüş təyyarəsi havaya qaldırılmayıb”. 
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Baş Prokurorluq: Tərtər rayon sakini yaşadığı evin həyətinə top mərmisinin düşməsi nəticəsində 

həlak olub 

 

[10:10] 14.10.2020  

 

Oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini, o 

cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozan 

Ermənistanın silahlı qüvvələri mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 14-də səhər 

saatlarından başlayaraq düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonu müxtəlif istiqamətlərdən 

intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. 

Bu gün saat 09 radələrində Tərtər rayonunun Narlı qəsəbəsində yaşayan 1969-cu il təvəllüdlü 

Axundov Ədavət Zahid oğlu yaşadığı evin həyətinə top mərmisinin düşməsi nəticəsində həlak olub, yaşayış 

evinə isə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri 

həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2418 
 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti əməliyyat-taktiki ballistik raket kompleksi dəqiq zərbə ilə 

sıradan çıxarılıb 

 

[09:30] 14.10.2020  

 

Oktyabrın 14-ü saat 08:36 radələrində Ermənistan Respublikasının Azərbaycanın işğal olunmuş 

Kəlbəcər rayonuna yaxın sərhədyanı ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti əməliyyat-taktiki 

ballistik raket kompleksinin start vəziyyətinə gətirildiyi müşahidə edilmişdir. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, mülki insanlar arasında tələfata səbəb olmaq, 

mülki infrastruktura xələl yetirmək məqsədilə operativ-taktiki raket kompleksi Gəncə, Mingəçevir və digər 

şəhərlərə doğru hədəflənmişdi. 

Mülki insanların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə legitim hərbi hədəf kimi start vəziyyətində 

olan raketlər qabaqlayıcı dəqiq zərbə ilə sıradan çıxarılmışdır. 

Bundan əvvəl saat 01:00 radələrində həmin istiqamət üzrə start vəziyyətinə gətirilmiş əməliyyat-

taktiki raket kompleksi də dəqiq zərbə ilə məhv edilmişdi. 

Raketlərin atəş vəziyyətinə gətirildiyi məntəqələrdə hər hansı mülki infrastruktur və obyektlər 

olmamışdır. 
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Səhər saatlarından başlayaraq bir sıra yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulur 

 

[08:50] 14.10.2020 

 

Oktyabrın 13-dən 14-ə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam və Füzuli- Hadrut-Cəbrayıl 

istiqamətlərində vəziyyət gərgin olaraq qalıb. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri gecə 

ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə basqın edib və görülən 

tədbirlər nəticəsində itki verərək geri oturdulub. 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində düşmənin 5 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 1 ədəd “Osa-AKM” ZRK, 1 

ədəd PDM-2, 1 ədəd KS-19 zenit topu, 2 ədəd D-30 haubitsa topu, bir neçə avtomobil texnikası məhv edilib 

və sıradan çıxarılıb. 

Səhər saatlarından başlayaraq Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi artilleriya atəşinə 

tutulur. Ordumuz tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. 

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü 

saxlayır. 
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Hikmət Hacıyev Türkiyə Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi ilə telefonla danışıb 

 

[04:30] 14.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyə Prezidentinin Mətbuat Katibi İbrahim Kalın ilə 

telefon danışığı keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident köməkçisi öz “Twitter” səhifəsində yazıb. 

H.Hacıyev bildirib: “Daim təmasda olduğum yaxşı dostum İbrahim Kalınla telefon danışığımdan 

məmnunam. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində Türkiyənin ATƏT-in və Minsk Qrupunun 

üzvü və regionun lider ölkəsi kimi vacib rolunu bir daha təsdiq etdik”. 
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Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə almış legitim hərbi hədəflər zərərsizləşdirilib 

 

[03:28] 14.10.2020  

 

Oktyabrın 14-də saat 01:00 radələrində Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycanın işğal 

olunmuş Kəlbəcər rayonu ilə yaxın sərhəd zonasında bir-neçə əməliyyat-taktiki ballistik raket kompleksinin 

start mövqeyində yerləşdirilməsi müşahidə olunub. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu ərazidəki raket kompleksləri Azərbaycanın 

Gəncə, Mingəçevir və digər şəhərlərindəki dinc əhali və infrastruktura doğru hədəflənmişdir. 

Oktyabrın 11-də Ermənistan tərəfindən Gəncə şəhərində törədilmiş hərbi cinayətə bənzər növbəti 

hadisənin təkrarlanmaması və raket hücumunun qarşısının alınması məqsədlilə Azərbaycan Ordusu 

tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. 

Nəticədə atəş üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilən əməliyyat-taktiki raket kompleksləri legitim hərbi 

hədəf kimi zərərsizləşdirilib. 

Bildirilir ki, vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi 

rejiminin üzərinə düşür. 
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ANAMA-nın əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 12 ədəd partlamış mərmi qalığı aşkarlanıb 

 

[01:37] 14.10.2020 

 

Oktyabrın 13-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə (ANAMA) Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli, Oğuz, Tərtər rayonları və Gəncə şəhəri ərazisinə 

mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” xidməti-zəng mərkəzi sistemindən 10 və Dövlət 

Sərhəd Xidmətindən 1 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 11 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağdam rayonunun Alıbəyli kəndi, Ağcabədi rayonunun Rəncbərlər 

kəndi və E.Sadıqov küçəsi, Bərdə rayonunun Hacılar, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Oğuz rayonunun 

Xaçmaz kəndi, Tərtər rayonunun Borsunlu, Seydimli kəndləri və Gəncə şəhəri ərazisində Daxili İşlər 

Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 10 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. 

Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 12 ədəd partlamış mərmi qalığı aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 722 ədəd bombacıq, 1 ədəd 152 millimetrlik top mərmisi, 1 

ədəd tərkibində 72 ədəd bombacığı olan raket və 1 ədəd dronunun partladıcısı partlayış yolu ilə mərkəzi 

məhvetmə ərazisində zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair Maarifləndirmə üzrə mütəxəsisslər 

tərəfindən 1 805 nəfər mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

Ümumilikdə agentlik tərəfindən sentyabrın 27-dən oktyabrın 13-dək 537 əməliyyat çağırışı 

əsasında 489 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Bərdə, 

Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Füzuli, Tərtər, Tovuz, Şəmkir, Hacıqabul, Zərdab, 

Oğuz rayonları, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, neft kəmərinin 

yaxınlığına, Mingəçevir İES-in ərazisinə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin yaxınlığına, əkin və otlaq 

sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, məktəbə baxış keçirilib 88 ədəd partlamamış hərbi sursat, 1 141 

ədəd bombacıq, 1 180 ədəd müxtəlif çaplı patron, 6 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji 

radiopelenqator, 2 ədəd dron (zərərsizləşdirilib), 2 ədəd raketin mikrosxemi və 190 ədəd partlamış raket 

hissələri aşkar olunub. 
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Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri bölgədəki mövcud son vəziyyəti müzakirə 

ediblər 

 

[00:48] 14.10.2020 

 

Oktyabrın 13-də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyə 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər bölgədəki 

mövcud olan son vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 

Nazir Ceyhun Bayramov Moskva görüşündə əldə olunmuş humanitar atəşkəsə rəğmən Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Azərbaycanlı dinc insanları və mülki obyektləri, cəbhə zonasından çox kənarda 

yerləşən şəhərləri atəşə tutması, Ermənistanın növbəti dəfə beynəlxalq humanitar hüququ və öz 

öhdəliklərini kobud şəkildə pozduğunu qeyd edib. 

Nazir Mövlud Çavuşoğlu mülki şəxslərin hədəfə alınması ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib, 

Ermənistanın işğalçı siyasətinə son verilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov qardaş Türkiyənin Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan haqlı 

mövqeyinə hər zaman sərgilədiyi dəstəyinə görə təşəkkür ifadə edib. 
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MN: Ermənistan müdafiə nazirliyinin yaydığı yalan məlumatların məqsədi öz xalqını 

sakitləşdirmək və dünya ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmaqdır 

 

[00:19] 14.10.2020  

 

Hərbi qurumun nümayəndəsi hər gün mətbuat qarşısına həqiqəti əks etdirməyən məlumatlar və 

itkilər haqqında yalan statistikalarla çıxmağa məcburdur. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, onun məqsədi cəbhədə böyük itkilərə məruz 

qalaraq bir-birinin ardından yaşayış məntəqələrimizi qoyub qaçan Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

uğursuzluqlarını ört-basdır etmək, öz xalqını sakitləşdirmək və eyni zamanda bu təxribat xarakterli 

məlumatlarla dünya ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmaqdır. 

Bir daha rəsmi olaraq bildiririk ki, Ermənistan tərəfindən fərqli olaraq Azərbaycan Ordusu 

humanitar atəşkəs rejiminə ciddi əməl edir. 
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13 oktyabr 

 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin 90-dan çox şirkətinə Ermənistanın 

təxribatları haqqında müraciət ünvanlayıb 

 

[19:23] 13.10.2020 

 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (MSN) əməkdaşlıq etdiyi Türkiyə, Pakistan, İsrail, İordaniya, Koreya, 

İran, Gürcüstan, Qazaxıstan, Serbiya, Polşa, Bolqarıstan, Çexiya, Ukrayna, Rusiya, ABŞ, Özbəkistan, 

Avstriya, İsveçrə, Səudiyyə Ərəbistan, Ruanda, Hindistan, İngiltərə, İtaliya, Latviya, Cənubi Afrika 

Respublikası, İspaniya, Çin və bir sıra başqa ölkələrin 90-dan çox şirkətinə müraciət ünvanlayıb, 

Ermənistanın son təxribatları haqqında geniş məlumatları onların diqqətinə çatdırıb. 

MSN-dən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, müraciətdə qeyd edilib ki, sentyabrın 27-dən bu 

günədək erməni işğalçıları Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı terror hücumları təşkil edib. Ermənistan 

ordusunun Tərtər, Mingəçevir, Ağcabədi, Beyləqan, Gəncə şəhərlərini və bir sıra kənd və qəsəbələri 

müxtəlif silah növlərindən istifadə edərək atəşə tutmaları nəticəsində 42 mülki şəxs həlak olub, 206 nəfər 

yaralanıb, 241 mülki obyekt və 1479 yaşayış evi, 66 çoxmərtəbəli yaşayış binası yararsız hala düşüb. 

Həmçinin qeyd olunub ki, Ermənistanın hücumlarının qarşısı şanlı Azərbaycan Ordusu tərəfindən 

qətiyyətlə alınmaqdadır və hərb meydanında düşmənə yetərli cavab verilir. Döyüşlər zamanı qəhrəman 

əsgər və zabitlərimizin cavab tədbirləri nəticəsində düşmən böyük itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur 

edilib. 
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Dünyanın bir sıra ölkələrinin siyasi partiyaları və parlament üzvləri Azərbaycana dəstək 

bəyanatları yayıblar 

 

[18:38] 13.10.2020 

 

Dünyanın bir sıra ölkələrinin siyasi partiyaları, parlament üzvləri və beynəlxalq təşkilatların 

nümayəndələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstək ifadə ediblər. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumatda 

bildirilir ki, bu günlərdə dünyanın bir sıra ölkələrinin parlamentlərində təmsil olunan siyasi partiyalar, 

parlament üzvləri və beynəlxalq parlament təşkilatlarının nümayəndələri Ermənistanın cəbhə xəttində 

törətdiyi təxribatlarla bağlı bəyanatlarla çıxış ediblər. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunan Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP), Cümhuriyyət 

Xalq Partiyası (CHP), Milliyyətçi Hərəkat Partiyası (CHP), İyi Partiyası (İP), İtaliyanın “5 ulduz Hərəkatı” 

partiyasından senatorlar Vito Petroçelli, Canluka Ferra, İtaliyanın “Liqa” partiyasından senator Stefano 

Lucidi və deputat Rossana Boldi, “İrəli İtaliya” siyasi qrupunun sədr müavini, senator Maria Rizzotti, 

“Yaşasın İtaliya” partiyasının üzvü, senator Mauro Marino Pakistan Senatının sədri Məhəmməd Sadiq 

Sancrani, Hollandiyanın DENK partiyasının sədri Tunahan Kuzu, Bosniya və Herseqovinanın Demokratik 

Hərəkat Partiyasının sədri Bakir İzetbekoviç və sədr müavini Şefik Djaferoviç, İsrailin “Yisrael Beiteinu” 

partiyasının sədri Aviqdor Liberman, Almaniya Bundestaqının Solçular fraksiyasının üzvü Helin Evrim 

Sommer, Almaniya Bundestaqının hakim Xristian-Demokrat/Xristian-Sosialist İttifaqı (CDU/CSU) 

fraksiyasının deputatları Nikolas Löbel, Eberhard Qinqer, Ukrayna Ali Radasının sədrinin birinci müavini 

Ruslan Stefançuk və deputatlar Vladimir Kreydenko, Lyudmila Marçenko, Hollandiya parlamentinin 

deputatı Joram van Klavere, Almaniya Bundestaqının deputatı Barbara Hendriks, Estoniya-Azərbaycan 

parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Sven Sester, İndoneziya parlamentində Milli Oyanış Partiyası 

fraksiyasının nümayəndəsi Anqqia Erma Rini, İran parlamentinin Urmiyadan nümayəndəsi Ruhullah 

Həzrətpur, Britaniya-Azərbaycan Parlament Qrupunun sədri Bob Bləkmən, Malayziya parlamentinin 

Nümayəndələr Palatasında Malayziya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq qrupunun rəhbəri Datuk 

Rozman Bin Datuk Haji İsli, Kolumbiya Senatının Xarici əlaqələr daimi komissiyası və Kolumbiya-

Azərbaycan dostluq qrupu, Latviya Seyminin Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri 

Romans Naudinş, Latviya Seyminin deputatı Aleksandr Kirşteyns, Moldova parlamentinin deputatları 

Serjiu Sırbu və Dimitru Diacov, Çili Nümayəndələr Palatasının üzvləri, Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı 

və Aşağı Palataları, Xorvatiya parlamentinin deputatı Veljko Kajtazi, AŞPA-nın vitse-prezidenti Oleksandr 

Merejko, Avropa Parlamentinin deputatları Sandra Kalniete, Marton Gyöngyösi, Andris Ameriks, Asiya 

Parlament Assambleyasının Baş katibi Mohammad Reza Məcidi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament 

Assambleyasının Baş katibi Muhammed Xurayçi Niyas Azərbaycana dəstək bəyanatları yayıblar. Bu 

bəyanatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstək ifadə olunur, həmçinin Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin törətdiyi hərbi təcavüz və təxribatlar pislənilir. 
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Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin adına saxta “Teleqram” kanalı və 

“Instagram” hesabı açılıb 

 

[17:56] 13.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin adına saxta “Teleqram” kanalı və “Instagram” 

hesabı açılıb. 

Bununla əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda 

bildirilib: “Vətəndaşları, sosial şəbəkə istifadəçilərini və KİV nümayəndələrini həmin saxta kanala 

(https://t.me/azerbaycan_mudafie_nazirliyi) və hesaba (https://www.instagram.com/mudafie.nazirliyi) 

istinad etməməyə çağırırıq. Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi “Teleqram” 

kanalı və “Instagram” hesabı bu linklərdədir: https://t.me/Azerbaijan_MOD, 

https://www.instagram.com/azerbaijan_mod. 
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İtaliyalı deputatlar Ermənistanın Gəncəyə raket hücumlarını pisləyiblər 

 

[17:35] 13.10.2020 

 

İtaliyalı deputatlar Ermənistanın Azərbaycanın Gəncə şəhərinə raket hücumlarını pisləyiblər. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, İtaliyanın 

“Liqa” partiyasından senator və deputat, İtaliya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq qrupunun sədri, 

Senatın Xarici əlaqələr komissiyasının üzvü Stefano Lucidi, İtaliya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq 

Assosiasiyasının sədri Rossana Boldi və senator, “İrəli İtaliya” siyasi qrupunun sədr müavini, İtaliya-

Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Assosiasiyasının sədr müavini Maria Rizzotti kütləvi informasiya 

vasitələrində və sosial şəbəkələrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəslə bağlı razılığı kobud 

şəkildə pozaraq Azərbaycanın müxtəlif yaşayış məntəqələrini çoxsaylı mülki şəxslərin həlak olması və 

yaralanması ilə nəticələnmiş raket atəşinə tutmasını qəti şəkildə pisləyən bəyanat yayıblar. 

Senator Stefano Lucidi bu mövzu ilə bağlı açıqlamasında İtaliya hökumətinin Moskvada əldə 

olunan atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulmasını qəti şəkildə pisləməli olduğunu deyib. Senator bu 

bölgədə sabitliyin təmin olmasının istər əhalinin təhlükəsizliyi, istərsə də İtaliyanın maraqları baxımdan 

çox vacib olduğunu vurğulayıb. 

Senator Maria Rizotti bəyanatında bildirib ki, Azərbaycan hərbi təcavüzə məruz qalmış ölkə 

olmasına baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyətin atəşkəslə bağlı çağırışlarını qəbul edib. Son 24 saat 

ərazində baş verənlər Ermənistanın atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq gərginliyi artırmasına növbəti bir 

sübutdur. Ermənistanın raket hücumları nəticəsində 10 mülki şəxs həlak olub və aralarında azyaşlı uşaqlar 

da olmaqla 34 nəfər yaralanıb. 

İtalyan senator qeyd edib ki, Azərbaycan əhalisinə qarşı soyqırımı və müharibə cinayətləri törədən 

Ermənistan silahlı qüvvələrini dərhal dayandırmaq mənəvi öhdəlikdir. 

Senator bəyanatının sonunda beynəlxalq ictimaiyyəti və İtaliya hökumətini Azərbaycan xalqına 

qarşı bu vəhşi hərəkətləri qəti şəkildə pisləməyə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq 

Ermənistandan öz qoşunlarını Azərbaycan ərazilərindən çıxarmağı tələb etməyə çağırış edib. 
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Milix Yevdayev: “Dünyanın ən multikultural və tolerant ölkəsində yaşamağımızla fəxr 

edirik” 

 

[17:21] 13.10.2020 

 

“The Times of İsrail” saytında Bakı Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının rəhbəri Milix Yevdayevin 

“Dünyanın ən multikultural və tolerant ölkəsində yaşamağımızla fəxr edirik” adlı məqaləsi dərc 

edilib. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir. 

Müxtəlif millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin tarix boyu sülh və əmin-amanlıq 

şəraitində yaşadığı Azərbaycanda multikulturalizm əsrlərdən bəri alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilib. 

Bu məmləkətdə bütün xalqlar sülh, əmin-amanlıq şəraitində xoşbəxt yaşayır. Azərbaycanda heç vaxt 

dinlərarası, millətlərarası zəmində hər hansı mübahisələr, çəkişmələr, digər xoşagəlməz hallar olmamışdır. 

Nə üçün? Ona görə ki, ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, tolerantlıq yüksək mədəniyyətin 

təzahürüdür. Azərbaycanda əsrlər boyu tolerantlıq olub, var və olacaq. 

Biz dağ yəhudiləri də uzun əsrlərdir ki, bu torpaqda məskunlaşmışıq. Azərbaycan xalqı həmişə bizə 

dayaq olub və bir qalxana çevrilərək həmişə bizi bütün bəlalardan müdafiə edib. Azərbaycanı özünə doğma 

vətən bilən yəhudilər heç vaxt antisemitizmə və ayrı-seçkiliyə məruz qalmayıblar. Biz azərbaycanlılarla 

doğmalaşıb, qardaşlaşmışıq. Bu qardaşlığın rəmzidir ki, Azərbaycanda yaşamış və indi bütün dünyaya 

yayılmış dağ yəhudilərinin hər biri özünü hər vaxt, hər zaman azərbaycanlı sayır və Azərbaycanı öz Vətəni 

hesab edir. Onlar tarixən xalqlar arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin, etnik-dini tolerantlığın, 

multikultural mühitin hökm sürdüyü çoxmillətli cəmiyyətimizdə əmin-amanlıq şəraitində yaşayaraq dil və 

mədəniyyətlərini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini günümüzə qədər qoruyub saxlayıblar. 

Xüsusilə qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, Azərbaycanda tolerantlıq ənənələri Heydər Əliyevin 

ölkəmizdə rəhbərliyə gəlişindən sonra daha da möhkəmləndi. Bu mənada, Heydər Əliyev bir zirvə idi. 

Zirvənin əzəməti isə uzaqlaşdıqca aydın görünür. Ona görə illər ötdükcə Ulu Öndərin əzəmətini biz daha 

aydın görürük. Heydər Əliyev xalqımızın, məmləkətimizin arzuları ilə yaşayırdı. Bu gün isə Prezident 

İlham Əliyev Ulu Öndərin layiqli siyasi davamçısı olaraq, o arzuları həqiqətə çevirir. Təsadüfi deyil ki, 

Azərbaycanda müxtəlif xalqların, millətlərin və konfessiyaların mədəniyyətinin, tarixinin, adət-

ənənələrinin saxlanılması və qorunması ilə bağlı xüsusilə indiki dövrdə böyük işlər görülür. Bu məsələdə 

Prezident İlham Əliyevin və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban Əliyevanın xidmətləri misilsizdir. 

Məhz Prezident İlham Əliyevin dəstəyi sayəsində qısa müddətdə Bakıda bizim üçün yeni və daha 

geniş sinaqoq inşa edilərək 2011-ci ilin martında istifadəyə verildi. Dünyada analoqu olmayan haldır ki, 

əhalisinin 96 faizi müsəlman olan bir dövlət yəhudilərə sinaqoq tikib. İcmamızın fəaliyyəti üçün daim 

dövlət tərəfindən maliyyə yardım ayrılır. Buna dünyanın heç yerində rast gəlmək mümkün deyil. Bu 

ibadətgah Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudilərinə, ümumiyyətlə, bütün dünyaya yayılmış dağ yəhudilərinə 

möhtəşəm bir töhfədir. Həmin möhtəşəm töhfəyə görə Allah-Təalanın bizə verdiyi qismətdən istifadə 

edərək Prezidentə daim minnətdarlığımızı bildiririk. 

Hər şabat günü biz Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan Prezidentinə və onun ailəsinə dualarımızı 

Allahdan diləyirik. 

Yəhudilər Azərbaycanın bütün qələbələrinə sevinir və bundan qürur duyur, Azərbaycanı öz doğma 

vətəni hesab edirlər. Biz dünyanın ən multikultural və tolerant ölkəsində yaşamağımızla fəxr edirik. Biz 

Azərbaycanın bir parçasıyıq, bizi heç vaxt Azərbaycandan ayırmaq mümkün deyildir. Harada 

yaşamağımızdan, harada olmağımızdan asılı olmayaraq biz həmişə azərbaycanlıyıq. 

Azərbaycanın xoşbəxtliyi ondadır ki, onun Heydər Əliyev kimi Ulu Öndəri, İlham Əliyev kimi 

Prezidenti var. Heydər Əliyev Azərbaycan üçün böyük bir xəzinə qoyub. Prezident İlham Əliyev isə 

xalqımıza göstərdiyi fövqəlbəşər xidmətlərlə bu xəzinəni daha da zənginləşdirir. Azərbaycanın Prezidenti 

öz fəaliyyətində millətimizə, bu məmləkətdə yaşayan bütün xalqlara arxalanır. Çünki həm Azərbaycanın, 

həm də hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidentidir. Cənab İlham Əliyev əlçatmaz yox, əlçatan bir 

Prezidentdir. Biz bunu daim görür və hiss edirik. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistandan Azərbaycan torpaqlarından 

çıxmağı tələb etməlidir 

 

[17:15] 13.10.2020 

 

İsveçin Xarici İşlər naziri Ann Linde Türkiyəyə səfər edib. Ankarada ikitərəfli və nümayəndə 

heyətlərinin iştirakı ilə görüşlərdən sonra Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və İsveçin 

Xarici İşlər naziri Ann Linde birgə mətbuat konfransı keçiriblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, nazirlər gündəlikdə duran məsələlər, Ermənistanın Azərbaycan 

hücumları nəticəsində yaranmış hərbi gərginliklə bağlı fikirlərini bildiriblər. 

Mövlud Çavuşoğlu deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət atəşkəs çağırışı etməkdən başqa, Ermənistana 

Azərbaycan torpaqlarından çıxmağı tələb edərsə, o zaman onun həqiqətən də problemi həll etmək 

arzusunda olduğunu görə bilərik. 

Ukrayna və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü məsələsində çağırışların dəqiq olduğunu, Azərbaycana 

gəldikdə isə bu məsələyə ikili standartla yanaşıldığını bildirən, BMT Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in 

qərarlarının icrasının vacibliyini xatırladan nazir Mövlud Çavuşoğlu bildirib: “Ukrayna və Gürcüstanın 

ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu olanda ATƏT də daxil olmaqla hamımız deyirik ki, Rusiya və başqa 

qüvvələr oradan geri çəkilsin. Bunlar Ukrayna və Gürcüstanın torpaqlarıdır. Amma eyni çağırışı Qarabağla 

bağlı etmirik”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 
AZƏRTAC 
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Azərbaycan tarix yazır: yolumuz Qarabağadır 

 

[16:19] 13.10.2020 

 

Azərbaycan Prezidenti və Azərbaycan Ordusu 30 ilə yaxın davam edən status-kvonu 10 

gündə dəyişdi 

 

... 30 il əvvəl Qarabağdan bələkdə gəlmiş körpə oğlanlar bu gün Qarabağa əldə silah, müzəffər 

Ordunun xilaskar əsgəri kimi qayıdır. 

... Bir ana 30 ildir yanında gəzdirdiyi boğçasını açır, titrəyən barmaqları ilə oradan bir açar çıxarıb 

oğlanlarına uzadır: Qarabağdakı evimizin açarıdır. Gedin, qapımızı açın. 

... Kişilər ağlamaz deyirlər. Mənim yaxından tanıdığım 70 yaşlı məcburi köçkün Adil müəllim 

ömründə iki dəfə ağlayıb: 27 il əvvəl Cəbrayıldakı evini qoyub gələndə və 27 il sonra doğma yurdunun 

azad edilməsi xəbərini eşidəndə. Biri kədərdən doğan göz yaşları idi, o biri sevincdən doğan göz yaşlarıdır. 

Aşağıdakı qeydlərim bu duyğusal həyat epizodlarının, Prezident İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl 

xalqa növbəti tarixi müraciətinin, “Əl-Cəzirə”, “Euronyus”, “CNN International”, “Sky Nyus”, “Əl-

Ərəbiyə”, “TRT Haber”, “CNN Türk”, “Haber Qlobal”, “Rossiya–1”, Rusiyanın “Pervıy kanal” və digər 

telekanalların müxbirlərinin suallarına məntiqli, tutarlı arqumentlərə əsaslanan cavablarının və xalqın 

ürəyindən xəbər verən bəyanatlarının təsiri altında yazılıb. Yəqin, oxucu bəzən emosiyaya qapılmağımı da 

başa düşər və bunu bağışlayar. 

X X X 

Sentyabrın 27-dən, təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatı və 

Ordumuzun sürətli əks-hücuma keçməsi barədə xəbərlərin gəldiyi ilk gündən əlim klaviaturaya uzanır, 

içimdə yığılıb qalmış fikir və düşüncələri, şahidi olduğum hadisələri paylaşmaq ehtiyacı duyuram. Qüdrətli 

ordumuzun bu günədək qazandığı uğurlara əsasən hadisələrin inkişafının ehtimal edilən ssenarilərini 

proqnozlaşdırmaq bizim peşənin xüsusiyyətindən irəli gəlir. Amma mən bunları bir kənara qoyub 

oxuculara, ilk növbədə, qəlbimdə aşıb-daşan sevinc və qürur hisslərini, emosiyalarımı çatdırmaq istərdim. 

Bütün həyatını jurnalist peşəsinə həsr etmiş bir insan kimi, bəlkə də ilk dəfədir qeyri-adi vəziyyətlə 

üzləşmişəm: kompüterin qabağına keçib baş verənlər barədə düşüncələrimi yazmağa başlayandan bir-iki 

saat sonra əl saxlamalı oluram. Hadisələr o qədər sürətlə dəyişir, cəbhədən o qədər qaynar xəbərlər alırıq, 

Teleqram kanallarının səsləri o qədər çox eşidilir ki, monitordakı sətirlər, bütöv abzaslar bir-iki saatdan 

sonra “köhnəlir” və hər şeyi təzədən başlamaq lazım gəlir. Bu, qırx beş illik jurnalist təcrübəmdə bəlkə də 

heç vaxt qarşılaşmadığım fenomendir. 

Qeyri-adi günlər yaşayırıq. Azərbaycan xalqı öz Prezidentinin rəhbərliyi, rəşadətli Ordusunun 

iştirakı ilə şanlı tarix yazmaqdadır. Bu günlərin hər saatı, hər dəqiqəsi bir dastandır. 

Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev münaqişənin sülh yolu ilə 

həllindən başqa yol yoxdur deyənlərin cavabını verdi: Var başqa yol, - dedi və dediyini etdi. Uzun illərdir 

status-kvonun qəbuledilməzliyini deyənlərə, amma heç bir iş görməyib işğalçının başına sığal çəkənlərə 

göstərdi ki, məsələni necə həll etmək olar. Ali Baş Komandanın əmri ilə döyüşə atılan müzəffər Ordumuz 

30 ilə yaxın davam edən status-kvonu 10 günün içərisində dəyişdi. İndi nə status-kvo var, nə də təmas xətti. 

Bunu xalqımızın iradəsi ilə Ali Baş Komandan, Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında etdi. 

Əks-hücum əməliyyatlarının başladığı ilk gündən “atəşi dayandırın, danışıqlara başlayın” deyən 

supergüclərin, fövqəldövlətlərin aramsız təzyiqlərinə mərd-mərdanə sinə gərən Prezidentimiz nəyi necə və 

nə vaxt etmək lazım gəldiyini bilir. Bu, Qarabağ uğrunda döyüşlərin gedişində bir daha təsdiqləndi. Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev təkbaşına bir ordunun işini gördü: həm savaş meydanında, həm diplomatiya və 

siyasi platformalarda. Bir vaxt “Qarabağ Ermənistandır” deyən, Şuşada ədəbazcasına rəqs edərək acıq 

verən, bizi təhqir edən paşinyanlara öz yerini göstərdi. Paşinyanı - bu riyakar, avantürist, siyasətdən uzaq 

küçə adamını rəzil duruma saldı. Onu yalvarmağa məcbur etdi: indi çıxıb desin, “Qarabağ Ermənistandır, 

görək necə deyir”. 

Sorosun pulları ilə hakimiyyətə yiyələnən Paşinyan erməni xalqını da özü kimi rəzil etdi, yerə 

vurdu, alçaltdı. 

İlham Heydər oğlu öz qətiyyəti, cəsarətli və müdrik qərarları ilə dünyanın gözündə bir daha 

yüksəldi, özü ilə bərabər xalqımızın şərəfini, ləyaqətini də göylərə qaldırdı. 
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Milli maraqlarımızın müdafiəsində sonadək dayanan Prezidentimizin olması bizim böyük 

xoşbəxtliyimizdir, Qarabağın xilasının qarantıdır. Xalqımız öz Prezidentinə inanır. Bu inama arxalanan, 

nəyi necə və nə vaxt etmək lazım gəldiyini yaxşı bilən İlham Əliyev Ermənistana son şans verdi və sözünü 

dedi: Çıxın bizim torpaqlardan, çıxın, öhdəlik götürün, danışıqların formatına qayıdın. Biz nə desək o 

olacaq və onlara şans veririk ki, torpaqlarımızdan sülh yolu ilə çıxsınlar, rədd olub getsinlər. Biz nə yolla 

olursa-olsun, bu torpaqlara qayıdacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. 

Son hadisələr düşmənə də, bütün dünyaya da göstərdi ki, bu şərəfli, namuslu xalqın heysiyyəti ilə 

oynamaq, onu təhqir etmək olmaz. Azərbaycanın Prezidenti, Azərbaycan xalqı bunu paşinyanlara bağışlaya 

bilməzdi və bağışlamadı. 

Bu gün öz Liderinin ətrafında yumruq kimi birləşən, misli görünməmiş həmrəylik nümayiş etdirən 

Azərbaycan xalqı doğma torpağı uğrunda ölüm-dirim savaşına qalxıb. Bu taleyüklü məqamda 10 milyon 

qəlb bir ürək kimi vurur. Bu, sözün əsl mənasında, Vətən müharibəsidir. Azərbaycan əsgəri öz canı-qanı 

bahasına düşməni Vətən torpaqlarından qovub çıxarır. Düşmən mərmisinin evini başına uçurduğu Ana, 

oğlu şəhid olmuş Ana başını dik tutaraq deyir: Təki Vətən yaşasın! 

Adi hallarda sağlam düşüncəli heç bir insan müharibə istəməzdi. Lakin sülhsevər Azərbaycan xalqı 

bu müharibəyə işğalçılıq siyasətindən əl çəkməyən Ermənistan rəhbərliyi, beynəlxalq daşnak ideoloji 

mərkəzləri tərəfindən zorla cəlb olunub, buna məcbur edilib. Bizi buna dünyanın biganəliyi, beynəlxalq 

təşkilatların, Minsk qrupu adlandırılan vasitəçilərin ötür-ötür oyunu vadar edib. Otuz ildir ki, təcavüzkarla 

təcavüzə məruz qalan eyni tutulur, dünya 30 ildir ki, bu ədalətsizliyi, yurdu yağmalanmış bir milyon 

azərbaycanlının ağrı-acısını soyuqqanlılıqla seyr edir. “Bəsdir, yetər” deyib ayağa qalxan xalqın bu savaşı 

tarixi ədalətin bərpasına yönəlmiş döyüşdür, beynəlxalq hüququn ona verdiyi haqdır. 

Prezidentimiz beynəlxalq kürsülərdən, BMT tribunasından dönə-dönə bəyan edirdi ki, işğala son 

qoymaq, təcavüzkarı buna məcbur etmək lazımdır. Münaqişənin nizamlanmasına vasitəçilik edən Minsk 

qrupu fəaliyyət göstərdiyi ötən 26 ildə bir addım atdımı? Atmadı. Yığışdılar, danışdılar və dağılışdılar. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il əvvəl qəbul etdiyi dörd qətnamə bu gün də kağız üzərində qalır. 

Ermənistanın siyasi rəhbərliyinə küçədən gəlmiş birisi “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deməklə 

danışıqlar prosesinin üstündən xətt çəkdi. 

Qudurğan düşmənə “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” sözləri ilə cavab verən Prezidentimiz 

dünyaya səsləndi: Siz qarışmayın, öz taleyimizi özümüz həll edərik. 

“Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir” – görün bunu kim deyir: münaqişənin 

nizamlanması üçün vasitəçilik mandatı verilmiş Minsk qrupunun üç həmsədrindən biri olan Fransanın 

dövlət başçısı. Görünür, Makron ya tarixdən bixəbərdir, ya da Fransadakı erməni lobbisinin çaldığı havaya 

oynayır. Prezidentimiz ona da öz kəskin cavabını verdi, bu əcaib sözünə görə Azərbaycandan üzr istəməyə 

çağırdı. Makron kimiləri tək deyil. Müharibə Ermənistanda yox, Azərbaycan torpağında gedir. Yeri 

gəlmişkən, Rusiya Prezidenti müsahibələrinin birində bunu xüsusi vurğuladı: müharibə Ermənistanda 

getmir. 

Bu iki fərqli yanaşma fonunda üçüncü ölkələrdən olan, öz beyinlərini işlətmək əvəzinə ermənilərin 

uydurduğu “Azərbaycanın təcavüzü” barədə tezisi tez-tez təkrarlayan boşboğazlardan soruşmaq lazımdır: 

“Azərbaycanın Qarabağa təcavüzü” barədə danışmaq “Fransanın Marselə qarşı təcavüzü”, yaxud 

“Almaniyanın Bavariyaya hücumu” barədə cəfəngiyata bənzəmirmi?! 

X X X 

Münaqişə, müharibə və dünyanın buna yanaşması barədə bu müxtəsər düşüncələrdən sonra 

bilavasitə bağlı olduğum sahəyə qayıtmaq istərdim. Mənim üçün istinad nöqtəsi Azərbaycan Prezidentinin 

CNN-Türk telekanalına müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər oldu. Dövlətimizin başçısı uzun illərdir 

Azərbaycana qarşı aparılan qara təbliğatdan danışdı və bunun səbəblərini açıqladı. Xüsusən biz media 

işçiləri bunun bilavasitə şahidiyik. Aramsız qarayaxmalara, şər və böhtanlara tutarlı cavab veririk. 

Azərbaycan reallıqlarından, Qarabağ, Xocalı həqiqətlərindən bəhs edən materialları əməkdaşlıq etdiyimiz 

dünya KİV-lərində bütün mümkün vasitələrlə yaymağa çalışırıq. 

İndi, son hadisələr başlayan vaxtdan qara təbliğatın yeni dalğası baş qaldırıb. Bəzi ölkələrin bu işdə 

marağı olan dairələri, media orqanları Azərbaycanın imicini ləkələmək üçün olmazın yalanlar uydurur, 

informasiya məkanında münaqişə ilə bağlı yanlış rəy formalaşdırmağa aramsız cəhdlər edirlər. Prezidentin 

qeyd etdiyi kimi, bizə ünvanlanan bu ittihamlarla təkbaşına mübarizə apararaq müəyyən uğurlar əldə 

etmişik. Ancaq bizim də imkanlarımız məhduddur. Bir çox hallarda bizim səsimiz eşidilmir. Beynəlxalq 

media qurumları daha çox Ermənistanın tərəfini tutur, münaqişə ilə bağlı yalan məlumatlar yayırlar. Yaxşı 
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ki, bu çətin gündə qardaş Türkiyə, eləcə də onun bütün KİV-ləri bizim yanımızdadır, səslərini bizim 

səsimizə qataraq dünyaya Azərbaycanın ədalətli mübarizəsi ilə bağlı həqiqətləri çatdırırlar. 

Bu gün bir sıra KİV-lər Paşinyanın hərbi əməliyyatlarda guya Türkiyə F-16-larının, türk 

hərbçilərinin iştirakı barədə yalanlarını tirajlayır. Azərbaycan və Türkiyə qardaş ölkə, üstəlik yaxın 

qonşulardır. Ulu Öndərimiz bu qardaşlığı bir neçə sözlə belə ifadə edib: “Bir millət, iki dövlət”. Türkiyənin 

belə ağır gündə bizə dəstək verməsi tamamilə təbii və başa düşüləndir. Amma o da təkzibolunmaz 

həqiqətdir ki, biz öz torpaqlarımızı özümüz azad edirik. Azərbaycan Ordusu düşmənə istənilən cavabı 

verməyə qadirdir və verir. 

Ermənistana gəlincə, ona hər cür dəstək verən, silah ötürən çoxdur. Bu gün hamıdan artıq 

canfəşanlıq edən Fransanı götürək. Bəlkə ermənilər və fransızlar da “bir millət, iki dövlətdir”, bəlkə 

qonşudurlar? Parislə İrəvan bir-birindən 4500 kilometr aralıdadır, avtomobillə azı 50 saatlıq yoldur. 

Türkiyədən isə Azərbaycana əl uzatsan çatar. 

Bizim yaxınlığımız, türk qardaşlarımızın “Azərbaycan tək deyil” deməsi Ermənistanı həm 

qıcıqlandırır, həm də qorxuya salır. Türkiyə ordusu bu gün NATO-nun ən güclü iki ordusundan biridir. 

Türkiyə modern silahlar istehsal edir. Biz Türkiyədən də, başqa ölkələrdən – Rusiyadan, Ukraynadan, 

İsraildən də silahı pulla alırıq. İşğalçı Ermənistana isə silahı pulsuz verirlər. İqtisadiyyatı çökmüş, dilənçi 

vəziyyətinə düşmüş Ermənistanın silah almağa pulumu var? Prezidentimiz müsahibələrindən birində bu 

məqamı vurğulayaraq dedi: Bahalı silahlar Ermənistana pulsuz verilməsəydi, bu münaqişə çoxdan 

çözülərdi. 

Bu gün cəbhə xətti şərti termindir. Bu gün bütün Azərbaycan cəbhədir – bütün oğlu-qızı, cavanı-

yaşlısı ilə. Hərə öz sahəsində Vətən üçün, böyük Qələbəmiz naminə var qüvvə ilə çalışır. Bu taleyüklü 

anlarda jurnalist də bir əsgər, söz də bir silahdır. Ermənistan bizə qarşı həmişə olduğu kimi, bu dəfə də 

ikinci cəbhə - informasiya cəbhəsi açıb. Ermənipərəst media (belə media çox yerdə var – Fransada, 

Almaniyada, ABŞ-da, Rusiyada... Okeanın o tayında da, bu tayında da) olmazın yalanlar və böhtanlar 

tirajlayır, Azərbaycana iftiralar atır, gözgörəsi tərəfkeşlik edir. Həmişə belə olub. İndi isə xüsusi fəallıq və 

canfəşanlıq görürük. Qoy olsun, yalan ayaq tutsa da yeriməz. 

Bu günlər Azərbaycan mediası siyasi yönümündən və mövqeyindən asılı olmayaraq görünməmiş 

həmrəylik nümayiş etdirir, haqq işimizə hamılıqla informasiya dəstəyi verir. AZƏRTAC-a gəlincə, biz 

bütün mümkün vasitələrlə Azərbaycanın ədalətli savaşı barədə materialları dünya informasiya məkanına 

çıxarmağa çalışırıq. Agentliyimiz 35 ölkədən 44 agentliyi öz sıralarında birləşdirən Asiya və Sakit Okean 

Ölkələri İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının (OANA) vitse-prezidentidir, eləcə də Dünya Xəbər 

Agentlikləri Konqresində (NAWC) fəal təmsil olunur (yeri gəlmişkən, Bakı 2016-cı ildə hər iki mötəbər 

beynəlxalq təşkilatın forumlarına ev sahibliyi edib). Bizim tərəfdaşlarımız sırasında Çinin Sinxua, 

Rusiyanın TASS, Türkiyənin Anadolu, Cənubi Koreyanın Yonhap, Yaponiyanın Kyodo, Malayziyanın 

Bernama kimi informasiya nəhəngləri var. Tərəfdaş KİV-lərdən danışarkən, dünyanın müxtəlif guşələrində 

100 milyondan çox oxucusu olan ingilisdilli “Chine Daly” qəzetinin adını da xüsusi qeyd etmək istərdim. 

Cəbhə xəttində əməliyyatların aktiv fazasında bu və digər mötəbər informasiya 

agentlikləri AZƏRTAC-a istinadla çoxsaylı xəbərlər, foto və videolar yayımladı və yayımlamaqda davam 

edir. Bundan əlavə, xarici ölkələrdəki müxbir məntəqələrimizin xətti ilə yerli mətbuatda Ermənistan 

rejiminin uydurduğu yalanlara, böhtanlara cavab olan yazılar dərc edilir. Eyni zamanda, AZƏRTAC üzvü 

olduğu bütün beynəlxalq və regional media qurumlarının və tərəfdaş informasiya agentliklərinin 

rəhbərlərinə müraciət ünvanlayaraq, onları Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü və regionda baş verən 

hadisələri obyektiv, qərəzsiz işıqlandırmağa, haqqın və ədalətin tərəfində dayanmağa çağırıb. 

X X X 

Azərbaycan müharibə istəmirdi. Elə buna görə də ulu öndərimiz Heydər Əliyev də, Prezidentimiz 

İlham Əliyev də 30 ildir çalışırdılar ki, münaqişə danışıqlar yolu ilə, sülhlə çözülsün. Mən Ulu Öndərimizin 

tarixi səfərlərini əvvəldən sonadək işıqlandıran jurnalist kimi şəxsən şahidəm: Heydər Əliyev Qarabağ 

probleminin qan-qadasız, danışıqlar masası arxasında həll olunması üçün son dərəcə gərgin iş aparır, 

maksimum səylər göstərirdi. Bu, uzun söhbətin mövzusu olduğundan iki məqamı xatırlatmaqla 

kifayətlənməyə məcburam. 

Ki-Uest, 2001-ci il 3 aprel. Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi və dövlət katibi Kolin 

Panuelin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri tam yeni formatda danışıqlar apardılar. Ulu 

Öndərimiz bu görüşdə tarixi bəyanatla çıxış etdi, münaqişənin tənzimlənməsinə mane olan səbəbləri 

göstərdi, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini çatdırdı, həll yollarına dair öz mülahizələrini söylədi. Bəyanatdan 
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kiçik bir sitat gətirmək yerinə düşər: “Bu gün dünyada bir dövlətin başqa bir dövlətin ərazisini işğal etməsi, 

orada etnik təmizləmə aparması kimi ikinci bir hala rast gəlmək mümkün deyil. Təəssüf ki, dünya birliyi 

bu faciəni sükutla seyr edir... Rusiyanın, ABŞ-ın, Fransanın simasında ATƏT-in Minsk qrupunun 

rəhbərlərinə bəslədiyimiz ümidlər hələlik gözlənilən nəticəni vermir”. 

Heydər Əliyevin bu sərt bəyanatı, qətiyyətli mövqeyi və haqlı iradı müəyyən canlanma yaratdı. 

Xatırlayıram, Ulu Öndər Ki-Uestdən Vaşinqtona yollandı. ABŞ Prezidenti Corc Buşun burada 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə ayrı-ayrılıqda 

görüşləri oldu. ABŞ-ın yüksəkvəzifəli şəxslərinin Ağ evdə keçirilən brifinqdə bu görüş və danışıqların 

uğurundan necə ağızdolusu danışdıqları da yaxşı yadımdadır. Bundan bir ay sonra Ulu Öndərimiz Fransaya 

səfər etdi. 

Paris, 2001-ci il 5 mart. Yelisey sarayında Fransa Prezidenti Jak Şirakın iştirakı ilə Azərbaycan 

Prezidenti Heydər Əliyev və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan arasında növbəti danışıqlar oldu. Üç 

saatdan çox davam edən danışıqlardan sonra hər üç prezident birgə mətbuat konfransı keçirdi. Təfərrüata 

varmadan onu deməklə kifayətlənirəm ki, jurnalistlərin suallarını cavablandıran Fransa Prezidenti Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində mühüm irəliləyişin əsasının qoyulduğunu vurğulayaraq belə 

dedi: “Həqiqətən ümidvar olduğumu bildirmək istərdim ki, bu münaqişə cari ilin sonunadək həll ediləcək 

və onun qarşılıqlı surətdə məqbul həlli tapılacaq”. 

Həqiqətən də Ki-Uest və Paris danışıqları böyük ümidlər yaratmışdı. 2001-ci ilin yazında 

münaqişənin həllinə çox yaxınlaşılmışdı. Lakin sonradan sanki hansısa gözəgörünməz əl çarxı başqa səmtə 

yönəltdi. 

O vaxtdan az qala 20 il keçir. Corc Buş getdi, Barak Obama gəldi, Obama getdi, Donald Tramp 

gəldi. Jak Şirak getdi, Nikola Sarkozi gəldi, Sarkozi getdi, Fransua Olland gəldi, Olland getdi Emmanuel 

Makron gəldi. Münaqişə isə həll olunmamış qaldı... 

Prezident İlham Əliyevin də münaqişəni danışıqlar yolu ilə həllinə göstərdiyi aramsız səylərin 

şahidiyik. Müəyyən mərhələdə həll yolu tapılmış kimi görünürdü. Məsələn, tərəflərin razılaşdığı Madrid 

prinsipləri işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının mərhələli şəkildə qaytarılmasını nəzərdə tutur. Biz 

ümidlə bu prinsiplərin işə düşəcəyini gözləyirdik. Lakin Paşinyan gəldi və 30 il davam edən bütün 

danışıqların, eləcə də hər iki tərəf üçün məqbul olan Madrid prinsiplərinin üstündən xətt çəkərək dedi: biz 

Azərbaycana bir qarış da torpaq qaytarmayacağıq. Bunun ardınca Ermənistanın məlum hərbi təxribatları 

başlandı və Azərbaycanın silaha əl atmaqdan başqa yolu qalmadı. 

Yəqin heç kəs mübahisə etməz ki, indi planetimizdə yaşayan bütün insanların şahid olduqları 

hadisələr həqiqətən tarixi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın lideri, Azərbaycan xalqı tarix yazmaqda davam 

edir – Prezidentimiz öz qətiyyəti, müdrik siyasəti və sərkərdəliyi, xalqımız möhtəşəm birliyi və qələbə 

əzmi, əsgərimiz öz qanı-canı və silahı ilə yazır bu tarixi. Jurnalistlərimizin, reportyorlarımızın üzərinə isə 

bu həqiqət anlarını salnamələşdirmək borcu düşür. 

X X X 

Münaqişənin həllini bu qədər uzatmaqda hansı məqsədlər güdülürdü? Düşünürdülər ki, yaşlı nəsil 

dünyadan köçəcək, onları əvəz edən, bu yerləri heç vaxt görməyən yeni nəsil Qarabağı unudacaq, yaxud 

zaman Xocalını unutduracaq. Beləcə, hər şey öz-özünə sakitləşəcək. Əksinə, zaman onların bu 

düşüncələrində, hesablamalarında yanıldıqlarını göstərdi. 

Bu yerdə Çingiz Aytmatovun “Əsrə bərabər gün” romanı yada düşür. Heç bir imperiya, heç bir 

işğalçı, yadelli qüvvə nə qədər ağlagəlməz üsullara əl atsa belə, xalqları manqurtlaşdırmağa nail olmayıb. 

Yeni nəsil Qarabağ görməyib, olsun, axı Vətən, torpaq sevgisi insana gözlə keçmir. Bu, qan yaddaşıdır, 

tarixi yaddaşdır və onu heç bir vəchlə silmək olmaz. Qarabağı görməyən yeni nəsil Qarabağ naminə ölümə 

getməyə hazırdır və gedir. Qarabağ kəlməsi hətta məktəbyaşlı uşaqların dilinin əzbəridir. 

Yuxarıda bəhs etdiyimiz 30 illik mənzərə qəflətən (əslində həm də gözlənilən idi) dəyişdi. Özü də 

buna rəvac verən işğalçılar, status-kvonun dondurulmasında maraqlı olanların özləri oldu. Onlar hansısa 

başqa ölkələrdən “ev-eşiksiz qalmış yoxsul qohumlarını” gətirib Qarabağda məskunlaşdırmaq fikrinə 

düşdülər. Belə məlum oldu ki, vaxtilə qanuni sahibindən zorla aldıqları evi öz zövqlərinə uyğun təmir 

etmək, divarına “Bu mənzil bizimdir və nöqtə” sözləri yazılmış plakat asmaq istəyirlər. Bunun ardınca yeni 

müharibə bəyanatları səsləndirildi və Azərbaycana qarşı yeni hərbi təcavüzlər başladı... 

Görünür, qanuni ev sahiblərinin səbirlərinin tükənməz olmaması barədə çoxillik xəbərdarlıqların 

söz olaraq qalmayacağını heç kəs gözləmirdi. Səbri həqiqətən tükənən xalq “Bu ev bizimdir və nida işarəsi" 
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deyərək, tarixi ədaləti bərpa etmək üçün öz lideri başda olmaqla, hamılıqla mübarizəyə qalxdı. Görəsən, bu 

haqlı savaş işğalçının havadarlarını niyə belə əndişələndirir? 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəyanat və çıxışlarında, yerli və xarici KİV-lərə çoxsaylı 

müsahibələrində sözünü açıq və qəti şəkildə deyir – BMT-yə də, ATƏT-ə də, Minsk qrupuna da, 

paşinyanlara da. Deyir ki, biz daha 30 il gözləyə bilmərik, işğalçılar torpaqlarımızdan çəkilib getməlidir. 

Sentyabrın 27-də İlham Əliyevin xalqa müraciətindən sonra qəlbi inam, qürur və sevinclə dolu on 

minlərlə insan əllərində bayraq, dillərində ”Qarabağ” kəlməsi Bakı küçələrinə axışdı! Paytaxtda misli 

görünməmiş mənzərə yaşanırdı! Ali Baş Komandanından əmr alan Azərbaycan Ordusu üzərinə düşən 

missiyanı və döyüş tapşırığını layiqincə icra etməyə başladı. Qısa müddətdə bir sıra torpaqlarımızda 30 

ildən sonra üçrəngli bayrağımız yenidən dalğalanmağa başladı: Cəbrayıl şəhərində, Hadrut qəsəbəsində, 

Suqovuşanda, Talış kəndində və digər kəndlərimizdə. Bir cəbrayıllı kimi məndən ötrü bu, həm də şəxsi 

xoşbəxtlikdir, buna görə də Ali Baş Komandana, xilaskar Ordumuza, cəsur Azərbaycan əsgərinə 

minnətdaram! 

Yazımın əvvəlində dediyim kimi, otuz il əvvəl öz analarının qucağında, baba-nənələrinin 

çiyinlərində qarlı aşırımlardan, sıx meşələrdən keçərək gəlmiş körpələr bu gün əcdadlarının torpaqlarına 

tanklar üzərində qayıdırlar. Biz xoşbəxtik ki, bu Zəfər yürüşünün canlı şahidləriyik. 

X X X 

Müharibənin öz qanunları var. Ordu ordu ilə savaşar, əsgər əsgər ilə döyüşər - üz-üzə, mərd-

mərdanə. Kim güclüdürsə, o da qalib gələr. Döyüş meydanında məğlub olan Ermənistan bu qanunları da 

pozur, müharibə cinayətləri törədərək, şəhər və kəndlərimizi, dinc əhalini atəşə tutur. Düşmənin xain 

hücumları nəticəsində çox sayda mülki şəxs, o cümlədən uşaqlar, qadınlar həlak olub və yaralanıb, evlər, 

çoxmənzilli yaşayış binaları, obyektlər dağılıb. 

Oktyabrın 11-də atəşkəs razılaşmasının hələ mürəkkəbi qurumamış döyüş əməliyyatları zonasından 

80 kilometr aralıda yerləşən, ərazisində heç bir hərbi obyekt olmayan Gəncəyə - Azərbaycanın ikinci böyük 

şəhərinə ballistik raket zərbəsi endirildi. Beşi qadın olmaqla, 10 nəfər dinc sakin həlak oldu. Həmçinin 10-

u qadın, 9-u azyaşlı olmaqla 34 nəfər yaralandı. Ermənistanın bu ağır cinayətinə beynəlxalq birliyin, 

xüsusən Minsk qrupu həmsədrlərinin səssiz qalması ikili standartların, özgə dərdinə, başqasının faciəsinə 

laqeydliyinin daha bir təəssüf doğuran təzahürdür. 

Düşmənin bu təxribatları, xain hücumları xalqımızın iradəsini qıra bilmir və bilməyəcək. Əsrlər 

boyu başı min-bir müsibət çəkmiş, tarixə bir çox şanlı səhifələr yazmış Azərbaycan xalqının bu gün bir 

arzusu var – düşmən tapdağı altındakı torpaqlarını azad etmək. 

Qeydlərimi Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın hər 

bir azərbaycanlının qəlbində əks-səda verən duyğusal sözləri, duaları ilə tamamlamaq istərdim: Ulu Tanrı 

Azərbaycan xalqına onun müqəddəs mübarizəsində yar olsun! Qoy Uca Tanrı hər bir azərbaycanlıya 

müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

 

Aslan Aslanov 

AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri, OANA-nın vitse-prezidenti 

 
AZƏRTAC 
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XİN: Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı növbəti hücum gərginliyin artırılması üçün 

həyata keçirilən dağıdıcı siyasətin növbəti təzahürüdür 

 

[16:15] 13.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti departamenti Ermənistan xarici 

işlər nazirinin Moskvadakı brifinq zamanı verdiyi açıqlamanı şərh edib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti departamentindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 

Ermənistanın xarici işlər naziri Zohrab Mnatsakanyanın Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri çərçivəsində 

verdiyi açıqlamada ənənəvi olaraq həqiqətə uyğun olmayan bir sıra məqamlar əksini tapır. Bu məqamlar 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında vəziyyəti yanlış təqdim etmək və beləliklə, 

beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq məqsədini güdür. 

Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan XİN-i xatırladır ki, Ermənistanın hazırkı siyasi-hərbi 

rəhbərliyi son 2 ildə münaqişə ətrafında vəziyyəti gərginləşdirmək üçün məqsədyönlü şəkildə addımlar atır. 

Bu addımlar danışıqlar prosesinə ciddi xələl gətirən və onu çıxılmaz vəziyyətə salan təxribat xarakterli 

bəyanatlardan və digər tədbirlərdən ibarətdir. Onların arasında Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzünün qanunsuz nəticələrini və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin davamlı 

hərbi işğalını möhkəmləndirmək üçün çoxsaylı praktik addımlar yer alır. Bunun ən bariz nümunələri 

“Qarabağ Ermənistandır, nöqtə” ifadəsi, “yeni ərazilər üçün yeni müharibə” hərbi konsepsiyası, 2020-ci 

ilin iyul ayında Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində hərbi təxribat, işğal olunmuş 

ərazilərdə Livan ermənilərinin məskunlaşdırılması fəaliyyətidir. 

Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı növbəti hücum 

gərginliyin artırılması üçün həyata keçirilən dağıdıcı siyasətin növbəti təzahürüdür. Suveren dövlət olaraq 

Azərbaycan Respublikası BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən, özünümüdafiə hüququ 

çərçivəsində müvafiq addımlar atıb. Nəticədə bir sıra Azərbaycan əraziləri Ermənistanın işğalından azad 

edilib. Təəssüf ki, erməni tərəfi ənənəvi olaraq terror taktikasına əl ataraq münaqişə zonasından uzaq 

məsafədə yerləşən məntəqələr və insanlar də daxil olmaqla, Azərbaycanın dinc əhalisini və mülki 

infrastrukturunu intensiv atəşə tutur. Sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi 

nəticəsində 42 azərbaycanlı mülki şəxs həlak olub və 206 nəfər yaralanıb, 1479 ev, 66 çoxmənzilli yaşayış 

binası və 241 infrastruktur obyekti dağıdılıb. 

Xoşməramlı niyyətini nümayiş etdirən Azərbaycan tərəfi Rusiya Federasiyasının müraciətlərinə 

müsbət reaksiya göstərdi, 3 nazirin Moskva görüşünə qatıldı və orada konstruktiv şəkildə danışıqlar apardı. 

Azərbaycan tərəfi iclasda razılaşdırılmış humanitar atəşkəsə sadiqliyini elan etdi və silahlı qüvvələrinə 

müvafiq təlimat verdi. 

Lakin Ermənistan tərəfi çox fərqli bir yol seçdi. Onun silahlı qüvvələri Azərbaycanın Tərtər rayonu, 

Suqovuşan ərazisi yaxınlığında erməni hərbçilərinin cəsədlərini toplayan Azərbaycan həkim qrupuna 

minaatandan atəş açdı. Nəticədə Azərbaycan bir tibb işçisi ağır yaralandı. Bundan əlavə, oktyabrın 11-i 

gecə saat 2-də Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə ballistik raket 

atdı. Raket çoxmərtəbəli yaşayış binasını yerlə-yeksan etdi, 10 mülki şəxs həyatını itirdi və uşaqlar da daxil 

olmaqla çox sayda xəsarət alanlar oldu. 

Ermənistanın Moskva görüşündən sonrakı diplomatik hərəkətləri də göz qarşısındadır. Moskva 

görüşünün yekun bəyanatı mövcud danışıqlar formatına sadiqliyi bir daha təsdiqləyir və təməl prinsiplər 

əsasında mahiyyət üzrə danışıqların başlanılmasını ehtiva edir. Azərbaycan tərəfi ən qısa zamanda 

danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bəyan etdi. Ermənistan tərəfi öz növbəsində dərhal Moskva 

görüşünün bəyanatını birtərəfli və qeyri-dəqiq təfsir edən, öz müqəddəratını təyinetmə və Ermənistanın 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaratdığı qanunsuz rejimin tanınması şüarlarını əks etdirən 

bəyanatlar verməyə başladı. 

Azərbaycan tərəfi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinin, ATƏT-in qərarlarının, eləcə də Moskva görüşünün bəyanatının müddəalarını pozduğu 

üçün bu cür yanaşmanı tamamilə qeyri-konstruktiv hesab edir. 

 

AZƏRTAC 
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İsrailli ekspert: Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Gəncə şəhərinin atəşə tutulması Cenevrə 

Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır 
 
[13:22] 13.10.2020  
 
Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən Moskvada əldə edilmiş razılaşmaya baxmayaraq, 

Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqla oktyabrın 11-nə keçən gecə Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri 
olan Gəncəni ballistik raketlərlə atəşə tutub, nəticədə bir yaşayış binası uçub, dinc əhali arasında ölənlər 
var. 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Gəncə şəhərinin atəşə tutulması Cenevrə Konvensiyasının 
kobud şəkildə pozulmasıdır. Həmin Konvensiyaya görə, dinc əhalinin həyatını təhlükəyə məruz qoyan hər 
hansı hərbi əməliyyatlar aparmaq və döyüş əməliyyatları zamanı mülki əhaliyə hərbi zərbələr endirmək 
qadağandır. 

Beynəlxalq münasibətlər sahəsində israilli ekspert, İsraildəki “Cəmiyyət üçün beynəlxalq 
layihələr” adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Arye Qut bu fikirləri Gəncədə çoxmənzilli evə raket 
zərbəsi endirilməsi faktı barədə AZƏRTAC-a müsahibəsində söyləyib. 

İsrailli ekspert deyib: “Hamımız yaxşı bilirik ki, Ermənistan tərəfi humanitar atəşkəs rejimi 
müəyyən edilməsi üçün yalvarırdı və Moskvanın vasitəçiliyi ilə belə bir rejim müəyyən edildi. Lakin bu 
razılaşma qüvvəyə minəndən sonra terrorçu dövlət olan Ermənistan son dərəcə təhlükəli silahlardan, 
“Toçka-U” operativ-taktiki raket kompleksindən istifadə etməklə qədim Gəncənin əhalisi sıx yaşayan 
bölgələrini şiddətli raket atəşinə tutub”. 

Arye Qutun sözlərinə görə, Cenevrə Konvensiyasının qəbul edildiyi və imzalandığı 1949-cu ildən 
etibarən dünyanın bütün sivil ölkələri mülki əhalini təhlükəyə məruz qoymamaq barədə öhdəlik götürüblər. 
Arye Qut deyib: “Gecə vaxtı, mülki əhali öz evlərində yatdığı saatlarda onlara qəddar, qeyri-insani və 
vəhşicəsinə hücum edilməsi terrorizmin qəddar formasından başqa bir şey deyil. Bu əməl dünyanın bütün 
sivil ölkələri tərəfindən pislənilməli, bu amansız hücumun arxasında dayananların hamısı məhkəməyə cəlb 
edilməlidir”. 

İsrailli ekspertin fikrincə, Ermənistanın kriminal rejiminin bütün bu qeyri-insani hərəkətləri bir 
daha göstərir ki, Azərbaycanın suveren ərazisinin işğaldan yalnız hərbi yolla azad edilməsi strateji 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Arye Qut yazır: “Təəccüblü deyil ki, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr, Avropa Şurasının 
Parlament Assambleyası, Avropa Şurası və ABŞ Dövlət Departamenti bu ciddi böhranın siyasi və dinc 
yolla həllində əsla iştirak etmirlər. Yerevanın həyasız və ağlasığmaz geosiyasi davranışı nəzərə alınsa, 
Avropa gələcəkdə Azərbaycanın iri şəhərlərinin və həssas mülki obyektlərinin terror aktları və raket atəşləri 
üçün hədəf seçilməsi ilə üzləşəcək. Ermənistan tərəfindən hücumlar nəticəsində Azərbaycanda günahsız 
insanların qətlə yetirilməsinə beynəlxalq birliyin laqeydliyi şəraitində Ermənistan tərəfindən terror 
təhlükəsinin qarşısını almağın, Avropada və Qafqazda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin yeganə yolu 
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin erməni işğalına qarşı ardıcıl və sərt tədbirləridir”. 

İsrailli ekspertin fikrincə, Ermənistan rəhbərliyində, nəhayət, başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanla 
ultimatumlar, təhqirlər və şantaj dilində danışmaq olmaz və bu mümkün deyil. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti istər ölkə daxilində, istərsə də xüsusən xaricdə 
heç kəslə bu tonda ünsiyyəti özünə rəva görməyib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib: “Lakin Paşinyan bizə 7 ultimatum təqdim edəndə, o, 
azərbaycanlıların hisslərini təhqir edəndə buna görə cəzalandırılmalı idi və biz bunu etdik. Qoy o, Putinə 
təşəkkür etsin ki, Rusiya növbəti dəfə Ermənistanı xilas etməyə gəldi”. 

Paşinyanın Azərbaycanla bu cür həyasızcasına və utanmadan danışması az imiş kimi, onun 
Qarabağdakı nümayəndəsi – terrorçu Araik Arutyunyan bəyan edib ki, Azərbaycanı hücum silahları ilə 
təchiz edən İsrailin hakimiyyət orqanları Qarabağda “soyqırımı”na görə məsuliyyət daşıyır. 

Arutyunyan deyib: “2016-cı il Aprel döyüşləri dövründə İsrailin hakimiyyət orqanları yaxşı 
bilirdilər ki, oradan Azərbaycana göndərilən silahlardan müdafiə məqsədləri üçün deyil, hücum məqsədləri 
üçün istifadə edilir. Ona görə bu cür bəyanatlar - insanları məsxərəyə qoymaqdır. Əlbəttə, onlar bunu bilir 
və silah göndərməkdə davam edirlər. Bu “soyqırımı”na görə İsrailin hakimiyyət orqanları da məsuliyyət 
daşıyırlar. İsrail rəhbərliyinin bu cür addımları sübut edir ki, dünyada pul qazanmaq xatirinə insani və ilahi 
dəyərlər ayaqlanır”. 

Ən gülməli və eyni zamanda faciəli məqam budur ki, görün kim kimi terrorçuluqda və 
soyqırımında ittiham edir? İkinci Dünya müharibəsi dövründə Krımın, Sevastopolun, Feodosiyanın yəhudi 
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əhalisinin məhv edilməsində iştirak etmiş, Hitlerin real əlaltısı olmuş faşist və antisemit Qaregin Njdeyə 
dörd il bundan əvvəl Yerevanın mərkəzində 6 metr hündürlüyündə heykəl qoyanlar indi yəhudi xalqını 
soyqırımında və faşizmdə ittiham edirlər? Qarabağda “soyqırımı”na görə onlar bizi - yəhudiləri təqsirkar 
adlandırırlar? 

Bu insanların vicdanı yoxdur. 1992-ci ilin fevral ayında onlar Xocalı şəhərində soyqırım aktı 
törətdilər, bir gecədə şəhərin dinc azərbaycanlı əhalisini tamamilə məhv etdilər. O dəhşətli fevral gecəsində 
Xocalıda qəddarcasına törədilmiş bütün cinayətlər sənədlərdə və videomateriallarda, o vaxt Azərbaycanın 
bu şəhərində olmuş şahidlərin, xarici jurnalistlərin və ekspertlərin ifadələrində əks olunmuş real 
hadisələrdir. Xocalı sakinlərinin yeganə “təqsiri” onların azərbaycanlı olması idi. 

Ermənistanın keçmiş prezidenti, Xocalıda soyqırımı aktını təşkil etmiş və onun həyata 
keçirilməsində şəxsən iştirak etmiş Serj Sarkisyan xəcalət belə çəkmədən, 1992-ci ilin dəhşətli fevral 
gecəsində baş vermiş hadisələr barədə həqiqəti söyləyib. 

Beynəlxalq münasibətlər sahəsində israilli ekspert, İsraildəki “Cəmiyyət üçün beynəlxalq 
layihələr” adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Arye Qut Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncədə 
çoxmənzilli evə raket zərbəsi endirilməsi faktı ilə bağlı şərhinin sonunda deyib: Serj Sarkisyanın 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar britaniyalı jurnalist Tomas de Vaala 
müsahibəsi jurnalistin “Qara bağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh ilə müharibə arasında” adlı kitabına daxil 
edilib. Xocalı faciəsi barədə sualın cavabında Sarkisyan deyib: “Xocalı hadisələrinə qədər azərbaycanlılar 
düşünürdülər ki, biz onlarla zarafat edirik. Onlar hesab edirdilər ki, erməni xalqı mülki əhaliyə əl qaldıra 
bilməz. Biz bu stereotipi aradan qaldıra bildik və bu hadisələr baş verdi”. 

 
AZƏRTAC  
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Otto Hauzer: Azərbaycanda heç bir müsəlman ölkəsi ilə müqayisə olunmayacaq səviyyədə dini 
tolerantlıq mövcuddur 

 
[13:16] 13.10.2020  
 
Almaniyanın “Ludwigsburger Kreiszeitung” qəzetində Azərbaycanın bu ölkənin Ştutqart 

şəhərindəki fəxri konsulu O.Hauzerin “Din heç bir yol oynamamalıdır” sərlövhəli müsahibəsi dərc olunub. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibədə Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı və ətraf 

rayonları Azərbaycana qaytaracağı təqdirdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə tezliklə son qoyula biləcəyi qeyd 
olunur. Bildirilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində Ermənistandan Azərbaycan 
torpaqlarının qanunsuz hərbi işğalına son qoymaq, eləcə də ermənilər tərəfindən deportasiya olunmuş yüz 
minlərlə azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz evlərinə qayıtmalarına imkan yaratmaq tələb olunur. 
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağa dəfələrlə muxtariyyət təklif edib. Dünya 
ictimaiyyəti, o cümlədən Almaniya işğal olunmuş əraziləri Azərbaycanın suveren ərazisi kimi tanıyır. 

O.Hauzer diqqətə çatdırıb ki, 1918-ci ildə Cənubi Qafqazda 3 respublika təsis olunub və o vaxt 
Dağlıq Qarabağ Ermənistanın deyil, Yelizavetpol quberniyasının (indiki Gəncə) tərkibində olub. BMT, 
onun üzvləri, eləcə də Almaniya Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla Sovet Azərbaycanının sərhədlərini 
tanıyıb. Münaqişə yalnız Dağlıq Qarabağla bağlı deyil. Belə ki, Ermənistan, Dağlıq Qarabağın inzibati 
ərazisinə daxil olmayan 7 ətraf rayonu da işğal altında saxlayır. 

Fəxri konsul bildirir ki, ermənilər köçürülmədən və “soyqırımı”dan qorxmamalıdırlar. Çünki 
onlar 1992-ci ildə 1 milyondan çox azərbaycanlını yurd-yuvalarından didərgin salıb, Xocalıda 600-dən çox 
mülki şəxsi qətlə yetiriblər. 

Hazırkı müharibədə Azərbaycan tərəfində guya muzdluların və türk əsgərlərinin vuruşması ilə 
bağlı məsələyə münasibət bildirən O.Hauzer deyib ki, bununla bağlı heç bir fakt mövcud deyil. Ermənilər 
Azərbaycanla sərhəddən çox uzaqda yerləşən Gəncə şəhərində mülki əhaliyə qarşı kasetli bombalardan 
istifadə ediblər və bu, Cenevrə Konvensiyasına ziddir. 

Müsəlman Azərbaycan ilə xristian Ermənistanın müqayisə olunmasının tamamilə səhv təəssürat 
yaratdığını qeyd edən fəxri konsul deyib: “Azərbaycanda heç bir digər müsəlman ölkə ilə müqayisə 
olunmayacaq səviyyədə dini tolerantlıq mövcuddur. Azərbaycanda pravoslav və katolik xristianlar, o 
cümlədən yəhudilər sülh şəraitində yaşayırlar. Hökumət dini icmaları maliyyələşdirir və onlara ibadət 
etmək üçün hər cür şərait yaradıb. Bu xüsusda, belə bir nəticənin çıxarılması tamamilə səhvdir”. 

 
Vüqar Seyidov,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 
 

AZƏRTAC  
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Azərbaycan əsgəri yeni tarix yazır 
 
[13:15] 13.10.2020  
 
Azərbaycan əsgəri yeni tarix yazır. Şəkli təqdim olunan igidimiz əsgər Hünər Məmmədovdur. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, adı kimi özü də hünər və 

rəşadət örnəyi olan igid əsgərimiz torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə 
silahdaşları Elvin Mədətov və Rüfət Əsədullayevin köməyi ilə düşmənin 7 tankını, 1 PDM-ni, silah-sursat 
dolu 1 avtomobil texnikasını və 2 müşahidə məntəqəsini məhv edib. 

Düşmənə layiqli cavablar verən igid döyüşçülərimizə eşq olsun! 
 

AZƏRTAC  
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 42 nəfər həlak 
olub, 206 nəfər xəsarət alıb 

 
[12:36] 13.10.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 

27-dən oktyabrın 13-ü saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 
nəticəsində mülki şəxslərdən 42 nəfər həlak olub, 206 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistanın 
ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1479 ev, 66 çoxmənzilli yaşayış binası və 241 
mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 
çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 
onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 
pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 
uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 
AZƏRTAC  
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General Yadullah Cavani: Ermənistan Dağlıq Qarabağı geri qaytarmalıdır 
 
[12:30] 13.10.2020  
 
BMT Dağlıq Qarabağın azad edilməsi üçün 4 qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrdə göstərilir ki, 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycana məxsusdur. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İran İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusu (Sepah) 

komandanının siyasi məsələlər üzrə müavini general Yadullah Cavani deyib. 
O bildirib ki, BMT-nin qətnamələrində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistan 

tərəfindən işğal edildiyi göstərilib. Odur ki, Ermənistan bu əraziləri geri qaytarmalıdır. Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycan müsəlmanlarına məxsus torpaqlardır. 

General. Y. Cavani onu da diqqətə çatdırıb ki, İran bu münaqişənin sülh yolu və beynəlxalq 
qanunlar çərçivəsində həllinə tərəfdardır. 

 
Rabil Kətanov,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 
 

AZƏRTAC  
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “Haber Türk” televiziya kanalına müsahibə verib 
 
[12:00] 13.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 13-də 

Türkiyənin “Haber Türk” televiziya kanalına müsahibə verib. Oktyabrın 14-də həmin televiziya kanalında 

dövlətimizin başçısının müsahibəsi yayımlanıb. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ilə birlikdəyik. Cənab Prezident, bir yandan 

cəbhədə, bir yandan diplomatiyada sıx qrafikiniz var. “Haber Türk”ə vaxt ayırdığınız üçün Sizə çox 

təşəkkür edirəm. 

- Sağ olun. 

- Cənab Prezident, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Moskvada 11 saat yarım davam edən 

bir görüş keçirildi. Ancaq bu görüşdən sonra Ermənistan xüsusi qəddarlıqla Gəncə şəhərini atəşə 

tutmağa, mülki şəxsləri hədəfə almağa başladı. Burada diqqət çəkən məqam Ermənistanın öz 

ərazisindən Azərbaycanı hədəfə almasıdır. Ermənistan diplomatiya sahəsində belə bir görüş 

keçirilərkən bu cür hücuma niyə ehtiyac hiss etdi? Dünya ictimaiyyətindən bu məsələdə istədiyiniz 

dəstəyi gördünüzmü, Sizə gələn mesajlar oldumu? 

- Ermənistanın bu çirkin siyasəti anlaşılandır. Çünki onlar hər zaman döyüş meydanında 

məğlubiyyətə uğrayanda belə çirkin əməllərə əl atırlar. Mülki şəxslərə, əliyalın insanlara qarşı qəddarlıq 

göstərmək onlar üçün adi bir şeydir. Azərbaycan xalqı bunu Xocalı soyqırımının timsalında görmüşdür. Bu 

dəfə də bütün cəbhəboyu Azərbaycan Ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək bir neçə şəhər və kəndimizi 

işğaldan azad etmişdir və işğaldan azadetmə əməliyyatımız uğurla davam edir. Bu gün səhər mənə verilən 

məlumata görə, Azərbaycan Ordusu bu istiqamətdə daha böyük uğurlara imza atdı. Bu məsələ ilə bağlı 

lazım olan vaxtda açıqlama veriləcək. 

Ermənistanın bu xain hücumunun səbəbi odur ki, onlar bu münaqişənin coğrafiyasını 

genişləndirmək, üzv olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını münaqişəyə cəlb etmək 

istəyirlər. Məhz buna görə Ermənistan ərazisindən Azərbaycan torpaqlarını, mülki şəxsləri atəşə tuturlar və 

bizi cavab atəşinə təhrik edirlər. Fəqət mən demişdim ki, bizim qisasımız döyüş meydanında olacaq. Biz 

heç zaman mülki şəxslərə qarşı heç bir addım atmırıq və bizim bütün hədəflərimiz hərbi hədəflərdir. 

Əməliyyatın ilk günlərindən bütün hərbi hədəflər bir daha nəzərdən keçirildi və bizim dəqiq, sərrast 

atışlarımız bu hədəfləri məhv etdi. Erməni ordusuna çox böyük zərər vuruldu, 200-dən çox tank, 2 “S-300” 

hava hücumuna qarşı qurğu, bir çox başqa texnika məhv edildi, 33 tank və digər texnika qənimət kimi 

götürüldü. 

Bu, Ermənistanın növbəti terror aktıdır. Ancaq bu terror aktı Azərbaycan xalqının iradəsini qıra 

bilməz. Biz düşmənə qarşı daha böyük əzmlə, iradə ilə vuruşacağıq, daha əzmlə, iradə ilə öz torpaqlarımızı 

azad edəcəyik və Azərbaycan bayrağını işğal edilmiş bütün torpaqlarda qaldıracağıq. 

O ki qaldı, beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq ictimaiyyətin buna reaksiyasına, Türkiyə hər 

zaman olduğu kimi, bizi bir daha bu məsələ ilə bağlı açıq və birmənalı dəstəklədi. Əziz qardaşım Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanın açıqlamaları, digər yüksək səviyyəli vəzifəlilərin açıqlamaları bir daha qardaşlıq 

mövqeyinin təzahürü idi. Pakistan və onun Baş Naziri çox böyük həmrəylik göstərərək çox müsbət 

açıqlama vermişdir, digər ölkələr də vermişdir. Ancaq deyə bilmərəm ki, bu, dünya miqyasında geniş vüsət 

almışdır. Halbuki hər kəs üçün bu, gün kimi aydındır. Atəşkəs rejimi haqqında açıqlama verilir, ondan bir 

gün keçməmiş belə namərd hücum təşkil edilir. Bu, bir daha onu göstərir ki, atəşkəsi kim istəmir. 

Mən demişdim, bizim hədəfimiz, bizim məqsədimiz işğal edilmiş bütün torpaqlara Azərbaycan 

vətəndaşlarını qaytarmaqdır. Bildirmişdim, atəşkəs imkan verəcək ki, bu məsələ artıq hərbi müstəvidən 

siyasi müstəviyə, diplomatik müstəviyə keçsin. Bu məsələ diplomatik müstəvidə danışıqlar masası 

arxasında həll olunsun və Ermənistan hələ də işğal altında olan digər torpaqlardan çəkilsin, Azərbaycan 

vətəndaşları oraya qayıtsın və sülh yaransın. Ancaq görünür ki, Ermənistanın planları tam başqa imiş. Onlar 

hesab edirmişlər ki, bu atəşkəsdən istifadə edərək, bunu istismar edərək öz hərbi məğlubiyyətlərini bir qədər 

azalda bilərlər, vaxt qazana bilərlər, yeni qüvvələr səfərbər edə bilərlər və beləliklə, Azərbaycana qarşı 

hücumları davam etdirə bilərlər. Amma onlar yanıldılar. Mən demişdim ki, əgər Ermənistan müsbət 

davranış göstərməsə peşman olacaq və haqlı idim. 

- Cənab Prezident, Sizin Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan xarici işlər 

naziri 11 saat yarım davam edən bir görüş keçirdilər. Siz, bu görüş davam edərkən açıqlama 
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verdiniz, bir şərtiniz var idi, bizə bir təqvim versinlər. Yəni, Ermənistanın Qarabağdan çəkilməsi 

üçün bir təqvim verilsin. Moskvadakı görüşdə bir təqvim, ya da Qarabağın gələcəyinə dair 

Moskvanın ortaya qoyduğu bir layihə, bir plan oldumu? 

- Xeyr, təqvim verilmədi, biz də çox israr etmədik. Çünki Moskva anlaşmasında, açıqlamasında 

bizi qane edən, bizim maraqlarımıza cavab verən maddələr bizi təmin etdi. Onu da bildirməliyəm ki, 

Moskva müzakirələrinin uzun çəkməsinin səbəbi o idi ki, bizim üçün məqbul olmayan bəzi maddələr o 

açıqlamaya salınmalı idi. Bizim bundan xəbərimiz yox idi. Bizim Xarici İşlər nazirimiz Moskvaya gələndə 

və artıq müzakirə masasına əyləşəndə hər iki nazirə təkliflər verildi. Təbii ki, mənimlə əlaqə saxlanıldı və 

biz müntəzəm olaraq əlaqədə idik. Mən bizim şərtlərimizi demişdim və o şərtlərdən kənarda hər hansı bir 

razılaşma mümkün deyildi. 

Ona görə biz vəziyyəti nəzərə alaraq, təqvimlə əlaqədar mövqeyimizi bir qədər yumşaltdıq. Ancaq 

bu, o demək deyil ki, bu təqvim olmayacaq, bu, olacaq. Ancaq nə zaman? Artıq müzakirə prosesi 

çərçivəsində. O açıqlamada göstərildi ki, müzakirələr baza prinsipləri, yəni Madrid prinsipləri əsasında 

bərpa edilir ki, o da işğal altındakı torpaqlarımızın Azərbaycana qaytarılmasını təsbit edir. Eyni zamanda, 

danışıqlar formatı dəyişməz olaraq qalır. Yəni, danışıqlar Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılacaq. 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın hər hansı bir nümayəndəsinin bu danışıqlarda iştirakı 

müzakirə mövzusu deyil. Bunlar bizi qane etdi. Bizim təxminimiz ondan ibarət idi ki, artıq dərhal danışıqlar 

başlasın və təqvim məhz bu danışıqlar çərçivəsində bizə təqdim edilsin. Bu təqvim bizi qane etməlidir. 

Yəni, bu, çox uzunmüddətli proses ola bilməz. Biz otuz il gözləmişik. Artıq Azərbaycan xalqının səbri 

tükənibdir. Əgər danışıqlar bərpa edilərsə, əminəm ki, bu təqvim bizə veriləcək. Ancaq Ermənistanın bu 

anlaşmanı, bu açıqlamanı pozması göstərir ki, onların niyyəti, sadəcə olaraq, vaxt qazanmaq və 

Azərbaycana öz hücumunu davam etdirməkdir. 

- Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı Ermənistanın cəhdləri var. 

Ermənistan Fransada, Rusiyada, hətta erməni diasporunun güclü olduğu digər ölkələrdə siyasi 

təzyiq formalaşdırmağa çalışır. Qarabağın işğaldan azad edilməsi məsələsində Siz qətiyyətlisiniz. 

Qarabağ işğaldan azad edildikdən sonra Sizin necə bir modeliniz var? Bir muxtar bölgə, müstəqil 

bir struktur, necə bir proses olacaq Qarabağla bağlı? 

- Birincisi, onu deməliyəm ki, Ermənistanın hazırda göstərdiyi cəhdlər yersizdir və onların özləri 

üçün zərərlidir. Çünki birinci növbədə heç bir ölkə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan və beynəlxalq hüquq 

baxımından Azərbaycana mənsub olan Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək, onu tanımayacaq. Belə 

olan halda bu cəhdlər səmərəsiz qalacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınıb. 

Baxın, Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr, onlar bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Avropa İttifaqı 

ilə bizim “Tərəfdaşlıq prioritetləri” adlı sənəd paraflanmışdır. Orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, 

suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına dəstək göstərilir. Yəni, mən inanmıram ki, hər hansı bir 

ölkə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısın. Çünki bundan heç bir saat keçməmiş bu ölkə ilə biz bütün 

diplomatik əlaqələrimizi kəsərik. Bu, mütləqdir. Ona görə Ermənistanın bu cəhdləri, sadəcə olaraq, daxilə, 

yəni, öz ictimaiyyətinə hesablanıb ki, sanki bunlar da hər hansı bir diplomatik fəaliyyətdədirlər. 

O ki qaldı, sülhdən sonrakı dönəmə, bizim mövqeyimizdə hər hansi bir dəyişiklik yoxdur. Bizim 

mövqeyimiz həm tarixi ədalətə, beynəlxalq hüquqa və dünyada mövcud olan müsbət təcrübəyə əsaslanır. 

Yəni, birinci mərhələdə işğal olunmuş rayonlardan erməni silahlı qüvvələri çıxarılır. Prinsip etibarilə bu 

məsələ artıq Minsk qrupu çərçivəsində təsbit edilib, - beş rayon, ondan sonra iki rayon, ondan sonra Dağlıq 

Qarabağın özündən, Şuşadan, Xankəndidən, - orada bir çox kəndlərdə azərbaycanlılar yaşayıb, - 

Azərbaycan vətəndaşları oraya qayıdır və Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə əlaqədar müzakirələr davam edir. 

Ancaq yeni bir şəraitdə, yeni bir iqlim çərçivəsində. Artıq biz sülhə daha da yaxınlaşacağıq. Ona görə orada 

yaşayan ermənilərlə əlaqədar bizim mövqeyimizdə dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. 

Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, ilk növbədə, Bakı şəhərində minlərlə erməni yaşayır və onlar bizim 

vətəndaşımızdır. Bizim ölkəmizdə bir çox millətlər yaşayır və bu, ölkəmizin gücünü artırır. Ona görə 

Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər narahat olmasınlar. Biz onların canını o kriminal xunta rejimindən 

qurtarandan sonra onlar daha yaxşı yaşayacaq, daha güvənli, daha təhlükəsiz şəraitdə yaşayacaq və onların 

rifahı daha da artacaq. Çünki orada indi səfalət hökm sürür. Biz oraya sərmayə də yatırarıq, biz orada sosial 

proqramlar da icra edərik, iş yerlərinin yaradılması ilə əlaqədar proqramlarımız olacaqdır. Bütün bunlar 

orada yaşayan ermənilər və oraya qayıdacaq azərbaycanlılar üçün yeni bir mərhələ olacaq. Bizim 

mövqeyimiz bundan ibarətdir. Ermənistanın mövqeyi isə azərbaycanlıları oradan qovmaq, etnik təmizləmə 

aparmaq, Azərbaycanın tarixi-dini abidələrini yerlə-yeksan etmək və ondan sonra elan etmək ki, bu, qədim 
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Ermənistan torpağıdır. Halbuki ermənilər oraya çar Rusiyası tərəfindən XIX əsrin əvvəlində köçürülüb. Bu, 

tarixdir. Bu tarixi biz bilirik. Ona görə bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Azərbaycan xalqı bu mövqeyi 

bilir və bunu dəstəkləyir. 

- Cənab Prezident, bu fikirlərinizdən başa düşdüyüm qədər, Siz, təkcə əməliyyatı deyil, 

əməliyyat sonrasını da izah etdiniz, mərhələ-mərhələ konsepsiyasından bəhs etdiniz. Ancaq bilirik 

ki, münaqişə dövründə çox böyük kədər yaşandı, Qarabağda 30 min Azərbaycan türkü həlak oldu, 

şəhid oldu. Yenidən o coğrafiyada xalqlar birlikdə yaşaya biləcəkmi? Yaxud, ermənilər və 

Azərbaycan türkləri ayrı-ayrı rayonlarda yaşayacaqlar? Necə bir planlaşdırma olacaq? 

- Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı çox xeyirxah xalqdır. Məhz ona görə Azərbaycanda onlarla digər 

xalqların nümayəndələri yaşayırlar, sülh, ləyaqət içində yaşayırlar. Odur ki, mən tam əminəm, ermənilər və 

azərbaycanlılar o bölgələrdə bir yerdə yaşaya bilərlər. Necə ki, bu gün Azərbaycanın digər yerlərində, necə 

ki, məsələn Gürcüstanda. Gürcüstanda 300 mindən çox azərbaycanlı və təqribən 200 minə yaxın erməni 

əhali var. Bəzi kəndlərdə onlar bir yerdə yaşayırlar, bir kənddə. Onların arasında hər hansı bir problem 

yoxdur. Onlar normal qonşu kimi yaşayırlar, Rusiyada da, Ukraynada da, digər ölkələrdə də. Niyə də bunu 

burada edə bilmərik? 

Mən hesab edirəm ki, biz buna hazır olmalıyıq. Biz xalqlarımızı buna hazırlamalıyıq. Mənim bu 

gün sizə dediyim sözlər Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul edilir və dəstəklənir. Bu, eyni zamanda, bu gün 

Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə də mənim müraciətimdir. Onlar bilsinlər ki, Azərbaycan xalqı 

onların düşməni deyil. Sadəcə olaraq, Azərbaycan xalqı öz dədə-baba torpaqlarında yaşamaq istəyir. Buna 

Azərbaycan xalqının haqqı var. Onlar da yaşasınlar, biz də yaşayaq. Amma bizi qovsunlar, onlar yaşasınlar, 

bu, ədalətli deyil. Biz buna heç vaxt razı ola bilmərik. 

Əlbəttə ki, hər bir müharibə sülh ilə nəticələnir. Ona görə, indi biz müharibədən sonrakı mərhələyə 

də baxmalıyıq. Əgər hər iki tərəfdə güclü siyasi iradə olarsa və beynəlxalq təşkilatlar bu məsələdə bizə 

kömək edərsə, hesab edirəm ki, buna nail olmaq mümkün olacaq. O qədər də asan olmayacaq. Ancaq biz 

çalışmalıyıq ki, buna nail olaq. 

- Cənab Prezident, hazırda Ermənistan Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutur. 

Azərbaycan isə əməliyyat zamanı yalnız hərbi obyektləri hədəfə alır, ancaq Qarabağ bölgəsindəki 

ərazilərdə əməliyyat həyata keçirir. Amma Ermənistan Gəncəni, Mingəçeviri, Bərdəni, mülki 

əhalinin yaşadığı digər yerləri hədəfə alır. Bundan məqsəd panika, xaos və qorxu yaratmaqdırmı? 

Siz hazırda Azərbaycan xalqının bu psixologiyasını necə görürsünüz? 

- Siz haqlısınız, məqsəd budur, panika yaratmaq, xaos yaratmaq, qorxu yaratmaq. Bu gün 

Azərbaycan tam başqa bir ölkədir. Bu gün yeni nəsil yetişib. Müstəqillik şəraitində yeni vətənpərvər, həm 

mənəvi, həm də fiziki cəhətdən güclü insanlar yetişibdir. Eyni zamanda, yaşlı nəsil də bu gün tam başqa bir 

dünyagörüşünə malikdir. Dövlətimizin güclü iradəsi var, güclü ordumuz var. Məhz buna görə bu xain 

hücumlar bizim iradəmizi qıra bilmədi. Erməni vəhşiliyindən ən çox zərər çəkən Tərtər şəhəridir. Tərtər 

şəhərinə minlərlə mərmi düşüb. Tərtər balaca bir şəhərdir, Gəncə kimi böyük şəhər deyil. Bu gün səhər 

mənə verilən məlumata görə, 100-dən çox mərmi səhər saat 7-dən indi saat 10-un yarısıdır, 2 saat yarım 

ərzində mindən çox mərmi Tərtər şəhərinə düşüb. Amma tərtərlilər bir dağ kimi, bir yumruq kimi 

dayanıblar, heç bir yerə getmirlər və deyirlər, öldü var, döndü yoxdur. Həmçinin Ağdamda da, Goranboyda 

da, Ağcabədidə də, cəbhə xəttinə yaxın olan bütün başqa bölgələrdə də belədir. Onlar düşmənlə üz-üzə 

yaşamağa öyrəşiblər. 2016-cı ildə, məşhur Aprel döyüşlərindən sonra mən erməni vəhşiliyindən zərər 

çəkmiş bölgələrə getdim və bir kənddə oldum. O kənddən erməni mövqelərinə məsafə 100-150 metr idi. 

Bizim hərbçilər mənə dedilər ki, oraya getməyin. Getməyin, ora təhlükəlidir. Dedim, orada bizim insanlar 

yaşayır, onlar üçün təhlükəli deyilmi? Onlar nə qədər cəsarətli, nə qədər qürurlu insanlardır ki, orada 

düşmənin atəşi altında yaşayır, qurur, övladlarını böyüdür. Azərbaycan xalqı, bax, bu xalqdır! 

Ona görə bu xain hücumlar bizi zərrə qədər də yolumuzdan döndərə bilməz. Ermənistanın digər bir 

məqsədi bizi dayandırmaqdır. Onlar zənn edirlər ki, bu xain zərbələr bizi dayandıracaq. Bizi heç kim 

dayandıra bilməz. Çünki biz haqq yolundayıq, bu yolu davam edirik və uğurla davam edirik. Bayrağımızı 

qaldırırıq, torpaqlarımızı azad edirik və sona qədər bu yolu gedəcəyik! 

- Cənab Prezident, Minsk qrupu ilə bağlı. Münaqişənin 30 ildir davam etməsinə baxmayaraq, 

bir həll yolu tapılmadı. Dünən bir media qurumuna müsahibənizdə formatın yenidən nəzərdən 

keçirilə biləcəyini, daha doğrusu, tərkibin dəyişə biləcəyini dediniz. Bu tərkib necə olmalıdır? 

Türkiyə masada rol almalıdırmı? Çünki səhər saatlarında Rusiyadan bir açıqlama gəldi, Türkiyənin 

o masada olması çox da arzu edilmir. Bu məsələyə necə baxırsınız? Bir də bununla bağlı daha bir 
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sual vermək istəyirəm. Cənab Prezident, Rusiya bu prosesdə Qarabağa sülhməramlılar göndərmək 

istəyərsə, Sizin buna münasibətiniz necə olar? Səhv etmirəmsə bir media qurumunda belə bir sual 

ilə qarşılaşmışdınız? 

- İlk növbədə, onu bildirməliyəm ki, sülhməramlıların bölgəyə göndərilməsi hər iki ölkənin - 

Ermənistanın və Azərbaycanın razılığı əsasında olmalıdır. Həmçinin sülhməramlıların göndərilməsi və 

sülhməramlıların tərkibi. Yəni orada kim olacaq, hansı ölkələr olacaq? Əgər hər hansı bir ölkə veto qoyarsa, 

təbii ki, bu, olmayacaq. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, hər kəs anlamalıdır bu gün sülhməramlıların 

göndərilməsi deyəndə Azərbaycan torpaqlarından, suveren Azərbaycan ərazisindən söhbət gedir. Bizim 

icazəmiz olmadan hər hansı ölkə sülhməramlılarını bizim torpağımıza göndərə bilməz. Bu, qanuna ziddir. 

Bu, beynəlxalq hüquqa ziddir. Bu, qəbuledilməzdir. 

Ona görə bizdə belə bir narahatlıq yoxdur. Belə səylər, belə istəklər ola bilər. Mən bunu istisna 

etmirəm. Ancaq bütün məsələlər masa üzərində olmalıdır. Onu da bildirməliyəm ki, müzakirə mövzusu 

olan baza prinsiplərində sülhməramlıların göndərilməsi ən son mərhələdə nəzərdə tutulur. Yəni, ilk 

növbədə, bayaq qeyd etdiyim məsələlər həll edilməlidir - torpaqların boşaldılması, məcburi köçkünlərin 

qaytarılması, sərhədlərin açılması, nəqliyyat və ticarət əlaqələrinin qurulması. Ondan sonra 

sülhməramlıların gətirilməsi də istisna deyil. Ancaq nəzərə alsaq ki, bu 30 illik müzakirə müddətində biz 

müsbət nəticəyə yaxınlaşmadıq və bu məsələ heç müzakirə də olunmayıb. Ona görə bu məsələ ilə bağlı hər 

hansı bir fərziyyə, istək ola bilər. Ancaq Azərbaycanın razılığı olmadan bu, mümkün deyil. 

O ki qaldı, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə əlaqədar məsələyə, mən artıq bir neçə dəfə demişəm ki, 

Minsk qrupu 1992-ci ildə yaradıldı. O zaman hansı əsaslar buna səbəb oldu biz bilmirik. O qrupda elə 

ölkələr var ki, heç bu bölgə ilə maraqlanmırlar. Heç bu bölgədə onların hər hansı maraqları da yoxdur, təsiri 

də yoxdur. Ona görə əgər bu münaqişənin həll edilməsini istəyirlərsə, - biz bunu istəyirik, - elə ölkələr 

olmalıdır ki, onlar real həyatda sülhün təmin olunmasına xidmət edə bilsinlər. 

Təbii ki, biz qardaş Türkiyəni bu prosesdə görürük. Biz bunu alqışlayırıq. Biz bilirik ki, Minsk 

qrupu ATƏT tərəfindən qurulmuşdur və ATƏT-in öz qaydaları var. O qrupun tərkibinin dəyişdirilməsinin 

yəqin ki, hüquqi prosedurları var. Biz o dərinliyə getmək istəmirik. Ona görə mən demişəm ki, de-yure, ya 

da de-fakto, fərq etməz. Əsas odur ki, Türkiyə bu masada olsun. Onsuz da var. Çünki əziz qardaşım, 

hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağ məsələsi ilə bağlı hörmətli Putinlə dəfələrlə görüşmüşdür, 

dəfələrlə danışmışdır. Artıq uzun illərdir, yəni, on ildən çoxdur ki, bu məsələ Türkiyə-Rusiya gündəliyində 

duran bir məsələdir. Mənim bundan xəbərim var. Həm Türkiyə Prezidenti, həm Rusiya Prezidenti bu haqda 

mənə demişdilər. Onsuz da Türkiyə var. İndi daha çox, daha böyük həcmdə, daha böyük miqyasda var. 

Bilirsiniz ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri cənab Mövlud Çavuşoğlu cənab Lavrovla, Türkiyənin 

Müdafiə naziri cənab Hulusi Akar cənab Şoyqu ilə telefonla danışırlar. Kim deyə bilər ki, Türkiyə prosesdə 

yoxdur. Türkiyə yoxdursa, nə üçün danışırsınız? Türkiyə var. Biz də əlimizdən gələni edəcəyik ki, bundan 

sonra da olsun. Çünki Türkiyənin burada iştirakı olmasa, bu məsələ həll edilə bilməz. Bunu hər kəs 

anlamalıdır. O ki qaldı, yenə də deyirəm, bu məsələnin formal tərəfinə, bu formal tərəf qala bilər, Minsk 

qrupu da qala bilər, onsuz da 30 il ərzində bir nəticə hasil etmədi. Ancaq bu məsələ nə qədər tez həll 

olunarsa, o qədər də tez Minsk qrupuna ehtiyac qalmayacaq. 

- Cənab Prezident, bir tərəfdən Ermənistanın baş naziri Paşinyan əməliyyatdan əvvəl Şuşada 

rəqs etdi, xalqını coşdurmağa çalışdı. Bir tərəfdən də müharibədə məğlub olduqca Türkiyəni ittiham 

etməyə başladı. Türkiyəni buraya əcnəbi döyüşçüləri gətirməkdə günahlandırdı. Eyni zamanda, 

beynəlxalq medianın da bu mövzuya çox yer ayırdığını gördük. Həmçinin Amerikadakı bir qəzetdə 

əcnəbi döyüşçülərin, Türkiyə təyyarələrinin Azərbaycanda olduğu xəbərləri yayımlandı. Siz 

Paşinyanın o rəqsini necə dəyərləndirirsiniz, bu gün hazırkı durum ortadadır. İkincisi, Türkiyənin 

mövqeyi və bu təyyarələr mövzusu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim. 

- Paşinyanın sərxoş vəziyyətdə rəqsi və digər təhqirləri, həqarəti Azərbaycan xalqını haqlı olaraq 

hiddətləndirdi. Biz onun bu hərəkətlərinin heyfini bu gün döyüş meydanında alırıq, əvəzini çıxırıq. 

Azərbaycan əsgəri döyüş meydanında göstərir ki, kim haqlıdır, kim haqsızdır. Biz gücümüzü, xalqımızın 

iradəsini döyüş meydanında göstəririk. Paşinyanın digər təxribatları da cavabsız qalmır və qalmayacaq. 

Azərbaycan xalqının ləyaqəti bərpa olunur. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır və qalmamalıdır. Bu gün azad 

etdiyimiz şəhərlər, kəndlər Paşinyana və onun kimlərə bizim ən gözəl cavabımızdır. O, artıq anladı ki, kim 

kimdir. Mən ona xəbərdarlıq etmişdim. Mən ona demişdim ki, bu yol sizi fəlakətə aparacaq. Mən demişdim 

ki, Azərbaycan xalqının ləyaqəti ilə oynamasın, diqqətli olsun, ehtiyatlı olsun. O zənn edirdi ki, dünya 

erməniliyi onu müdafiə edəcək, o zənn edirdi ki, böyük dövlətlər gəlib onun yerinə vuruşacaq, bu gün də 
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bunu istəyir. O, Rusiyanın Prezidenti hörmətli Vladimir Putinə bir gündə telefonla dəfələrlə zəng etmişdir. 

O, telefon zənglərinin bir hissəsi mətbuata verildi, bir hissəsi isə verilmədi. Bizdə məlumat var ki, bu son 

atəşkəsdən sonra da Paşinyan Putinə telefonla zəng etmişdir. Onun bu hərəkətləri, əlbəttə, göstərir ki, bu 

adam panikaya qapılıb, təşviş içindədir, özünü itirib. Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında düşmənə elə 

sarsıdıcı zərbələr endirir ki, artıq onlar qeyri-adekvat duruma düşüblər. Bu, məsələnin bir tərəfi. 

O ki qaldı, Türkiyənin burada iştirakı, yaxud da ki, hansısa xarici güclərin buraya gətirilməsi, bu, 

tamamilə yalandır. Türkiyə F-16-ları ilə əlaqədar məsələyə mən artıq münasibət bildirdim. Türkiyə F-16-

ları buradadır. Onlar təlim zamanı gəlmişdilər, təlimdən və erməni hücumlarından sonra burada qaldılar. 

Amma onlar yerdədir, havada deyil. Onlardan heç biri bu savaşda iştirak etməyib. Türkiyədən heç bir insan 

bu savaşda iştirak etmir. O ki qaldı, əcnəbi insanlara, o da yalandır. O, bizə atılan iftiradır, böhtandır. Bizə 

bir dənə də sübut gətirilmədi. Sadəcə olaraq, Fransadan və Rusiyadan belə açıqlamalar verildi, vəssalam. 

- Konkret sübut ortaya qoyuldumu? 

- Sübut, dəlil yoxdur. Heç bir açıqlama verilmir. Bizim kəşfiyyata heç bir məlumat verilmir. 

Mən sizə indi deyə bilərəm ki, kəşfiyyat orqanlarımız bizə böhtan atan ölkələrlə əlaqədə olublar, 

deyiblər ki, bizə dəlil, sübut verin. Vermirlər. Sözdür. İndi mətbuatda kim yazırsa yazsın, o bizi 

maraqlandırmır. Onsuz da Qərb mediası hər zaman Ermənistanın tərəfini tutub və bizə bundan əvvəlki 

dövrdə də hər zaman çox mənfi münasibət bəsləyib. Ona görə bu iftiralara biz öyrəşmişik. Ancaq rəsmi 

şəxslərin açıqlamaları qəbuledilməzdir. Ya bunu sübut et, ya da ki, öz sözlərini geri götür. Belə bir şey 

yoxdur. Buna ehtiyac yoxdur. Azərbaycan kifayət qədər güclü orduya malikdir ki, bu məsələləri özü həll 

etsin. 

Bir də ki, əcnəbi vətəndaşların iştirakına gəldikdə, baxsınlar Ermənistana, orada nə qədər əcnəbi 

terrorçular var. PKK-nın düşərgələri var orada. O cümlədən Dağlıq Qarabağda PKK-nın düşərgələri var. 

Biz bu bölgəni işğalçılardan təmizləyəndən sonra o düşərgələri də məhv edəcəyik. Nə qədər əcnəbi bu gün 

bizə qarşı bu döyüşlərdə iştirak edir. Orada öldürülən terrorçuların üzərindən Kanada pasportları, Livan 

pasportları çıxıb. Onlar erməni əsillidir, ya da ki, erməni əsilli deyil, bu, başqa məsələdir. Başqa ölkənin 

vətəndaşı gəlib bizə qarşı müharibə aparır. Bunlar muzdlulardır. 

Bir də deyirlər ki, Türkiyə Azərbaycana hərbi yardım edir. Bilirsiniz, Türkiyə bizim qardaşımızdır. 

Bizim qardaşlıq münasibətlərimiz artıq böyük sınaqlardan çıxıbdır. Biz Türkiyədən hərbi texnika alırıq, 

ancaq biz başqa ölkələrdən də alırıq. Biz Rusiyadan, İsraildən, Belarusdan, İrandan, Ukraynadan, Şərqi 

Avropa ölkələrindən, o cümlədən Türkiyədən alırıq. Türkiyənin indi inkişaf etmiş hərbi sənaye kompleksi 

var. Niyə almayaq? İndi baxın, Ermənistan nə edir? Biz pulla alırıq. Məndə tam siyahı var, o, sonra dərc 

ediləcək. Amma bir neçə məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu iki həftə ərzində Ermənistanın 200-

dən çox tankı məhv edildi, 33 tank qənimət götürüldü. Yəni, 233 erməni tankı bizdədir. Ondan sonra iki S-

300 qurğusu məhv edildi. Hər birinin qiymətini hər kəs bilir. Ondan sonra hava hücumundan müdafiə 

sistemləri – OSA-35 məhv edildi. TOR, KUB, KRUQ, karqo avtomaşınları, tank əleyhinə silahlar. Əgər 

hamısını hesablasan, ancaq məhv edilən və qənimət götürülən texnika 1-2 milyard dollar dəyərindədir. Sual 

olunur, kasıb Ermənistan, sən bu pulu haradan tapdın? Sən bunu pulla aldınmı? Xeyr. Sənə verdilər. Kim 

verdi, onu hər kəs bilir. Verirlər və davam edir. Tovuz bölgəsində toqquşmadan sonra, iyulun 16-da 

münaqişə dayandı, iyulun 17-dən başlayaraq hər gün karqo təyyarələri Ermənistana silah daşıdı. Baxın, 

Ermənistanın dövlət büdcəsində bu maddələr var? Yoxdur. Ermənistanın valyuta ehtiyatı 1,5 milyard 

dollardır. Vəssalam. Onun başqa pulu yoxdur. Xarici dövlət borcu təqribən 8 milyard dollardır. Yəni, bu 

ölkə iflasa uğrayıb. Haradandır bu qədər ancaq məhv edilmiş, hələ nə qədər məhv ediləcək texnika? Əgər 

müharibə davam edərsə, biz onların bütün ordusunu məhv edəcəyik, bütün ordusunu! Ona görə onlar 

müharibəni nə qədər tez dayandırsalar, o qədər də tankları, topları qoruya bilərlər. Hələ Ermənistan 

ərazisində nə qədər var. Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazası var, 5 min əsgər var orada. Türkiyənin 

Azərbaycanda hərbi bazası var? Yoxdur. Ermənistanın İranla və Türkiyə ilə sərhədini Rusiya sərhədçiləri 

mühafizə edir. Azərbaycan sərhədində Türkiyə sərhədçiləri var? Yoxdur. Ona görə bizi heç kim ittiham 

etməsin. Yoxsa biz, necə deyərlər, açarıq sandığı, tökərik pambığı, belə bir atalar sözü var. 

- Cənab Prezident, PKK-nın Qarabağda düşərgələrindən bəhs etdiniz. Düşərgələrin hansı 

bölgələrdə olduğu bəllidirmi? 

- Bizdə bu barədə kəşfiyyat məlumatı var. Bu barədə mən daha ətraflı açıqlama vermək istəmirəm. 

Daha çox dağlıq bölgəsindədir. Çünki işğal edilmiş torpaqların bir hissəsi dağlıq ərazidir, bir hissəsi isə 

düzənlikdir. Onlar daha çox meşələrdə və dağlıq ərazilərində yerləşiblər. Bu məsələ ilə bağlı biz dəfələrlə 

beynəlxalq təşkilatlarda öz sözümüzü demişik. Hətta mən əvvəlki vəzifəmdə olarkən, - deputat kimi Avropa 
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Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri idim, - orada da məsələ 

qaldırmışdım. Avropa deputatlarının diqqətini cəlb etmişdim bu işlərə ki, onlar Ermənistana sanksiya tətbiq 

etsinlər. Yəni, Ermənistan terrorçu ölkədir, terroru təşviq edən ölkədir. Ona görə belə kəşfiyyat məlumatları 

var. Eyni zamanda, Rusiyanın xarici kəşfiyyat idarəsinin açıqlamasında da bu, deyilmişdi. Amma nədənsə 

o açıqlama heç bir mətbuatda yer almadı. Həmin açıqlamada deyildi ki, Azərbaycanda əcnəbi adamlar 

vuruşur. Eyni açıqlamada Ermənistanın adı çəkilməsə də, PKK-nın da döyüşdüyü bildirilib. Aydındır ki, 

PKK Azərbaycanda ola bilməz. Amma niyə Qərb mətbuatında bu barədə bir kəlmə də yoxdur? Ört-basdır 

etmək istəyirlər, diqqətdən kənarda saxlamaq istəyirlər. Amma bütün bu torpaqlarda Azərbaycan bayrağı 

dalğalanandan sonra orada bir dənə də terrorçu sağ-salamat qala bilməz. 

- Cənab Prezident, indi enerji ilə bağlı təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunur. Ermənistan 

TANAP, ya da Türkiyəyə gedən boru xətlərini hədəfə alan hücumlar etdi. Bunun təhlükəsizliyini 

necə təmin edəcəksiniz? Avropada enerjiyə ehtiyac var, avropalı dostlar buna necə baxırlar? 

- Onlar bir qədər narahatdır. Amma biz təbii ki, bunu nəzərə alırıq. Çünki Ermənistandan hər şey 

gözləmək olar. Elə Tovuz bölgəsində iyul ayında baş vermiş toqquşmaların səbəblərindən biri də o idi. O 

boru xəttinə yaxınlaşmaq, ya da ki, onu nəzarət altına almaq. Məhz elə ona görə onlar bizim ərazimizə girib 

yeni torpaqlar işğal etmək istəyirdilər. Ancaq bunun acı nəticəsini yaşadılar. 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-

Ceyhan istismara veriləndən bu günə qədər boru xətlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı Azərbaycan ərazisində 

bir dənə də problem olmamışdır, bir dənə də, nə texniki problem, nə də ki, hansısa bir təxribat. Çünki 

Azərbaycan ərazisində bizim kifayət qədər inkişaf etmiş müdafiə sistemimiz var. Monitorinq aparılır, fiziki 

müdafiə və elektron vasitələrlə. Boru xəttinin yerin altında, dərində yerləşməsi təbii ki, bunu havadan da 

müəyyən dərəcədə mühafizə edir. Ancaq əgər Ermənistan bu çirkin planları, yəni, boru xətlərinin sıradan 

çıxarılması planlarını həyata keçirərsə, onlar üçün cavab çox ağır olacaq. Biz bu barədə artıq xəbərdarlıq 

etmişik. Hesab edirəm ki, gələn il TANAP-dan qaz alacaq Avropa ölkələri də onları xəbərdar etməlidir. 

Çünki TANAP təkcə bizim layihəmiz deyil. TANAP-ın başqa səhmdarları var, TAP-ın Avropa səhmdarları 

var. Bu, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyan bir layihədir. Ona görə hamımız 

maraqlı olmalıyıq ki, bu layihəyə hər hansı bir ziyan dəyməsin. 

- Cənab Prezidentim, daha bir sual vermək istəyirəm. İndi Paşinyan özünü itirib, təkcə özünü 

deyil, eyni zamanda, Ermənistan xalqını da təhlükəyə atıb. Ermənistanda yaşayan 3 milyon insan 

təhlükə altındadır. Avropadakı ermənilərdən, ya da oradakı iş adamlarından vasitəçi olan, deyən ki, 

erməni xalqının günahı yoxdur, bu, dəlidir, bununla bağlı bir telefon zəngi, danışmaq istəyən 

olubmu? 

- Xeyr, bununla bağlı bizə heç bir telefon zəngi olmamışdır, heç bir mesaj göndərilməmişdir. Ancaq 

bu, gözlənilən idi. Bilirsiniz, hər bir rəhbər, hər bir idarəçi təcrübəyə malik olmalıdır. Biliklər öz yerində, 

təcrübə, idarəetmə təcrübəsi. İndi bəzi ölkələrdə hakimiyyətə gəlmiş insanların heç bir təcrübəsi yoxdur. 

O, heç kiçik bir kolxoza da başçılıq etməmişdir. Heç kiçik bir firmaya, dükana da başçılıq etməmişdir. 

Onun tabeliyində bəlkə heç beş nəfər də olmayıb. Sən ölkəni necə idarə edə bilərsən? Ölkəni idarə etmək 

çətin məsələdir, xüsusilə bizim bölgəmizdə. Oturuşmuş Avropa ölkələrində bu, o qədər də çətin məsələ 

deyil. Çünki ölkələr var ki, heç bilmirlər onun başçısı kimdir. Heç insanları maraqlandırmır, onlar öz 

həyatını yaşayır, sistem oturuşub, hər şey artıq sistem altındadır. Amma bizim bölgəmizdə ölkəni idarə 

edən insandan çox şey asılıdır - insanların həyatı, təhlükəsizliyi, rifahı, beynəlxalq imici. Paşinyan küçədən 

gələn bir adamdır. Kim idi o? Heç kim. Bir yazar idi, heç yazar da deyil, bir qəzetin müxbiri idi. Küçədən 

gəldi rəhbər oldu. Nə etdi ondan sonra? Ermənistanı fəlakətə aparır. Baxın, Ermənistanda bu gün diktatura 

tam hökm sürür. İki keçmiş prezidentin hər birinə cinayət işi açıldı. Biri iki ilə yaxın həbsdə oturdu, sonra 

onu buraxdı, amma cinayət işi qalır. O birisinə də ölkə xaricinə çıxma qadağası qoyulub. Bu 

toqquşmalardan iki gün öncə əsas müxalifət partiyasının sədrini həbsə atdı. Ondan sonra Konstitusiya 

Məhkəməsini darmadağın etdi, qovdu. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrini şantaj etdi, həbslə hədələdi və 

zorla öz adamlarını oraya yerləşdirdi. Jurnalistləri, media nümayəndələrini həbslərdə çürüdür. Biri aclıq 

elan etdi və orada öldü. Beynəlxalq müstəvidə, ənənəvi müttəfiqlərlə problem yaşandı. Rusiya ilə, Belarus 

ilə, digər ənənəvi müttəfiqlərlə problem yaratdı. İndi Paşinyanın ən çox ümid bəslədiyi Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatıdır. Rusca buna ODKB deyirlər. ODKB-nin Nizamnaməsində yazılıb 

ki, əgər hər hansı bir ölkəyə xaricdən hücum olarsa digər ölkələr bunun gərək canını qurtarsın. Amma 

ODKB-nin baş katibi erməni idi, keçmiş rejimin adamı idi. Onu həbsə atdı. Yəni, o təşkilatı da təhqir etdi. 

Nə qədər belə şeylər etdi. Artıq hər kəs bilir ki, Paşinyan Sorosun bir məhsuludur. Bu, Soros tərəfindən 

idarə olunan bir adamdır. Postsovet məkanında baş vermiş çevrilişlər, “inqilablar” bir mənbədən 
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qaynaqlanır. Soros artıq ümumi bir anlayış oldu. Mən tək onu nəzərdə tutmuram. Budur, Paşinyanın da 

Sorosla şəklini internetdə axtarın. Durublar qol-qola, bədənləri də bir-birinə yapışıb. Çox eybəcər bir 

fotoşəkildir. Odur onun atası. Ona görə Soros onu idarə edir. Ermənistanda baş vermiş bu hadisələr Sorosun 

növbəti məğlubiyyətidir. 

2005-ci ildə onlar Azərbaycanda bunu etmək istədilər - narıncı inqilab. Amma mən durdum onların 

qabağında, əzdim onları, qovdum buradan, sonra Soros fondlarını da bağlatdım. Digər qeyri-hökumət 

təşkilatlarını da buradan rədd etdim. Dedim ki, biz özümüz bilərik. Gedin, başqa yerdə inqilab edin. Amma 

onlar Ermənistanda oturuşdu, qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə oraya pullar gətirildi, insanlar 

yetişdirildi. Bu gün Paşinyan komandasının 90 faizi Soros, “Transparency International”, “Amnesty 

International”, “Human Rights Watch” və bu kimi çirkin təşkilatların nümayəndələridir. Ona görə mən bu 

yaxınlarda rus kanallarının birinə müsahibə verəndə dedim ki, bu gün bizim məqsədimiz Paşinyana problem 

yaratmaq deyil. O, nə qədər çox qalsa, bizim üçün o qədər də yaxşıdır. Yəni, başa düşürsünüz nəyə görə. 

- Cənab Prezident, sonuncu sual. Əslində, planımda yox idi, amma bunu da soruşmaq 

istəyirəm. Bundan sonrası necə davam edəcək? Türkiyədən çox ciddi ictimai dəstək var, yəni, 

ictimaiyyət deyərkən, insanlar, hər kəs Sizin çıxışlarınızı izləyir və dəstək verir. Amma 15 gündür 

mən Azərbaycandayam, Bərdədə, Mingəçevirdə, Gəncədəyəm. İnsanların Sizə möhtəşəm dəstəyi var. 

Getdiyimiz hər yerdə evi dağılan insanlardan soruşuram, “Eybi yox, evim dağılsın, evim, 

avtomobilim yansın, vacib deyil, amma Qarabağ alınsın” deyirlər. Möhtəşəm bir dəstək var. Bunu 

hər bir insandan soruşduğumuz zaman görürük. Burada ən böyük dəstək də Sizə var. Müxalifətdən 

də var, iqtidardan da var. Bundan sonrakı proses necə davam edəcək? Necə bir proses gözləyirsiniz? 

Sizcə, bu proses nə qədər davam edər? Siz təcrübəli bir atanın oğlusunuz. Qafqazın və bu bölgənin 

ən təcrübəli siyasi xadimi Heydər Əliyevin oğlusunuz. Qarabağ, Türkiyə və bu bölgə ilə əlaqədar Sizə 

söylədiyi və yadınızda qalan bir cümlə, bir fikir varmı? 

- Bilirsiniz, evləri dağılmış insanların problemlərini biz həll edərik. Onlar heç narahat olmasınlar. 

Özü də qısa müddət ərzində. Yadımdadır, 2016-cı ilin aprel ayında Ermənistan bizə hücum edəndə bizdə 

təqribən 1000-dən çox ev dağılmışdı və mən o evlərin sahibləri ilə görüşlər əsnasında demişdim ki, narahat 

olmayın, biz bütün bu evləri bərpa edəcəyik. Ondan təqribən 8 ay sonra yenə onların yanına, Ağdam və 

digər cəbhəyanı bölgələrə getdim, evlərinin açarlarını onlara təqdim etdim. 

İlyarım əvvəl Şamaxı şəhərində zəlzələ oldu, minlərlə ev dağıldı. Getdim oraya dedim ki, narahat 

olmayın, bütün evlər bərpa ediləcək. Onu da etdik. Bir neçə ev qalıb, onları da bərpa edəcəyik. Bizdə 

təqribən 10 il bundan əvvəl daşqın oldu, böyük bir ərazi su altında qaldı. Təxminən 5 mindən çox ev uçub 

dağılmışdı. Hamısı dövlət tərəfindən bərpa edildi. Mənim yanaşmam belədir ki, əgər sənin 100 

kvadratmetrlik evin var idisə, sən 120-150 kvadratmetrlik ev alacaqsan. Əgər sənin evin daxma idisə, sən 

gözəl təmirli yeni ev alacaqsan. Ona görə mülkiyyətini, evlərini itirmiş insanlara yardım ediləcək. Ondan 

başqa, bizim kəndlərdə bir çoxları ev heyvanlarını da itirdilər. Bu, onlar üçün qazanc mənbəyidir. Mən artıq 

tapşırıq verdim, hesablamalar aparılır, kim nə qədər ev heyvanı itirib o da veriləcək. Biz bu məsələni mütləq 

həll edəcəyik və Azərbaycan xalqı da bilir ki, o hansısa sığorta şirkətinə gedib müraciət etməyəcək, onu 

get-gələ salmayacaqlar, hansısa məmur ona problem yaratmayacaq, çünki bu, mənim şəxsi nəzarətimdədir. 

Bunu hər kəs bilir və mənim tapşırıqlarımı yerinə yetirəcəklər. 

Bu hadisə Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu bir daha göstərir. Deyir ki, evim də 

batsın, malım da batsın, təki Qarabağ alınsın və biz hamımız bu amalla yaşayırıq, hamımız. Biz bu nisgili, 

bu həsrəti 30 ildir yaşayırıq, 30 il. Buna son qoyulmalı idi, yoxsa yox? Buna son qoyuruq və qoyacağıq. 

Ona görə bu məsələ ilə bağlı indiki mərhələdə yalnız irəli getməliyik. Biz Ermənistana şans verdik. 

Biz bu atəşkəsə razı olmaya da bilərdik. Deyərdik ki, biz razı deyilik. Kim bizi məcbur edə bilərdi?! Heç 

kim. Biz bunu etdik ki, bu tərəfdən də, o tərəfdən də insanlar ölməsinlər. Onlar da yazıqdırlar. Onları da 

qovurlar. İndi bizim Müdafiə Nazirliyi videokadrlar yayıb, zəncirlə bağlayırlar erməni əsgərlərini, zəncirlə, 

dəmirə bağlayırlar, bir-birinin ayağına bağlayırlar ki, qaçmasınlar. Neçə dənə belə meyit çıxdı. Dəhşətdir, 

bunlar adam deyil. Bir də son günlərdə erməni əsgərlərinin arxasınca cəza taborları gəlir. Əgər kimsə geri 

qaçarsa, o, orada vurulur, yəni, belə vəhşilik, belə faşizm. 

Biz bu nisgillə yaşadığımız üçün istəyirik ki, oraya qayıdaq, ancaq sülh yolu ilə. Ona görə 

Ermənistana şans verdik, atəşkəsi qoru, onu pozma, masa arxasına otur, bu məsələni həll et, torpaqlarımızı 

bizə ver. Sənin torpağın bizə lazım deyil. Bizim Ermənistan torpağında gözümüz yoxdur. Sizə də söylədim, 

oradakı ermənilər harada yaşayıblar, orada da yaşayacaqlar, bizim onlarla heç bir problemimiz yoxdur. 

Yəni, bu mərhələ üçün bizim siyasətimiz bundan ibarətdir sona qədər. 
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O ki qaldı, artıq müharibə başa çatandan sonra, əlbəttə ki, nəinki bölgə, dünya dəyişəcək. Artıq 

dəyişir. Hər kəs bizim gücümüzü gördü. Bizimlə hesablaşmaq səviyyəsi daha da artacaq. Onsuz da 

müəyyən regional məsələlərdə Azərbaycanın rolu çox önəmlidir, o daha da artacaq. Təbii ki, Türkiyə-

Azərbaycan birliyi daha da möhkəm olacaq. Bu da həm Türkiyə, həm Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət, 

önəm daşıyır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgəyə sabitlik, sülh gətirir. Çünki bizim niyyətimiz öz 

maraqlarımızı təmin etməkdir. 

Bu gün Türkiyə bölgədə və yeni coğrafiyada çox önəmli sabitləşdirici rol oynayır. Əziz qardaşım 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu toqquşmaların ilk saatlarında verdiyi dəstək sabitliyi qorudu. Bəziləri bəlkə 

bunu anlamırlar. Əgər o sözlər olmasaydı, əgər mənim qardaşım deməsəydi ki, Azərbaycan tək deyil, 

Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bəlkə də burada vəziyyət qarışardı. Bəlkə də başqa kimsə burada, necə 

deyərlər, bulanıq suda balıq tutmağa çalışacaqdı. Ona görə bundan sonra bu bölgədə biz yeni bir strateji 

mənzərə, strateji baxış yaratmalıyıq. Artıq bu barədə düşünməyə başlayırıq, ancaq hadisələri qabaqlamaq 

istəmirik. Qoy, bunu həll edək, bu iş bitsin, ərazi bütövlüyümüz bərpa edilsin, ondan sonra Azərbaycanın 

yeni dövrü başlanacaq, bölgənin yeni dövrü başlanacaq, güclər nisbəti dəyişəcək və hesab edirəm ki, 

Türkiyə və Azərbaycanın gücü daha da möhkəm olacaq. 

- Cənab Prezident, çox təşəkkür edirəm. Sıx iş rejimində, xüsusilə bir tərəfdən cəbhədən 

xəbərlər gəlir, bir tərəfdən diplomatik proseslər içərisindəsiniz. Amma təbii ki, Sizinlə söhbət 

edərkən, bu reportaj əsnasında gördüm ki, Siz, əslində, Ermənistan ictimaiyyətinin daxilində 

danışılanları da çox yaxşı izləyirsiniz. Bizə vaxt ayırdığınız üçün “Haber Türk” adından çox təşəkkür 

edirəm, cənab Prezident. 

- Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. 
 

AZƏRTAC  
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir 
 
[11:06] 13.10.2020  
 
Azərbaycan Ordusunun bölmələri heç bir atəş açmır və hücum həyata keçirmir. 
Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-a 

açıqlamasında deyib. 
V.Dərgahlı bildirib: Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir. 
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Milli Məclisin Sədri ilə Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının Sədri arasında telefon danışığı 

olub 

 

[10:51] 13.10.2020  

 

Oktyabrın 12-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova ilə Rusiya 

Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının Sədri Valentina Matviyenko arasında telefon danışığı 

olub. 

Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Sahibə Qafarova 

bölgədəki son gərginlik, xüsusilə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki şəxslərinin və 

infrastrukturunun məqsədli şəkildə hədəfə alınması barədə Federasiya Şurasının Sədrinə məlumat verib. 

Bildirilib ki, oktyabrın 11-də Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən raket atəşinə məruz qalıb və bu hücum nəticəsində 10 mülki şəxs həlak olub, o 

cümlədən aralarında azyaşlı uşaqlar da olmaqla, 30-dan çox vətəndaşımız yaralanıb. Vurğulanıb ki, 

Ermənistanın mülki əhalini və mülki obyektləri hədəfə alan bu hücumları müharibə cinayətidir, beynəlxalq 

hüququn, o cümlədən 1949-cu ildə qəbul olunmuş Cenevrə Konvensiyasının tələblərinin kobud şəkildə 

pozulması deməkdir. 

Oktyabrın 10-da Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər nazirlərinin Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 

Moskvada keçirilən görüşündə humanitar atəşkəs barədə razılaşma əldə olunmasından sonra da Ermənistan 

tərəfinin mülki şəxsləri və mülki obyektləri qəsdən atəşə tutması Federasiya Şurasının Sədrinin diqqətinə 

çatdırılıb. 

Milli Məclisin Sədri Ermənistanın Gəncə ilə yanaşı, sənaye infrastrukturunun və Cənubi Qafqazın 

ən böyük elektrik stansiyasının yerləşdiyi Mingəçevir şəhərini və digər yaşayış məntəqələrini də ağır 

artilleriya, həmçinin raket atəşinə tutduğunu qeyd edib. 

Sahibə Qafarova hazırda regionda yaranmış gərgin vəziyyətə görə tam məsuliyyətin Ermənistan 

siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərində olduğunu bildirib. 

Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının Sədri Valentina Matviyenko yaranmış 

vəziyyətdən narahatlığını bildirib və atəşkəsin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. 
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Düşmənin bütün cəbhəboyu fəaliyyətinin qarşısı alınıb 

 

[09:53] 13.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri yenidən 

qruplaşma və yerdəyişmə apararaq cəbhənin bəzi istiqamətlərində kiçik qruplarla Azərbaycan Ordusunun 

mövqelərinə basqın etməyə cəhd göstərib. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 12-dən 13-nə 

keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam və Füzuli- Hadrut istiqamətlərində ümumi vəziyyət gərgin olaraq 

qalıb. 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 3 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 1 ədəd “Tor-M2KM” 

ZRK, 1 ədəd ZSU-23-4 “Şilka” özüyeriyən zenit qurğusu, 2 ədəd PDM-2, 3 ədəd 2А36 “Qiasint-B” topu, 

1 ədəd KS-19 zenit topu, 1 ədəd D-20 haubitsa topu, 3 ədəd PUA, bir neçə avtomobil texnikası məhv edilib 

və sıradan çıxarılıb. 

Əldə olunan məlumata əsasən, döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci 

dağatıcı alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edilib, 1-ci motoatıcı alayın bir bölüyə 

qədər canlı qüvvəsi pusquya salınıb, hərəkətdə olan avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb. 

Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü motoatıcı alayın avtomobil texnikası kolonu və 

Ermənistanın Sisian yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal olunmuş ərazilərimizə doğru hərəkət edən 

könüllülərdən ibarət bir qrup atəş zərbəsi ilə məhv edilib. 

Müqaviməti qırılan düşmən bölmələrində kütləvi fərarilik halları müşahidə olunur. 

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat üstünlüyünü 

saxlayır. 
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Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının əraziləri atəşə tutulur 

 
[08:33] 13.10.2020  
 
Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər və 

Ağdam rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
 

AZƏRTAC  
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BERNAMA agentliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinə raket hücumu barədə 
növbəti xəbər yayıb 

 
[08:06] 13.10.2020  
 
Malayziyanın BERNAMA dövlət informasiya agentliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə 

şəhərində mülki əhaliyə və obyektlərə raket zərbələri endirməsinə dair növbəti məqalə dərc edib. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, agentlik ölkəmizin Malayziyadakı səfirliyinə istinad edərək, 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə kəskin mövqe ifadə edən 11 oktyabr tarixli 
bəyanatına geniş yer verib. Qeyd edilib ki, Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və 
Ermənistan Xarici İşlər nazirləri arasında əldə olunmuş humanitar atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, 
Ermənistanın silahlı qüvvələri həmin razılaşmanı kobud şəkildə pozub. 

Hücum zamanı mülki vətəndaşların həlak olduğu və yaralandığı bildirilib, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bundan əvvəl oktyabrın 4-də də Gəncəyə hücum etdiyi xatırladılıb. 

Xəbərin sonunda malayziyalı oxuculara Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
tarixi barədə qısa məlumat da verilib. Dağlıq Qarabağ regionunun və ətraf 7 rayonun beynəlxalq 
səviyyədə Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanındığı vurğulanıb. Həmçinin Malayziyanın münaqişənin 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri çərçivəsində sülh yolu ilə nizamlama cəhdlərinə 
dəstək verdiyi bildirilib. 

 
Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
 

AZƏRTAC 
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Tərtər rayonunun ərazisi atəşə tutulur 
 
[07:44] 13.10.2020  
 
Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri bu gün səhər 

saatlarından etibarən Tərtər rayonunun ərazisini yenidən atəşə tutur. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
 

AZƏRTAC 
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ANAMA tərəfindən 374 ədəd bombacıq partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilib 

 

[01:16] 13.10.2020  

 

Oktyabrın 12-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyinə (ANAMA) Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy, Tovuz, Tərtər rayonları, 

Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” 

xidməti-zəng mərkəzi sistemindən 25 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə 

mərkəzindən 2 müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 27 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağdam rayonunun Əfətli, Təzəkənd, Alıbəyli, İmamqulubəyli kəndləri, 

Ağcabədi rayonunun Rəncbərlər, Arazbar, Hacılar kəndləri, Hacıbəyov və Xan Şuşinski küçələri, Bərdə 

rayonunun Hacılı kəndi, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi, Füzuli rayonunun Qazaxlar, 

Şükürbəyli kəndləri və haramı düzü, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu və Aşağı Ağcakənd kəndləri, 

Tovuz rayonunun Aşağı Mülkülü kəndi, Tərtər şəhərinin F.Qulami, N.İsgəndərov, T.Hüseynov, R.Orucov, 

V.Həsənov və Ü.Hacıbəyli küçələrinə, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin 

əməkdaşları ilə birlikdə 25 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış 

əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 240 mm-lik M24F raketi, 1 ədəd 100 mm-lik top mərmisi (OF-

32), 1 ədəd 9M528 raketinin idarəetmə bloku, 24 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 374 ədəd bombacıq partlayış yolu ilə mərkəzi məhvetmə 

ərazisində zərərsizləşdirilib, Mina Təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 1276 

nəfər mülkü şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. 

 

AZƏRTAC 
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12 oktyabr 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənistan Avropanın enerji təchizatını təhlükəyə atır 

 

[22:34] 12.10.2020  

 

Azərbaycan ərazilərini işğal edən Ermənistan, təbii qaz və neft boru kəmərlərinin nəqliyyat xətləri 

üzərində yerləşən Tovuz bölgəsindən sonra Gəncə şəhərinə hücum etməsi ilə Avropanın enerji təchizatını 

təhlükəyə atır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropa İttifaqı 

Şurasının prezidenti Şarl Mişel ilə telefon danışığı zamanı bildirib. 

Türkiyə Prezidenti Avropa İttifaqı ölkələrini Azərbaycanın torpaq bütövlüyü ilə bağlı tutarlı bir 

mövqe ortaya qoymağa çağırıb. 

Danışıq əsnasında Türkiyə-Aİ əlaqələri, regional məsələlər, xüsusilə Aralıq dənizinin şərqindəki 

proses müzakirə edilib. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə Slovakiyanın Xarici və Avropa İşləri naziri arasında telefon 

danışığı olub 

 

[21:09] 12.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Slovakiya Respublikasının 

Xarici və Avropa İşləri naziri İvan Korçok arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, İvan Korçok 

bölgədəki gərginlikdən ciddi narahatlığını ifadə edib və siyasi dialoqun bərpasının vacibliyini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov həmkarına sentyabrın 27-də cəbhə xətti boyunca Ermənistan tərəfindən 

həyata keçirilmiş növbəti genişmiqyaslı hərbi təxribat və Ermənistanın hərbi təcavüzünü dəf etmək və 

əhalinin sıx yerləşdiyi mülki yaşayış yerlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin hücumlara qarşı əks-həmlə əməliyyatı barədə məlumat verib. Nazir Ceyhun Bayramov 

oktyabrın 10-da humanitar atəşkəs elan olunduqdan sonra da Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisini və 

mülki obyektlərini qəsdən atəşə tutmaqda davam etdiyini bildirib. Naftalan, Şəmkir, Mingəçevir və Gəncə 

də daxil olmaqla cəbhə bölgəsindən xeyli uzaqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərinin Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin artilleriya atəşinə məruz qaldığı diqqətə çatdırılıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov regionda davamlı sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün münaqişənin 

nəticələrinin aradan qaldırılması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində tələb olunduğu kimi, 

Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən çıxarılmasının 

vacibliyini vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Hulusi Akar: Gün gələcək və Ermənistan həm tarix, həm də beynəlxalq hüquq qarşısında 

cinayətlərinin hesabını verəcək 

 

[20:36] 12.10.2020  

 

Ermənistanın cinayətkar əməlləri yeni deyil. Bu dövlət hər zaman son dərəcə təcavüzkar davranıb, 

müharibə cinayətləri törədib. Bu cür fəaliyyətlərə adətkar da olublar. Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ 

məsələsində son dərəcə məsuliyyətsiz davranır. Göstərilən himayədarlıq onları çox həvəsləndirib. Onlar nə 

beynəlxalq hüquqa, nə də insani dəyərlərə hörmət qoymur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar söyləyib. 

Nazir deyib: “Ermənilər məsələlərə əxlaq prizmasından yanaşmaqdan çox uzaqdırlar. Gəncə və bir 

çox yaşayış məntəqələrinə amansız hücumlar etdilər və bunu davam etdirirlər. Bütün bunlar atəşkəsin 

pozulması anlamına gəlir. Dinc insanlara qarşı amansız hücumlar edilir. Gün gələcək və Ermənistan həm 

tarix, həm də beynəlxalq hüquq qarşısında cinayətlərinin hesabını verəcək”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Müsəlman Alimlərinin Beynəlxalq Birliyi Ermənistanın təcavüzkar əməllərini qınayan bəyanat 

qəbul edib 

 

[20:32] 12.10.2020  

 

Qərargahı Qətərin paytaxtı Doha şəhərində yerləşən, özündə 93 ölkədən on minlərlə müsəlman alimi 

və onlarca İslam alimləri birliklərini cəmləşdirən “Müsəlman Alimlərinin Beynəlxalq Birliyi” təşkilatı 

oktyabrın 10-da Ermənistanın təcavüzkar əməllərini qınayan və onu Azərbaycanın işğal edilmiş 

ərazilərindən geri çəkilməyə çağıran bəyanat qəbul edib. 

Ölkəmizin Qətərdəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bəyanatda təşkilat Ermənistanın 

Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsini və hərbi təcavüzünü qınayaraq, zülm və işğalın məhvə məhkum 

olduğunu, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu və heç vaxt Ermənistana ərazisi 

olmadığını vurğulayıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin Ermənistanı işğal etdiyi ərazilərdən 

çəkilməyə çağırdığı qeyd olunub. 

Diqqətə çatdırılıb ki, BMT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı və sair beynəlxalq 

qurumların oxşar qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqa istinad edilərək, Ermənistanın işğalçı və 

təcavüzkar dövlət hesab olunur. 

Təşkilat Ermənistanı işğal etdiyi ərazilərdən dərhal geri çəkilməyə, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan 

torpağı olduğunu etiraf etməyə və bu istiqamətdə danışıqlara başlamağa çağırıb. Həmçinin sülhün və əmin-

amanlığın bərqərar olması üçün tərəflər döyüşləri dayandırmağa çağırılıb. 
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Azərbaycan ziyalıları və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri beynəlxalq və regional təşkilatlara müraciət 

ünvanlayıblar 

 

[18:57] 12.10.2020  

 

Azərbaycan ziyalıları və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə, Qoşulmama Hərəkatına, Şimali Atlantika 

Müqaviləsi Təşkilatına (NATO), NATO Parlament Assambleyasına, Avropada Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa İttifaqına, Avropa Şurasına, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına, 

ATƏT Parlament Assambleyasına, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə, Müstəqil Dövlətlər 

Birliyinə, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali 

Komissarlığına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış qurumuna 

(UNESCO) və Uşaq Fonduna (UNICEF) müraciət ünvanlayıblar. AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

XXI əsrin başlanğıcında yüksək sürətlə inkişaf edən mədəniyyət, elm, texnologiyanın son 

nailiyyətlərinin bəşəriyyətin sülh və əmin-amanlığına xidmət etməsi fonunda, Ermənistan hələ də orta əsrlər 

zehniyyətində hakim olan torpaq işğalı və ərazi iddialarını gündəmə gətirərək günümüzün reallıqlarını dərk 

etmir. 

Bonn Beynəlxalq Konversiya Mərkəzinin (Bonn International Center for Conversion) 2020-ci il 

fevral ayında açıqladığı dünya dövlətlərinin silahlanma indeksinə görə, Ermənistan əhalisinin hər min 

nəfərinə düşən hərbçi sayı, ümum daxili məhsulda (ÜDM) silahlanmaya ayrılan xərclər, hərbi xərclər, 

səhiyyə xərcləri, ordunun say tərkibi və ağır silahların sayı baxımından dünyada üçüncü, Avropada isə 

birinci yerdədir. Hesabatda Ermənistanın silahlanma yarışında ilk yerlərdə olması səbəbinin Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi və son 30 ildə militarist siyasət həyata keçirməsi olduğu qeyd edilir. 

Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsas təminatçısı olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 

884 saylı qətnamələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən tam və 

qeyd-şərtsiz çıxarılmasının vacibliyi açıq şəkildə tələb edilir. Bu qətnamələrdə Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkar addımlar qınanır, münaqişə tərəfi olmayan mülki şəxslər qorunur və ərazi 

əldə etmək üçün güc tətbiqinin yolverilməz olduğu vurğulanır. Eyni zamanda, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı qeyd olunur. 

2020-ci il sentyabrın 27-də səhər saat 06-dan etibarən Ermənistanın hərbi qüvvələri 1994-cü ildən 

qüvvədə olan atəşkəs razılaşmasını kobud şəkildə pozaraq genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamış, 

bütün təmas xətti boyunca Azərbaycanın mülki obyektlərini böyük çaplı silahlardan, minomyotlardan, 

artilleriya qurğularından və ballistik raketlərdən atəşə tutmuşdur. 

27 sentyabr – 11 oktyabr arasında Ermənistanın silahlı qüvvələri döyüş bölgələrindən kənarda 

yerləşən Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini, Abşeron, Xızı, Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, Zərdab, Goranboy, 

Göygöl, Tərtər, Yevlax yaşayış məntəqələrini atəşə tutaraq 13-ü qadın, 3-ü uşaq olmaqla, 41 mülki şəxsi 

qətlə yetirmiş, 206 mülki şəxsi yaralamışlar. Yaralananlar içərisində 44 qadın və 22 uşağın (onlardan 6 

körpə) olması diqqət çəkir. 

Bu hücumlar nəticəsində 1185 şəxsi evə, 148 sosial infrastruktur obyektinə və 57 yaşayış binasına 

əsaslı zərər dəymişdir. Bundan əlavə, işğalçı Ermənistanın hərbi qüvvələri bölgə üçün böyük irriqasiya 

əhəmiyyəti daşıyan Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasını, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin əsasını təşkil 

edən və regionun iri strateji obyektləri sayılan Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru 

xətlərini hədəf kimi seçərək bombalamışlar. 

Eyni zamanda, Ermənistan hərbi-siyasi hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərinə digər ölkələrdən muzdlu terrorçular gətirilərək, “Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi 

haqqında” Qanunu pozulmuş və Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı istifadə 

olunmuşdur. 

Ermənistan 2020-ci il sentyabrın 27-də atəşkəs rejimini pozaraq hərbi əməliyyatlara başladıqdan 

sonra şəhərlərə və digər yaşayış məntəqələrinə qarşı qadağan olunmuş “9N235”, həmçinin “M85” 

bombacıqlarından istifadə etmişdir. 

Qeyd olunan bombacıqlar “Kaset Sursatlar haqqında” Konvensiyaya (CCM) uyğun olaraq 2008-ci 

ildə qadağan olunmuş sursatlar sinfinə daxil edilib. 

https://azertag.az/
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Humanitar məqsədlərlə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə oktyabrın 10-da atəşkəs razılığı əldə edilməsinə 

baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri 11 oktyabr gecə saat 2-də öz ölkəsinin ərazisindən Azərbaycanın 

ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni “Elbrus” ballistik raketlərlə (SCUD) bombalamışdır. Nəticədə 4-ü qadın 

olmaqla 9 nəfər həlak olmuş, 17-si qadın və 6-sı azyaşlı olmaqla 35 nəfər yaralanmış, həmçinin 3 bina 

tamamilə məhv edilərək, 10-dan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektlərə 

ziyan dəymişdir. 

BMT üzvü olan və 1944-cü ildə “Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Çikaqo Konvensiyası”nı 

imzalamış bir sıra Avropa ölkələri konvensiyanın şərtlərini kobudcasına pozaraq, Ermənistana mülki 

təyyarələrlə silah daşımağa başlamışlar. 

Ermənistanın atəşkəs rejiminə əməl etməməsi bölgə və beynəlxalq aləmdə sülhü və təhlükəsizliyi 

ciddi şəkildə təhdid edir. Ermənistan əsgərlərinin cəsədlərini yığan, üzərində ağ bayraq qaldırıldığı bariz 

şəkildə görünən Azərbaycanın tibbi maşınlarını atəşə tutur. 

1949-cu ildə qəbul edilən Cenevrə Konvensiyasının müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi ilə 

bağlı 18-ci maddəsində qeyd olunur ki, heç bir halda münaqişə tərəfləri mülki insanların toplandığı yerə 

mərmi atmamalı, artilleriya atəşinə tutmamalıdır. Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi heç bir 

beynəlxalq norma və prinsipə əməl etməyərək, Cenevrə Konvensiyası ilə üzərinə düşən öhdəlikləri kobud 

şəkildə pozaraq, dinc əhalini, çoxsaylı evləri, mülki obyektləri, təsərrüfat təyinatlı məntəqələri hədəfə 

almaqda davam edir və mülki vətəndaşlara qarşı cinayətlər törədir. Əhalinin kompakt olduğu məntəqələr, 

rayon və kənd mərkəzləri, mülki infrastruktur obyektləri, xəstəxanaları, tibb məntəqələri, məktəb binaları 

və uşaq bağçaları hədəf kimi seçilir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri diqqətə alaraq, 1993-cü ildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul 

edilmiş 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrin icra olunmasını, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal və 

qeyd-şərtsiz olaraq Azərbaycanın ərazisini tərk etməsini, 1 milyon məcburi köçkünün yaşayış yerlərinə 

qayıtması üçün şərait yaradılmasını tələb edirik. 

Ermənistanın bölgə və beynəlxalq təhlükəsizlik mühitini təhdid edən təcavüzkar siyasəti dərhal 

dayandırılmalı, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən ən qısa zamanda çıxması üçün Ermənistana 

təzyiq edilməli, hərbi cinayətlərinin qarşısı alınmalıdır. 

1. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini - icra katibi 

2. Fəzail Ağamalı “Ana Vətən” Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

3. Sabir Rüstəmxanlı Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

4. Elşən Musayev Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

5. Tahir Kərimli Vəhdət Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

6. Fazil Mustafa Böyük Quruluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

7. Asim Mollazadə Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

8. Qüdrət Həsənquliyev Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

9. Sabir Hacıyev Vətəndaş Birliyi Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

10. Razi Nurullayev Milli Cəbhə Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

11. İlqar Məmmədov Real Partiyasının sədri 

12. Arzuxan Əlizadə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri 

13. Rafiq Turabxan Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyasının sədri 

14. Osman Əfəndiyev Milli Demokrat İdrak Partiyasının sədri 

15. Xudadat Xudiyev “Birlik” Partiyasının sədri 

16. Hacıbaba Əzimov Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri 

17. Əlisahib Hüseynov Milli Həmrəylik Partiyasının sədri 

18. Mais Səfərli Azərbaycan Yurddaş Partiyasının sədri 

19. İqbal Ağa-zadə Azərbaycan Ümid Partiyasının sədri 

20. Firudin Kərimov “Qorqud” Partiyasının sədri 

21. Samir Cəfərov Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyasının sədri 

22. Hacı Hacıyev/Rauf Qurbanov Azərbaycan Kommunist Partiyası 

23. Abutalıb Səmədov Azərbaycan Naminə Alyans Partiyasının sədri 

24. Əsli Kazımova Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri 

25. Əvəz Temirxan Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri 

26. Araz Əlizadə Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri 

27. İxtiyar Şirinov Milli Konqres Partiyasının sədri 
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28. Sübut Əsədov Azərbaycan Respublikaçılar Partiyasının sədri 

29. Pənah Hüseyn Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri 

30. Fuad Əliyev Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri 

31. Sərdar Cəlaloğlu Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri 

32. Ağadur Müslümov “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyasının sədri 

33. İlyas İsmayılov “Ədalət” Partiyasının sədri 

34. Yunus Oğuz “Milli Vəhdət” Partiyasının sədri 

35. Hafiz Hacıyev Müasir Müsavat Partiyasının sədri 

36. Kamil Seyidov Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyasının sədri 

37. Əhməd Oruc Azadlıq Partiyasının sədri 

38. Elşad Musayev Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri 

39. Teyyub Qəniboğlu Azərbaycan Təkamül Partiyasının sədri 

40. Mirmahmud Fəttayev Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri 

41. Əli Əliyev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri 

42. Tufan Kərimov Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri 

43. Qulamhüseyn Əlibəyli Aydınlar Partiyasının sədri 

44. Fərəc Quliyev Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri 

45. Tural Abbaslı Ağ Partiyasının sədri 

46. Musa Ağayev Yeni Zaman Partiyasının sədri 

47. Sülhəddin Əkbər Azad Demokratlar Partiyasının sədri 

48. Bədrəddin Quliyev Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri 

49. Əflan İbrahimov Müstəqil Xalq Partiyasının sədri 

50. Ağasif Şakiroğlu Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri 

51. Səbinə Əliyeva Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) 

52. Eldar Quliyev Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı 

53. Səttar Möhbalıyev Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası nın sədri, Milli Məclisin 

deputatı 

54. Məmməd Musayev Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 

Konfederasiyasının prezidenti 

55. Anar Rzayev Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı 

56. Şəfiqə Məmmədova Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq artisti 

57. Firəngiz Əlizadə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti 

58. Fərhad Xəlilov Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı 

59. Azərpaşa Nemətov Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, Azərbaycan Dövlət Akademik 

Milli Dram Teatrının direktoru, Xalq artisti 

60. Elbay Qasımzadə Azərbaycan Memarlar İttifaqının sədri, Əməkdar memar 

61. Elçin Şıxlı Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri 

62. Ömər Eldarov Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, Azərbaycan Respublikasının 

Xalq rəssamı 

63. Fərhad Bədəlbəyli Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti 

64. Siyavuş Kərimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, Xalq artisti 

65. Rauf Zeyni Milli QHT Forumunun prezidenti 

66. Rufiz Qonaqov “Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri 

67. Əhmədov Elman Abbas oğlu “Azəri tat mədəniyyət mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri 

68. Rzayev İmran Sədulla oğlu “Samur Ləzgi Milli Mədəni Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri 

69. Şaulov İqor Aleksandroviç “Dağ Yəhudilərinin İrsi Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri 

70. Məlikova İradə Şirzad qızı (təsisçi və baş redaktor) “Dodo” qəzetinin baş redaktoru 

71. Qorxmaz İbrahimli “Demokratik Seçki Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri 

72. Novella Cəfəroğlu “D.Əliyeva adına Azərbaycan Qadınlarının Hüquqlarının Müdafiə 

Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin sədri 

73. Səltənət Qocamanlı “İnsan Hüquqlarının və Qanunçuluğun Müdafiəsi” İctimai Birliyinin sədri 

74. Səadət Bənənyarlı “Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyəti Azərbaycan Milli Bölməsi” İctimai 

Birliyinin sədri 
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75. Mustafa Babanlı “Azərbaycanın Əcnəbi Məzunlarının Beynəlxalq Assosiasiyası” İctimai 

Birliyinin sədri 

76. Umud Mirzəyev Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu 

77. Nüşabə Məmmədova “Beynəlxalq Dialoq və İnkişaf Alyansı” İctimai Birliyinin sədri 

78. Cəsarət Hüseynzadə “İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəstək” İctimai Birliyinin sədri 

79. Şəmistan Əlizamanlı “Vətənpərvərliyin Təbliğinə Dəstək” İctimai Birliyinin sədri 

80. Sevda Tahirli “Mirzə Ələkbər Sabir” Fondunun prezidenti 

81. Tənzilə Rüstəmxanlı Azəri-türk qadınları birliyinin sədri 

82. Şamil Ələkbərli “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin sədri 

83. Şəlalə Həsənova “İctimaiyyətlə Əlaqələrin İnkişafına Kömək” İctimai Birliyinin sədri 

84. Yadigar Məmmədli “Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqası” İctimai Birliyinin sədri 

85. Tahir Xudiyev “Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin sədri 

86. Zaur Qəriboğlu “Beynəlxalq İnformasiya və Regional Araşdırmalar” İctimai Birliyinin sədri 

87. Hüseynov Etibar Şakir oğlu “Azərbaycan-Britaniya Məzunları” İctimai Birliyinin sədri 

88. Fikrət Yusifov “Ekonomiks” beynəlxalq iqtisadi araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri 

89. Rəfail Becanov İnsan Hüquqları və Maarifçilik İctimai Birliyinin sədri 

90. Mehriban Abdullayeva Demokratik Cəmiyyət və Qadın hüquqlarının müdafiəsi İctimai 

Birliyinin sədri 

91. Mehriban Zeynalova “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri 

92. Sahib Məmmədov Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası 

93. Mais Əliyev “Sosial Hüquqların Araşdırılması” İctimai Birliyinin sədri 

94. Əliməmməd Nuriyev “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun prezidenti 

95. Vüsal Quliyev “Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri 

96. Gündüz Osman “Multimedia” informasiya sistemləri və texnologiyaları mərkəzi İctimai 

Birliyinin sədri 

97. Mirəli Hüseynov “Demokratiyanı öyrənmə” İctimai Birliyinin sədri 

98. Sabit Bağırov Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun prezidenti 

99. İradə Rizazadə “Vətəndaşların Sosial Rifahı Naminə” İctimai Birliyinin sədri 

100. Həsənli Emin Əliyar oğlu Tərxis Olunmuş Hərbçilərin “Gəncləri Maarifləndirmə” İctimai 

Birliyinin sədri 

101. Ziba Nəbiyeva “İnkişafa Doğru Qadın Təşəbbüsü” İctimai Birliyinin sədri 

102. Tünzalə Cavadova “Qadın və Gənc Ailələrin Sosial İnkişafı” İctimai Birliyinin sədri 

103. Füzuli Rzaquliyev “Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları” İctimai Birliyinin sədri 

104. Samirə Mustafayeva “Azad Həmfikirlər” Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədri 

105. Mehdi Mehdiyev Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri İctimai 

Birliyinin sədri 

106. Rövşən Quliyev “Qarabağ-Əlil Döyüşçülər” Futbol Federasiyası İctimai Birliyinin sədri 

107. Akif Nağı “Qarabağ Azadlıq Təşkilatı” İctimai Birliyinin sədri 

108. Əliyev Asəf Kərim oğlu “Qarabağ Qaziləri” İctimai Birliyinin sədri 

109. Hacibala Əzimov “Veteran tankçılar” İctimai Birliyinin sədri 

110. Elmira Məhəddinli “Beynəlxalq Humanistika İnstitutu” İctimai Birliyinin sədri 

111. Fuad Rzayev “Bakı Müharibə Əlil və Veteranları” İctimai Birliyinin sədri 

112. Kənan Yusif-Zadə “Hərbi Cərrahlar” İctimai Birliyinin sədri 

113. Tamxil Hacıyev “Hərbi Mövzular üzrə İxtisaslaşmış Jurnalistlər” İctimai Birliyinin sədri 

114. İmamverdi Həmidov talış icmasının ağsaqqalı 

115. Əhməd Həpiyev kürd icmasının ağsaqqalı 

116. Mixail Zabelin Azərbaycanda Rus İcmasının rəhbəri, Milli Məclisin deputatı 

117. Aleksandr Zareçnı T.Şevçenko adına Azərbaycanda Ukrayna İcmasının rəhbəri 

118. Aleksandr Şarovski Avropa Yəhudilərinin Bakı Dini İcmasının rəhbəri 

119. Milix Yevdayev Bakı Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının rəhbəri 

120. Robert Mobili Azərbaycan Respublikasının Alban-Udi Xristian Dini İcmasının rəhbəri 

121. Oleq Danakari Udi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri 

122. İsmayıl Rəhimov Azərbaycanda Yaşayan Axısqa Türkləri “Vətən” İctimai Birliyinin rəhbəri 

123. Rafiq Abdullayev “Buduq” Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri 
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124. Gülcan Miəsautova “Tuqan tel” Tatar Mədəniyyəti Cəmiyyətinin rəhbəri 

125. Səidə Mehdiyeva Azərbaycanda yaşayan yunanların “Arqo” Cəmiyyətinin rəhbəri 

126. Rafael Qvaladze Azərbaycanda yaşayan Gürcü İcmasının rəhbəri 

127. Mariya Hüseynova-Atanasova Azərbaycan-Bolqarıstan Dostluğunun İnkişafına Yardım İctimai 

Birliyinin rəhbəri, “Akkord” jurnalının baş redaktoru 

128. Sevinc Bulacova İngiloy İcmasının rəhbəri 

129. Sədaqət Kərimova şair, Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi (ləzgi) 

130. Maqsud Hacıyev professor, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin 

üzvü, Beynəlxalq Şərqşünaslar Assosiasiyasının həqiqi üzvü (tat) 

131. Şair Ramaldanov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan polkovniki (ləzgi) 

132. Ramazan Xutrayev şair (avar) 

133. Fərrux Poladov fərdi təqaüdçü (avar) 

134. Şahuddin Malaxov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istefada olan polkovniki (avar) 

135. Pyotr Qurtovenko istefada olan birinci dərəcəli kapitan (ukraynalı) 

136. Lesya Kərimova Bakı Slavyan Universitetinin Ukrayna mədəni-maarif mərkəzinin rəhbəri 

(ukraynalı) 

137. Eldar Abdullayev Qarabağ müharibəsi veteranı, istefada olan polis mayoru (buduq) 

138. Rais Şabakayev Qarabağ müharibəsi veteranı, istefada olan polkovnik-leytenant (tatar) 

139. Moisey Bekker AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun elmi işçisi (yəhudi) 

140. Anastasiya Lavrina politoloq, CBC telekanalının aparıcısı (rus) 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
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Ermənistanın şəhərlərimizi nadir hallarda istifadə edilən SKAD raketlərindən atəşə tutması onun 

dövlət səviyyəsində terror siyasəti yürütməsinin daha bir göstəricisidir 

 

[18:25] 12.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən sentyabrın 27-də törədilən hərbi təxribat nəticəsində başlayan 

əməliyyatlar dövründə düşmən mütəmadi olaraq mülki vətəndaşlarımızı və yaşayış məntəqələrimizi 

artilleriya atəşinə tutur. Müharibə qanunlarını, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il 

Cenevrə Konvensiyalarını və onların Əlavə Protokollarını kobud şəkildə pozan düşmən bu cinayətləri ən 

ağır hərbi texnikalardan istifadə edərək törədir. 

SKAD: Düşmən şəhərlərimizi nadir hallarda istifadə edilən, böyük dağıdıcı gücə malik 

raketlərlə atəşə tutur 

Oktyabrın 11-də gecə radələrində düşmənin Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəni raket 

atəşinə tutması isə bu cinayətlərin davamı kimi qiymətləndirilir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, 

düşmən Gəncəni raket atəşinə tutarkən əsasən SKAD (Elbrus) raketlərindən istifadə olunub. Qeyd edək ki, 

dünya təcrübəsində bu raketlərdən mülki vətəndaşlara qarşı istifadə olunması hallarına çox nadir hallarda 

rast gəlinir. Çünki bu raketlər böyük dağıdıcı gücə malikdir və dinc sakinlərə qarşı belə raketdən istifadə 

etmək hərbi cinayət olmaqla bərabər, vandalizm aktı hesab edilir. 

1961-1987-ci illərdə istehsal olunan bu raketin ehtimal olunan yayınma dairəsi 450 metr təşkil edir. 

Bu nə deməkdir ki, əgər A nöqtəsi hədəfə alınırsa, raket həmin hədəfə düşməyəcək, sadəcə A nöqtəsindən 

450 metr radiusda bir əraziyə düşəcək. Bu səbəbdən də ondan hərbi hədəfləri məhv etmək üçün o qədər də 

geniş istifadə olunmur. Çünki dəqiqlik yoxdur və hərbi məqsədlə tətbiqi səmərəli deyil. Bu səbəbdən ondan 

böyük şəhərləri mülki obyektləri dağıtmaq məqsədi üçün istifadə edilir. Bu, bir daha göstərir ki, düşmən 

məqsədli şəkildə bu raketdən istifadə edib. 

Xalqımızın sarsılmaz iradəsini qırmağa çalışan düşmən bu məqsədinə çatmadı 

Bir fakta da diqqət edək ki, ötən 16 gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış 

məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində mülki 

şəxslərdən 42 nəfər həlak olub, 206 nəfər isə xəsarət alıb. Eyni zamanda, Ermənistanın bu ağır artilleriya 

və raket atəşləri nəticəsində 1185 ev, 57 çoxmənzilli yaşayış binası və 148 mülki obyekt yararsız vəziyyətə 

düşüb. Düşmən döyüşlərin ilk günündən Azərbaycan Ordusuna qarşı döyüşlərdə məğlub olacağını dərk 

edir və bu səbəbdən də mülki vətəndaşlarımız arasında təşviş yaratmaqla vəziyyətdən çıxış yolu axtarır. 

Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi hissəsindəki çoxmənzilli 

yaşayış binasını gecə saatlarında raket atəşinə tutması nəticəsində də 10 nəfər həlak olub, 16 qadın, 6-sı 

azyaşlı olmaqla 34 nəfər yaralanıb. Həmçinin 10-dan çox çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif 

təyinatlı obyektə ziyan dəyib. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəs razılığından sonra dinc insanları və şəhərləri atəşə 

tutması barbarlığın və Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin atəşkəs çağırışlarının riyakarlıqdan başqa bir 

şey olmadığının növbəti bariz göstəricisidir. Bütün dünya bir daha işğalçı ölkənin dövlət səviyyəsində terror 

siyasəti yürütməsinin şahidi oldu. Bu cür cinayət əməlləri ilə xalqımızın sarsılmaz iradəsini qırmağa çalışan 

düşmən bu məqsədinə çatmadı. Çünki hər bir vətəndaşımız Ali Baş Komandana, Ordumuza güvənir və 

əmindir ki, düşmən törətdiyi bütün cinayətlərə görə cavab verəcək. 

 

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə və Rusiyanın Müdafiə nazirləri Ermənistanın Azərbaycana hücumlarını  

müzakirə ediblər 

 

[18:03] 12.10.2020  

 

Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar ilə Rusiya Müdafiə naziri Sergey Şoyqu arasında 

telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi yayıb. 

Bildirilib ki, nazirlər Ermənistanın Azərbaycana hücumları, İdlib və Liviya problemləri başda 

olmaqla müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri ətrafında müzakirə aparıblar. 

Nazir Hulusi Akar atəşkəsi pozaraq mülki yaşayış yerlərinə hücum edən Ermənistanın təxribatları 

dayandırmasının və işğal etdiyi torpaqlardan çəkilməsinin vacibliyi, Azərbaycanın həll üçün daha 30 il 

gözləməyəcəyini, Türkiyənin torpaqlarını geri qaytarmaq üçün başladığı əməliyyatlarda Azərbaycanın 

yanında olduğunu ifadə edib. 

Bundan başqa, nazir Hulusi Akar Türkiyənin İdlibdə sülh və sabitliyin bərqərar olunması üçün 2020-

ci il 5 mart tarixli anlaşma çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirdiyini, mülki əhalinin könüllü və 

təhlükəsiz şəkildə evlərinə dönməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədiyini bildirib. Türkiyə ilə Liviya arasında 

500 illik tarixi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu deyən Müdafiə naziri rəsmi Ankaranın 

bu bölgəyə sülhün bərqərar olması üçün səylə çalışdığını və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları 

çərçivəsində azad, müstəqil və suveren Liviyanı dəstəklədiyini bildirib. 

 

Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2469 
 

Türk Şurasından Azərbaycana dəstək bəyanatı 

 

[17:53] 12.10.2020  

 

Türk Şurası Azərbaycanın Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə 

tutulmasını pisləyən bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Türk Şurasının Azərbaycan şəhərlərinin və mülki əhalisinin 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulmasını qətiyyətlə pislədiyi və bunun beynəlxalq 

hüquqa zidd olduğu bildirilir: “Bu cür hücumlar dayandırılmalı və işğalçı qüvvələr Azərbaycanın 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərindən çıxmalıdır”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Gəncə şəhərinin bombardman edilməsi erməni faşizminin eybəcər sifətinin 

növbəti təzahürüdür 

 

[16:46] 12.10.2020  

 

Gəncə şəhəri bombardman edilmişdir. Şəhər “Toçka-U” raketləri ilə atəşə məruz qalmışdır və bunun 

nəticəsində mülki vətəndaşlar həlak olmuş və yaralanmışlar. Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin 

növbəti təzahürüdür. Artıq dünya erməniliyi, Ermənistanın havadarları, onların hamiləri və islamofob 

dairələr bu cinayəti gizlədə bilməyəcəklər. Çünki artıq hər şey göz qabağındadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “Haber Global” televiziya 

kanalına müsahibəsində söyləyib. 

Dövlətimizin başçısı deyib ki, dünən o hadisə yerində təşkil olunan mətbuat açıqlamaları və bu gün 

oraya gedən xarici səfirliklərin nümayəndələri öz gözləri ilə hər şeyi görürlər. Bir daha görürlər ki, bu 

münaqişənin səbəbkarı kimdir. Kim təcavüzkar siyasət aparır, kim mülki əhaliyə qarşı cinayət törədir. 

Ermənistan dövləti terror dövlətidir, faşist dövlətidir və insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayət bunu bir daha 

göstərdi. 

 

AZƏRTAC 
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Vaqif Dərgahlı: Azərbaycanın növbəti Su-25 hücum təyyarəsinin “vurulması” ilə bağlı məlumat 

Ermənistanın növbəti ağ yalanıdır 

 

[16:30] 12.10.2020  

 

Ermənistan müdafiə nazirliyinin Azərbaycanın növbəti Su-25 hücum təyyarəsinin “vurulması” ilə 

bağlı məlumatı çarəsizlikdən irəli gələn ağ yalandır. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-a 

açıqlamasında deyib. 

M.Dərgahlı bildirib ki, Azərbaycanın döyüş aviasiyası tətbiq olunmur və biz humanitar atəşkəsin 

tələblərinə tam əməl edirik. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Süleymanlı kəndinin 

videogörüntülərini paylaşıb 

 

[14:58] 12.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş 

Süleymanlı videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2473 
 

Ombudsman Ermənistanın mütəmadi atəşə tutduğu Gəncədə növbəti faktaraşdırıcı missiya həyata 

keçirib 

 

[14:58] 12.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 11-də gecə saat 2 radələrində cəbhə zonasından 100 kilometr 

uzaqda yerləşən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan və əhalinin sıx məskunlaşdığı Gəncəni növbəti 

dəfə raket atəşinə tutub. Bununla da işğalçı Ermənistan BMT Nizamnaməsini, beynəlxalq hüququn norma 

və prinsiplərini, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn normalarını, habelə humanitar atəşkəs 

rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozub. Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzü nəticəsində dağıdılan 

çoxmənzilli binada 4-ü qadın olmaqla 9 nəfər həlak olub, 16-sı qadın, 6-sı uşaq olmaqla 34 nəfər yaralanıb, 

çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ombudsman Səbinə 

Əliyeva hadisə baş verdikdən sonra təcili olaraq Gəncə şəhərinə səfər edib və növbəti dəfə faktaraşdırıcı 

missiya həyata keçirib. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket atəşinə tutması nəticəsində həlak olan, yaralanan, habelə 

mülkiyyətlərində olan əmlakın dağılması ilə əlaqədar külli miqdarda ziyan dəymiş şəxslərin insan 

hüquqlarının və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasına dair real faktlar yerində araşdırılıb. Bu barədə 

həqiqətlərin beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılması məqsədilə Ombudsman tərəfindən növbəti 

hesabat hazırlanır. 

S.Əliyeva faktaraşdırıcı missiyası çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinin 

mərkəzini raket atəşinə tutması nəticəsində dağıdılmış çoxmənzilli yaşayış binalarına və digər ictimai 

obyektlərə baş çəkməklə araşdırma aparıb, həlak olmuş şəxslərin yaxınları, yaralanmış və zərərçəkmiş 

şəhər sakinləri ilə görüşüb, vəziyyətlə yerində tanış olub, mövcud problemlərin yerində həll olunması ilə 

bağlı aidiyyəti qurumlarla birgə müvafiq tədbirlər görülüb. 

Bildirilib ki, təcavüzkar Ermənistanın törətdiyi növbəti hərbi təxribatlar Azərbaycanın dinc 

əhalisinə hədəflənmiş terror aktıdır və bu, insanlıq əleyhinə yönəlmiş müharibə cinayəti kimi beynəlxalq 

təşkilatlar, dünya dövlətləri tərəfindən kəskin şəkildə pislənilməli, həmin cinayəti törədənlər beynəlxalq 

hüquqi məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırılmalıdır. 

Qeyd edək ki, müvəkkil tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara və dünya dövlətlərinə, milli insan 

hüquqları təsisatlarına hadisə ilə bağlı növbəti bəyanat ünvanlanıb, işğalçı Ermənistan dövlətinin xüsusi 

raket sistemlərindən istifadə etməklə mülki əhalini hədəf seçməsi, bununla da Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarının, xüsusilə “Müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında” 

Konvensiyanın, “Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin mühafizəsi haqqında” Haaqa 

Konvensiyasının, Uşaq hüquqları Konvensiyasının və insan hüquqları sahəsində digər beynəlxalq 

sənədlərin müddəalarını bir daha kobud şəkildə pozması faktı onların diqqətinə çatdırılıb. 

Bəyanatda beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması ilə qəsdən 

törədilmiş, mülki əhalinin qətlə yetirilməsi və yaralanması ilə nəticələnən terror aktlarını həyat keçirməkdə 

davam edən işğalçı Ermənistandan insanlıq əleyhinə yönəlmiş müharibə cinayətlərinə təcili olaraq son 

qoymaq və beynəlxalq hüquqi məsuliyyət müəyyən edən qətiyyətli addımlar atmaq tələb edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Döyüşlərdə iştirak edən qoşunlar üçün səyyar təminat məntəqələri yaradılıb  

 

[13:26] 12.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun döyüş əməliyyatlarında iştirak edən şəxsi heyətinin təminat və təchizat 

məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılır və dərhal həll olunması ilə bağlı tədbirlər görülür. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qoşunların hərbi texnika, 

silah-sursat, yanacaq-sürtgü materialları, ərzaq və əmlakla təmin edilməsi müvafiq idarə və xidmətlər 

tərəfindən sutka ərzində fasiləsiz həyata keçirilir. Bu məqsədlə döyüşlər gedən ərazilərə yaxın yerlərdə 

səyyar təminat və məişət xidməti məntəqələri yaradılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Xarici diplomatlar erməni vəhşiliyini öz gözləri ilə görmək üçün Gəncəyə gəliblər 

 

[13:02] 12.10.2020  

 

Oktyabrın 12-də Azərbaycandakı diplomatik korpusun rəhbərləri, səfirlər, hərbi attaşelər, beynəlxalq 

təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin rəhbərləri Gəncəyə səfərə gəliblər. 

AZƏRTAC-ın cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, diplomatları Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 

müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət edir. 

Səfərin məqsədi diplomatları erməni vəhşiliyi - Ermənistanın günahsız mülki insanlara və enerji 

infrastrukturuna qarşı həyata keçirdiyi məsuliyyətsiz raket hücumlarının səbəb olduğu cinayət səhnələri ilə 

tanış etməkdir. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya və İran prezidentləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə 

ediblər 

 

[12:51] 12.10.2020  

 

İran tərəfinin təşəbbüsü ilə Prezident Həsən Ruhani ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında 

telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC İran prezidentinin rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, telefon söhbəti zamanı 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edilib. 

Prezident Həsən Ruhani Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər nazirlərinin Moskvada keçirdikləri 

görüş zamanı atəşkəs rejiminin təmin olunmasının müzakirəsini dəstəklədiyini bildirib. İran Prezidenti 

problemin sülh danışıqları yolu ilə və dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu 

vurğulayıb. 

Telefon söhbəti zamanı dövlətlərin COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri və qarşılıqlı 

yardım məsələləri də müzakirə mövzusu olub. 

  

Rabil Kətanov,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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Valeri Kolyux: Mülki əhali hərbi münaqişənin iştirakçısı deyil, Gəncə cəbhə xəttindən azı 100 

kilometr uzaqlıqda yerləşir 

 

[12:03] 12.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələrin gedişatını Ukraynada diqqətlə izləyirlər və biz olduqca 

narahatıq ki, elan olunan atəşkəs hətta bir sutka davam etmədi. Lakin Gəncədə baş verənlər barədə eşitmək 

çox ağır və həddən artıq xoşagəlməzdir. Mən həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı vermək, 

həmçinin yaralananlara tezliklə sağalmalarını arzulamaq istərdim. Gəncənin cəbhə xəttindən azı 100 

kilometr uzaqlıqda yerləşməsi öz yerində, üstəlik, mülki əhali hərbi münaqişənin iştirakçısı deyil, bu 

insanlar IV Cenevrə Konvensiyası ilə müdafiə olunub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Ukrayna Ali Radasının deputatı, Ukrayna-Azərbaycan parlamentlərarası 

Dostluq Qrupunun həmsədri Valeri Kolyux deyib. 

Onun sözlərinə görə, başa düşmək lazımdır ki, indi zərər çəkənləri onlar üçün zəruri olan hər şeylə 

təmin etmək və buna bənzər halların təkrarlanmasına yol verməmək çox vacibdir. 

“İndiki mərhələdə, çox təəssüf ki, tərəflər hərtərəfli atəşkəs əldə etməyiblər. Amma hər halda 

münaqişə beynəlxalq hüquq çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır. Dinc əhaliyə hər hansı təhdidləri tamamilə 

istisna etmək lazımdır”, - deyə Valeri Kolyux əlavə edib. 

  

Emil Hüseynli,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 41 nəfər həlak 

olub, 207 nəfər xəsarət alıb 

 

[12:08] 12.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 12-si saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində mülki şəxslərdən 41 nəfər həlak olub, 207 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1185 ev, 57 çoxmənzilli yaşayış binası və 148 

mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “Haber Global” televiziya kanalına müsahibə verib  

 

[12:01] 12.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 12-də Türkiyənin “Haber Global” 

televiziya kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- “Haber Global” yayımına xoş gəldiniz. Son dərəcə önəmli bir qonağımız var. Bildiyiniz kimi, 

Azərbaycan Vətən müharibəsi aparır. Beləliklə, döyüş meydanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

sürətli, amma təmkinli irəliləyişi var. Bir atəşkəs prosesi, atəşkəsdən dərhal sonra Ermənistanın 

xüsusilə dünən törətdiyi hücumlar nəticəsində gərgin diplomatik proseslər, əməliyyat meydanında 

və masada hərəkətlilik. Təbii ki, bunları ən yaxından izləyən şəxs hazırda bu gərginlik arasında bizə 

vaxt ayıran Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevdir. Xoş gördük, cənab Prezident. 

- Sağ olun. 

- İlk olaraq, dünənki hücumla, əməliyyat meydanında və masadakı son vəziyyətdən başlamaq 

istərdim. Bir tərəfdən, gərgin diplomatik fəaliyyət həyata keçirdiyinizi bilirik. İşinizin çox olduğu bir 

vaxtda bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə bir daha təşəkkür edirəm. 

Dünən bir çox yerdə bunun qarşılığını gördük, bir hücum, mülki əhaliyə qarşı bir hücum. 

Amma xüsusilə xarici mətbuatda tam əksinə bir yanaşma var, diasporun bir təbliğat müharibəsi var. 

Əvvəlcə, mövcud vəziyyətlə bağlı həqiqətlərdən danışa bilərsinizmi? 

- Əlbəttə, biz qara təbliğatla uzun illərdir ki, üzləşirik. Bunun bir neçə səbəbi var, onlardan biri də 

bəzi ölkələrdə erməni diaspor təşkilatlarının fəaliyyətidir. Onların fəaliyyətinin hədəfində Azərbaycan 

dayanır. Azərbaycanı ləkələmək, Azərbaycan haqqında yalanlar yaymaq və beləliklə, ölkəmizin imicinə 

zərbə vurmaq məqsədləri daim onların gündəliyində olan məsələlərdir. 

Son döyüşlərlə əlaqədar da erməni diaspor təşkilatları və onların havadarları, dünya erməniliyi 

Azərbaycana qarşı mətbuat savaşına başlamışdır. Bunun nəticəsidir ki, bu gün dünya mətbuatında bir çox 

hallarda təhrif edilmiş məlumatlar yer alır. Ona görə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaq üçün bizim böyük səylər göstərməyimiz gərəkdir. Bu baxımdan Türkiyənin mətbuat 

nümayəndələrinə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki demək olar, hər gün gecə-gündüz 

Türkiyənin aparıcı televiziya kanalları, digər mətbu orqanları bu münaqişə ilə bağlı həqiqətləri dünyaya 

çatdırır. 

Atəşkəs rejimi tətbiq olunandan sonra Ermənistan demək olar ki, dərhal öz çirkin əməllərini davam 

etdirmişdir. Biz bir müddət ara vermişdik, çünki biz sözümüzə sadiqik. Bir halda ki, bu atəşkəs haqqında 

açıqlama verilmişdir, biz ümid edirdik ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi siyasi yollarla həll 

ediləcək. Çünki hesab edirdik ki, hərbi mərhələ artıq başa çatıb, təcavüzkar döyüş meydanında dərsini alıb 

və bundan sonra reallıqlarla hesablaşıb, diplomatik müstəvidə müsbət yanaşma göstərəcək. Ancaq təəssüf 

ki, biz bunu görmədik və saat 12-dən qüvvəyə minməli olan atəşkəs Ermənistan tərəfindən pozulmuşdur. 

Bildiyiniz kimi, ondan sonra gecə saatlarında mülki şəxslərə qarşı dəhşətli cinayət törədilmişdir. 

Gəncə şəhəri bombardman edilmişdir. Şəhər “Toçka-U” raketləri ilə atəşə məruz qalmışdır və bunun 

nəticəsində mülki vətəndaşlar həlak olmuş və yaralanmışlar. 

Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin növbəti təzahürüdür. Artıq dünya erməniliyi, Ermənistanın 

havadarları, onların hamiləri və islamofob dairələr bu cinayəti gizlədə bilməyəcəklər. Çünki artıq hər şey 

göz qabağındadır. Dünən o hadisə yerində təşkil olunan mətbuat açıqlamaları və bu gün oraya gedən xarici 

səfirliklərin nümayəndələri öz gözləri ilə hər şeyi görürlər. Bir daha görürlər ki, bu münaqişənin səbəbkarı 

kimdir. Kim təcavüzkar siyasət aparır, kim mülki əhaliyə qarşı cinayət törədir. Ermənistan dövləti terror 

dövlətidir, faşist dövlətidir və insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayət bunu bir daha göstərdi. 

- İndi diqqət yetirdiyiniz bu amil çox əhəmiyyətlidir. Biz Türkiyənin terrorla mübarizəsində 

də bir çox istiqamətdə əməliyyat zonasında fəaliyyət göstərdik. Misal üçün, bizim şəhərlərimizə də 

PKK-dan bəzi raket atışları, top atışları olurdu. Bilirdik ki, bunu terror təşkilatı törədir. Dünən 

yayımlarımızda da mən ifadə etdim, insanlığa, vicdana, məntiqə sığmayan bir cavab. Daha əvvəl Siz 

xalqa müraciətinizdə də ifadə etmişdiniz, xüsusilə Rusiyaya edilən telefon zəngləri var, atəşkəs edək 

deyə. Atəşkəs əldə olundu, hansı məntiqlə və nə üçün bu hücum törədilir? Bu sualı necə 

cavablandırarsınız? 
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- Burada, ilk növbədə, Ermənistanın terror mahiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Çünki onlar döyüş 

meydanında məğlub olurlar, uduzurlar. Müzəffər Azərbaycan Ordusu hər gün yeni hərbi uğurlara imza atır. 

Hər gün, demək olar ki, ya hansısa bir şəhər, ya kənd işğaldan azad edilir, yaxud da bu kəndlərin ərazisi 

nəzarət altına alınır. Bu gün deyə bilərəm ki, bir neçə yaşayış məntəqəsi indi bizim tam nəzarətimiz 

altındadır. Sadəcə olaraq, o yaşayış məntəqələrinə biz hələ girməmişik, çünki hərbi nöqteyi-nəzərdən buna 

ehtiyac yoxdur. Ancaq müəyyən müddətdən sonra biz növbəti elanlar edəcəyik. Ona görə bütün cəbhəboyu 

istiqamətlərdə Ermənistan məğlubiyyətə uğrayır və belə olan halda öz heyfini, öz acısını, öz məğlubiyyətini 

mülki şəxslərdən çıxmaq istəyir. Bu, onların xislətidir. Çünki Xocalı soyqırımını törədənlər məhz Gəncəyə 

o hücumu da törətmişlər. 

Gəncəyə bu hücumun səbəbkarı Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyidir. Bizdə olan məlumata görə, 

bu qərar şəxsən Paşinyan tərəfindən verilmişdir. Bizdə dəqiq məlumat var ki, Paşinyan hazırda çox ağır 

psixoloji sarsıntılar keçirir. Onun mənəvi-psixoloji durumu çox gərgindir və qeyri-adekvat qərarlar verir. 

Məsələn, Hadrutu yenə işğal altına salmaq üçün onlar bir neçə dəfə cəhdlər göstərdilər. Mənə bu səhər 

verilən məlumata görə, bu gecə Ermənistandan gəlmiş özəl komando qruplarından ibarət olan böyük bir 

qrup Hadrutu yenidən işğal etməyə çalışıb. Halbuki strateji nöqteyi-nəzərdən bunun Ermənistan üçün o 

qədər də böyük önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq, gedib orada selfi çəkdirmək, yaxud da ki, öz əhalisinə bir 

hesabat vermək üçün. Azərbaycan Ordusu o qrupu zərərsizləşdirdi və orada bu gecə Ermənistanın verdiyi 

qurbanlar sırf Paşinyanın məsuliyyətsiz və yırtıcı siyasətinin qurbanlarıdır. 

Bu, onların taktikasıdır. Çünki onlar öyrəşiblər ki, dünya meydanında onlara daim dəstək veriləcək. 

Dünya erməniliyi, onların havadarları, islamofob dairələr, təəssüf ki, dünyada kifayət qədər güclü 

mövqelərə malikdirlər. Onlar hər zaman Ermənistanı və onların bizə qarşı təcavüzkar siyasətini 

dəstəkləyirdilər, onları müdafiə edirdilər. Azərbaycan haqqında olmazın yalanlar yayırdılar, 

azərbaycanlıları təcavüzkar kimi göstərmək istəyirdilər. Ancaq bugünkü dünyada, internet dövründə bunu 

etmək onlar üçün artıq çox çətindir. Çünki artıq qeyri-ənənəvi mətbuat vasitələri var, internet var və 

məlumatın çatdırılması o qədər də çətin məsələ deyil. Ona görə bu gün onlar informasiya mübarizəsində də 

əvvəlki mövqelərə sahib deyillər. Biz isə haqq yolundayıq. Həm beynəlxalq hüquq baxımından, həm tarixi 

ədalət baxımından biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızdayıq, öz torpağımızda vuruşuruq. Erməni əsgəri bizim 

torpaqlarımızdan çıxarsa, bu münaqişəyə də son qoyulacaq. 

- Beynəlxalq ictimaiyyət dediniz, gözlədiyiniz, xüsusilə bu hücumdan sonra Qərbdə elə də çox 

səs eşidilmədi. Gözlədiyiniz etirazı aldınızmı? Dünən cənab Hacıyevin attaşelərlə keçirdiyi toplantıda 

da şahid olduğumuz bir məqam var. Üç dəfə dedi ki, bir sual verin, açıqlayaq, həqiqətləri sizə izah 

edim. Cavab gəlmədi. 

- Biz çox da gözləmirdik, buna heç ehtiyac da yoxdur. Çünki bu uzun illər ərzində biz gördük ki, 

həqiqəti eşitmək istəmirlər, yaxud da ki, həqiqəti pərdələmək istəyirlər, məlumatları, gerçək faktları təhrif 

edirlər. Bunun da səbəbləri kifayət qədər çoxşaxəlidir. Ona görə, bizim əsas işimiz ondan ibarət idi ki, bu 

məsələni həll edək, tarixi ədaləti, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Bunu etmək üçün bizdə kifayət qədər 

güc var. 

Əlbəttə ki, ilk günlərdən, ilk saatlardan qardaş Türkiyədən göstərilən dəstək, mənim qardaşım 

hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğandan səslənən dəqiq açıqlamalar, eyni zamanda, digər 

yüksəksəviyyəli şəxslərin açıqlamaları həm Azərbaycana mənəvi dəstək verdi, eyni zamanda, bütün 

dünyaya göstərdi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Əgər belə olmasaydı, ola bilərdi ki, artıq 

Ermənistan-Azərbaycan arasında olan bu münaqişə daha da geniş coğrafiyaya sıza bilərdi. 

- Dayanıqlı bir atəşkəs gözləyirsinizmi? Daim pozulur, Moskvadakı 11 saat yarımlıq 

toplantıdan sonra buna nail olundu. Dünən biz jurnalistlər burada şahid olduq ki, Bakı böyük səbir 

göstərir. 

- Bəli, biz səbir göstəririk. Əlbəttə ki, Gəncə belə vəhşi atəşə məruz qaldıqda bu, hər bir 

azərbaycanlını hiddətləndirir və adekvat cavab tələb olunur. Amma biz cavabı döyüş meydanında veririk. 

Dünən itirilmiş qurbanlarımızın qisasını biz döyüş meydanında aldıq. Bizim münasibətimiz belədir: biz heç 

vaxt mülki şəxslərlə müharibə aparmamışıq, bu gün də aparmırıq. Bu, Azərbaycanı Ermənistandan 

fərqləndirən cəhətlərdən biridir. Ona görə dayanıqlı atəşkəsin təmin edilməsi üçün ilk növbədə, Ermənistan 

anlamalıdır ki, artıq işğaldan azad edilmiş torpaqları onlar görməyəcəklər, onlar oraya qayıtmayacaqlar. 

Bu, onlar üçün tamamilə qeyri-mümkündür. Kim nə deyirsə-desin, kim onları necə dəstəkləyirsə 

dəstəkləsin, bu, olmayacaq. Biz bu torpaqlara gəldik, bu, bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Bizi oradan 

heç bir qüvvə çıxara bilməz. Bunu nə qədər tez anlasalar, onlar üçün o qədər də yaxşı olacaq. Çünki 
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dayanıqlı atəşkəs üçün hər iki tərəfin buna sadiq olması lazımdır. Biz buna sadiqik. Biz günorta saat 12-

dən qüvvəyə minmiş atəşkəsə riayət etmişdik, amma görəndə ki, Ermənistan bunu pozur, təbii ki, biz buna 

səssiz qala bilməzdik. Biz də özümüzü müdafiə etməliyik və beləliklə, demək olar ki, atəşkəs qüvvəyə 

mindi, amma real həyatda baş vermədi. 

- Çəkilməklə bağlı siqnal alırsınızmı, ən azından həmin nöqtədə? Torpaqlarımızdan 

çəkilməklə bağlı. 

- Yox, biz belə bir siqnal almırıq və heç kim də bizə belə bir siqnal verə bilməz. Bu, beynəlxalq 

hüquqa və tarixi ədalətə ziddir. Belə bir siqnal olmamışdır. Siqnallar var ki, dayandırın. Siqnallar var ki, 

daha irəli getməyin. Siqnallar var ki, atəşkəs təmin edilsin. Biz də deyirik ki, yaxşı, atəşkəs təmin edilsin, 

ancaq bununla bərabər gərək məsələ sülh yolu ilə həll edilsin. 

Moskvada əldə edilmiş razılaşma, hesab edirəm ki, bizim maraqlarımıza tam cavab verir. Çünki, 

ilk növbədə, orada göstərilir ki, həlak olanların cəsədlərinin, əsirlərin humanitar əsaslarla dəyişdirilməsi 

nəzərdə tutulur. Biz bunu ilk gündən istəyirdik. Ancaq Ermənistan buna getmirdi. Bundan başqa çox önəmli 

siyasi məqamlar var. Onlardan biri danışıqların, müzakirələrin bərpa edilməsi, baza prinsipləri əsasında 

substantiv danışıqların davam etdirilməsidir. Baza prinsipləri isə bizim maraqlarımıza cavab verir. Çünki 

orada işğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması nəzərdə tutulur. Orada göstərilir ki, 

birinci mərhələdə beş rayondan, ikinci mərhələdə daha iki rayondan erməni silahlı qüvvələri çıxarılır. 

Ondan sonra təbii ki, bütün məcburi köçkünlər əvvəlki dövrdə yaşadıqları bölgələrə qayıdırlar. Bu da o 

deməkdir ki, bizim məcburi köçkünlərimiz Şuşaya da, Xankəndiyə də qayıdacaqlar və ondan sonra, yəni, 

bu məsələnin siyasi həlli təmin edilə bilər. 

Digər məsələ, - Ermənistan buna hər zaman o qədər yaxşı baxmırdı, - odur ki, müzakirələrin formatı 

dəyişməz olaraq qalır. Ermənistan rəhbərliyi və baş nazir Paşinyan hər zaman deyirdi ki, Azərbaycan 

qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası” ilə danışıqlar aparmalıdır. Biz isə buna etiraz edirdik. Oraya belə 

bir bəndin salınması yenə də bizim maraqlarımıza cavab verir. 

Ona görə artıq hərbi mərhələdən diplomatik siyasi mərhələyə keçid üçün bütün imkanlar, bütün 

zəmin var. Qaldı ki, Ermənistan bu atəşkəsə əməl etsin. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın müzəffər Ordusunun 

dünən və bu gecə yeni uğurlu əməliyyatları onları buna məcbur edəcək. 

- Siz sentyabrın 27-dən bəri, bu Vətən müharibəsi başladığı andan etibarən yeni bir 

formatdan, Türkiyənin öz mövqeyini daha fəal qoymasından, bu məsələnin Rusiya və Türkiyə ilə 

birlikdə həll oluna biləcəyindən bəhs edirsiniz. Amma Türkiyə Lavrovun açıqlamasında yox idi. 

Sanki bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupunda müzakirələrin yenə davam edəcəyinə yönəlik bir 

açıqlama etdi. Türkiyə necə, nə şəkildə, nə vaxt masada olacaq? Ya da bu barədə danışıldımı? 

- Əlbəttə ki, bu, bizim mövqeyimizdir. Mən bunu bir neçə dəfə açıqlamışam. Bir daha demək 

istəyirəm ki, mütləq Türkiyə bu məsələnin siyasi yollarla həll olunmasında fəal rol oynamalıdır. Mən onu 

da bilirəm, Türkiyənin bəzi mətbuat orqanlarında yazılır ki, nə üçün Türkiyə Moskvada olmamışdı. Təbii 

ki, bu, indiki mərhələdə nəzərdə tutulmurdu. Heç Türkiyə qarşısında da belə bir vəzifə durmurdu. Bu, 

danışıqlar prosesi deyil. Bu, sadəcə olaraq, humanitar əsaslarla tətbiq olunan atəşkəsdir. Yəni, bu, 

danışıqların keçirilməsi üçün təşkil edilmiş tədbir deyildi. Danışıqlar bu günə qədər Minsk qrupu 

çərçivəsində aparılır. Ancaq bu danışıqların səmərəsi və heç bir nəticəsi yoxdur. Otuz ilə yaxındır ki, bir 

santimetr torpaq bizə müzakirə yolu ilə qaytarılmadı. Ona görə mən də tam haqlı olaraq dedim, bir halda 

ki, Minsk qrupu 1992-ci ildə formalaşdı və o zaman hansı əsaslarla formalaşdı, bu haqda bizdə heç bir 

məlumat yoxdur. Əgər Minsk qrupunun tərkibinə baxsanız görərsiniz ki, orada bu bölgədən uzaqlarda 

yerləşən ölkələr, bu bölgə ilə heç bir əlaqəsi olmayan ölkələr, münaqişə ilə heç vaxt maraqlanmayan ölkələr 

də var. Onların orada mövcudluğu formal xarakter daşıyır. Yaxşı, biz əgər bu münaqişənin həll olunmasını 

istəyiriksə, - amma biz istəyirik, - elə ölkələr olmalıdır ki, onların gücü də olsun, təsiri də olsun və bu tərkib 

birtərəfli olmasın. İndi Minsk qrupunun həmsədrlərinin ölkələrində erməni diasporlarının fəaliyyətinə 

diqqət yetirin. Hər üç ölkədə erməni diaspor təşkilatları böyük siyasi imkanlara malikdir. O siyasi imkanlar 

nəticəsində onlar o ölkələrin vəzifəli şəxslərinə təsir edirlər. Yəni, bu, nə qədər ədalətlidir? Nə üçün Türkiyə 

də həmsədr olmasın, onsuz da Minsk qrupunun üzvüdür. Ona görə bizim siyasətimizdə tam məntiq və 

nəticəyə hesablanmış yanaşma var. 

Geosiyasi reallıqlar dəyişib. 1992-ci illə bugünkü vəziyyəti müqayisə etmək olmaz. Bu gün Türkiyə 

nəinki bölgədə, dünya miqyasında güc mərkəzidir. Bunu Qərbdə bir çoxları qəbul etmək istəmirlər, bu, 

onları qıcıqlandırır. Onlar öyrəşiblər, təəssüf ki, keçən əsrdə bəzi hallarda onların sözü Türkiyə siyasətində 

çox böyük dəyər təşkil edirdi. Ancaq bu gün Türkiyə tam müstəqil siyasət aparır və dünya miqyasında gücə 
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çevrilibdir. Hansı məsələ bizim bölgəmizdə Türkiyəsiz həll olundu? Baxın, Suriyada, Liviyada, Orta 

Şərqdə, bizim bölgədə Türkiyə söz sahibidir və bu, reallıqdır. Onunla hesablaşmaq lazımdır. 

İndi müzakirələr nə zaman başlayacaq, mən bunu deyə bilmərəm. Çünki Ermənistan bir halda ki, 

bu atəşkəsi pozur, inanmıram danışıqlarda da səmimi olsun. Ancaq istənilən halda de-yure, ya da de-fakto 

Türkiyə mütləq bu problemin həllində olmalıdır və onsuz da var. Çünki bu gün sirr deyil ki, biz Türkiyə ilə 

müntəzəm olaraq məsləhətləşmələr aparırıq. Bu proseslər başlayandan - 27 sentyabrdan bu günə qədər biz 

daim əlaqədəyik. Türkiyənin yüksək səviyyəli vəzifəliləri bir çox ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə 

sıx təmasdadırlar. Ona görə bu, artıq reallıqdır. Sadəcə olaraq, biz de-fakto reallığı de-yure reallığa 

çevirməliyik. 

İndi “Nə üçün o həmsədrlik sistemində Türkiyə olmasın, olmalıdır” ifadəsini işlətdiniz. Bunu 

bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün soruşacağam, amma Sizə istinad edərək. Ötən gün xalqa 

müraciətinizdə eynilə bu ifadələri işlətdiniz – biz artıq status-kvonu dəyişdirdik, təmas xətti deyə bir 

şey yoxdur, təmas xəttini yardıq. Yeni müzakirədə həm Türkiyənin iştirakı, həm də bu dediyiniz 

sözlər barədə bir qədər ətraflı bəhs etsək, tam olaraq nəyi nəzərdə tutursunuz? Bundan sonra Bakı 

tərəfindən necə bir status-kvo qurulacaq? 

-Bilirsiniz, biz status-kvo ilə əlaqədar uzun illər çox böyük səy göstərdik ki, həmsədrlərdən bununla 

bağlı bir açıqlama gəlsin. Nəhayət təqribən 7-8 il bundan əvvəl Amerika, Rusiya və Fransa prezidentləri 

səviyyəsində bir neçə dəfə belə bir açıqlama verildi - status-kvo qəbuledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Biz 

də bunu alqışladıq. Mən də bir neçə dəfə bununla bağlı açıqlama verdim ki, bu, çox müsbət bir yanaşmadır. 

Yəni, bu, nə deməkdir, o deməkdir ki, erməni silahlı qüvvələri torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Status-kvonun 

dəyişdirilməsini Ermənistan etməlidir. Çünki biz Ermənistan torpaqlarını işğal etməmişik. Biz status-kvonu 

necə dəyişdirə bilərik? Bu Ermənistan tərəfinə, bir mesaj, bir siqnal idi. Ancaq təəssüf ki, bu açıqlama və 

açıqlamalar, - bir neçə dəfə belə açıqlamalar verildi, - havada qaldı. Ondan sonra biz nə eşitməyə başladıq? 

Son dönəmdə artıq həmin həmsədrlər bu ifadədən geriyə addım atdılar. İndi nə deyirlər? İndi deyirlər ki, 

status-kvo dayanıqlı deyil. Amma bu, böyük bir fərqdir. Status-kvo dəyişməlidir, yəni ki, Ermənistan, sən 

torpaqlardan çıxmalısan. Status-kvo dayanıqlı deyil, yəni sabit deyil o deməkdir ki, sadəcə olaraq, onlar 

bunu fakt kimi göstərirlər. Ona görə belə olan halda, status-kvonu Azərbaycan özü dəyişdirdi, döyüş 

meydanında dəyişdirdi. Artıq status-kvo yoxdur. Artıq Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut rayonlarının 

yaşayış məntəqələri və kəndlər azad edildi. Hansı status-kvodan söhbət gedə bilər? Söhbət gedə bilməz. 

Təmas xətti? Təmas xətti yoxdur. Aydın məsələdir ki, mövcud olan təmas xətti çox böyük hərbi biliklər 

əsasında yaradılmışdır. Ermənistanın o zaman heç bir hərbi bilikləri yox idi. Bunu biz açıq etiraf etməliyik. 

Yəni, Ermənistanın nüfuzunun az olması onlar üçün çox ciddi bir problem yaradır. Onlar üçün təmas xətti 

çox qısa olmalı idi, düz olmalı idi. Onu da etdilər. Onların buna ağlı çatmazdı. Onlara məsləhət verənlər 

bunu etdilər. Əgər o əvvəlki təmas xəttinə baxsanız, bu üfüqi-şaquli formadadır. Belə, düz. Yəni, onu 

müdafiə etmək çox asandır. Onların mövqeləri əsasən təpələrdə idi. Onlara müdaxilə etmək, yəni, 

istehkamları yarmaq çox çətin bir iş idi. İndi bu təmas xətti yoxdur. Biz onu bir neçə yerdən - şimaldan, 

cənubdan, ondan sonra şərqdən yardıq. Artıq hansı təmas xəttindən söhbət gedə bilər? Yoxdur! Azərbaycan 

Ordusunun xilaskarlıq missiyası davam edir. Hər gün biz yeni mövqeləri azad edirik. O mövqelər şərt deyil 

ki, kənd olsun, yaxud da ki, şəhər olsun. Təpə olsun, dağ olsun – o, kənddən, şəhərdən daha önəmlidir. 

Şəhərlərə biz onsuz da qayıdacağıq. Bizim üçün əsas məsələ strateji yüksəklikləri almaqdır. İndi Hadrutun 

bütün ətrafı bizim nəzarətimizdədir. Şəhərdə də biz varıq. Amma şəhərə girək-girməyək o başqa məsələdir. 

Bizim qarşımızda indi belə bir siyasi vəzifə yoxdur ki, mütləq bu gün oranı elan edək, sabah oranı elan 

edək. Yoxdur. Bəzi hallarda biz kəndləri, şəhərləri azad edirik, bir gün, iki son sonra açıqlama veririk. 

Bunun da taktikası var. 

Bir daha deyirəm, status-kvo yoxdur, təmas xətti yoxdur. Ermənilərin öz orduları haqqında uzun 

illər uydurduğu yenilməz ordu əfsanəsi yoxdur. Biz göstərdik kim kimdir. Ona görə bu reallıqlarla gərək 

həm Ermənistan hesablaşsın, onların havadarları hesablaşsın, bütün dünya hesablaşsın. Bizə dur deyənlər 

bilməlidirlər ki, yaxşı, biz dura bilərik, biz də istəmirik ki, qan tökülsün. Amma ondan sonra gərək siyasi 

proses başlasın. Siyasi proses başlamasa, biz durmayacağıq. Mən demişəm, biz sona qədər gedəcəyik, sona 

qədər. Amma necə? Hərbi yolla, yaxud da ki, siyasi yolla, o, başqa məsələdir. Biz istəyirik ki, hərbi mərhələ 

dursun, qan tökülməsin, şəhidlər olmasın və sülh yolu ilə öz torpaqlarımızı azad edək. 

- İşin siyasi və hərbi tərəfi bir tərəfə. Bu gün biz, daha doğrusu, Bakıya gəldiyimiz andan 

etibarən oranı tərk etmək məcburiyyətində qalmış insanlarla görüşdük, aralarında xocalılılar, 

cəbrayıllılar var idi. Azərbaycan dövlətinin, Sizin köməyinizlə tikilən qəsəbələrə getdik. Hər kəsin 
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üzündə bu ifadə var idi: Sizə, dövlətə böyük minnətdarlıq hissi duyurlar. “Biz burada heç bir şeyə 

ehtiyacımız olmadan yaşayırıq, lakin biz öz torpaqlarımıza dönmək istəyirik” deyirlər. Xüsusilə 

cəbrayıllılar, “İşğaldan azad edilən torpaqlarda nə edəcəksiniz?” sualına, “Təki bir damımız olsun, 

kifayətdir” deyirlər. Bəs, Siz nə edəcəksiniz o insanlar üçün? O torpaqlarda yeni inşaat işləri 

aparılacaq? 

- Biz orada nəinki damlar, biz orada şəhərlər quracağıq, biz oraya həyatı qaytaracağıq. Biz bütün 

dağılmış yerləri bərpa edəcəyik. Ora indi bizim ordumuzun nəzarətindədir. Artıq işğaldan azad edilmiş 

torpaqların bəzilərinə bizim mətbuat nümayəndələri də gedirlər. Bəzilərində isə hərbçilər özləri videoya 

çəkirlər, görürlər ki, orada bir dənə də salamat bina yoxdur. Yəni, bu, faşistlərin əməlləridir. Dünya bunu 

görməlidir və görəcək. Görün, indi Ağdam, Füzuli nə gündədir?! Bizim bütün kəndləri dağıdıblar. Elə 

ediblər ki, azərbaycanlılar daha heç zaman oraya qayıtmasınlar, qayıda bilməsinlər. Amma Azərbaycan 

xalqının iradəsini bilmirlər. Biz Cocuq Mərcanlını təqribən 8 aya qurduq. O kənd ki, biz 2016-cı ildə 

işğaldan azad etdik, 6-7-8 aya artıq oranı biz inşa etdik və indi orada insanlar yaşayırlar, qazı da, suyu da, 

elektriki də, məscidi də, xəstəxanası da, məktəbi də, evlər də var, hər şey var. Bir də ki, kənd təsərrüfatı 

üçün onlara avadanlıq vermişik və indi o kənd dirçəlib. Bütün o torpaqları biz cənnətə çevirməliyik. Onsuz 

da oranın mənzərəsi cənnətdir və uzun illər erməni tapdağının altında olmasına baxmayaraq, o torpaq 

canlanacaq, oraya həyat qayıdacaq, uşaqların gülüşü gələcək, insanların təbəssümü qayıdacaq. Azərbaycan 

vətəndaşları o torpaqlarda ləyaqətlə yaşayacaqlar. 

Bizim məcburi köçkünlərimiz bilirlər ki, mənim üçün, Prezident üçün onların problemi bir nömrəli 

problemdir. Siz də bilirsiniz ki, biz onlar üçün nə qədər böyük yardımlar edirik. Bu il biz 7 min ailəyə yeni 

mənzillər veririk. Təqribən 35 min insan bir il ərzində dövlət tərəfindən pulsuz mənzil alır. Hər ay dövlət 

onların hər birinə müavinət verir. Ona görə, təbii ki, onlar dövlətin qayğısından razıdırlar. Mənim onlarla 

keçirdiyim görüşlərdə onlar hər zaman təşəkkürlərini bildirirlər və deyirlər ki, burada hər şey yaxşıdır, biz 

bu yeni evlərdə yaşayırıq, belə şəraiti görməmişik, amma bizi ora qaytarın, biz oraya getmək istəyirik və 

gedəcəklər. 

Ona görə biz indi artıq o bölgələrin inkişaf planları üzərində işləməliyik, müvafiq göstərişlər artıq 

verilibdir. Planlama hazırlanacaq ki, o bölgələrə Azərbaycan əhalisi qayıtsın və maksimum qısa müddət 

ərzində artıq onlar oraya yerləşsinlər. 

- Cənab Prezident, bu qədər sıx qrafikinizin, diplomatik gərginliyin arasında bizə vaxt 

ayırdığınız üçün Sizə çox təşəkkür edirik. 
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Düşmənin 3 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib 

 

[11:55] 12.10.2020  

 

Oktyabrın 12-nə keçən gecə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində 

düşmənin 2 pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vurulub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 12-də saat 10:00 

radələrində isə Ağdam rayonu istiqamətində düşmənin daha bir PUA-sı Hava Hücumundan Müdafiə 

bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. 
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Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə ciddi riayət edir 

 

[11:46] 12.10.2020  

 

Ermənistan tərəfinin guya Azərbaycan Ordusunun Hadruta daxil olmaq məqsədilə bu istiqamətdə 

xeyli sayda qüvvə cəmləşdirməsi və gərgin döyüşlərin getməsi barədə yaydığı məlumat açıq-aydın 

dezinformasiyadır. Xatırladırıq ki, Hadrut artıq bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan Ordusu tərəfindən 

işğaldan azad olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 

Nazirliyin məlumatında qeyd olunub ki, Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs rejiminə ciddi riayət 

edir və heç bir aktiv döyüş fəaliyyəti həyata keçirmir. 
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Ukraynalı deputat: Ermənistan beynəlxalq hüququn normalarını və humanitar atəşkəs rejiminin 

tələblərini pozub 

 

[11:14] 12.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının cəbhəyanı zona hüdudlarından kənarda yerləşən Gəncə şəhərinin 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşlərinə tutulması nəticəsində 9 nəfər, o cümlədən 3 qadın 

həlak olub, daha 34 nəfər, o cümlədən 16 qadın və 6 azyaşlı uşaq həlak olub. Uşaqlar... Bu, dəhşətdir! 

Ukrayna Ali Radasının deputatı Lyudmila Marçenko bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində 

söyləyib. 

L.Marçenko deyib: “Ermənistan beynəlxalq hüququn normalarını və humanitar atəşkəs rejiminin 

tələblərini pozub. Mən öz vədlərini pozan hökuməti, xüsusən bu vədlər insan həyatı, dinc vətəndaşların 

həyatı ilə bağlı olduqda anlaya bilmirəm! Həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına səmimi qəlbdən 

başsağlığı verirəm”. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Nuri Həmədani: Dağlıq Qarabağ azad edilməlidir 

 

[11:14] 12.10.2020  

 

İranın nüfuzlu din xadimi Ayətullah Nuri Həmədani Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə münasibət bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazılı açıqlama yayan Ayətullah Azərbaycan Respublikasında səfərdə 

olduğunu, xalqları və bölgəni yaxından tanıdığını diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ İslam 

dünyasının bir parçasıdır və işğaldan azad olunmalıdır. 

Ayətullah vurğulayıb ki, İran ilə Azərbaycan arasındakı xoş və mehriban münasibətlər bəzi qüvvələri 

narahat edir. Bu münasibətləri korlamağa cəhd edirlər. Xalqlarımız ayıq olmalı, təxribatlara uymamalıdır. 

 

Rabil Kətanov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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Dmitri Savelyev: Dinc şəhərlərin və onların sakinlərinin hücum obyektlərinə çevrilməsi 

yolverilməzdir 

 

[10:52] 12.10.2020  

 

Aşkardır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin “qaynar mərhələ”yə keçməsi danışıqlar prosesini 

pozmuş Ermənistanın rəsmi hakimiyyət orqanlarının əməllərinin nəticəsidir. 

RF Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya-Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri Dmitri 

Savelyev AZƏRTAC-a müsahibəsində bu barədə danışıb. 

Deputat qeyd edib ki, bütün dünya birliyi bu münaqişənin hərbi mərhələdən diplomatik müstəviyə 

keçməsini, qan tökülməsinə son qoyulmasını səbirsizliklə gözləyirdi. Siyasətçi deyib: “Nəhayət, Moskvada 

atəşkəs barədə razılığa gəlmək mümkün oldu. Bütün dünya birliyi bu diplomatik irəliləyişi ürəkdən 

alqışlayırdı, belə bir ümid yaranmışdı ki, Azərbaycanın haqlı tələbləri nəhayət, təmin ediləcək, işğal altında 

olan torpaqlar azad ediləcək, qaçqınlar öz evlərinə qayıdacaq və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən 

edilməsi üzrə dinc referendum prosesi başlanacaq”. 

D.Savelyev bu ümidlərin doğrulmamasına görə təəssüfləndiyini bildirib. Rusiyalı deputat 

vurğulayıb: “Səmimi, istiqanlı insanların yaşadığı gözəl Gəncə şəhərinin atəşə tutulması, bu zaman 9 

nəfərin həlak olması, daha 34 nəfərin yaralanması rəsmi Ermənistanın günahı kimi qalacaq. Şəhərin atəşə 

tutulmasından sonra sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmiş kadrlarda dağıdılmış evləri görəndə insanın ürəyi 

sıxılır. Dinc şəhərlərin və onların sakinlərinin hücum obyektlərinə çevrilməsi yolverilməzdir. Bu cür 

hərəkətlər dünya birliyi tərəfindən qətiyyətlə pislənməlidir. Başı çox bəlalar görmüş Azərbaycan torpağı 

sülhün bərqərar olmasını gözləyir, bu sülhə nail olmaq üçün bütün diplomatik səylər tətbiq edilməlidir”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonları atəşə tutulur 

 

[09:50] 12.10.2020  

 

Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ağdam rayonu atəşə tutulub 

 

[08:35] 12.10.2020  

 

Ağdam rayonu ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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11 oktyabr 
 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ölkəmizdəki diplomatik korpusun rəhbərləri üçün  
brifinq keçirib 

 
[23:04] 11.10.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdəki diplomatik 

korpusun rəhbərləri üçün brifinq keçirib. 
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, brifinqdə nazir 

Ceyhun Bayramov Ermənistanın oktyabrın 10-dan etibarən humanitar atəşkəslə bağlı Moskva razılaşmasını 
kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və mülki şəxslərini məqsədli şəkildə atəşə 
tutması barədə məlumat verib. Humanitar atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan sonra təmas xəttindən xeyli 
uzaqda yerləşən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket 
atəşinə məruz qaldığı və bu hücum nəticəsində 9 mülki şəxsin həlak olduğu, o cümlədən aralarında azyaşlı 
uşaqlar olmaqla, 35 nəfərin yaralandığı diqqətə çatdırılıb. 

Nazir Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti çərçivəsində dinc insanları, evləri, 
mülki obyektləri, tibb işçilərini məqsədli atəşə tutmasının işğalçı ölkənin beynəlxalq hüququn fundamental 
normalarına, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq və Cenevrə konvensiyalarına məhəl qoymamasının 
bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıb. 

Dünya ictimaiyyətini və dövlətlərini beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanan mövqe sərgiləməyə 
çağıran Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov onları işğalçı Ermənistanı beynəlxalq öhdəliklərinə riayət 
etməyə məcbur etmək üçün qətiyyətli addımlar atmağa çağırıb. 

 
AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Ermənistan müharibə cinayətləri törədir 
 
[21:10] 11.10.2020  
 
Ermənistan Moskvada əldə olunan humanitar atəşkəs razılaşmasını kobud şəkildə pozaraq mülki 

əhalini hədəfə almaqda davam edir. Bu hücumlar, mülki əhalinin hədəfə alınması, sözün əsl mənasında, 
müharibə cinayətləridir. Ermənistan artıq qlobal bir problemə çevrilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop 
sosial şəbəkə hesabında ifadə edib. 

 
Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı həmsədri arasında telefon 
danışığı olub 

 
[20:59] 11.10.2020  
 
Oktyabrın 11-də Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə 

ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Endryu Şofer arasında telefon danışığı olub. 
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun 

Bayramov azərbaycanlı mülki şəxslərin və obyektlərin humanitar atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan 
sonra da Ermənistan tərəfindən qəsdən atəşə tutulması barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Nazir humanitar 
atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan bir neçə saat sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Hadrut 
və Cəbrayıl istiqamətlərində etdiyi hücum cəhdi, erməni əsgərlərinin cəsədlərini yığan və üzərinə aydın 
şəkildə ağ bayraq sancılan sanitar maşının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması və təmas 
xəttindən uzaq yerləşən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən raket atəşinə məruz qalmasını diqqətə çatdırıb. Mülki əhali arasında həyatını itirən və 
yaralanan şəxslər barədə qarşı tərəfə məlumat verilib. 

Nazir bölgədə yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyətin Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin 
üzərində olduğunu bildirib. 

ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Endryu Şofer bölgədəki gərginliyin humanitar 
atəşkəsin əldə olunmasından sonra da davam etməsinin ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirib və məsələnin 
həlli üzrə siyasi dialoqun zəruriliyini vurğulayıb. 

 
AZƏRTAC 
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Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşeləri və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki 
nümayəndələri üçün brifinq keçirilib 

 
[20:36] 11.10.2020  
 
Sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistanın Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı təxribatları başlayıb. 

Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 
ordumuz tərəfindən əks-həmlə əməliyyatı həyata keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq idarəsinin 
rəisi, general-mayor Hüseyn Mahmudov Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşelər və 
beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə deyib. 

Brifinq iştirakçılarına diqqətinə işğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən əməliyyatlar və azad 
olunmuş ərazilər, düşmən qüvvələrinə vurulmuş ziyan barədə məlumat verilib. Bundan əlavə, qonaqlara 
təmas xəttindən xeyli uzaqda yerləşən Azərbaycanın şəhər və rayonlarına düşmənin raket və artilleriya 
zərbələri endirməsi barədə də ətraflı məlumat çatdırılıb. 

Bildirilib ki, Azərbaycan Ordusu yalnız Ermənistanın hərbi texnikasını hədəfə alır. Lakin 
Ermənistan tərəfi Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə alır, hətta təmas xəttindən uzaqdakı şəhərləri raketlə 
atəşə tutur. 

İdarə rəisi qeyd edib ki, bu gün Ermənistan Azərbaycanın tarixi və ikinci böyük şəhəri olan 
Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində aralarında qadınların və uşaqların da olduğu mülki şəxslər həlak 
olub və xəsarət alıb. Bundan başqa, mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib. 

 
AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın bu əməlləri regional sülhə böyük təhdid yaradır 

 
[20:18] 11.10.2020  
 
Azərbaycan özünün suveren əraziləri çərçivəsində müharibə aparır, Ermənistan isə öz ərazisindən 

istifadə etməklə Azərbaycanın şəhərlərini atəşə tutur. Ermənistanın bu əməlləri regional sülhə böyük təhdid 
yaradır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici 
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 11-də Azərbaycanda akkreditə olunan xarici 
hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün təşkil edilən brifinqdə deyib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistan enerji infrastrukturlarını da hədəfə alır və bu da 
təkcə Azərbaycan üçün deyil, digər ölkələr üçün də təhlükə yaradır. 

 
AZƏRTAC 
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Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 
 
[20:12] 11.10.2020  
 
Oktyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Səudiyyə 

Ərəbistanı Krallığının Xarici İşlər naziri Faysal bin Ferhan Al Saud arasında telefon danışığı olub. 
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Faysal 

bin Ferhan Al Saud bölgədə mövcud olan gərgin vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib. 
Nazir Ceyhun Bayramov həmkarına bölgədəki son gərginliklə bağlı, xüsusilə Ermənistan 

tərəfindən Azərbaycanın mülki şəxslərinin və infrastrukturunun məqsədli şəkildə hədəfə alınması barədə 
məlumat verib. Humanitar atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan sonra Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən təmas xəttindən uzaq yerləşən, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinin 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə məruz qaldığı və bu hücum nəticəsində 9 mülki şəxsin 
həlak olduğu, o cümlədən aralarında azyaşlı uşaqlar olmaqla, 34 nəfərin yaralandığı diqqətə çatdırılıb. 

Nazir Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti çərçivəsində dinc insanları, evləri, 
mülki obyektləri, tibb işçilərini məqsədli şəkildə atəşə tutmasının ölkənin beynəlxalq hüququn fundamental 
normalarına, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq və Cenevrə konvensiyalarına məhəl qoymamasının 
bariz nümunəsi olduğunu bildirib. 

Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər naziri ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəklədiyini bir daha ifadə edib. O, münaqişənin siyasi yolla həll edilməsinin vacibliyini bildirib. 

Nazir Ceyhun Bayramov, öz növbəsində regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin zəruri olduğunu vurğulayıb. 

 
AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan humanitar atəşkəs rejiminə əməl etdi, Ermənistan isə mülki əhaliyə 
qarşı vandalizm aktı törətdi 

 
[20:01] 11.10.2020  
 
Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyev oktyabrın 11-də Azərbaycanda akkreditə olunan xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq 
təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün təşkil edilən brifinqdə onlara Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması ilə bağlı ətraflı məlumat verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi əhalinin sıx yaşadığı bir əraziyə 
raket hücumunun həyata keçirilməsinin çoxlu sayda insanın qətlə yetirilməsi məqsədini daşıdığını bildirib. 
Ermənistanın Gəncəni Vardenis rayonundan atəşə tutduğunu bildirən Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Gəncə 
təmas xəttindən uzaqda yerləşir. O əlavə edib ki, “Ermənistan “Smerç”, “Skad” raketlərindən də 
Azərbaycan şəhərlərini atəşə tutur. Eyni zamanda, Azərbaycanın sənaye şəhəri olan Mingəçevir şəhəri də 
Ermənistan tərəfindən raket atəşinə məruz qalır. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistanın bu əməlləri Moskvada əldə olunmuş humanitar 
atəşkəs razılaşmasına ziddir. Azərbaycan humanitar atəşkəs rejiminə əməl etdi, Ermənistan isə mülki 
əhaliyə qarşı vandalizm aktı törətdi. Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana siyasi təzyiq göstərməlidir. 
Ermənistan həm qara bazardan, həm də mülki təyyarələrdən istifadə etməklə yeni silahlar gətirir. Bu, 
beynəlxalq mülki aviasiya qaydalara da tamamilə ziddir. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Azərbaycan danışıqların ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində 
həllinə sadiqlik nümayiş etdirdi. Amma əfsuslar olsun ki, Ermənistan bu razılaşmanı pozaraq Azərbaycanın 
mülki əhalisini atəşə tutdu. Ermənistan özü də etiraf edir ki, mülki əhaliyə hücum etməklə hansısa məqsədə 
nail olmaq istəyir. Ermənistan həm təmas xətti boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrini, həm də təmas 
xəttindən 100 kilometr uzaqlıqda yerləşən yaşayış məntəqələrini atəşə tutur. Əgər Ermənistan bu əməllərini 
davam etdirəcəksə, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq cavab tədbirləri görəcək. Biz 
Ermənistanın silahlı qüvvələri ilə mübarizə aparırıq, mülki əhali bizim hədəfimiz deyil. Hərbçilər döyüş 
meydanında döyüşməli, mülki əhaliyə qarşı müharibə aparmamalıdır. 

 
AZƏRTAC 

 
  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2498 
 

Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayonunun Haramı düzünü və Yuxarı Qiyaməddinli kəndini 
ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutub 

 
[19:36] 11.10.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan olunmuş humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının əsas norma və 
prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluqdan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 11-də saat 17 radələrində Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən Ağcabədi rayonunun Haramı düzü adlanan ərazisi və Yuxarı Qiyaməddinli 
kəndi ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutulub, top mərmilərinin partlaması nəticəsində mülki infrastruktura 
ciddi ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün tədbirlər həyata 
keçirilir. 

Nəticə barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. 
 

AZƏRTAC 
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Minsk qrupunun fransalı həmsədri humanitar atəşkəsdən sonra da Ermənistanın azərbaycanlı 
mülki şəxsləri qəsdən atəşə tutduğu barədə məlumatdırılıb 

 
[18:58] 11.10.2020  
 
Oktyabrın 11-də Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 

naziri Ceyhun Bayramov ilə ATƏT-in Minsk Qrupunun fransalı həmsədri Stefan Viskonti arasında telefon 
danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun 
Bayramov azərbaycanlı mülki şəxslərin və obyektlərin humanitar atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan 
sonra da Ermənistan tərəfindən qəsdən atəşə tutulduğu barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Nazir humanitar 
atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan bir neçə saat sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Hadrut 
və Cəbrayıl istiqamətlərində etdiyi hücum cəhdi, erməni əsgərlərinin cəsədlərini yığan və üzərinə aydın 
şəkildə ağ bayraq sancılan sanitar maşının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması və təmas 
xəttindən uzaq yerləşən, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən raket atəşinə məruz qalmasını, nəticədə mülki insanların həlak olduğu və yaralandığını qarşı 
tərəfin diqqətinə çatdırıb 

Nazir bölgədə yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyətin Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin 
üzərində olduğunu vurğulayıb. 

ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Stefan Viskonti yaranmış vəziyyətdən 
təəssüf hissi keçirdiyini bildirib, atəşkəsin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Tərəfləri əldə olunmuş 
Moskva razılaşmasının şərtlərinə riayət etməyə çağıran fransalı həmsədr ən qısa zamanda tərəflərin siyasi 
dialoqa qayıtması üçün təkliflərlə çıxış edəcəklərini bildirib. 

 
AZƏRTAC 
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Rusiyalı politoloq: Dinc əhaliyə və mülki obyektlərə hücumlar ATƏT-in həmsədrlərinə, o cümlədən 
Rusiyaya açıq-aşkar hörmətsizlikdir 

 
[18:49] 11.10.2020 
 
Atəşkəs rejiminin Ermənistan tərəfindən pozulması əvvəl əldə edilmiş razılaşmaları düyünə salır. 

Ermənistan bundan əvvəl də razılaşmaları dəfələrlə pozub, lakin indi belə təsəvvür yaranır ki, o, belə 
hərəkətləri qəsdən edir, Azərbaycanın Gəncə şəhərinə zərbə endirir. Bu zərbə dinc əhali arasında insan 
tələfatına səbəb olub, Azərbaycan buna sakit münasibət bəsləyə bilməyəcək. 

AZƏRTAC-a bu fikirləri Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktor müavini Darya 
Qrevtsova söyləyib. 

Onun fikrincə, Ermənistan, çox ehtimal ki, cavab reaksiyası gözləyir. O istəyir ki, Bakı da 
Ermənistan şəhərinə zərbə endirilməsi barədə komanda versin, axı bu halda Paşinyan müdafiə olunmaq 
üçün tam əsasla KTMT-yə müraciət edə bilər, çünki müharibə həm də Ermənistan ərazisinə aid olacaq. 

Politoloq deyib: “Belə aktı məqsədyönlü təxribat adlandırmaq olar. İndi çox şey rəsmi Bakının 
necə qərar qəbul edəcəyindən asılıdır. Vəziyyət isə mürəkkəbdir, ona görə ki, münaqişənin strateji inkişafı 
müəyyən ediləcək. Digər tərəfdən başqa bir versiyanı da nəzərdən keçirmək olar: erməni hərbi sərkərdələri 
Paşinyana tabe olmur və onlar Paşinyanı aradan götürmək üçün bu qərarı qəbul edirlər. Biz bilirik ki, həmin 
hərbçilər Respublikaçılar partiyasının Qarabağ klanına aid olan üzvləridir və onlar hakimiyyəti özlərinə 
qaytarmaq istəyirlər. Bundan ötrü Paşinyanı “ilişdirmək”, onun bu münaqişəni həll etməyə qabil olmadığını 
göstərmək lazımdır. Sonra isə onu devirmək asan olacaq”. 

D.Qrevtsova vurğulayıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı məsuliyyətə çağırmalı və 
münaqişənin diplomatik həllini pozduğuna görə ona təzyiq göstərməlidir. O deyib: “Dinc əhaliyə və mülki 
obyektlərə hücumlar ATƏT-in həmsədrlərinə, o cümlədən münaqişənin həlli üçün hər cür səy göstərən 
Rusiyaya açıq-aşkar hörmətsizlikdir”. 

 
Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri arasında telefon danışığı 
olub 

 
[18:44] 11.10.2020  
 
Oktyabrın 11-də Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun 

ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri İqor Popov arasında telefon danışığı olub. 
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun 

Bayramov humanitar atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan sonra belə Ermənistanın azərbaycanlı mülki 
şəxsləri və obyektləri qəsdən atəşə tutmaqda davam etdiyi barədə qarşı tərəfə məlumat verib. Nazir 
humanitar atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan bir neçə saat sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
cəbhənin Hadrut və Cəbrayıl istiqamətlərində etdiyi hücum cəhdi, erməni əsgərlərinin cəsədlərini yığan və 
üzərinə aydın şəkildə ağ bayraq sancılan sanitar maşının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə 
tutulması və təmas xəttindən uzaq yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinin 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə məruz qalmasını diqqətə çatdırıb. Nazir Gəncəyə 
edilən hücum nəticəsində 9 mülki şəxsin həlak olduğunu, həmçinin aralarında azyaşlı uşaqlar olmaqla, 35 
nəfərin yaralandığını diqqətə çatdırıb. 

Nazir bölgədə yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyətin Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin 
üzərində olduğunu bildirib. 

ATƏT-in Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri İqor Popov yaranmış vəziyyətlə bağlı narahatlığını 
ifadə edib və əldə olunmuş Moskva razılaşmasının şərtlərinə riayət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

 
AZƏRTAC 
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Elçin Əmirbəyov: Ermənistan humanitar atəşkəslə bağlı Moskvada əldə olunmuş razılaşmaya 
hörmət etmir 

 
[18:20] 11.10.2020  
 
Ermənistan humanitar atəşkəslə bağlı Moskvada əldə olunmuş razılaşmaya hörmət etmir. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Fransanın “L’Opinion” qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan 

Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi səfir Elçin Əmirbəyov bildirib. 
Elçin Əmirbəyov qeyd edib ki, cümə günü Moskvada imzalanan humanitar atəşkəs 

razılaşmasından sonra da vəziyyət dəyişməz olaraq qalır: “Moskva görüşündən əvvəl vəziyyət necə idisə, 
elə də davam edir. Üstəlik, bazar gününə keçən gecə daha intensiv hal alıb. Ermənistandan atılan ballistik 
raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəyə düşüb, nəticədə 9 nəfər həyatını itirib və 34 nəfər 
yaralanıb. Mingəçevirdəki “Azərbaycan” İstilik Elektrik Stansiyası da hədəfə alınıb”, - deyə E.Əmirbəyov 
qeyd edib. 

Birinci vitse-prezidentin köməkçisi bildirib ki, Azərbaycan ərazisi separatçıların qruplaşdığı 
Dağlıq Qarabağ bölgəsindən deyil, Ermənistandan - Vardenis bölgəsi və Sevan gölünün cənub-şərqindən 
raket atəşinə tutulur: “Bu, bir tələdir. Çünki Ermənistanın Rusiya ilə müdafiə sazişi Dağlıq Qarabağ üçün 
keçərli deyil. Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə cavab zərbələri isə hadisələrin gedişatını dəyişə bilər”. 
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Prezident İlham Əliyev: Biz Cəbrayılı təzədən tikəcəyik, bütün kəndləri yenidən quracağıq 
 
[17:53] 11.10.2020  
 
Biz köçkünlərimizi öz evlərinə qaytaracağıq. Bu insanların sevincini, Cəbrayıl, Füzuli, Tərtər 

rayonlarının, Hadrutun təqribən 30 ildən sonra öz torpaqlarına qayıdacaq sakinlərinin sevincini təsəvvür 
edə bilərsiniz. Budur, azad edilmiş ərazilərdən çəkilmiş videokadrları nümayiş etdiririk. Bu kadrlardan 
görünür ki, orada hər şey dağıdılıb. Dağıdılmayanların isə hamısı oğurlanıb, qarət edilib. Bu, sadəcə, dövlət 
siyasəti dərəcəsinə çatdırılmış quldurluqdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu Rusiyanın RBK telekanalına 
müsahibəsində bildirib. 

Dağıdılmış şəhər və kəndlərin bərpa ediləcəyini vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib: "Biz 
Cəbrayılı təzədən tikəcəyik. Bütün kəndləri yenidən quracağıq. Orada yaşayacaq insanlar tikinti işlərinə 
cəlb ediləcəklər. Onlar öz evlərini bərpa etmək üçün məvacib alacaqlar. Oraya həyat qayıdacaq, oraya 
uşaqların gülüşü qayıdacaq. İnsanlar rahat nəfəs alacaq, hiss edəcəklər ki, ləyaqətlərini özlərinə qaytarıblar. 
İllər boyu azərbaycanlıların bu vəziyyətdə necə yaşamalarını təsəvvür edin. Təmas xəttində binoklla 
baxanda bizim dağıdılmış şəhərləri görərkən mənim keçirdiyim hissləri təsəvvür edin. Qoy, erməni tərəfi 
fikirləşsin. O, indi bunun nə demək olduğunu başa düşməyəcək. Lakin əvvəl düşünmək lazım idi, 
azərbaycanlıların hisslərini təhqir etmək lazım deyildi. Biz xeyirxah, sülhsevər xalqıq. Lakin biz öz 
ləyaqətimizi tapdalamağa, bizi təhqir etməyə imkan verməyəcəyik. Paşinyan Şuşada, Cıdır düzündə sərxoş 
halda rəqs edəndə özünə bu gün baş verənlər barəsində hökm imzalamışdı". 
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Pakistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini tam dəstəkləyir 
 
[17:46] 11.10.2020  
 
Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Əli Əlizadə ölkənin Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah 

Rəisləri Komitəsinin (BQRK) sədri, ordu generalı Nadim Raza ilə görüşüb. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra 

məsələlər müzakirə olunub. 
BQRK-nin sədri ölkələrimiz arasında möhkəm təməllər üzərində qurulan qardaşlıq əlaqələrinin 

bəhs edib, Pakistan Silahlı Qüvvələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının yekdilliklə qəbul etdiyi qətnamələrə 
uyğun olaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini tam dəstəklədiyini bildirib. 

  
Qulu Kəngərli,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 
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Azərbaycan Prezidenti: Rusiya mediasındakı informasiya hücumu ictimai fikirdə Rusiyaya 
münasibətə böyük ziyan vurub 

 
[17:23] 11.10.2020  
 
Bu günlər, bu həftələr ərzində bəzi Rusiya kanallarında qatı antiazərbaycan təbliğatını, tok-

şouların iştirakçılarının saxtakarlığını, manipulyasiyasını, iştirakçılar heyətinin tarazlaşdırılmış olmamasını 
görəndə, Rusiyanın aparıcı telekanallarında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Prezidenti təhqir ediləndə, 
əlbəttə, bunlar Rusiyanın nüfuzunu artırmır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Rusiyanın RBK telekanalına 
müsahibəsində söyləyib. 

"Mən bu məsələni Rusiya rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmışam. O mənada yox ki, bunlar bizi 
narahat edir, Azərbaycan cəmiyyəti və ictimai fikri Azərbaycanın daxilində formalaşır. O mənada ki, belə 
münasibət haçansa bizim planlarımızda müəyyən çətinliklərə gətirib çıxara bilər", - deyə dövlətimizin 
başçısı bildirib. 

Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin planlaşdırıldığını qeyd edən 
Prezident İlham Əliyev deyib: "Hazırda biz iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlıq üzrə beş yol xəritəsi 
üzərində fəal iş aparırıq. Siyasi baxımdan çox yaxşı məsələlər var. Lakin bu müddətdə Rusiya mediasında 
üzləşdiyimiz informasiya hücumu, əlbəttə, ictimai fikirdə Rusiyaya münasibətə böyük ziyan vurub. 
Düşünürəm ki, bu vəziyyəti qaydaya salmaq üçün vaxt və hər iki tərəfin rəhbərliyinin səyləri lazım 
gələcək". 

 
AZƏRTAC 
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Mən dünya birliyini baş verən bu hadisələrə laqeyd 
qalmamağa çağırıram 

 
[17:26] 11.10.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərinin 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulması ilə əlaqədar rəsmi “Instagram” səhifəsində 
paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: 
“Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutmaqda davam 

edirlər. Bu, humanitar atəşkəs rejiminin, habelə 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının kobud şəkildə 
pozulması deməkdir. 

Bu gecə saat 2 radələrində Gəncə şəhərinə amansızlığına görə misli görünməmiş zərbə endirilib. 
Əldə olan məlumata görə, raket atəşi nəticəsində 9 nəfər (o cümlədən 4 qadın) həlak olub, 34 

nəfər yaralanıb, çoxsaylı mülki obyektlərə ciddi ziyan vurulub. 
Bizim şəhərlərin və kəndlərin atəşə tutulması demək olar ki, dünən bütün gün ərzində davam edib. 

Humanitar atəşkəs rejiminin qüvvəyə mindiyi andan ermənilər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının bir 
sıra rayonlarına 548 mərmi atılıb. 

Döyüş meydanında məğlub olması ilə barışa bilməyən erməni tərəfi məqsədyönlü şəkildə dinc 
əhaliyə hücum edir. 

Mən dünya birliyini baş verən bu hadisələrə laqeyd qalmamağa çağırıram. 
Beynəlxalq təşkilatlar, hüquq müdafiə strukturları, kütləvi informasiya vasitələri və ictimai rəyin 

liderləri Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı bu cür vəhşicəsinə amansızlığı kəskin pisləməlidirlər. 
Yerevan beynəlxalq konvensiyalara, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni işğalçı 

qüvvələrini Azərbaycana qarşı təcavüzə son qoymağa çağıran qətnamələrinə etinasızlığı dayandırmalıdır. 
Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Moskvada əldə edilmiş razılaşmalara açıq-aşkar hörmətsizlik nümayiş 

etdirən Ermənistan Cənubi Qafqazda nəticələri onun üçün dağıdıcı olacaq müharibənin yeni mərhələsinə 
təhrik edir. 

Əziz həmvətənlər! 
Bu gün siz xalqımızın birlik, həmrəylik, şəfqət və qarşılıqlı yardım kimi ən yaxşı xüsusiyyətlərini 

nümayiş etdirirsiniz. Bu, böyük qürur hissi yaşatmaya bilməz! Həqiqət və ədalət bizim tərəfimizdədir! Biz 
zəfər çalacağıq! Allah həlak olanlara rəhmət eləsin. Xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayıram. Uca 
Tanrı bizim Ordumuzu, xalqımızı və Vətənimizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 
AZƏRTAC 
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Oleq Kuznetsov: Nasist Qaregin Njdenin ideyalarının apologetlərindən və ardıcıllarından başqa 

hərəkət gözləmək olmazdı 
 
[17:18] 11.10.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın dinc əhalisinə və mülki infrastruktura raket-

artilleriya zərbələri endirilməsi barbarlıqdır. Hüquq elmi dilində bu, müharibənin aparılması qaydalarının, 
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması və müharibə cinayəti adlanır. Məhz bu cür cinayətlərə 
görə Hitler Almaniyasının rəhbərləri və ən məşhur nasistlər Nürnberqdə Beynəlxalq Hərbi Tribunal 
tərəfindən mühakimə edilmişdi. 

AZƏRTAC-a bu fikirləri söyləyən rusiyalı tarixçi və siyasi analitik Oleq Kuznetsov xatırladıb ki, 
erməni tərəfi hələ Qarabağda son döyüş əməliyyatları başlanana qədər Azərbaycanın mülki infrastrukturuna 
zərbələr endirəcəyini dəfələrlə demişdi. O.Kuznetsov deyib: “Lakin erməni hərbçilərinin bu cinayətkar 
əməllərini danışıqsız pisləməklə bərabər, biz aydın başa düşməli idik ki, Qarabağda və onun ətrafında döyüş 
əməliyyatları başlanana qədər Ermənistan siyasi elitası Azərbaycanın mülki infrastrukturuna – dinc 
şəhərlərə, Mingəçevir Elektrik Stansiyasına, Abşeronun neft yataqlarına, neft və qaz kəmərlərinə zərbələr 
endirilməsi barədə əmr veriləcəyini dəfələrlə demişdi. Yəni döyüş əməliyyatları başlanandan xeyli əvvəl 
Ermənistan ordusu və bu ölkənin hakimiyyət orqanları Azərbaycan xalqını cismən məhv etməyə, yəni ona 
qarşı soyqırımı törətməyə hesablanmış müharibə aparmağa hazırlaşırdı. Başqa sözlə desək, onlar heç vaxt 
gizlətmirdilər ki, lap əvvəldən cinayətkar vasitələr və üsullarla cinayətkar müharibə aparmağa hazırdırlar”. 

O.Kuznetsovun fikrincə, Ermənistan Gəncəyə zərbələri Moskvada humanitar məqsədlərlə 
müvəqqəti atəşkəs barədə sənəd imzalanandan sonra endirib. O.Kuznetsov vurğulayıb: “Beləliklə, rəsmi 
Yerevan növbəti dəfə göstərib ki, o, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sazişə əməl etməyə qabil olmayan, öz 
hakimiyyətini qoruyub saxlamaq naminə ermənilər və azərbaycanlılar tamamilə qırılana qədər müharibə 
aparmağa hazır olan tərəfidir. İkinci Dünya müharibəsi illərində nasistlər alman xalqı və Avropa ölkələrinin 
digər xalqları ilə məhz bu cür rəftar edirdilər. Hərçənd, nasist Qaregin Njdenin ideyalarının 
apologetlərindən və ardıcıllarından başqa hərəkət gözləmək olmazdı. Onların Adolf Hitlerin ideyalarının 
təsiri ilə ifadə etdikləri tsexakron nəzəriyyəsi – nasizmin erməni növü Ermənistanın Cənubi Qafqaz 
regionunda təcavüzünün hərəkətverici qüvvəsi olub, bu gün də belədir, sabah da belə olacaq. Ona görə bu 
gün Azərbaycan ordusunun qarşısında bu təhlükəni məhv etmək və onun daşıyıcılarının mühakimə edilməsi 
üçün şərait yaratmaq kimi sivil bir missiya var”. 

Tarixçi alim deyib: “Qarabağın erməni işğalından azad edilməsi uğrunda müharibə təkcə 
Azərbaycan xalqının öz ölkəsinin ərazi bütövlüyünə nail olmaq uğrunda Vətən müharibəsi deyil. Bu, həm 
də sivilizasiyanın orta əsr barbarlığına qarşı müharibəsi, bəşəriyyətin mənəvi dəyərlərinin erməni 
millətçiliyə xas olan klerikal eqoizmə qarşı müharibəsi, Avrasiyanın mühüm rayonlarından birində sülh və 
sabitlik uğrunda müharibədir. Buna görə mən bir daha Azərbaycan ordusuna qələbə, Azərbaycan xalqına 
mərdlik arzu edirəm”. 

 
Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
 

AZƏRTAC 
 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2508 
 

Azərbaycan Prezidenti: Türkiyə bizim regionda, o cümlədən münaqişənin həllində daha böyük rol 
oynamalıdır 

 
[16:47] 11.10.2020  
 
Bu gün biz 120 ölkəni birləşdirən Qoşulmama Hərəkatına rəhbərlik edirik və yekdilliklə 

seçilmişik. Əgər bizim ölkəmiz müstəqil potensiala malik olmasaydı, bu cür hörmət qazana bilərdikmi? 
Buna görə Azərbaycanın Türkiyə tərəfindən idarə edilməsi və bizim onun iradəsini yerinə yetirməyimiz 
barədə bütün insunasiyalar tamamilə yalandır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Rusiyanın RBK telekanalına 
müsahibəsində səsləndirib. 

"Bu, həm də Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını pozmağa və ya müəyyən qədər zəiflətməyə 
yönəlib, lakin baş tutmayacaq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Türkiyə ətrafında bütün bu informasiya hay-
küyü üçün əsas olsaydı, bugünkü bəyanat olmazdı. Bu bəyanat mənimlə razılaşdırılıb, başqa heç kimlə. 
Əgər bizi kimlərsə idarə etsəydi, onda yəqin ki, məsələ belə tezliklə həll edilməzdi", - deyə Azərbaycan 
Prezidenti vurğulayıb. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, hazırda Türkiyə dünyada və regionda sabitləşdirici rol oynayır. 
Türkiyə rəhbərliyinin, şəxsən Prezidentin və digər rəsmi şəxslərin eskalasiya dövründə fəal və çox dəqiq 
mövqeyi, əslində, üçüncü ölkələrin bu münaqişəyə müdaxiləsinin qarşısını aldı: "Buna görə hesab edirəm 
ki, Türkiyənin rolu yalnız müsbətdir və o, bizim regionda, o cümlədən münaqişənin həllində daha böyük 
rol oynamalıdır". 

 
AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Havadan endirilən zərbələr nəticəsində düşmən ağır itkilər verib 
 
[16:20] 11.10.2020  
 
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 41-ci əlahiddə 

artilleriya alayı bölmələrinə havadan endirilən zərbələr nəticəsində düşmən ağır itkilər verib. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, xeyli sayda canlı qüvvə və 

hərbi texnika itirən düşmən döyüş meydanını qoyaraq qaçmağa məcbur edilib. 
 

AZƏRTAC 
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Türkiyə XİN: Ermənistanın Gəncəni, dinc əhalini raket zərbələri ilə hədəf almasını kəskin şəkildə 
qınayırıq 

 
[15:58] 11.10.2020  
 
Ermənistanın humanitar atəşkəs razılaşmasını pozaraq Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncəyə 

raket hücumunu şiddətlə qınayırıq. Münaqişə bölgəsinə 100 kilometr məsafədə yerləşən Gəncədə 
çoxmənzilli binanı hədəf alaraq 9 mülki şəxsin ölümünə, 30-dan çox insanın yaralanmasına səbəb olan bu 
hücum Ermənistan rəhbərliyinin münaqişəni işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarından kənara çıxarmaq 
məqsədilə törətdiyi təxribatların yeni örnəyidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında əksini 
tapıb. 

Açıqlamada deyilir: “Bu hücum, eyni zamanda, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini davam 
etdirmək üçün beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozmaqdan çəkinmədiyini və atəşkəs dilindən 
anlamadığını ortaya qoymaqdadır. Ermənistanın bu təcavüzkar əməlləri təəccüblü olmamaqla bərabər, 
həmişəki işğalçı və qəsbkar düşüncəsinin açıq ifadəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu hüquq tanımaz 
əməllərə “Dayan!” deməlidir. 

Hücum nəticəsində şəhid olan azərbaycanlı qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, Can 
Azərbaycana “Başın sağ olsun” deyir, yaralılara şəfa diləyirik. Türkiyə hər zamankı kimi Azərbaycanın 
yanındadır”. 

  
Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Ermənistanın humanitar atəşkəsə əməl etməməsi ilə əlaqədar Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər 
nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 
[15:49] 11.10.2020  
 
Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov 

arasında Ermənistanın humanitar atəşkəsə əməl etməməsi ilə bağlı telefon danışığı olub. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. 
Bildirilir ki, Mövlud Çavuşoğlu rusiyalı həmkarından ermənilərin atəşkəs barədə qərara əməl 

etmələri üçün onlara xəbərdarlıq etməsini istəyib. 
  

Sabir Şahtaxtı,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Prezident İlham Əliyev: Biz dayanmamışıq, istənilən halda axıra qədər gedəcəyik 
 
[15:26] 11.10.2020  
 
Biz axıra qədər gedəcəyik. Biz dayanmamışıq. Əgər erməni tərəfi atəşkəs rejiminə sadiq olarsa, 

onda siyasi nizamlama mərhələsi başlanacaq, danışıqlara məcburetmə fazası başa çatacaq. Buna görə biz 
istənilən halda axıra qədər gedəcəyik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu Rusiyanın RBK telekanalına 
müsahibəsində bildirib. 

Məqsədin dəyişməz qaldığını vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib: "Məqsədimiz Azərbaycanın 
bütün dünya birliyi tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, azərbaycanlıların əvvəlki, 
ənənəvi yaşadıqları yerlərə, o cümlədən Şuşaya, Dağlıq Qarabağdakı digər yaşayış məntəqələrinə və 
əlbəttə, keçmiş DQMV-nin inzibati hüdudlarından kənardakı bütün başqa ərazilərə qaytarılmasıdır. Sadəcə, 
bu məqsədə doğru necə getməliyik? Biz həmişə siyasi yolla getməyə çalışmışıq, həmişə də eşitmişik ki, 
hərbi həll yoxdur. Biz sübut etdik ki, bu, belə deyil. Biz döyüş meydanında göstərdik ki, bu, belə deyil. 
Göstərdik ki, hərbi tərkib hissəsi olmasa, bu danışıqlar daha 30 il davam edərdi". 

 
AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan tərəfindən törədilmiş cinayətlər hərbi və siyasi təxribat kimi 
qiymətləndirilməlidir  

 
[15:24] 11.10.2020  
 
Ermənistan tərəfindən törədilmiş cinayətlər hərbi və siyasi təxribat kimi qiymətləndirilməlidir. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Gəncədə 
keçirilən brifinqdə bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, düşmənin məqsədi mülki əhalini hədəfə alaraq əhali arasında 
təşviş və panika yaratmaqdır, lakin buna nail ola bilməyəcək. Düşmənin siyasi məqsədi üçüncü tərəfləri 
münaqişəyə cəlb etmək, Azərbaycanı təhrik etməkdir ki, Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən Ermənistanın 
mülki məntəqələrinə zərbələr endirilsin və bundan Azərbaycana qarşı istifadə etsinlər 

Ancaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri döyüş məkanında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
sülhə məcburetmə əməliyyatları çərçivəsində legitim hərbi obyektləri sıradan çıxarmaqdadır. Humanitar 
atəşkəs imzalansa da, Ermənistan öz riyakarlığını bir daha göstərdi və Gəncə şəhərinə hücum–terror aktı 
həyata keçirdilər. Biz bunu qəti şəkildə pisləyirik və vasitəçilik missiyasını həyata keçirən tərəflər – ATƏT-
in Minsk qrupunun özü buna qiymət verilməlidir. 

 
AZƏRTAC 
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Rusiyalı ekspert: Azərbaycanın dinc sakinlərinə raket hücumları beynəlxalq terrorizm aktı kimi 
tövsif edilməlidir 

 
[14:48] 11.10.2020  
 
Azərbaycanın dinc sakinlərinə raket hücumları beynəlxalq terrorizm aktı kimi tövsif edilməlidir. 
AZƏRTAC-a bu fikirləri hərbi ekspert, “Nasionalnaya oborona” nəşrinin baş redaktoru İqor 

Korotçenko söyləyib. O qeyd edib ki, atəşkəs haqqında razılaşma əldə edildiyi şəraitdə Azərbaycanın 
yuxuda olan dinc şəhərinə raket zərbələri endirilməsi artıq müharibə cinayəti deyil, beynəlxalq terrorizm 
aktıdır. 

Rusiyalı ekspert deyib: “Bu məsələyə münasibət bildirilməsi zəruridir, ona görə ki, indiki halda 
bütün bunların həqiqətə uyğun olmadığını bildirən Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi o qədər 
həyasızlıqdır ki, açığını deyim, söz tapmıram. Əsgərlərin döyüş meydanında həlak olması bir məsələdirsə, 
yatmış şəhərə raket zərbəsi endirilməsi başqa məsələdir. Bu, misli görünməmiş hadisədir”. 

İ.Korotçenko vurğulayıb ki, Moskvada əldə edilmiş razılaşmalardan sonra şübhələrlə yanaşı, 
atəşkəsə əməl ediləcəyinə ümid də vardı. Ekspert deyib: “Ümid etmək istərdik ki, dinc şəhərlərə raket 
zərbələri endirilməsinə Azərbaycanın reaksiyası, ilk növbədə, diplomatik reaksiya olacaq. Lakin bir daha 
vurğulayıram, Yerevan öz hərəkətləri ilə Moskvada imzalanmış sazişə etinasızlıq göstərir”. 

O xatırladıb ki, Moskva sazişində substantiv danışıqlardan söhbət gedirdi. İ.Korotçenko daha 
sonra deyib: “İndi, raket zərbələri endirildiyi bir vaxtda hansı substantiv danışıqlardan söhbət gedə bilər?! 
Rəsmi Bakının reaksiyasının necə olacağını bilmirəm, lakin vəziyyət tamamilə düyünə düşmüş kimi 
görünür. Ona görə ki, bir tərəfdən raket zərbələri endirilir, amma digər tərəfdən Azərbaycan atəşkəs 
şərtlərini yerinə yetirəcək? Düşünürəm ki, Ermənistana sərt beynəlxalq təzyiq göstərilməlidir”. 

  
Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan bir tərəfdən sülh yalvarışları edir, digər tərəfdən alçaqcasına mülki  
şəxslərə qarşı terror aktı törədir  

 
[14:34] 11.10.2020  
 
Ermənistan bir tərəfdən sülh yalvarışları edir, digər tərəfdən alçaqcasına mülki şəxslərə qarşı 

terror aktı törədir. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Gəncədə keçirilən 
brifinqdə söyləyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, biz ermənilərin bu addımını terror aktı kimi qiymətləndiririk. 
Onlar döyüş meydanındakı uğursuzluqlarını kompensasiya etmək üçün bu kimi şərəfsiz əməllərə əl atırlar. 

 
AZƏRTAC 
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Analitik Andrey Petrov: Bugünkü terror aktları göstərdi ki, Ermənistan qan tökülməsini istəyir, 
uduzmaq və indikindən daha ağır vəziyyətə düşmək istəyir 

 
[14:27] 11.10.2020  
 
Heç şübhəsiz, Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı terror aktları olan bugünkü terror aktları göstərdi 

ki, Ermənistan qan tökülməsini istəyir, uduzmaq və indikindən daha ağır vəziyyətə düşmək istəyir. 
Rusiyanın “Vestnik Kavkaza” agentliyinin böyük analitiki Andrey Petrov AZƏRTAC-a bu 

fikirləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın dinc Gəncə və Mingəçevir şəhərlərinin raket 
atəşinə tutulmasını şərh edərkən söyləyib. 

O qeyd edib ki, Ermənistan bu gecə Gəncəyə, daha sonra Mingəçevirə hücum etməklə faktiki 
olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hər hansı dinc vasitələrlə nizamlanmasından tamamilə imtina edib. 

A.Petrov deyib: “Azərbaycan döyüş meydanında üstünlüyə malik olduğu halda beynəlxalq 
birliyin dinc nizamlamaya qayıtmaq barədə çağırışları ilə razılaşıb, hərçənd o, işğalçı qoşunları öz 
ərazisindən sıxışdırıb çıxarmaqla hərbi əməliyyatları rahatca və inamla davam etdirə bilərdi. Ermənistana 
həqiqətən böyük tələfatdan xilas olmaq və öz qoşunlarını dinc yolla çıxarmaq üçün sonuncu şans verilmişdi. 
Lakin bugünkü terror aktları, - onlar isə heç şübhəsiz, Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı terror aktlarıdır, - 
göstərdi ki, Ermənistan bundan sonra da müharibənin davam etdirilməsini, qan tökülməsini istəyir, 
uduzmaq və indikindən daha ağır vəziyyətə düşmək istəyir. Mənim fikrimcə, döyüş əməliyyatlarının 
yenidən başlanması labüddür, çünki Ermənistan dünən Moskvada bağlanmış atəşkəs şərtlərinin heç birini 
əsla yerinə yetirməyib”. 

 
Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 
 

AZƏRTAC 
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Sahibə Qafarova: Ermənistan öz cinayətkar mahiyyətini, terror dövləti olduğunu bir daha  
göstərdi 

 
[14:20] 11.10.2020  
 
Ermənistan öz cinayətkar mahiyyətini, terror dövləti olduğunu və heç bir insani-humanitar 

normalara hörmət etmədiyini bir daha göstərdi. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Gəncə şəhərini raket hücumuna məruz qoyması ilə bağlı “Facebook” səhifəsindəki 
paylaşımında bildirib. 

Parlamentin Sədri qeyd edib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşısında aciz və çarəsiz qalan 
Ermənistanın silahsız və dinc insanlara gecə yuxuda olarkən raketlə hücum etməsi Azərbaycan xalqının 
şanlı tarixindən gələn qəhrəmanlıq və qorxmaz hissləri qarşısında və dünyanın gözü qarşısında 
kiçilməsindən başqa bir şey deyil. 

Bu hücum bir daha bütün dünyaya Azərbaycanın haqlı mübarizə apardığını, Ermənistanın 
müharibəni belə ən dəyərsiz şəkildə apardığını açıq-aydın göstərir. 

Bu gecə Gəncədə həyatını itirən həmvətənlərimə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm. Bu 
hadisələrin fonunda bir şeyə xalq olaraq hər gün daha çox inanırıq ki, qələbə bizimdir və Qarabağ 
Azərbaycandır! 

 
AZƏRTAC 
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Ombudsman Ermənistanın Gəncəni və digər yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutması ilə 
əlaqədar beynəlxalq qurumlara müraciət ünvanlayıb 

 
[14:18] 11.10.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın cəbhə bögəsindən uzaqda yerləşən Gəncə şəhərini və digər yaşayış 
məntəqələrini ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən mütəmadi olaraq atəşə tutması nəticəsində dinc 
əhali arasında baş vermiş ölüm, yaralanma halları və mülki obyektlərin dağıntılara məruz qalmasına dair 
növbəti etiraz bəyanatı yayıb. 

AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir. 
Təcavüzkar siyasətindən, müharibə cinayətlərindən və insanlıq əleyhinə yönəlmiş çirkin 

əməllərdən əl çəkməyən işğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri BMT Nizamnaməsini, 
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, habelə 
2020-ci il oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini 
kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır 
artilleriya qurğularından və raketlərdən mütəmadi olaraq atəşə tutmaqda davam edir. 

Acı təəssüf hissi ilə bəyan edirik ki, Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 11-də gecə saat 02 
radələrində cəbhə zonasından 100 kilometr uzaqda yerləşən, Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük 
şəhəri, qədim tarixə malik, çoxsaylı mədəniyyət obyektləri olan, əhalinin sıx məskunlaşdığı Gəncənin 
mərkəzi hissəsində yerləşən çoxmənzilli yaşayış binasını Ermənistan ərazisindən növbəti dəfə raket atəşinə 
tutmuşdur. Nəticədə içərisində uşaq, qadın, ahıl insanların da yaşadığı binada 9 nəfər həlak olmuş, 34 nəfər 
yaralanmış, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Dağıntılar altında 
hələ də insanlar qalmışdır. 

Beynəlxalq humanitar hüquq normaları, Cenevrə konvensiyaları hərbi əməliyyatların gedişində 
kombatantların və mülki şəxslərin, hərbi və mülki obyektlərin aydın şəkildə fərqləndirilməsini əsas prinsip 
kimi tələb etdiyi halda, Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı Gəncə şəhərini, 
region üçün strateji əhəmiyyətli Mingəçevir şəhərini və digər yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya 
qurğularından və raketlərdən istifadə etməklə mütəmadi olaraq atəşə məruz qoyması onun beynəlxalq 
hüququn tələblərini tanımadığını, ona saymazyana münasibət göstərdiyini bir daha sübut edir. 

Xüsusi raket sistemlərindən istifadə etməklə mülki əhalini hədəf seçən işğalçı Ermənistan 
dövlətinin 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların Əlavə protokollarını, xüsusilə Müharibə 
zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Konvensiyanın, “Silahlı münaqişə 
zamanı mədəni sərvətlərin mühafizəsi haqqında” 1954-cü il 14 may tarixli Haaqa Konvensiyasının, Uşaq 
hüquqları Konvensiyasının və insan hüquqları sahəsində digər beynəlxalq sənədlərin müddəalarını kobud 
şəkildə pozmaqla müharibə cinayətlərini davam etdirməsi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və dünya 
dövlətləri tərəfindən pislənilməli və Ermənistana qarşı beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri 
çərçivəsində ciddi ölçü götürülməlidir. 

Təcili olaraq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları və dünya dövlətlərini beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinin kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə qəsdən törədilmiş və mülki əhalinin qətlə yetirilməsi 
ilə nəticələnən müharibə cinayətlərini törətməkdə davam edən işğalçı Ermənistan Respublikasından 
Azərbaycan Respublikasının mülki əhalisinin həyat və sağlamlığına, mülkiyyətinə qəsd edilməsinə, 
beləliklə də insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına səbəb olan müharibə cinayətlərinə 
son qoymağı və beynəlxalq hüquqi məsuliyyət müəyyən edən qətiyyətli addımlar atmağı tələb edirik. 

Bəyanat BMT-nin Baş katibinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə 
Ali Komissarına, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarına, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına, UNICEF-
in, UNESCO-nun, Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa 
Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu 
quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi 
İnsan Hüquqları Komissiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh 
Bürosuna, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan hüquqları institutlarına, Azərbaycan 
Respublikasının xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinə, Azərbaycanın 
diaspor təşkilatlarına göndərilmişdir. 
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Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistana məxsus PUA-nın məhv edilməsi görüntülərini 
paylaşıb 

 
[14:09] 11.10.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi oktyabrın 11-də səhər saatlarında Mingəçevir 

istiqamətində Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatının (PUA) Hava Hücumundan Müdafiə 
qüvvələrinin bölmələri tərəfindən məhv edilməsi görüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 
 

AZƏRTAC 
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BERNAMA agentliyi: Qoşulmama Hərəkatı qəti şəkildə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir 
 

[14:00] 11.10.2020  
 
Qoşulmama Hərəkatının onlayn formatda keçirilmiş nazirlər səviyyəsində görüşünün 

iştirakçılarının qəbul etdiyi xüsusi bəyanat Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
Azərbaycanın mövqeyini qəti şəkildə dəstəkləyir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Malayziyanın BERNAMA Dövlət İnformasiya Agentliyinin 
yaydığı məlumatda bildirilib. 

Agentliyin AZƏRTAC-a istinadla yaydığı məlumatda qeyd edilib ki, bəyanatda Hərəkatın üzv 
dövlətləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını şiddətlə 
qınayır, insan itkisi və mülki əhaliyə dəyən ziyana görə təəssüflənirlər. 

Vurğulanıb ki, Qoşulmama Hərəkatının nazirlər görüşü Ermənistan ilə Azərbaycan arasında 
münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələri əsasında həllinə 
dəstəyini bir daha təsdiqləyir. 

Həmçinin qeyd edilib ki, Hərəkatın üzv dövlətləri Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, 
suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qəti dəstəyini ifadə edir və təşkilatın prinsipial mövqeyinə uyğun olaraq, 
Azərbaycan ilə həmrəyliklərini bildirirlər. 

Üzv dövlətlərin, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinin 2020-ci il 27 sentyabr 
tarixli müvafiq çağırışını nəzərə aldıqları da agentliyin yaydığı məlumatda əksini tapıb. 

 
Vüqar Ağayev,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kuala Lumpur 
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Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı: Bölgədəki vəziyyətin gərginləşməsinə görə məsuliyyət Ermənistanın 
hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür 

 
[13:48] 11.10.2020  
 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozaraq yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində çoxlu 
sayda mülki şəxsin həlak olması və yaralanması ilə əlaqədar bəyanat yayıb. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda bildirilir: “Humanitar atəşkəs 
rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələri döyüş əməliyyatları aparılan ərazidən xeyli məsafədə 
yerləşən şəhər və kəndlərimizi raket və artilleriya atəşinə tutmaqda davam edir. 

Oktyabrın 10-u və 11-i tarixlərində müxtəlif saatlarda Gəncə və Mingəçevir şəhərləri, Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının kəndləri işğalçı ordu tərəfindən atəşə məruz 
qalıb. Nəticədə xeyli sayda dinc sakin həlak olub və yaralanıb, mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib. 

Bölgədəki vəziyyətin gərginləşməsinə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın siyasi və hərbi 
rəhbərliyinin üzərinə düşür”. 
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Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi: Müharibə və insanlıq cinayətləri törədən Ermənistan indi də 
atəşkəsi pozur 

 
[13:17] 11.10.2020  
 
Ermənistan humanitar atəşkəs barədə əldə edilən razılığı pozaraq Gəncəyə raket hücumu edib. 

Çox sayda ev dağılıb. Sıravi vətəndaşlar həlak olub, yaralananlar və dağıntılar altında qalanlar var. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin ermənilərin 

Azərbaycanın Gəncə şəhərinə hücumu barədə açıqlamasında deyilir. 
Açıqlamada bildirilir: “Müharibə və insanlıq cinayətləri törədən Ermənistan indi də atəşkəsi 

pozur. Ermənistan atəşkəs zamanı belə dinc əhalinin yaşayış yerlərinə hücumları davam etdirir. Beynəlxalq 
ictimaiyyət Ermənistana qarşı səsini yüksəltməlidir”. 

 
Günel Məlikova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncədə yaşayış binalarını raket atəşinə tutması 
nəticəsində ölənlərin sayı 9-a çatıb 

 
[12:57] 11.10.2020  
 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 11.10.2020-ci il tarixdə gecə saat 02 radələrində cəbhə 

zonasından kənarda yerləşən, Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi 
hissəsində yerləşən çox mənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla 9 
nəfər həlak olub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Mətbuat xidmətindən 
məlumat verilib. 

 
AZƏRTAC 
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Ermənistanın Gəncədə çoxmənzilli binanı raket atəşinə tutması işğalçı ölkənin dövlət səviyyəsində 
terror siyasəti yürütməsinin əyani təsdiqidir 

 
[12:08] 11.10.2020  
 
İşğalçı Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il 

Cenevrə Konvensiyalarını və onların Əlavə Protokollarını, habelə özlərinin israrlı xahişləri əsasında 
Moskvada keçirilmiş görüşün yekunu olaraq, razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini 
pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə 
tutmaqda davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə zonasından kənarda yerləşən, 
Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi hissəsindəki çoxmənzilli yaşayış 
binasını gecə saatlarında raket atəşinə tutması nəticəsində 4-ü qadın olmaqla 9 nəfər həlak olub, 16 qadın, 
6-sı azyaşlı olmaqla 34 nəfər yaralanıb. Həmçinin 10-dan artıq çoxmənzilli binaya və 100-dən çox müxtəlif 
təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Hazırda dağıntılar altında qalan mülki şəxslərin xilas edilməsi işləri davam 
etdirilir. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəs razılığından sonra dinc insanları və şəhərləri 
atəşə tutması barbarlığın və Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin atəşkəs çağırışlarının riyakarlıqdan 
başqa bir şey olmadığının növbəti bariz göstəricisidir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti 
çərçivəsində dinc insanları, evləri, mülki obyektləri, tibb işçilərini məqsədli atəşə tutması işğalçı ölkənin 
beynəlxalq hüququn fundamental normalarına, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquqa və Cenevrə 
Konvensiyalarına məhəl qoymadığını, öz öhdəliklərini aşkarcasına pozduğunu və adi humanizm 
prinsiplərindən çox uzaq olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirir. Ermənistanın dinc əhalini, çoxmənzilli 
yaşayış binalarını və mülki obyektləri ağır artilleriya və raket atəşinə tutması işğalçı ölkənin dövlət 
səviyyəsində terror siyasəti yürütməsinin əyani təsdiqidir. 

Bununla belə, düşmən törətdiyi cinayətləri həyasızcasına xarici kütləvi informasiya vasitələrində, 
o cümlədən sosial şəbəkələrdə pərdələməyə, həmin əməllərdən boyun qaçırmağa yönələn xəbərləri 
tirajlamaqla qanunsuz əməllərini təkzib etməyə cəhdlər göstərir. 

Ancaq düşmənin həmişəki kimi, öz çirkin əməllərini, terror cinayətlərini pərdələməyə çalışması 
cəhdləri bir fayda verməyəcək. Hadisə yerindən yerli və xarici media nümayəndələrinin yaydığı foto və 
video görüntülər ermənilərin növbəti yalanlarını ifşa etməkdədir. 

 
AZƏRTAC 
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XİN: Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəslə bağlı razılığı kobud şəkildə pozmağa davam 
edir 

 
[11:41] 11.10.2020  
 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın humanitar atəşkəsi pozması ilə bağlı 

bəyanat yayıb. 
AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir. 
Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə baş tutmuş Azərbaycan Respublikası və Ermənistan 

Respublikası Xarici İşlər nazirlərinin Moskva görüşü nəticəsində 2020-ci il oktyabrın 10-da saat 12:00-dan 
etibarən humanitar atəşkəsə riayət olunması razılığının əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı 
qüvvələri bu razılığı kobud şəkildə pozmağa davam edir. 

Humanitar atəşkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan dərhal sonra Azərbaycanın Ağdam və Tərtər 
rayonları Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə tutulub. Bir neçə saat sonra isə 
Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Hadrut və Cəbrayıl istiqamətlərində hücum cəhdi göstərib. 

Suqovuşan ərazisində erməni əsgərlərinin cəsədlərini yığan və üzərinə aydın şəkildə ağ bayraq 
sancılan sanitar maşının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində bir tibbi xidmət 
qulluqçusu ağır yaralanıb. 

Oktyabrın 11-i gecə saatlarında Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan və cəbhə bölgəsindən xeyli 
kənarda yerləşən Gəncə şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə məruz qalıb. Bu hücum 
nəticəsində 7 mülki şəxs həlak olub, aralarında azyaşlı uşaqlar olmaqla, 34 nəfər yaralanıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəs razılığından sonra dinc insanları və şəhərləri 
atəşə tutması barbarçılığın növbəti bariz nümunəsidir və Ermənistan rəhbərliyinin atəşkəs çağırışlarının 
riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığını göstərir. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti çərçivəsində dinc insanları, evləri, mülki 
obyektləri, tibb işçilərini məqsədli atəşə tutması ölkənin beynəlxalq hüququn fundamental normalarına, o 
cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq və Cenevrə Konvensiyalarına məhəl qoymadığını, öz öhdəliklərini 
aşkarcasına pozduğunu və adi humanizm prinsiplərindən çox uzaq olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirir. 

Ermənistanın bu təcavüzkar əməllərini qətiyyətlə pisləyir və beynəlxalq ictimaiyyəti işğalçı 
Ermənistanı beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq öhdəliklərinə riayət etməyə məcbur etmək üçün qətiyyətli 
addımlar atmağa çağırırıq. 

Bölgədə yaranmış vəziyyətin tam məsuliyyəti Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərindədir. 
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Koreyalı professor: Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından dəstək almaq 
üçün Gəncəni bombalayır 

 
[11:16] 11.10.2020  
 
Ermənilər Dağlıq Qarabağda baş verənləri “səlib yürüşü” kimi təqdim edir, bunun “dini zəmində” 

baş verdiyini bildirərək Qərbdən dəstək istəyir. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Cənubi Koreyanın populyar “Sisa” jurnalında dərc olunmuş 

məqaləsində bu ölkədə fəaliyyət göstərən Avrasiya Türk Araşdırmaları İnstitutunun direktoru, professor 
Oh Eun Kyun yazıb. 

Məqalədə deyilir ki, ermənilər köklərinin Dağlıq Qarabağ torpağında olduğunu iddia etsələr də, 
onlar Qarabağda, əsasən, XIX əsrin əvvəllərindən etibarən yaşamağa başlayıblar. 1805-ci ildə Kürəkçay 
müqaviləsi çərçivəsində Qarabağ xanlığının hakimiyyətini öz əlinə alan rus imperiyası indiki Azərbaycan 
ərazisini ələ keçirərək 1813-cü ildə İranla Gülüstan müqaviləsini imzaladı. Tezliklə, 1828-ci ildə 
Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilələrdən sonra rus imperiyası ermənilərin İrandan indiki 
Azərbaycan ərazisinə, o cümlədən Qarabağa köç etmələri üçün qanuni və siyasi sistem təmin etmiş oldu. 

Məqalədə qeyd edilir ki, hazırda toqquşma Azərbaycan ərazisində gedir. Buna görə də bu məsələ 
Azərbaycanın daxili işidir. Odur ki, heç bir ölkənin erməni qoşunlarına dəstək vermək üçün bir səbəbi 
yoxdur. Lakin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından dəstək almaq üçün Ermənistan 
Qarabağdan uzaq olan, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncəni bombalayır. 

Vurğulanır ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv dövlətlərin heç biri, Ermənistan özü belə Dağlıq 
Qarabağın müstəqilliyini rəsmən tanımayıb. Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıdığı andan 
etibarən özünün beynəlxalq hüququ pozduğunu açıq şəkildə etiraf etmiş olar. 

Müəllif onu da qeyd edir ki, Azərbaycan Qarabağdan Ermənistan ordusunu çıxarmaq və özünün 
ərazi bütövlüyünü təmin etmək əzmindədir. 

 
AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin qüvvə və vasitələri məhv edilib  
 

[10:33] 11.10.2020  
 
İtirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq məqsədilə oktyabrın 10-dan 11-nə keçən gecə humanitar 

atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozaraq hücuma keçməyə cəhd göstərən düşmənin qüvvə və 
vasitələri Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən məhv edilib. 

AZƏRTAC Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin 
görüntüləri təqdim edir. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan humanitar yardım çərçivəsində yeni “Smerç” raketləri alıb 
 

[10:28] 11.10.2020  
 
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter”dəki səhifəsində Ermənistanın humanitar yardım 
çərçivəsində yeni “Smerç” raketləri alması ilə bağlı paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi qeyd edib: “Ermənistan humanitar yardım 
çərçivəsində yeni “Smerç” raketləri alıb. Dərhal Mingəçevirin dinc əhalisinə və energetika infrastrukturuna 
hücumlara başladı. Sivil dünya və Ermənistanın arasında uyğunsuzluğa baxın”. 

 
AZƏRTAC 
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Ermənistana məxsus növbəti PUA məhv edilib 
 
[09:36] 11.10.2020  
 
Oktyabrın 11-i səhər saat 08:00 radələrində Mingəçevir istiqamətində uçuşlar həyata keçirməyə 

cəhd edən Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrimiz 
tərəfindən məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
 

AZƏRTAC 
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Gecə ərzində düşmənə atəş zərbələri endirilib 
 
[09:34] 11.10.2020  
 
Oktyabrın 10-dan 11-nə keçən gecə bütün cəbhəboyu vəziyyət gərgin sabit olub. 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, humanitar atəşkəs rejiminə 

əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq məqsədilə 
canlı qüvvə və döyüş texnikasını cəmləşdirərək yenidən kiçik qruplarla cəbhənin Hadrut və Cəbrayıl 
istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd göstərib. Gecə ərzində düşmənə atəş zərbəsi vurulmaqla onun 
bütün hücum cəhdlərinin qarşısı alınıb. 

Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 5 ədəd T-72 tankı, 6 ədəd D-20 və D-30 haubitsası, 5 ədəd 
sursatla dolu yük maşını, 11 ədəd digər avtomobil texnikası, 3 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv 
sistemi, 5 ədəd 2S1 “Qvozdika” özüyeriyən haubitsası, 8 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi və 
radiolokasiya stansiyası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Əldə olunan məlumata əsasən döyüş əməliyyatları nəticəsində Ermənistan ordusunun işğal etdiyi 
ərazilərdəki əsas qüvvələri və ehtiyatlarına ciddi ziyan vurulub, silah-sursat və yanacaq tükənmək üzrədir. 
Ermənistan hərbi komandanlığı psixoloji gərginlik, şəxsi heyət isə qorxu içindədir. Erməni əsgərlərin 
komandirlərinə inamı itib. 

1-ci, 5-ci və 9-cu motoatıcı alayların döyüş mövqelərini özbaşına tərk edən hərbi qulluqçuların 
sayı kütləvi hal alıb. Hərbi polis bu cür əsgərlərin məcburən səngərlərə geri qaytarılmasında acizdir. 

Məlumata əsasən canlı qüvvə sarıdan xeyli itki verən düşmən ordusunda ölənlər arasında 1-ci 
motoatıcı alayın komandirinin müavini polkovnik-leytenant Artak Vanyan da var. 

Hazırda qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat üstünlüyünə malikdir. 
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Ermənistanın Gəncəni atəşə tutması nəticəsində 5 nəfər həlak olub 
 
[07:27] 11.10.2020  
 
İşğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 

1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların Əlavə protokollarını, habelə 10 oktyabr 2020-ci il 
tarixdə saat 12:00-dan etibarən elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq, Azərbaycanın 
dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutmağa davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun yaydığı 
açıqlamada bildirilib. 

Qeyd olunub ki, düşmənin silahlı qüvvələrinin 11.10.2020-ci il tarixdə gecə saat 02 radələrində 
cəbhə zonasından kənarda yerləşən, Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin 
mərkəzi hissəsində yerləşən çox mənzilli yaşayış binasını raket atəşinə tutması nəticəsində 5 nəfər həlak 
olub, 28 nəfər yaralanıb, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda hadisə yerində olan prokurorluq əməkdaşları tərəfindən zərərçəkmiş şəxslərin və zərər 
dəymiş mülki infrastruktur obyektlərin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri 
həyata keçirilir. 

İctimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat veriləcək. 
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Gəncə şəhəri növbəti dəfə atəşə tutulur 
 
[02:28] 11.10.2020  
 
Ermənistanın silahlı qüvvələri Gəncə şəhərini növbəti dəfə atəşə tutur. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 
 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan yalan məlumat yayır 
 
[01:31] 11.10.2020  
 
İşğal altında olan yaşayış məntəqələrinə guya Azərbaycan Ordusunun raket zərbələri endirməsi 

barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat yalandır və dezinformasiyadır. 
Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 
Bildirilib ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan humanitar atəşkəs rejiminə tam əməl edir. 
 

AZƏRTAC 
 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2534 
 

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan əsgəri mülki əhali ilə deyil, əli silahlı işğalçı ilə müharibə  
aparır 

 
[01:18] 11.10.2020  
 
Ermənistan tərəfinin Azərbaycan hərbçilərinin Hadrutda dinc sakinləri – qadın və onun əlil 

oğlunu guya qətlə yetirmələri barədə yaydığı xəbər əsassızdır, heç bir fakta söykənmir və beynəlxalq 
ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədini güdür. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 
Bildirilib ki, birincisi, Ermənistan tərəfi hələ də Hadrutun itirilməsi və onun Azərbaycan 

nəzarətinə keçməsi fikri ilə heç cür barışa bilmir. Gün ərzində Hadrut ilə əlaqədar ziddiyyətli məlumatlar 
yaymaqla isə Ermənistan tərəfi öz əhalisini bu mövzu ilə bağlı çaşqınlıq içində saxlayır. 

İkincisi, nədənsə həmişə “dəqiqliyə” və “incə məqamlara” fikir verən Ermənistan bu dəfə “qətlə 
yetirilən” şəxslərin ad və soyadlarını geniş ictimaiyyətə açıqlamır. Tam əminliklə bildirmək olar ki, ad və 
soyadlar ya qəsdən unudulur, ya da ümumiyyətlə bu cür şəxslər və hadisə olmadığı üçün onu uydurmaq 
lazım gəlir. 

Üçüncüsü, erməni xalqından daim “iztirab çəkən” obrazı formalaşdırmağa çalışan Ermənistan, bu 
dəfə də “incidilmişlər” rolunu yenə də qadın və onun əlil oğluna həvalə edir. 

Bir daha bildiririk ki, Azərbaycan əsgəri mülki əhali ilə deyil, əli silahlı işğalçı ilə müharibə 
aparır. 

 
AZƏRTAC 
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10 oktyabr 

 
Pakistan Azərbaycan xalqını dəstəkləməyə davam edəcək 

 

[23:26] 10.10.2020  

 

Azərbaycanla Ermənistan arasında elan edilmiş atəşkəs sülh və sabitlik üçün müsbət inkişafdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda yer alıb. 

Məlumatda bildirilib: “Ümidvarıq ki, tərəflərin razılaşdırdığı humanitar şərtlər yerinə yetiriləcək. Pakistan 

inanır ki, iki tərəf arasında davamlı sülhün təmin olunması BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 

tam və hərtərəfli həyata keçirilməsindən və Ermənistan hərbi qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən 

çıxarılmasından asılıdır. Bu işdə Pakistan qardaş Azərbaycan xalqını dəstəkləməyə davam edəcək”. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Tərtər şəhərini atəşə tutur 

 

[23:06] 10.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 10-u saat 

22.30-dan başlayaraq Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyinin adına saxta instaqram hesabları açılıb 

 

[21:14] 10.10.2020  

 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin adına saxta instaqram 

hesabları açılıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 

“Vətəndaşları, sosial şəbəkə istifadəçilərini və KİV nümayəndələrini həmin profillərə istinad 

etməməyə və aşağıdakı saxta hesabların bağlanılması üçün şikayət etməyə çağırırıq. 

https://www.instagram.com/p/ByzdKPXgni4 

https://www.instagram.com/mudafie_nazirliyi 

https://www.instagram.com/mudafienazirliyiresmi 

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi instaqram hesabı bu 

linkdədir: https://www.instagram.com/azerbaijan_mod”, - deyə, məlumatda qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin artilleriya batareyası məhv edilib 

 

[20:37] 10.10.2020  

 

Düşmənin artilleriya batareyası məhv edilib. 

AZƏRTAC Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin 

görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA qadağan olunmuş sursatlar və “TOÇKA-U” taktiki raketi aşkarlayıb 

 

[20:05] 10.10.2020  

 

Oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyin (ANAMA) xüsusi mobil əməliyyat qrupları tərəfindən Goranboy rayonunun Goran qəsəbəsi 

ərazisində aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış 1 

ədəd bombacıq daşıyan 9M525 raketi aşkar olunub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, aşkar olunmuş raketin içərisində 72 ədəd qəlpəli təyinatlı 

9N235 bombacıqları var. Bu bombacıqlar “Kaset sursatlar haqqında konvensiya”ya görə qadağan olunmuş 

sursatlar sinfinə daxildir. 

Həmçinin qeyd olunan tarixdə Füzuli rayonunun Əhmədalılar kəndi ərazisində aparılmış əməliyyat-

axtarış tədbirləri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış “TOÇKA-U” taktiki raketi 

(9M79M) aşkar olunub. 

Agentlik tərəfindən sentyabrın 27-dən oktyabrın 9-dək 433 siqnal (əməliyyat çağırışı) əsasında 395 

operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, 

Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Füzuli, Tərtər, Şəmkir, Hacıqabul, Zərdab rayonları, Gəncə və 

Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, neft kəmərinin yaxınlığına, Mingəçevir İES-in 

ərazisinə, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin yaxınlığına, əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına, meşə 

massivinə, məktəbə baxış keçirilib, 79 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 863 ədəd bombacıq, 1180 ədəd 

müxtəlif çaplı patronlar, 6 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan meteoroloji radiopelenqator, 2 ədəd 

dron (zərərsizləşdirilib), 2 ədəd raketin mikrosxemi və 109 ədəd partlamış raket hissələri aşkar olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Ağdam rayonu ərazisini atəşə tutur 

 

[20:01] 10.10.2020  

 

Atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonu ərazisini atəşə 

tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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İƏT münaqişənin BMT-nin qətnamələrinə uyğun olaraq, sülh yolu ilə həllini dəstəkləyən açıqlama 

yayıb 

 

[19:57] 10.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejimini pozmaqla və mülki şəxslərin tələfatına səbəb 

olmaqla Dağlıq Qarabağ regionunda Azərbaycan Ordusuna qarşı hücumlarının və hərbi əməliyyatların 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş Katibliyi tərəfindən izlənilməsinin davamı olaraq, Baş Katiblik 

atəşkəsin əldə olunmasının əhəmiyyətini bir daha vurğulayır. 

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Baş Katiblik 

tərəfləri BMT-nin müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, birbaşa dialoq vasitəsilə münaqişənin sülh yolu ilə 

həllinə çağırır. 

Baş Katiblik əvvəlki bəyanatında Azərbaycan Respublikası ilə həmrəy olduğunu bildirib, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamə və qərarlarını xatırladıb, 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çəkilməsini 

tələb edib, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət əsasında iki ölkə arasındakı münaqişənin siyasi həllinin dialoqdan 

keçdiyini bəyan etmişdi. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: İtirilmiş mövqelərini geri qaytarmağa cəhd göstərən düşmən itki verərək 

qaçmağa məcbur edilib 

 

[19:49] 10.10.2020  

 

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri qüvvə və 

vasitələri cəmləşdirərək cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində hücum etməyə cəhd göstərib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, düşmən günorta saatlarında 

Tuğ kəndi istiqamətindən Hadrut istiqamətində, Aragül və Banazur istiqamətlərindən isə Cəbrayıl 

istiqamətində hücum etməyə cəhd göstərib. 

Bölmələrimizin gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində xeyli canlı qüvvə və döyüş texnikasını 

itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Müdafiəni düzgün təşkil edən bölmələrimiz düşmənin 

irəliləməsinin qarşısını alıb, onu tələyə salaraq darmadağın edib. Döyüş toqquşması nəticədə düşmənin 38 

nəfər canlı qüvvəsi, 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 7 ədəd topu və sursatla dolu 2 yük 

maşını məhv edilib. 

Qoşunlarımız hazırda bütün cəbhəboyu əməliyyat üstünlüyünə malikdir. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən zenit-raket kompleksləri  

məhv edilib  

 

[19:09] 10.10.2020  

 

Düşmənin döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən zenit-raket kompleksləri məhv edilib. 

AZƏRTAC Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin 

görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Politoloq: Azərbaycan Prezidenti işğala əsaslanan status-kvonu özü dəyişdirdi 

 

[19:02] 10.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu qısa müddət ərzində Ermənistanın 30 il ərzində havadarlarının dəstəyi ilə 

qurduğu ordusunu darmadağın etdi. Düşmənin 190-dan çox tankı, çoxsaylı artilleriya qurğusu, raket 

sistemləri, canlı qüvvəsi məhv edildi və xeyli sayda hərbi texnikası, silah-sursatı ələ keçirildi. Bu 

sistemlərin qurulması üçün Ermənistan tərəfindən milyardlarla dollar vəsait sərf olunmuşdu. 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev təmkin və səbir nümayiş etdirərək həm 

döyüş meydanında, həm də diplomatiya sahəsində uğurlara imza atdı və atmaqda davam edir. Prezident 

İlham Əliyev işğala əsaslanan status-kvonu özü dəyişdirdi. Prezident İlham Əliyev əzmli və qətiyyətli siyasi 

xadim və dövlət başçısı olduğunu bir daha sübut etdi. Müzəffər Azərbaycan Ordusu işğal altında qalan 

torpaqların bir hissəsini azad etdi. Biz bu münaqişənin hərb yolu ilə həll oluna biləcəyinin mümkünlüyünü 

sübut edə bildik. Qarabağ problemi xalqımız üçün çox həssas məsələdir və torpağının bir qarışının da 

düşməndə qalması ilə razılaşa bilməz. Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi: “Qarabağ Azərbaycandır” və 

biz öz ərazi bütövlüyümüz uğrunda sonunadək mübarizə aparacağıq. Üçrəngli bayrağımız tezliklə bütün 

Qarabağda dalğalanacaq!”. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında politoloq İlqar Vəlizadə deyib. 

İ.Vəlizadə diqqətə çatdırıb ki, damarlarında azərbaycanlı qanı axan hər kəs öz Prezidenti, Ali Baş 

Komandanı ilə fəxr edir. Ali Baş Komandanın xalqa müraciəti insanlarımız tərəfindən coşqu ilə qarşılanır. 

Şanlı Ordumuzun zəfərləri qəlbimizi qürur hissi ilə doldurur. 

Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqlar prosesindən də bəhs edən politoloq deyib: “Artıq 

status-kvo, təmas xətti yoxdur. İndiyədək erməni tərəfinin danışıqlar prosesində ümid yeri cəbhə xəttini 

qondarma rejimin sərhəd xətti kimi təqdim etməsi idi. Ermənistan danışıqlar stolu arxasında üçüncü tərəf 

kimi qondarma rejimin rəhbərliyini cəlb etmək istəyirdi. Onlar işğal olunmuş ərazilərlə kifayətlənməyərək, 

daha çoxunu istəyirdilər. Azğınlaşan düşmənin cavab verilməli idi. 

Təəssüflər olsun ki, münaqişənin həlli istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupu öz vəzifəsinin 

öhdəsindən gəlmədi. Bəzi həmsədrlər ermənilərin nazı ilə oynayırdılar. Biz nə qədər onları və dünya 

ictimaiyyətini başa salmağa çalışsaq da, nəticəsi olmadı. Azərbaycan qəti mövqe nümayiş etdirərək 

münaqişənin hərbi yolla həllinin mümkünlüyünü sübut etdi”. 

İlqar Vəlizadə diqqətə çatdırıb ki, hazırda danışıqlar prosesi üçün həm hərbi sahədə, həm də 

diplomatiyada tamamilə başqa baza yaranıb. Azərbaycan Prezidenti müxtəlif KİV-lərə verdiyi 

müsahibələrində bir daha Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırır, Ermənistan tərəfinin beynəlxalq 

hüquq və normalara sığmayan siyasət yürütdüyünü bildirir. Erməni tərəfi döyüşləri saxlamağa, vaxt 

qazanmağa çalışsa da, artıq gecdir. Meydanda siyasi qüvvəyə çevrilən Azərbaycan Ordusu artıq öz sözünü 

deyib. 

Politoloq iflic vəziyyətə düşən Paşinyan hakimiyyətinin artıq iflasa uğradığını bildirərək deyib: 

“Ermənistan hakimiyyətinin sonu yoxdur. Bundan sonra məsuliyyət Ermənistanın üzərindədir. Danışıqlara 

o vaxt ümid ola bilər ki, vasitəçilər söz sahibinə çevrilərək Ermənistana təzyiq göstərməyi bacarsınlar və 

münaqişənin həlli istiqamətində konkret qərarlar qəbul etsinlər”. 

 

AZƏRTAC 
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Dünya Müsəlman Alimlər Birliyi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və təxribatları ilə bağlı 

bəyanat yayıb 

 

[18:43] 10.10.2020  

 

Dünya Müsəlman Alimlər Birliyi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və təxribatları ilə bağlı 

bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iki qonşu ölkənin bir-birinin sərhədlərinə hörmətlə yanaşmasının 

vacibliyinin vurğulandığı bəyanatda deyilir: “Azərbaycanı və Ermənistanı bu problemi konstruktiv dialoq 

yolu ilə həll etməyə, müharibəni və qan tökülməsini dayandırmağa çağırırıq. Mülki şəxslərə, ətraf mühitə 

və əmlaka ziyan vurmaq dini və əxlaqi prinsiplərə, eləcə də beynəlxalq hüquqa ziddir. Müharibə problemin 

həlli üçün uyğun seçim deyil. Problem konstruktiv dialoq və iki dövlətin bir-birinin suverenliyinə, 

sərhədlərinə və ərazilərinə hörməti çərçivəsində həll oluna bilər. 

Ermənistan işğalçı dövlətdir və beynəlxalq hüquqa zidd olaraq işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən 

çəkilməlidir. Ermənistan ordusu sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycanın yaşayış yerlərinə qarşı 

təxribatlar törədib. Buna cavab olaraq Azərbaycan tərəfinin əks-hücumu nəticəsində 30-a yaxın kənd və 

qəsəbə işğaldan azad edilib. Dünən isə Rusiyanın vasitəçiliyi və iki ölkənin Xarici İşlər nazirlərinin iştirakı 

ilə keçirilən, 10 saatdan çox davam edən görüşdə humanitar atəşkəs elan edilib”. 

 

Günel Məlikova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin atəş nöqtələrinə çıxardığı ağır artilleriyası dəqiq zərbələrlə məhv 

edilib 

 

[18:37] 10.10.2020 

 

Ermənistan ordusunun atəşkəs rejimini pozmaq məqsədilə atəş nöqtələrinə çıxardığı ağır artilleriyası 

dəqiq zərbələrlə məhv edilib. 

AZƏRTAC Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin 

görüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Atəşkəs rejimini qəsdən pozan düşmənin artilleriya bölməsi məhv edilib 

 

[18:12] 10.10.2020  

 

Atəşkəs rejimini qəsdən pozan düşmənin artilleriya bölməsi məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan işğal etdiyi torpaqları əsl sahibinə  

qaytarmalıdır 

 

[16:42] 10.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün böyük qəhrəmanlıq göstərərək 

böyük uğurlar qazanıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında türk və 

ingilis dillərindəki edilən paylaşımda əksini tapıb. Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin birgə hərbi 

təlimlərindən çəkilmiş fotonun da yer aldığı paylaşımda deyilir: “Artıq Ermənistan işğal etdiyi torpaqları 

əsl sahibinə qaytarmalıdır. Bu addım atılanadək azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olmağa davam 

edəcəyik”. 

  

Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramov: Ermənistan tərəfindən imitasiya həyata keçirilərsə, hərbi əməliyyatların 

bərpası riski hər zaman mövcuddur 

 

[16:33] 10.10.2020  

 

Ermənistan ciddi şəkildə öz öhdəliklərini yerinə yetirməli, danışıqlar prosesinə tam ciddiyyəti ilə 

qayıtmalı və bununla bağlı real addımlar atılmalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun 

Bayramov oktyabrın 10-da keçirilən mətbuat konfransında söyləyib. 

Nazir bildirib: “Hesab edirəm ki, Ermənistan tərəfindən imitasiya prosesi həyata keçirilərsə, ciddi 

addımlar atılmazsa, hərbi əməliyyatların bərpa edilməsi riski hər zaman mövcuddur. Hazırda Ermənistan 

Moskvada imzalanan sənədin tələblərinə məhəl qoymur və müvəqqəti atəşkəsin elan olunmasına 

baxmayaraq, hərbi əməliyyatlar davam edir”. 

Fransanın münaqişə ilə bağlı mövqeyinə münasibət bildirən nazir vurğulayıb: “Azərbaycan tərəfi 

Fransanın birtərəfli, qərəzli şəkildə Ermənistanı dəstəkləməsinə öz mövqeyini bildirib. Bu kimi hallara 

mövqeyimizi bildirməli, dialoqdan qaçmamalıyıq. Ədalətli sözü çatdırmaq nə qədər çətin olsa da, buna nail 

olmaq mümkündür”. 

Rusiyanın mövqeyinə gəlincə, Xarici İşlər naziri qeyd edib ki, Rusiya Azərbaycana qonşu ölkədir. 

“Rusiya ilə strateji münasibətlərimiz var. Son 10 gün ərzində Rusiya tərəfindən Azərbaycan və Ermənistana 

balanslaşdırılmış münasibətin şahidi olduq, neytral mövqe qorunub saxlanıldı. Rusiya münaqişənin qısa 

müddətdə dayandırılması çağırışları edir və biz bunu normal qarşılayırıq”, - deyə o bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Əminik ki, Türkiyə regionda davamlı sülhün təmin edilməsi prosesinə əsaslı 

töhfəsini verəcək 

 

[16:29] 10.10.2020  

 

Qardaş Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi artıq masadadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 10-da keçirilən mətbuat konfransında 

bildirib. 

Türkiyənin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində proseslərin 

başlamasının ilk günündən yaxından iştirak etdiyini vurğulayan Prezidentin köməkçisi deyib ki, yaranmış 

indiki reallıqda biz qardaş Türkiyədən daha böyük əzmlə proseslərdə aktiv iştirak etməsini gözləyirik. 

Türkiyə regionda qonşu ölkədir. Cənubi Qafqaz regionunda baş verən gərginliklər Türkiyəni də ciddi 

narahat edir. Türkiyə bu regionda davamlı sülhün təmin edilməsində öz səylərini davam etdirir. İstər Minsk 

qrupu formatı, istərsə də Minsk qrupu formatını dəstəkləyəcək digər formatlar çərçivəsində qardaş 

Türkiyənin region dövləti və söz sahibi olan bir ölkə olaraq bu prosesdə yaxından iştirakı gözlənilir. Əminik 

ki, Türkiyə də bu prosesə əsaslı töhfəsini verəcək. 

“Nəhayət, regionda davamlı sülh və təhlükəsizlik təmin olunsun. O mənada ki, Ermənistan qoşunları 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tamamilə çıxsın. Bu, bütün region dövlətlərinin marağında olan 

məsələdir. Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasının vacibliyi barədə reallığı 

anlamalıdır. Təəssüf ki, bu günə qədər bunu anlamır”, - deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Xarici İşlər naziri: Növbəti mərhələdə danışıqların imitasiyasına imkan verilməyəcək 

 

[16:21] 10.10.2020  

 

Uzun illər ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların imitasiyası həyata keçirilib. 

Növbəti mərhələdə danışıqların imitasiyasına imkan verilməyəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu oktyabrın 10-da keçirilən mətbuat konfransında Xarici İşlər naziri 

Ceyhun Bayramov deyib. 

Ermənistan tərəfində terrorçuların iştirakı barədə materialların toplanaraq müxtəlif dövlətlərin 

səfirliklərinə, aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunduğunu bildirən nazir qeyd edib: “Biz beynəlxalq 

təşkilatlara təqdim etdiyimiz materiallarda beynəlxalq konvensiyaların hansı müddəalarının pozulduğunu 

göstərmişik. PKK terrorçularının da döyüşlərdə iştirak etməsi ilə bağlı sübutlar var. Ermənistan prezidenti 

də terrorçuların döyüşlərdə iştirakını etiraf edib. Terrorçulardan istifadə etmək Ermənistanın həmişəki 

əməlidir”. 

Ceyhun Bayramov, eyni zamanda, bildirib ki, Ermənistan atəşkəs rejiminə əməl etməsə, bunun acı 

nəticələrini görəcək. “Ermənistan rəhbərliyi öz əhalisini aldadır, xalqa olmayan hansısa uğurlar haqqında 

yalan məlumatlar verirlər. Bununla da daxili auditoriyaya müsbət mesaj vermək istəyirlər. Bu, onların ağır 

durumda olduğunu təsdiq edir”, - deyə Xarici İşlər naziri qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən işğalına cəhd 

edərsə, yenə də öz layiqli cavabını alacaq 

 

[16:04] 10.10.2020  

 

Humanitar əsaslarla atəşkəsin elan edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

cəbhənin müxtəlif istiqamətləri boyunca atəşkəsin pozulması davam edir. Əgər Ermənistan işğaldan azad 

edilmiş ərazilərimizin yenidən işğal edilməsinə cəhd edərsə, yenə də öz layiqli cavabını alacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 10-da keçirilən mətbuat konfransında 

söyləyib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, humanitar atəşkəsin ardınca dərhal mahiyyətli və nəticəli 

danışıqlar aparılmalıdır. Danışıqlar prosesinin yol xəritəsi hər kəsə məlumdur. Azərbaycan buna hazırdır. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı qətnaməsinin mandatından çıxış edərək Ermənistan qoşunlarının 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması təmin olunmalıdır. Yaranmış vəziyyətin 

münaqişənin köklü həllinə və regionda davamlı sülhün təmin olunmasına doğru istiqamətləndirmək 

lazımdır. 

“Baş verənlər bir daha onu göstərir ki, vəziyyətin hər zaman gərginləşməsi baş verə bilər. Bütün 

resurslar işğal faktının və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasına 

hədəflənməlidir. Bundan sonra regionda davamlı sülh təmin oluna bilər”, - deyə Hikmət Hacıyev bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramov: Humanitar atəşkəsə baxmayaraq, Ermənistan hücum əməliyyatları keçirməyə 

cəhd edib və geri oturdulub 

 

[15:43] 10.10.2020  

 

On gün ərzində aparılan əməliyyatlar zamanı hərbçilər və mülki şəxslər həlak olub. Eyni zamanda, 

əsir götürülmüş hərbçilər var. Beynəlxalq təşkilatlardan, bir sıra dövlətlərdən çoxsaylı çağırışlar edilirdi ki, 

humanitar atəşkəs elan olunsun. Rusiya Prezidentinin təşəbbüsü əsasında Moskvada Xarici İşlər 

nazirlərinin görüşündə əsas məqsəd humanitar atəşkəsin təmin olunması idi. Ancaq buna baxmayaraq, 

ermənilər təxribatları davam etdirirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 10-da keçirilən mətbuat konfransında Xarici İşlər 

naziri Ceyhun Bayramov söyləyib. 

C.Bayramov qeyd edib ki, ötən günlər ərzində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xüsusi təşəbbüslə 

çıxış edib, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan baş naziri ilə razılıq əldə olunub. Oktyabrın 9-da 

Moskvada bununla bağlı müvafiq sənəd imzalandı. Sənəddə həlak olmuş hərbçilərin cəsədlərinin 

çıxarılması, hərbçilərin və saxlanılmış digər şəxslərin mübadiləsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, 

mürəkkəb, spesifik əməliyyatdır və bu işlərlə bağlı koordinasiya Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə 

həvalə edilib. Hələ ki, bu əməliyyatların başlanmasına şərait yaradılmayıb. Çünki Ermənistan növbəti dəfə 

təxribatçı üzünü göstərdi. Bu gün saat 12-dən atəşkəs təmin edilməli idi, ancaq Ermənistan hücum 

əməliyyatları keçirməyə cəhd edib və geri oturdulub. 

Moskvada qəbul olunmuş bəyanatda Azərbaycanın üstünlüyünün aydın göründüyünü deyən nazir 

Ceyhun Bayramov bildirib: “Həmin bəyanatda Ermənistan danışıqlar prosesinin dəyişməz olduğunu qəbul 

etdi. Ermənistan iddia edirdi ki, qondarma rejim danışıqlar prosesinə cəlb olunsun. Ancaq qəbul olunan 

bəyanatda Ermənistan danışıqlar prosesinin dəyişməz qaldığını qəbul etməyə məcbur oldu. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan humanitar əsaslarla müəyyən olunmuş atəşkəs rejimini pozmaqda 

davam edir 

 

[15:14] 10.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü davam edir. Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun 

Moskvaya səfəri zamanı Minsk qrupunun həmsədrliyi və digər vasitəçilərin iştirakı ilə müvəqqəti atəşkəslə 

bağlı qəbul edilmiş bəyanatdan sonra da təmas xətti boyunca ermənilərin Azərbaycan silahlı Qüvvələrinin 

mövqelərinə və mülki azərbaycanlılarına qarşı hücumları davam etməkdədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın 10-da keçirilən 

mətbuat konfransında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Bu, açıq şəkildə onu göstərir ki, Ermənistan tam şəkildə riyakar 

siyasət həyata keçirməkdədir və humanitar əsaslarla müəyyən olunmuş atəşkəs rejimini pozmaqda davam 

edir”. 
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Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[14:35] 10.10.2020  

 

Oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə Xarici 

İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı 

zamanı nazir Ceyhun Bayramov Moskva şəhərində Rusiya Xarici İşlər nazirinin vasitəçiliyi ilə keçirilən 

Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin görüşü barədə türkiyəli həmkarını məlumatlandırıb. 

Nazir Azərbaycan ilə Ermənistan arasında humanitar məqsədlərlə müvəqqəti atəşkəsin elan 

olunduğunu, mahiyyət etibarilə danışıqların aparılması və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərindən çıxarılmasına dair işğalçı ölkəyə sonuncu şansın verildiyini qeyd edib. 

Mövlud Çavuşoğlu Türkiyənin əsirlərin və cəsədlərin dəyişdirilməsi üçün elan edilən atəşkəsin 

önəmli addım olmaqla yanaşı, davamlı həll yolu olmadığını və Türkiyənin yalnız Azərbaycanın qəbul 

edəcəyi həll yolunu dəstəkləyəcəyini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın prinsipial mövqeyinə istinad edərək bölgədə sülhün təmin 

olunması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin həyata keçirilməsinin zəruriliyini 

bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Atəşkəs rejimini pozan düşmənin zirehli texnikası məhv edilib 

 

[14:00] 10.10.2020  

 

Atəşkəs rejimini pozan düşmənin zirehli texnikası bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibə verib 

 

[13:50] 11.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibə verib. Oktyabrın 11-də həmin televiziya kanalında 

dövlətimizin başçısının müsahibəsi yayımlanıb. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Əvvələn, çox sağ olun ki, bizimlə müsahibəyə razılıq vermisiniz. Söhbətə başlamazdan əvvəl 

mən RBK-nın prinsipləri barədə danışmaq istərdim. Bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistanın baş 

naziri ilə böyük müsahibə gedib, indi isə burada - Azərbaycanda, Bakıdayıq və Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev ilə söhbət edəcəyik. Daha bir remarka. Mən ilk sualı verməzdən əvvəl hər 

iki tərəfdən həlak olanların bütün doğmalarına başsağlığı vermək istəyirəm. Müharibənin heç kimə 

lazım olmaması və müharibəsiz də ötüşməyin mümkünlüyü barədə çox eşitmişəm. Lakin bundan 

sonra ən çətini və yəqin ki, ən maraqlısı başlanır. Danışıqlar başa çatıb. Siz Moskvada baş verənləri 

necə qiymətləndirirsiniz? Bütün bunların nə demək olduğunu anlamaq bizim üçün çox vacibdir. 

-Moskvada baş verənləri bütövlükdə müsbət qiymətləndirirəm. Ona görə ki, danışıqların yekunları 

ilə bağlı yayılmış bəyanatda humanitar mülahizələrə əsasən atəşkəs rejiminin elan edilməsi bildirilir. 

Prinsipial əhəmiyyətli bir məqam da odur ki, bu, Azərbaycanın mövqeyi idi. Mən şadam ki, həmin mövqe 

bu sənəddə öz əksini tapıb. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında substantiv danışıqlar başlanır, həmçinin 

danışıqların formatının dəyişməz qalması təsdiqlənir. Ermənistanın yeni hakimiyyəti bu iki mövqeyi 

pozmağa çalışırdı. Ona görə ki, heç kəs üçün sirr deyil, İrəvandan səslənən bəyanatlar mahiyyət etibarilə 

uzun illər ərzində işlənib hazırlanmış danışıqlar prosesini, o cümlədən baza prinsiplərini, danışıqların 

formatını pozmağa yönəlmişdi. Buna görə prinsipial əhəmiyyətli məqam odur ki, Ermənistan tərəfi 

anlamağa məcbur oldu ki, baza prinsipləri nizamlama üçün əsasdır, həmin prinsiplərdə isə münaqişənin 

necə nizamlanmalı, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin hansı ardıcıllıqla qaytarılmalı olduğu dəqiq 

göstərilib. İkincisi, danışıqların formatı dəyişməz qalır. Bu, o deməkdir ki, danışıqlar yalnız Azərbaycan ilə 

Ermənistan arasında aparılırdı, aparılır və aparılacaq. Ermənistan rəhbərliyinin bu məsuliyyəti Dağlıq 

Qarabağda mövcud olan oyuncaq rejimin üzərinə qoymaq üçün göstərdiyi bütün cəhdlər uğursuz oldu. 

Beləliklə, əminəm ki, bundan sonra Paşinyandan “Qarabağ Ermənistandır” sözlərini bir daha 

eşitməyəcəyik. Həmçinin onun belə bəyanatlarını eşitməyəcəyik ki, Azərbaycan danışıqları qondarma 

“Dağlıq Qarabağ respublikası”nın qondarma “rəhbərliyi” ilə aparmalıdır. Əgər o, belə bəyanatlar verərsə, 

bu, o demək olacaq ki, o, həm vasitəçilərə, həm də Moskvada bu mətni razılaşdırmış öz nümayəndə 

heyətinə hörmətsizlik edib və mahiyyət etibarilə, o, danışıqlar prosesini yenidən pozur. Bu dəfə həmin 

bəyanatlar nəyə gətirib çıxardı? Zənnimcə, bunu hamı aşkar görür, lakin düşünmürəm ki, o, ikinci dəfə 

həmin səhvi təkrarlayar. 

-Atəşkəs nə qədər davam edəcək? Bu atəşkəsin amanabəndliyini Siz necə qiymətləndirirsiniz? 

O, nədən asılı olacaq? 

-İndiki eskalasiyaya qədər atəşkəs uzun müddət, onilliklər boyu davam etdi. Təmas xəttində 

müəyyən toqquşmalar olub, bu il iyul ayında dövlət sərhədində erməni tərəfinin təxribatları olub. Lakin son 

30 ilə yaxın müddətdə bu qədər genişmiqyaslı əməliyyatlar olmayıb. Buna görə hər şey erməni tərəfindən 

asılı olacaq. Əvvələn, o, atəşkəsə riayət edəcəkmi? Ona görə ki, bu gün səhər və dünən, yəni, bu gecə və 

səhər mənim aldığım məlumata görə, erməni qüvvələri bir neçə istiqamətdə genişmiqyaslı əks-hücum 

cəhdləri göstərib, Hadrutu geri almağa, Cəbrayıl rayonunda, şimal istiqamətində bizim azad etdiyimiz 

əraziləri geri almağa cəhd göstərib. Yəni, onlar Moskvada tərəflərin razılığa gələ biləcəyini başa 

düşdüklərindən itirdiklərini və onlara məxsus olmayanları maksimum həcmdə özlərinə qaytarmağa 

çalışıblar. Buna görə də atəşkəs rejiminin möhkəmliyinin əsas amili bu olacaq ki, Ermənistan bu ərazilərin 

bizdə olması ilə, onun həmin əraziləri bir daha heç vaxt görməyəcəyi ilə barışmalı və bunu hərbi yolla geri 

almağa heç bir cəhd göstərməməlidir. 

Bundan heç də az əhəmiyyətli olmayan ikinci amil indicə haqqında danışdığım məsələdir. Biz 

danışıqlar masası arxasında Ermənistan tərəfindən konstruktiv yanaşma görməliyik, yəqin etməliyik ki, 

onlar danışıqlar prosesini imitasiya etmək cəhdlərindən əl çəkiblər, təhrikçi əməllərdən, bəyanatlardan 

çəkiniblər və nizamlama yolunun tapılması məqsədinə sadiqdirlər. Son bir il ərzində erməni tərəfindən 

gördüklərimiz məhz danışıqlar prosesini pozmağa və məsuliyyəti Azərbaycanın üzərinə qoymağa 
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yönəlmişdi. Buna görə də baxarıq, biz öz bəyanatlarımıza sadiqik, Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü 

öhdəlikləri həmişə yerinə yetirən ölkədir. Mən həmişə demişəm ki, bizim imzamız da sözümüz kimi 

əhəmiyyətlidir. Lakin atəşkəs birtərəfli proses deyil və biz baxarıq, görək erməni tərəfi özünü necə aparır. 

-Danışıqlara başlamaq üçün Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlərdən biri konkretlik idi. 

Deyilirdi ki, erməni tərəfi qoşunların çıxarılması üçün konkret plan təqdim etməlidir. Bu, 

Ermənistanın razılaşıb-razılaşmamasından asılı olmayaraq danışıqların indi başlanması 

deməkdirmi? 

-Bilirsinizmi, biz bunu əsas götürmüşük ki, əlbəttə, münaqişəni siyasi yolla həll etməyə üstünlük 

verilməlidir və uzun illər boyu bizim bütün fəaliyyətimiz buna yönəlmişdi. Bu səbəbdən, dünən və bu gecə 

Moskvada aparılmış məsləhətləşmələr çərçivəsində biz onlardan danışıqlar masası arxasında tam təslim 

olmalarını tələb etmədik. Başa düşürük ki, Paşinyan rejimi yetərincə zəifləyib. Bu rejim daxili siyasi 

səbəblərə görə eskalasiyadan əvvəl də zəifləmişdi. İndi daha çox zəifləyib. Mən hesab etmirəm ki, indi 

Ermənistanda bir inqilab baş verməsi və qatı millətçilərin, radikalların, azərbaycanofobların hakimiyyətə 

gəlməsi Azərbaycanın xeyrinə olar. Buna görə biz razılaşdırılmış bəyanat çərçivəsində konkret tarixlər 

göstərilməsini təkid etmədik. Lakin, şübhəsiz ki, bu, erməni işğalçı qüvvələrinin bizim ərazilərdən 

razılaşdırılmış şəkildə çıxarılmasını nəzərdə tutur. Bəyanatda substantiv danışıqlara, yəni baza prinsiplərinə 

istinad edilir, orada isə hər şey konkret yazılıb: beş rayon nə vaxt azad ediləcək, daha iki rayon nə vaxt azad 

ediləcək. 

-Danışıqlar nə vaxt başlanacaq, bu barədə artıq anlaşma varmı? 

-Biz sabah başlamağa hazırıq. Buna görə hər şey ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən, onların 

iş qrafikindən asılıdır. Bizim tərəf dərhal başlamağa hazırdır. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, bəyanatın 

mətni ilə əlaqədar Azərbaycan tərəfinin bütün istəkləri nəzərə alınıb. Bəyanatın ilkin variantı tamam fərqli 

idi. Dünən mən onu görəndə dedim ki, bu, bizim üçün münasib deyil. Sənədi həddən artıq qəlizləşdirmək, 

ağırlaşdırmaq, danışıqlar prosesinin son mərhələsində müəyyən edilməli olan elementləri oraya 

inkorporasiya etməyə çalışmaq lazım deyil. Onu maksimum sadələşdirmək lazımdır. Yadımdadır ki, orada 

olmayanları nəzərə aldıq, danışıqlara dərhal başlamaq bəndinin daxil olunmasını xahiş etdik. Yəni, biz 

mümkün qədər tez nizamlamada maraqlıyıq. Ona görə ki, nizamlama bizim vətəndaşların, qaçqınların, 

daxili köçkünlərin öz evlərinə qayıtmalarına imkan verəcək. 

-Burada olduğum iki gün ərzində başa düşdüyümə görə Azərbaycanda bu əhval-

ruhiyyədədirlər ki, biz axıradək getməliyik. İndi azərbaycanlılara necə izah etməli ki, Bakı yenidən 

danışıqlara razılıq verib? 

-Biz axıra qədər gedəcəyik. Biz dayanmamışıq. Əgər erməni tərəfi atəşkəs rejiminə sadiq olarsa, 

onda, dünən dediyim kimi, siyasi nizamlama mərhələsi başlanacaq, danışıqlara məcburetmə fazası başa 

çatacaq. Buna görə biz istənilən halda axıra qədər gedəcəyik. Bizim məqsədimiz dəyişməz qalır. 

Azərbaycanın bütün dünya birliyi tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, azərbaycanlıların 

əvvəlki, ənənəvi yaşadıqları yerlərə, o cümlədən Şuşaya, Dağlıq Qarabağdakı digər yaşayış məntəqələrinə 

və əlbəttə, keçmiş DQMV-nin inzibati hüdudlarından kənardakı bütün başqa ərazilərə qaytarılması. Buna 

görə bizim məqsədimiz dəyişməz qalır. Sadəcə, bu məqsədə doğru necə getməliyik? Biz həmişə siyasi yolla 

getməyə çalışmışıq, həmişə də eşitmişik ki, hərbi həll yoxdur. Biz sübut etdik ki, bu, belə deyil. Biz döyüş 

meydanında göstərdik ki, bu, belə deyil. Göstərdik ki, hərbi tərkib hissəsi olmasa, bu danışıqlar daha 30 il 

davam edərdi. O vaxta qədər nələr baş verərdi? Qanunsuz məskunlaşdırma. Bu, beynəlxalq cinayətdir, 

Cenevrə konvensiyalarının pozulmasıdır. Təəssüf ki, buna heç kəs – nə Minsk qrupu, nə Avropa İttifaqı, 

nə də BMT reaksiya vermədi. Azərbaycanın tarixi irsinin dağıdılması, bizim mədəni, tarixi, dini abidələrin 

məhv edilməsi, toponimlərin dəyişdirilməsi, rayonlarımızın inzibati sərhədlərinin dəyişdirilməsi, bizim 

dağların, çayların və şəhərlərin adlarının dəyişdirilməsi. Yəni, biz daha 30 il gözləməli olardıq, sonra da 

bizə deyərdilər ki, bilirsiniz, iş belə gətirib, bununla barışın. Bizə belə də deyirdilər. Buna görə düşünürəm 

ki, hərbi yol və ya onun birinci mərhələsi sona çatıb, indi biz siyasi nizamlama mərhələsinə çatmışıq. Məhz 

bu mərhələ bizim axıra qədər getməyimizi və hüquqa görə bizə məxsus olanı almağımızı təmin edəcək. 

Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti dünən və bu gecə baş verənləri çox düzgün qəbul edəcək 

və bizim siyasətimizi bundan sonra da dəstəkləyəcək. Çünki biz həmişə xalqa həqiqəti demişik. Həmişə 

xalqın mənafelərini müdafiə etmişik. Döyüş meydanında baş verənlər bunu bir daha hamıya sübut etdi. 

-Siz bütün bu hadisələrə qədər Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə bir neçə dəfə 

görüşmüsünüz. Bu hadisələrdən sonra Siz onunla bir masa arxasına əyləşməyə və ya danışmağa 

hazırsınızmı? 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2559 
 

-Bilirsinizmi, böyük etimad bəsləmədiyin adamla danışmaq çətindir. Mən onun sələfləri, müharibə 

cinayətkarları hesab etdiyim adamlarla danışıqlar aparmağa məcbur idim. Çünki onlar Xocalıda qanlı 

soyqırımı törədiblər, onlar Azərbaycanın dinc əhalisini məhv etməkdə, bizim tarixi və mədəni irsimizin 

dağılmasında təqsirkardırlar. Lakin mən məcbur idim. Ona görə ki, biz bu münaqişənin nizamlanması 

yolunu tapmalı idik. Ermənistanda yeni iqtidar, yeni rəhbərlik hakimiyyətə gələndə əvvəlcə onlarla 

əlaqələrimiz çox ümidverici idi. Mən bir dəfə bu barədə danışmışam, təkrarlamaq istəmirəm. Lakin sonra 

tamam əks hadisələr baş verdi, yəni, biz özümüzü aldadılmış hiss etdik. Biz başa düşürük ki, rəqiblə 

danışıqlar aparırıq, lakin hətta rəqiblə, düşmənlə də münasibətdə vicdanlı qalmaq, heç olmasa öz qarşısında 

vicdanlı olmaq, öz sözünə hörmət etmək lazımdır. Bunlar baş verəndə təbii ki, bizim bu mənasız fəaliyyəti 

davam etdirmək istəyimiz aradan qalxdı. Opponentin hər kəlməsi yalandırsa, onun yalanları dünya KİV-

lərində yayılırsa, bütün dünyaya translyasiya edilirsə, onunla nə barədə danışmaq olar? Yəqin onlar öz 

ölkələrində yalan danışmağa adət ediblər. Lakin internet dövründə tarix barədə, münaqişənin mahiyyəti 

barədə yalan danışanda bu yalan çox tezliklə ifşa olunur. Buna görə mən belə imkanı istisna etmirəm, lakin 

bunun üçün müəyyən şərait lazımdır. İndiki mərhələdə mən bunu səmərəli hesab etmirəm. Əksinə, 

Ermənistan rəhbərliyində, nəhayət, başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanla ultimatumlar, təhqirlər və şantaj 

dilində danışmaq olmaz. Mən istər ölkə daxilində, istərsə də xüsusən xaricdə heç kəslə bu tonda ünsiyyəti 

özümə heç vaxt rəva görməmişəm. Lakin Paşinyan bizə 7 ultimatum təqdim edəndə, o, azərbaycanlıların 

hisslərini təhqir edəndə buna görə cəzalandırılmalı idi və biz bunu etdik. Qoy o, Putinə təşəkkür etsin ki, 

Rusiya növbəti dəfə Ermənistanı xilas etməyə gəldi. 

-Siz indicə Rusiyanın rolu barədə danışdınız. Yəni, bu danışıqlarda Rusiyanın rolu həqiqətən 

həlledici olub. 

-Əlbəttə, Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiya ATƏT tərəfindən üç ölkəyə verilmiş hüquq və 

səlahiyyətlərə malikdir. Lakin sözsüz ki, Rusiya bizim qonşumuz kimi, həm Azərbaycanla, həm də 

Ermənistanla ortaq tarixə malik olan bir ölkə kimi, əlbəttə, xüsusi rol oynayır. Şübhəsiz, bu rol 

xalqlarımızın tarixinə və qarşılıqlı əlaqələrinə, həmçinin Rusiyanın dünyada və əlbəttə, bizim regionda 

sanbalına və roluna əsaslanır. Buna görə, əlbəttə, münaqişənin nizamlanmasına təsir göstərmək üçün 

Rusiyanın imkanları bu obyektiv səbəblərə görə hər hansı başqa ölkənin imkanları ilə müqayisəyəgəlməz 

dərəcədə çoxdur. Buna görə biz dəfələrlə Rusiya rəhbərliyinə müraciət etmişik ki, Rusiya rəhbərliyi 

Ermənistana siyasi təsir göstərmək vasitələrindən istifadə etsin, erməni tərəfini inandırsın ki, işğala son 

qoyulmalıdır. Bu mövzu dəfələrlə müzakirə edilib və sizə deyə bilərəm ki, rusiyalı həmkarımla bütün 

çoxsaylı görüşlərimdə bu mövzu ya müfəssəl, ya o qədər də ətraflı olmayan formada müzakirə edilib, lakin 

belə olmadı. Axı, gizli deyil ki, bu gün Ermənistan Rusiyadan 100 faiz asılı vəziyyətdədir. Onun 

təhlükəsizliyi Rusiya tərəfindən təmin edilir, pulsuz silahlanması Rusiya tərəfindən təmin edilir. Biz 

Ermənistana məxsus, bəlkə də milyardlarla dollar dəyərində texnikanı iki həftə ərzində məhv etdik. Onlarda 

bu pullar haradandır? Onların pulu yoxdur. Bütün bunlar Rusiyadan pulsuz göndərilir. Qaz təchizatı 

Rusiyadan güzəştli qiymətlərlə təmin olunur, elektrik enerjisi də müəyyən dərəcədə güzəştlə verilir. Dəmir 

yolları, rabitə, hərbi baza. Hətta Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədini rusiyalı sərhədçilər qoruyur. Əgər 

belə olmasaydı, sərhəd boş qalardı. Ermənistana təsir göstərmək üçün daha hansı ölkənin bu qədər vasitələri 

var? Heç bir ölkənin. Bəlkə də dünyada başqa elə iki ölkə yoxdur ki, onlardan biri digərindən bu qədər tam 

asılı olsun. Buna görə əminəm ki, Rusiya tərəfindən təkid göstərilsə, bizim status-kvonu dəyişməyimiz, 

təmas xəttini yarıb keçməyimiz nəticəsində İrəvanın ayılması nəzərə alınmaqla Rusiya qısa müddətdə 

Ermənistanı inandıra bilər: təkcə hərbi qarşıdurma baxımından deyil, bütövlükdə Ermənistanın gələcəyi 

üçün indiki vəziyyətdən yeganə çıxış yolu Azərbaycanla münaqişənin həllini tapmaqdır. Bu həll isə çox 

sadədir - onlar bizim ərazidən getməli, öz qoşunlarını çıxarmalı, bizim insanlar oraya qayıtmalı və biz 

yenidən yanaşı yaşamağa çalışmalıyıq. 

-İndi başqa ölkə - Türkiyə haqqında soruşmaq istəyirəm. Bu günlər ərzində Azərbaycanı və 

şəxsən Sizi dəfələrlə bunda ittiham ediblər ki, əslində, bu münaqişə ilə bağlı bütün məsələləri 

Türkiyənin hakimiyyət orqanları idarə edirlər. Dünən, bu gecə biz Türkiyəni danışıqlar masası 

arxasında görmədik. Nə üçün? 

-Bu, onu göstərir ki, bütün bu fikirlər yalan idi, bu, qəsdən ortaya atılmış məsələ idi, burada bir neçə 

məqsəd vardı. Əvvələn, Türkiyəni daha da iblisləşdirmək. Təəssüf ki, Qərbdə bu məqsəd müasir siyasi 

modanın hansısa normasına çevrilir. Bu, tamamilə əsassızdır. Türkiyə öz maraqlarını güdür, öz həyatını 

yaşamaq hüququnu qoruyur. Prezident Ərdoğanın dövründə Türkiyə Qərbin itaətkar müttəfiqi olmağa son 

qoyub. O, həm öz regionunda, həm də dünyada öz şərtlərini diktə edir. Türkiyə ilə hesablaşırlar. Türkiyənin 
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nüfuzu artıb. Türkiyə ordusu NATO-da ikinci yeri tutur. O, istənilən hərbi-siyasi problemi həll edə bilər. 

Buna görə əlbəttə, Qərb tərəfindən bu cür açıq təzyiq göstərilir. Bu təzyiq hətta Türkiyəyə münasibətdə 

hansısa çox qəribə və mənfi emosional fonla bağlıdır. Yəni, birinci səbəb Türkiyəni iblisləşdirmək istəyidir. 

İkinci səbəb Azərbaycanın potensialını, o cümlədən hərbi-texniki potensialını azaltmaq və belə təsəvvür 

yaratmaq cəhdidir ki, hərbi məsələni Türkiyə və ya onun təsiri altında olan başqa birisi həll edib. Xeyr, biz 

öz torpaqlarımızı özümüz azad etmişik. Belə adlandırılan “müzəffər erməni ordusu” haqqında mif puç oldu, 

əslində, belə ordu yox idi. Münaqişənin tarixinə dərindən bələd olanlar çox gözəl bilirlər ki, bizim 

torpaqlarımız, o cümlədən sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı tərəfindən işğal edilib. Xankəndidə 

yerləşən bu alaydakı hərbi qulluqçuların məncə 70 faizi erməni mənşəli idi. Yəni bu, şəxsi heyəti 

ermənilərdən ibarət olan sovet silahları, sovet komandanlığı idi. Onlar həm etnik təmizləmələrdə, həm də 

soyqırımında fəal rol oynayırdılar. 

-Siz yəqin ki, 1990-cı illərin əvvəllərindəki hadisələri nəzərdə tutursunuz... 

-Şübhəsiz. 366-cı alayın dəstəyi və fəal iştirakı olmasaydı, Ermənistan bizim əraziləri tuta bilməzdi. 

Ona görə bundan sonra belə bir mif yarandı ki, erməni ordusu müzəffərdir, Azərbaycan Ordusu onun 

qarşısında dayana bilməz. Buna görə bu mifi saxlamaq lazım idi, amma Azərbaycan tərəfindən acı 

məğlubiyyətə uğradıldığını etiraf etmək görünür, Ermənistan cəmiyyəti və Ermənistan rəhbərliyi üçün çox 

ağır idi. Üçüncüsü, onlara dünya arenasında Azərbaycanın rolunu və əhəmiyyətini azaltmaq lazım idi. Bunu 

etmək isə çox çətindir. Ona görə ki, bu gün dünya ölkələri ilə Azərbaycanın çoxşaxəli iqtisadi və siyasi 

əlaqələri var. Bu gün biz 120 ölkəni birləşdirən Qoşulmama Hərəkatına rəhbərlik edirik və yekdilliklə 

seçilmişik. Əgər bizim ölkəmiz müstəqil potensiala malik olmasaydı, bu cür hörmət qazana bilərdikmi? 

Buna görə Azərbaycanın Türkiyə tərəfindən idarə edilməsi və bizim onun iradəsini yerinə yetirməyimiz 

barədə bütün insunasiyalar tamamilə yalandır. Bu, həm də Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını pozmağa və 

ya müəyyən qədər zəiflətməyə yönəlib, lakin baş tutmayacaq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Türkiyə 

ətrafında bütün bu informasiya hay-küyü üçün əsas olsaydı, bugünkü bəyanat olmazdı. Bu bəyanat mənimlə 

razılaşdırılıb, başqa heç kimlə. Əgər bizi kimlərsə idarə etsəydi, onda yəqin ki, məsələ belə tezliklə həll 

edilməzdi. Hazırda Türkiyə dünyada və regionda sabitləşdirici rol oynayır. Türkiyə rəhbərliyinin, şəxsən 

Prezidentin və digər rəsmi şəxslərin eskalasiya dövründə fəal və çox dəqiq mövqeyi, əslində, üçüncü 

ölkələrin bu münaqişəyə müdaxiləsinin qarşısını aldı. Buna görə hesab edirəm ki, Türkiyənin rolu yalnız 

müsbətdir və o, bizim regionda, o cümlədən münaqişənin həllində daha böyük rol oynamalıdır. 

-İndi Rusiyada çoxları “Türkiyə daha böyük rol oynamalıdır” frazasını eşidəcəklər. Bu 

sözlərin arxasında hansı məna var? Siz nəyi nəzərdə tutursunuz? 

-Fikrimcə, bu barədə danışmaq hələ tezdir, çünki mən Azərbaycan tərəfin mövqeyini bildirirəm. 

Lakin yaxın vaxtlarda müsahibələrimin birində demişəm ki, Minsk qrupu neçə illər bundan əvvəl – 1992-

ci ildə, tamamilə başqa geosiyasi reallıqlar şəraitində formalaşıb. Əgər biz vasitəçilərin təmas qrupunu bu 

gün formalaşdırsaydıq, onun tərkibi fərqli olardı. Bu qrupun tərkibi münaqişə tərəflərinin niyyətlərini və 

istəklərini əks etdirməlidir. Minsk qrupunun tərkibi isə praktiki olaraq bunları əks etdirmir. Yeni təmas 

qrupunun və ya hansısa işçi qrupun, – onu necə adlandırmaq vacib deyil, – tərkibi regionda mövcud 

qüvvələr tarazlığını, region ölkələrinin mövcud maraqlarını əks etdirməli və nəticəyə istiqamətlənməlidir. 

Əks halda, bunun nə mənası var? Bunun heç bir mənası yoxdur. Əgər biz münaqişəni həll etmək istəyiriksə, 

o, yeni format çərçivəsində həll olunmalıdır. Baxın, son vaxtlar bir sıra qaynar nöqtələr barəsində ölkələrin 

mövqelərini razılaşdırmaq üçün nə qədər yeni əməkdaşlıq formatı yaradılıb - üçtərəfli, dördtərəfli. Axı, 

onlar indi yaradılır, hansısa ehkamlar əsasında deyil, real qüvvələr nisbəti əsasında yaradılır. Buna görə 

burada əsla şübhə ola bilməz ki, Türkiyə münaqişənin nizamlanması işində mühüm rol oynamalıdır və 

oynayacaq. Bunun hansı formada - hüquqi, yoxsa de-fakto həyata keçirilməsi artıq texniki məsələdir. 

-Rusiyanın rolu barədə. Mən Bakıda gəzəndə çoxlu Azərbaycan bayrağı gördüm, bir qədər az, 

lakin yenə də çox sayda Türkiyə bayrağı gördüm və bircə dənə də Rusiya bayrağı görmədim. Bu, o 

deməkdirmi ki, Azərbaycanda Rusiyanın təsiri azalıb və ya Azərbaycanda insanların Rusiyaya 

münasibəti dəyişib? 

-Düşünmürəm ki, münasibət dəyişib. Türkiyə bayraqlarının çox olması təbiidir. Biz qardaş xalqlarıq. 

Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında etimad, qarşılıqlı dəstək və münasibətlərin səviyyəsi elədir ki, 

mənim fikrimcə, dünyanın hər hansı başqa, hətta ən yaxın ölkələri arasında elə səviyyə yoxdur. Bu, 

reallıqdır və bu reallığı biz yaratmışıq – Türkiyənin və Azərbaycanın rəhbərliyi. Özü də məsələ bizim ortaq 

köklərimizlə və ortaq tariximizlə bağlı deyil. Dünyada Türkiyə və Azərbaycan kimi etnik kökləri yaxın 

olan, lakin öz aralarında döyüşən xalqlar var. Bu, sizə də çox yaxşı məlumdur. Yaxud bir-biri ilə intriqa 
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aparırlar. Buna görə Azərbaycanda Türkiyə bayraqlarının olması reallıqdır və əgər siz Türkiyəyə getsəniz 

orada da çox yerlərdə Azərbaycan bayraqlarını görərsiniz. 

Rusiyaya münasibət məsələsinə gəldikdə isə sizə bir fakt göstərə bilərəm. Pandemiyaya qədər bizdə 

Azərbaycana səfər edən Rusiya vətəndaşlarının sayı hər il təxminən 15-20 faiz artırdı. Keçən il bu göstərici 

bir milyona yaxın olub. Mən həmişə demişəm, rusiyalıları buraya cəlb edən təkcə bizim mətbəximiz, təkcə 

çimərliklər, təkcə tarix deyil, həm də odur ki, onlar burada özlərini rahat hiss edirlər. Öz mühitlərində 

olduğu kimi hiss edirlər, burada insanlarla rus dilində danışırlar. Yəqin bilirsiniz ki, bizdə, Azərbaycanda 

təhsilin rus dilində olduğu neçə məktəb var. Onların sayı 300-dən çoxdur. Heç yerdə belə deyil. Rusiya ali 

məktəbləri, onların filialları. Rusiyanın musiqi, teatr kollektivləri pandemiyaya qədər demək olar ki, hər 

həftə burada olurdu. Buna görə də Rusiyaya və Rusiya Federasiyasında yaşayan ruslara Azərbaycanda 

yalnız müsbət münasibət var. Siz artıq bir neçə gündür ki, buradasınız və erməni işğalı amilinin insanların 

ovqatına nə dərəcədə təsir göstərdiyini bilirsiniz. İnsanlar hər bir sözü, hər bir jesti, hər bir mimikanı 

duyurlar. Əlbəttə, açıq deməliyəm, bu müddətdə, bu günlər, bu həftələr ərzində bəzi Rusiya kanallarında 

qatı antiazərbaycan təbliğatını, tok-şouların iştirakçılarının saxtakarlığını, manipulyasiyasını, iştirakçılar 

heyətinin tarazlaşdırılmış olmamasını görəndə, Rusiyanın aparıcı telekanallarında Azərbaycan xalqı, 

Azərbaycan Prezidenti təhqir ediləndə, əlbəttə, bunlar Rusiyanın nüfuzunu artırmır. Mən bu məsələni 

Rusiya rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmışam. O mənada yox ki, bunlar bizi narahat edir, Azərbaycan 

cəmiyyəti və ictimai fikri Azərbaycanın daxilində formalaşır. O mənada ki, belə münasibət haçansa bizim 

planlarımızda müəyyən çətinliklərə gətirib çıxara bilər. Rusiya ilə biz qarşılıqlı əlaqələri daha da inkişaf 

etdirməyi planlaşdırırıq. Hazırda biz iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlıq üzrə beş yol xəritəsi üzərində 

fəal iş aparırıq. Siyasi baxımdan çox yaxşı məsələlər var. Lakin bu müddətdə Rusiya mediasında 

üzləşdiyimiz informasiya hücumu, əlbəttə, ictimai fikirdə Rusiyaya münasibətə böyük ziyan vurub. 

Düşünürəm ki, bu vəziyyəti qaydaya salmaq üçün vaxt və hər iki tərəfin rəhbərliyinin səyləri lazım gələcək. 

-Sizə daha iki sualım var. Yadınızdadırmı, sentyabrın 27-də gecə və ya səhər çağı cavab 

verməyə başlamaq lazım olması, bu müharibəyə başlamaq lazım olması barədə qərar necə qəbul 

edildi? 

-Qərarlar, praktiki olaraq, avtomatik rejimdə qəbul edilir. Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları 

üçün müəyyən təlimatlar var. Düşünürəm ki, bunlar hər orduda var. Təhlükə halında, hücum halında sən 

necə hərəkət etməlisən. Yəni, burada necə hərəkət etmək barədə tərəddüd etmirdik. Xüsusən ona görə ki, 

biz bu hücumu gözləyirdik. Eskalasiyadan bir neçə gün əvvəl mən bu barədə BMT-nin kürsüsündən 

danışmışdım. Mənim çıxışımın mətninə baxa bilərsiniz. O vaxt mən demişdim ki, Ermənistan müharibəyə 

hazırlaşır. Ermənistanı dayandırmaq lazımdır. Bunun üçün dəlillər çox idi. Əvvələn, Ermənistanın müdafiə 

nazirinin keçən il Amerikada verdiyi bəyanat. Özü də o, bəyan etmişdi ki, Ermənistan yeni ərazilər üçün 

yeni müharibəyə hazırlaşır. Sonra Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır” məzmunlu bəyanatları və sair. 

Daha sonra Livandan olan ermənilərin nümayişkaranə şəkildə Şuşada məskunlaşdırılmasından ibarət 

təhrikçi hərəkətlər müharibə cinayətidir. Daha sonra Şuşada, yeri gəlmişkən, işğalçı rejimin orada mövcud 

olduğu müddətdə ilk dəfə qondarma “andiçmə” mərasimi keçirməklə Azərbaycan xalqının təhqir edilməsi. 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın parlamentini Xankəndidən Şuşaya köçürmək cəhdi və bir sıra 

başqa əməllər. Bütün bunlar bizə qarşı təxribat idi. Sonra iyul hadisələri. Bizim hərbi mövqelərimizə 

təxribatçı hücumlar. Elə ilk saatlarda biz dörd hərbi qulluqçumuzu, sonra bir mülki vətəndaşımızı itirdik. 

Sonra avqust hadisəsi. Goranboy rayonunda təmas xəttindən keçmiş təxribat qrupunun başçısı indi ifadə 

verir. Biz gözləyirdik, biz hazır idik. Təbii ki, qərar, o cümlədən mənim tərəfimdən avtomatik rejimdə, heç 

bir tərəddüdsüz qəbul edildi. Biz təcavüzkarı yerində oturtmalı idik. İyul ayında Azərbaycan cəmiyyəti 

bunun davam etdirilməsini tələb edirdi. Yəqin ki, siz bunu bilirsiniz. 

-Bəli, mitinq olmuşdu. 

-Bəli. İyul ayında mitinqdə səslənən əsas şüar belə idi: “Ali Baş Komandan, bizə silah ver!” İnsanlar 

belə deyirdilər. İyul ayında biz Ermənistanla dövlət sərhədini rahatca keçərək Ermənistan Respublikasının 

geniş ərazilərini tuta bilərdik, amma biz bunu etmədik. 

-Bu hadisələr Qarabağda olmamışdı. 

-Tamamilə doğrudur. Biz bunu etmədik. Orada heç bir çətinlik yox idi və biz bunu indi göstərdik, 30 

il ərzində ciddi eşelonlaşdırılmış müdafiə xəttini qırdıq, orada relyef özü müdafiə üçün münasibdir. Biz 

aşağıdan yuxarıya getdik, beton plitələri sındırdıq, Azərbaycan Ordusunun qeyri-adi səyləri, əsgərlərimizin 

və zabitlərimizin qəhrəmanlığı lazım gəldi. Oradan Ermənistanın istənilən nöqtəsinə keçmək bizim üçün 

çox asan idi. Lakin mən bunu dayandırdım, dedim ki, yox, biz bunu etməyəcəyik, biz onlar deyilik. Biz 
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Ermənistanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisinə keçməyəcəyik və biz sərhədə qədər getdik, oraya 

soxulmuş işğalçıları qovduq və dayandıq. Yəni bundan sonra biz təcavüzkarı cəzalandırmalı idik ki, o, bir 

də bizim tərəfə baxmağa belə cəsarət etməsin. Biz bunu etdik, baxın, görün indi Paşinyan necə rəzil 

vəziyyətdədir. Alçalır, zəng edir, yalvarır, daha kimlərə zəng etmir. Avropa İttifaqı hökumətlərinin 

başçılarına. Bəs, o, nə tələb edir? Onların “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımasını tələb edir. Yəni bu, 

Ermənistan rəhbərliyinin tamamilə qeyri-adekvat olmasına dəlalət edir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı 

arasında sazişlər var, - onlardan biri 2 il bundan əvvəl paraflanıb, - orada deyilir ki, Avropa İttifaqı 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə və sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edir. Avropa 

İttifaqının üzvü olan yeddi ölkə ilə bizim strateji tərəfdaşlığımız haqqında sənədlər var. Bu ölkələrin hamısı 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasını siyasətdən və 

beynəlxalq sahədə hər hansı biliklərdən tamamilə uzaq olan adam tələb edə bilər. Görün, onlar nə həddə 

çatıblar. Biz onları cəzalandırmalı idik. Biz onlara yerlərini göstərməli idik ki, bizimlə belə danışmaq 

olmaz, bu, onlara asan başa gəlməyəcək. Belə də oldu. O, anaların göz yaşlarına, cəbhəyə göndərdikləri 

Ermənistanın günahsız gənc vətəndaşlarının ölümünə görə cavab verəcək. 

-Azərbaycanın qaytardığı ərazilərlə bağlı vəziyyət necə olacaq, orada indi nə edəcəklər? 

-Biz köçkünlərimizi öz evlərinə qaytaracağıq. Bu insanların sevincini, Cəbrayıl, Füzuli, Tərtər 

rayonlarının, Hadrutun təqribən 30 ildən sonra öz torpaqlarına qayıdacaq sakinlərinin sevincini təsəvvür 

edə bilərsiniz. Budur, azad edilmiş ərazilərdən çəkilmiş videokadrları nümayiş etdiririk. Bu kadrlardan 

görünür ki, orada hər şey dağıdılıb. Biz bunu bilirdik. Bu, Stalinqraddan da betərdir. Dağıdılmayanların isə 

hamısı oğurlanıb, qarət edilib. Başa düşürsünüzmü, onlar hətta pəncərə çərçivələrini də, unitazları da 

oğurlayıblar. Bu, sadəcə, dövlət siyasəti dərəcəsinə çatdırılmış quldurluqdur. Ona görə də biz bu əraziləri 

bərpa edəcəyik. 

-Təzədən tikəcəksiniz? 

-Təzədən, əlbəttə. Biz kömək edəcəyik. Biz məcburi köçkünlər üçün tikinti proqramına əsasən təkcə 

bu il 7 min mənzil istifadəyə verəcəyik. Təsəvvür edirsinizmi? Orta hesabla hər mənzildə 5 nəfər nəzərdə 

tutulsa, biz bir ildə 35 min nəfəri yerləşdirəcəyik. Yəni bu, kiçik və ya hətta bizim şəraitdə orta ölçüdən 

böyük bir şəhər deməkdir. Zərər çəkmiş 300 mindən çox köçkünü artıq yerləşdirmişik. Köçkünlər üçün 

şərait yaratmaq məqsədilə biz hər il büdcədən külli məbləğdə vəsait ayırırıq. Hər bir köçkün hər ay 

dövlətdən müavinət alır. Demək istəyirəm ki, orada biz bu işləri görəcəyik. Biz Cəbrayılı təzədən tikəcəyik. 

Bütün kəndləri yenidən quracağıq. Orada yaşayacaq insanlar tikinti işlərinə cəlb ediləcəklər. Onlar öz 

evlərini bərpa etmək üçün məvacib alacaqlar. Oraya həyat qayıdacaq, oraya uşaqların gülüşü qayıdacaq. 

İnsanlar rahat nəfəs alacaq, hiss edəcəklər ki, ləyaqətlərini özlərinə qaytarıblar. İllər boyu azərbaycanlıların 

bu vəziyyətdə necə yaşamalarını təsəvvür edin. Təmas xəttində binoklla baxanda bizim dağıdılmış şəhərləri 

görərkən mənim keçirdiyim hissləri təsəvvür edin. Qoy, erməni tərəfi fikirləşsin. O, indi bunun nə demək 

olduğunu başa düşməyəcək. Lakin əvvəl düşünmək lazım idi, azərbaycanlıların hisslərini təhqir etmək 

lazım deyildi. Biz xeyirxah, sülhsevər xalqıq. Lakin biz öz ləyaqətimizi tapdalamağa, bizi təhqir etməyə 

imkan verməyəcəyik. Paşinyan Şuşada, Cıdır düzündə sərxoş halda rəqs edəndə özünə bu gün baş verənlər 

barəsində hökm imzalamışdı. 

-Siz özünüz həmin ərazilərə getməyə hazırlaşırsınızmı? 

-Əlbəttə. 2016-cı ildə biz Cocuq Mərcanlını işğaldan azad edəndə mən Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət edib dedim ki, bu kəndin sakinlərindən öyrənin, onlar 

oraya qayıtmaq istəyirlərmi? Ona görə ki, çox illər keçib, onların çoxu Bakıdadır, çoxlarının işi, uşaqları, 

məktəbləri var, çoxları Azərbaycanın digər regionlarında yaşayır. İş yerini dəyişmək, xüsusən hər şeyin 

dağıdıldığı yerə dəyişmək o qədər də asan məsələ deyil. Bilirsinizmi, bir müddətdən sonra mənə bildirdilər 

ki, həmin adamlar növbəyə düzülüblər. Hətta heç vaxt orada olmamış, sonradan doğulmuş gənclər də. 

Hamısı xahiş edirdi ki, tezliklə oraya qaytarılsınlar və biz bir ildən az müddətdə 150 evdən ibarət qəsəbə 

saldıq, orada məktəb, tibb müəssisəsi, məscid və bütün infrastruktur obyektləri tikdik, qaz, yol çəkdik. Bu, 

bizim qayıtmağımızın rəmzi oldu. Mən oraya gedəndə və bu insanların üzündəki fərəhi, sevinc göz yaşlarını 

görəndə bir daha özümə dedim ki, biz hökmən öz evlərimizə qayıdacağıq və əlbəttə, oranı bərpa edəcəyik. 

Bu illər ərzində əziyyət çəkmiş, öz doğma yurdlarının həsrəti ilə dünyasını dəyişmiş insanların ruhu şad 

olsun, onların övladları isə həyatlarının qalan hissəsini xoşbəxt yaşasınlar. 

-Çox sağ olun. 

-Sağ olun. 
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Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak olub, 171 nəfər xəsarət 

alıb 

 

[13:46] 10.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 10-da saat 12:00-dək mülki əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 31 nəfər həlak olub, 171 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1137 ev, 45 çoxmənzilli yaşayış binası və 146 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak olub, 171 nəfər xəsarət 

alıb 

 

[13:46] 10.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 10-da saat 12:00-dək mülki əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 31 nəfər həlak olub, 171 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1137 ev, 45 çoxmənzilli yaşayış binası və 146 mülki 

obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin bir sıra hərbi texnikası Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən məhv edilib 

 

[13:27] 10.10.2020  

 

Düşmənin bir sıra hərbi texnikası Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən məhv edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

texnikalarının sıradan çıxarılmasının görüntülərini təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə XİN: Azərbaycan öz imkanları və iradəsi ilə torpaqlarını geri qaytara biləcəyini bütün 

dünyaya göstərdi 

 

[13:04] 10.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən başlayan əks-hücum əməliyyatları nəticəsində Azərbaycan təxminən 30 ildir işğal 

altında olan torpaqlarını öz imkanları və iradəsi ilə geri qaytara biləcəyini Ermənistana və bütün dünyaya 

nümayiş etdirdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan ilə Azərbaycan 

arasında əldə olunan humanitar atəşkəslə bağlı açıqlamasında bildirilib. 

Açıqlamada, həmçinin deyilir: “Bu müddətdə bütün dünyadan bölgədə humanitar atəşkəslə bağlı 

tələblər gəlib. Azərbaycan da Ermənistana işğal etdiyi torpaqlardan çəkilməsi üçün son dəfə fürsət verib. 

Humanitar tələblərə əsasən, əsirlərin dəyişdirilməsi və cəsədlərin götürülməsi məqsədilə elan edilən 

bu atəşkəs ilk vacib addımdır, lakin davamlı həll yolu deyil. 

Türkiyə əvvəldən yalnız Azərbaycanın seçdiyi həll yollarını dəstəklədiyini bəyan edib. Bu fikirlə də 

meydanda və danışıqlar masası arxasında Can Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyik”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Tərtər və Ağdam düşmən tərəfindən atəşə tutulur 

 

[12:40] 10.10.2020  

 

Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazisi düşmən tərəfindən atəşə tutulur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan tərəfinin guya bölmələrimizin Qafanı atəşə tutması barədə yaydığı 

məlumat yalandır 

 

[12:23] 10.10.2020  

 

Ermənistan tərəfinin guya bölmələrimizin Qafanı atəşə tutması və ölən, yaralananların olması barədə 

yaydığı məlumat yalandır və düşmənin növbəti təxribatıdır. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin növbəti artilleriya qurğuları məhv edilib 

 

[12:10] 10.10.2020  

 

Düşmənin növbəti artilleriya qurğuları Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən məhv edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

artilleriya qurğularının məhv edilməsinin görüntülərini təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusu tərəfindən Qubadlıda “S-300” idarəetmə sistemi məhv edilib 

 

[11:50] 10.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən Qubadlıda “S-300” idarəetmə sistemi məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin bütün havadan müdafiə sistemini yönəldən, Xocalıda yerləşən ən bahalı 19J6 (ST-68U) 

radilokasiya stansiyası məhv edilib 

 

[11:42] 10.10.2020  

 

Düşmənin bütün havadan müdafiə sistemini yönəldən, Xocalıda yerləşən ən bahalı 19J6 (ST-68U) 

radilokasiya stansiyası məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata əsasən, Ordumuzun 

məhv etdiyi 19J6 RLS qanadlı raketlər də daxil olmaqla hava hədəflərini aşkarlamaq, tanımaq və izləmək 

üçün nəzərdə tutulur. 

Radar, həmçinin hava hədəflərini və koordinatlarını, onun dövlət mənsubiyyətini və fəal maneə 

mənbələrini təyin etməyə imkan verir. 

Mürəkkəb meteoşəraitdə və aşağı yüksəklikdəki hədəfləri aşkarlayan və izləyən 19J6 RLS-in müasir 

Avtomatlaşdırılan İdarəetmə Sistemləri (AİS) ilə inteqrasiyası mümkündür. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətində atılan ballistik hədəfin qalıqlarının 

fotogörüntüləri yayılıb 

 

[11:11] 10.10.2020  

 

Oktyabrın 9-da Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətində atılan 9К72 “Elbrus” əməliyyat-

taktiki raket kompleksinin ballistik hədəfinin Azərbaycan Hava Hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən 

aşkarlanaraq məhv edilməsi barədə məlumat verilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin raketin vurulmasından sonra 

yerə dağılan qalıqlarını əks etdirən fotoları təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin daha bir zirehli tank bölməsi Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən darmadağın 

edilib 

 

[10:51] 10.10.2020  

 

Düşmənin daha bir zirehli tank bölməsi Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən darmadağın 

edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla Ermənistan silahlı qüvvələrinin tank 

bölməsinin sıradan çıxarılmasının görüntülərini təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi intensiv atəşə tutur 

 

[10:15] 10.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzuli rayonlarının yaşayış 

məntəqələrini intensiv atəşə məruz qoyur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Ordumuz 

tərəfindən düşmənə qarşı cavab tədbirləri görülür. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin ağır döyüş texnikaları Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin sərrast atəşi ilə  

məhv edilib 

 

[10:14] 10.10.2020  

 

Düşmənin ağır döyüş texnikaları Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin sərrast atəşi ilə məhv edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

texnikalarının sıradan çıxarılmasının görüntülərini təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən Xocalı istiqamətindən Hadrutu intensiv atəşə tutur 

 

[09:28] 10.10.2020  

 

Düşmən Xocalı istiqamətindən Hadrutu yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən atəşə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, ordumuz 

Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı adekvat tədbirlər görür. 

 

AZƏRTAC 
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Gecə ərzində gərgin döyüşlər davam edib 

 

[09:26] 10.10.2020  

 

Oktyabrın 9-da günün ikinci yarısından oktyabrın 10-u səhər saatlarınadək bütün cəbhə boyu hərbi 

əməliyyatlar müxtəlif intensivliklə davam edib, düşmənə atəş zərbələri endirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Ordusunun 

davam etdirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində bu müddətdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 13 ədəd 

tankı, 4 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D-20 və D-30 topu, 3 ədəd 2S3 “Akasiya” 

özüyeriyən artilleriya qurğusu, 2 ədəd M55 “Zastava” zenit qurğusu, 2 radiolokasiya stansiyaları və 

radioelektron mübarizə vasitələri dəqiq atəşlə məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin birgə bəyanatı qəbul edilib 

 

[04:22] 10.10.2020  

 

Rusiya tərəfinin təşəbbüsü əsasında oktyabrın 9-10-da Moskva şəhərində keçirilən görüş nəticəsində 

Rusiya Federasiyası, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər nazirlərinin 

bəyanatı qəbul edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin 

müraciətinə cavab olaraq və Prezident Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan arasında əldə olunmuş razılığa əsasən 

aşağıdakı addımların atılması razılaşdırılıb: 

1. 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixi, saat 12.00-dan etibarən humanitar məqsədlərlə Beynəlxalq Qırmızı 

Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi və onun kriteriyalarına uyğun olaraq, hərbi əsirlər və digər saxlanılan şəxslər 

və ölənlərin meyitlərinin dəyişdirilməsi üçün atəşkəs elan olunur; 

2. Atəşkəs rejiminin konkret parametrləri əlavə olaraq razılaşdırılacaq; 

3. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 

vasitəçiliyi ilə tənzimlənmənin əsas prinsipləri əsasında münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həlli məqsədilə 

substantiv danışıqlara başlayırlar; 

4. Tərəflər danışıqlar formatının dəyişilməzliyini təsdiq edirlər. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA-nın mütəxəssisləri cəbhəboyu ərazilərdə operativ əməliyyat-axtarışlarını davam  

etdirirlər 

 

[04:15] 10.10.2020  

 

Ötən gün Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə 

Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları və Gəncə şəhəri ərazisinə 

mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən - 33 (otuz 

üç) və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 2 (iki) müraciət daxil 

olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, daxil olmuş 34 çağırış əsasında Agentliyin 

xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağdam rayonunun Orta Qərvənd, Xındırıstan, Paşabəyli 

kəndləri və Quzanlı, Ergi qəsəbələri, Ağcabədi rayonunun Rəncbərlər, Köyük kəndləri və Hindarx qəsəbəsi, 

Bərdə rayonunun Cəyirli və Həsənqaya kəndləri, Beyləqan rayonunun Yeni Mil qəsəbəsi, Füzuli rayonunun 

Babı kəndi və Horadiz şəhəri, Goranboy rayonunun Gürzallar, Şahməmmədli, Eyvazlılar, Qızılhacılı 

kəndləri və Goran qəsəbəsi, Tərtər rayonunun Dəmirçilər və Burcu kəndləri, Gəncə şəhərinin Nizami və 

Kəpəz rayonları ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 31 operativ və təxirəsalınmaz 

əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 152 mm-lik top 

mərmisi (OF-22), 1 ədəd 152 mm-lik top mərmisi partladıcısı, 1 ədəd dron (yerində zərərsizləşdirilmişdir), 

1 ədəd dronun partladıcısı, 265 ədəd bombacıq, 1 147 ədəd patron (1 133 ədəd 5.45 mm-lik və 14 ədəd 7.62 

mm-lik) və 16 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bizim üçün bu, Vətən Müharibəsidir, biz özümüzü müdafiə edirik 

 

[02:39] 10.10.2020  

 

Bizim əsgərlərimiz öz torpağımız uğrunda həlak olurlar. Bizim əsgərlərimiz tarixi və beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış Azərbaycan torpağında həlak olurlar. Erməni əsgərlər hansı torpaqda ölürlər? Onlar 

Füzulidə ölürlər, Cəbrayılda ölürlər, onlar digər Azərbaycan ərazilərində ölürlər. Onların orada nə işləri 

var? Siz Paşinyandan soruşmalısınız onun əsgəri orada nə edir? 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “Sky News” telekanalına 

müsahibəsində səsləndirib. 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu”nun 90 faizinin Ermənistan vətəndaşlarından ibarət olduğunu 

bildirən Azərbaycan Prezidenti deyib: “Onlar bizim torpağımızdadırlar. Xəritəyə baxmaq kifayətdir. Bizim 

üçün bu, Vətən Müharibəsidir. Biz özümüzü müdafiə edirik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək 

istəyirik ki, bir milyon köçkünün geri qayıtmasına imkan yaradaq. Bizim etdiyimiz budur. Biz 28 il idi 

səbirlə inanırdıq ki, danışıqlar irəliləyişə gətirib çıxaracaq. Nəticədə hazırkı vəziyyət yarandı. Biz 

təcavüzkarı geri oturdub cəzalandıranda, bilirsiniz ki, siyasi cəhətdən hücuma məruz qaldıq. Mən əsas 

prinsipləri qəbul etdim, Paşinyan isə rədd etdi. Mən Ermənistanla Azərbaycan arasında olan danışıqların 

formatını qəbul edirəm. Paşinyan isə deyir ki, yox, Azərbaycan Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmalıdır. 

Bu, təkcə mənim tərəfimdən deyil, Minsk qrupu tərəfindən də qəbuledilməzdir. Beləliklə, hazırda baş 

verənlərə görə onu günahlandırmaq lazımdır”. 

 

AZƏRTAC 
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9 oktyabr 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Sky News” televiziya kanalına müsahibəsi 

 

[23:40] 09.10.2020  

 

Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Sky News” televiziya 

kanalında müsahibəsi yayımlanıb. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Skynews-a müsahibə verməyə razılaşdığınız üçün çox sağ olun Prezident Əliyev. Fransa 

prezidenti bu günlərdə atəşkəsin razılaşdırılacağına və Sizin danışıqları bərpa edəcəyinizə əmin kimi 

görünür. Bunun başvermə ehtimalı varmı və hansı şərtlər əsasında? 

-Bu, Ermənistanın mövqeyindən asılıdır. Azərbaycan həmişə danışıqlar prosesini dəstəkləmişdir. 

Səmimi söyləsəm, ATƏT-in Minsk qrupunun yaradılmasından bəri 28 il müddətində biz danışıqlarda 

iştirak edirik. Bizim ümidlərimiz var idi və indi də ümidlərimiz var ki, danışıqlar irəliləyişə və münaqişənin 

siyasi həllinə gətirib çıxaracaqdır. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistanın mövqeyi əksinə idi. Onlar 

danışıqlardan bu prosesi sonsuz etmək üçün yalnız bir bəhanə kimi istifadə edirdilər. Başqa sözlə, onlar 

həmişə status-kvonu möhkəmləndirmək, status-kvonu dəyişməz olaraq saxlamaq və BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinə və danışıqlar masasında olan və ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən işlənib 

hazırlanmış prinsiplərə əsasən qaytarmalı olduqları torpaqları qaytarmamağı istəyirdilər. Buna görə ümid 

edirəm ki, Ermənistan döyüş meydanında bu acı məğlubiyyətlə üzləşəndən sonra onlar daha məntiqli olacaq 

və vasitəçilərin məsləhətlərinə qulaq asacaqlar, danışıqlar masasında səmimi olacaqlar. Danışıqlar 

münaqişənin siyasi həllinə və işğal olunmuş ərazilərin boşaldılmasına gətirib çıxarmalıdır. 

-Biz hansı ərazilərdən danışırıq? Biz, sadəcə, Dağlıq Qarabağdan danışırıq, yoxsa onların 

təhlükəsizlik zonası adlandırdıqları işğal olunmuş yeddi Azərbaycan rayonundan danışırıq? Çünki 

aydındır ki, Siz bu torpaqların hamısını geri ala bilməyəcəksiniz. 

-Bizim ərazi bütövlüyümüz bütün dünya tərəfindən tanınır. Bütün ölkələr Dağlıq Qarabağın da daxil 

olduğu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Ermənistanın mövqeyi, əslində, yenə də bir bəhanə idi ki, 

onlar Dağlıq Qarabağın ətrafında olan bu yeddi rayonu özlərinin təhlükəsizlik zonası adlandıraraq onları 

işğal altında saxlamaq üçün bir bəhanə kimi istifadə edirdilər. Lakin bu günün toqquşmaları göstərir ki, 

müasir dünyada təhlükəsizlik zonası yoxdur. Müasir hərbi avadanlıq hətta uzun məsafələrə belə 

təhlükəsizliyi təmin etmir. Təhlükəsizlik siyasi yollarla təmin olunmalıdır. Buna görə biz həmişə deyirdik 

ki, siyasi həll bütün tərəflər üçün - azərbaycanlılar, ermənilər, ərazidə yaşayan digər millətlər üçün 

təhlükəsizlik qarantiyalarını təmin edəcək. Ermənistanın dəstəkləməkdən imtina etdiyi əsas prinsiplərdə 

torpaqların açıq-aydın necə geri qaytarılacağı göstərilir. Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın cənub-şərq 

tərəfində yerləşən beş Azərbaycan rayonu, sonra Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında yerləşən iki 

Azərbaycan rayonu qaytarılmalıdır. Sonra azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıdırlar. Dağlıq Qarabağda 

25 faiz azərbaycanlı əhali olub, onların da hüquqları təmin edilməlidir. Onlar yaşadıqları yerə - qədim Şuşa 

şəhərinə və digər yerlərə qayıdırlar və biz normal kommunikasiyaları bərpa edirik. Biz xalqlar arasında 

təmasları bərpa edirik. Mən əminəm ki, insanlar yavaş-yavaş barışacaqlar. Bu, vasitəçilərin planıdır və biz 

bunu dəstəkləyirik. 

-25 faiz azərbaycanlı əhalinin Dağlıq Qarabağa qayıtmasına icazə verilsə, siz Dağlıq Qarabağın 

müstəqilliyini tanıyarsınız? 

-Xeyr. Heç vaxt. Bu məsələ heç vaxt danışıqlar masasında olmamışdır. Bizim mövqeyimiz çox aydın 

idi ki, Azərbaycan heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaq. Çünki bu, bizim qədim 

torpağımızdır. Dağlıq Qarabağın tarixi indi yaxşı məlumdur. İkincisi, bu, Azərbaycanın tərkib hissəsidir və 

biz kiçik sayda olan insanlara nəyə görə müstəqillik verməliyik? Azərbaycan dünyadakı bütün ölkələr kimi 

multietnik ölkədir. Milli azlıqlar Azərbaycanda və dünyanın bir çox ölkələrində sülh və ləyaqət içində 

yaşayırlar. Milli azlıq olmaq o demək deyil ki, sizin ayrılmağa, separatizmə hüququnuz var. Separatizm 

beynəlxalq ictimaiyyət üçün böyük təhlükədir və dünyanın bütün ölkələri separatizmi qınayır. Bizə qarşı 

edilənlər Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin separatizmi və Azərbaycana qarşı Ermənistan dövlətinin hərbi 

təcavüzü idi. Bu da bizim indi üzləşdiyimiz vəziyyətə gətirib çıxarıb. İşğal, bir milyon azərbaycanlı köçkün, 

azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə, dağıdılmış şəhər və kəndlər. İndi biz ərazilərimizi azad etdikdə 
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orada baş verənlərə dair videolar mövcuddur. Hər şey məhv edilib, sanki Stalinqraddır, İkinci Dünya 

müharibəsindən sonra Stalinqradın vəziyyətindən daha da pisdir. 

-Lakin Siz regionun paytaxtı olan Stepanakertə qarşı elə bunu edirsiniz. Siz bunu Şuşaya qarşı 

edirsiniz, hansı ki, dünən bir yox, iki dəfə atəşə tutulmuşdur. Oradakı kilsəyə iki dəfə zərbə 

vurulmuşdur və açıq-aydın idi ki, orada mülki şəxslər və jurnalistlər özlərinə sığınacaq tapmışdılar. 

-Birincisi, bu Ermənistan tərəfindən təxribat idi. Biz heç vaxt keçmişdə belə şeylər etməmişik. Bizdə 

Bakının mərkəzində erməni kilsəsi var. Siz buraya gələ və ya kimisə göndərə bilərsiniz.... 

-Xeyr, xeyr. Ermənilər öz kilsələrini atəşə tutmazlar ki? Bu, necə ola bilər? 

-Bu, bizi belə tərzdə təqdim etmək üçün çox güman ki, onların təxribatıdır. Lakin mən sizə deyə 

bilərəm ki, onlar bizim şəhərləri atəşə tuturlar. Ermənistanın bombardmanı nəticəsində 31 nəfər mülki 

şəxsimizin öldüyünü bilirsinizmi? 170 yaralı var və mindən çox ev tamamilə dağıdılıb və ya onlara ziyan 

dəyib və bu da Ermənistanın bizim mülki şəxslərimizə qarşı hücumu nəticəsində olub. Onlar ballistik 

mərmilərdən istifadə edirlər. Ballistik mərmilərdən. 

-Lakin Siz bunu Dağlıq Qarabağda öz mərmilərinizlə edirsiniz. Sizin çox müasir dron 

texnologiyanız var ki, o, Sizə hədəf aldıqlarınızı dəqiqliklə görməyə imkan verir. Beləliklə, niyə görə 

mülki obyektlərə zərbə vurulur? 

-Xeyr, xeyr. Biz heç vaxt mülki şəxslərə hücum etmirik. Bizim Dağlıq Qarabağ ərazisində 

etdiklərimiz ondan ibarətdir ki, biz onların tanklarını, silahlarını, artilleriya sistemlərini hədəfə almışıq və 

həmçinin biz onların hərbi infrastrukturunu hədəf almışıq. Bu hərbi infrastrukturun bəzən şəhər mərkəzində 

yerləşməsi bizim günahımız deyil. Lakin biz heç vaxt qəsdən mülki şəxsləri hədəf almamışıq. Bəli, bizim 

müasir silahlarımız var, lakin onların heç də hamısı müasir deyil. Bəzi səhvlər ola bilər. Ona görə bizim 

tərəfdən mülki şəxslərin qəsdən hədəf alınması heç vaxt baş verməmişdir. Əksinə, təmas xəttinə çox yaxın 

yerləşən Tərtər şəhəri bombardmana məruz qalır. Gündə şəhərə 2000 mərmi düşür. Demək olar ki, məhv 

edilib. Heç kim bunun haqqında danışmır. Ona görə xahiş edirəm ki, gəlin, bu məsələdə ədalətli olaq. Biz 

bunu başlamamışıq və bizim mülki şəxsləri hədəfə almağa ehtiyacımız yoxdur. Bizə ərazilərimiz lazımdır. 

Müharibə bitdikdən sonra yanbayan yaşayacağımız mülki şəxsləri niyə görə hədəfə alaq ki? Dağlıq 

Qarabağdakı erməni əsilli insanlar oradakı kriminal rejiminin girovlarıdır. Əminəm ki, müharibə bitdikdən 

sonra onlar bizimlə sülh və ləyaqət içində yanbayan yaşayacaqlar. 

-Siz qeyd etmisiniz ki, Ermənistanın öz qoşunlarını çıxarmasını görmək istəyirsiniz. Lakin Siz, 

eyni zamanda, onu da söyləmisiniz ki, orada sülhməramlıları qəbul etməyə hazır deyilsiniz. Onda Siz 

erməni həmkarlarınızı necə əmin edə bilərsiniz ki, bütün torpaqları geri götürməyəcəksiniz? 

-Siz mənə sülhməramlıları görmək istəmədiyimi nə vaxt söylədiyimi desəniz sizin sualınıza cavab 

verərəm. Amma mən bunu heç vaxt deməmişəm. Bu, yanlış informasiyadır, üzr istəyirəm. Mən heç vaxt 

deməmişəm... 

-Lakin Siz bu ərazidə sülhməramlıları qəbul etməyə hazırsınızmı? 

-Sülhməramlılar ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən münaqişənin həlli üçün işlənib hazırlanmış əsas 

prinsiplərdə təmin edilən ünsürlərdən biridir və sülhməramlılarla bağlı bənd var. Lakin biz bu bəndə 

çatmamışıq ki, onu lazımi şəkildə müzakirə edək, çünki tezdir. Çünki biz ilk olaraq əsas məsələni - işğalı, 

ərazilərin boşaldılmasını həll etməliyik və azərbaycanlılar oraya qayıdandan sonra əlbəttə ki, 

sülhməramlılar gəlməlidirlər. Bu, razılaşma çərçivəsindədir. Əgər bu, hər iki tərəfdən imzalansa, onda hər 

iki tərəf bu sülhməramlıların kim olacağını seçəcək. Beləliklə, biz buna qarşı deyilik. Lakin biz faktiki 

olaraq bu bəndlə bağlı danışıqların aktiv fazasında deyilik. 

-Sizin danışıqlarla bağlı şərtləriniz sonuncu genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar başlamamışdan 

əvvəl dəyişməz olaraq qaldığı kimi görünür. Mənə maraqlıdır, əgər danışıqlar əvvəllər heç vaxt 

uğurlu olmayıbsa nəyə görə silahlar indi işə düşüb? 

-Bilirsiniz, danışıqlar 1992-ci ildən aparılır. Həmin vaxtdan bəri sıfır irəliləyiş olub. Ermənistan 

həmişə danışıqları pozmaq üçün bəzi manipulyasiya alətlərindən istifadə edirdi. Bu il iyuldan başlayaraq 

onlar bizə qarşı 3 dəfə hərbi hücuma keçdilər. İyulda onlar Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəddə, 

Qarabağ regionundan uzaqda bizim mülki şəxslərimizə və hərbi mövqelərimizə hücum etdilər. Bu, 4 gün 

davam etdi, biz onları geri oturtduq. Onlar ərazi işğal edə bilmədilər və biz dayandıq, çünki bizim 

Ermənistan tərəfdə heç bir hərbi məqsədimiz yoxdur. Avqustun 23-də onlar terror aktı törətmək üçün 

diversiya qrupu göndərdilər, qrupun rəhbəri saxlanıldı və o, ifadə verir. Sentyabrın sonunda onlar bizim 

şəhərlərimizi artilleriya bombardmanına tutdular və günahsız insanları öldürdülər. Biz cavab verməli olduq. 

Biz onları geri oturtmalı idik və bunu da etdik. Ona görə də biz danışıqların tərəfdarıyıq. Mən sizə iki misal 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2584 
 

çəkə bilərəm. Ötən il Ermənistanın baş naziri elan etdi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Bu, nə deməkdir? Bu, 

son deməkdir. 

– Mən ondan bunun nə demək olduğunu soruşdum. 

– Nəyi nəzərdə tuturdu? 

- O dedi ki, bu, o deməkdir ki, IV əsrdən bu yana orada erməni kilsələri, erməni əhalisi olub. Sovet 

İttifaqı qurulandan Dağlıq Qarabağda etnik erməni əhali azərbaycanlılardan daha çox olub. 

– Bilirsiniz, o, yumşaq desək, həqiqəti söyləmir. O ərazidə ermənilərin məskunlaşması XVIII əsrin 

sonunda, XIX əsrin əvvəlində azərbaycanlı İbrahim xanla rus generalı tərəfindən imzalanmış Kürəkçay 

müqaviləsindən sonra başlayıb. Həmin müqavilə nəticəsində Qarabağ xanlığı Rusiyanın bir hissəsi oldu və 

Rusiya başladı... 

- Üzr istəyirəm. 

– Bu, məhz belə olub. Ermənilər Dağlıq Qarabağa belə gəliblər. Bu, cəmi iki əsrdən azdır. O, IV 

əsrdən danışır. 

– Siz bu əsrin əvvəlindən hakimiyyətdəsiniz və bu məsələ ilə bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur. 

Erməniləri günahlandırmaq asandır, lakin Siz siyasi cəhətdən bunu həll edə bilmədiyiniz üçün 

əsgərlərinizin indi cəbhə xəttində öldüyünə görə şəxsən öz üzərinizə məsuliyyəti götürürsünüzmü? 

– Bizim əsgərlərimiz öz torpağımız uğrunda həlak olurlar. Bizim əsgərlərimiz tarixi və beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış Azərbaycan torpağında həlak olurlar. Erməni əsgərlər hansı torpaqda ölürlər? Onlar 

Füzulidə ölürlər, Cəbrayılda ölürlər, onlar digər Azərbaycan ərazilərində ölürlər. Onların orada nə işləri 

var? Siz Paşinyandan soruşmalısınız onun əsgəri orada nə edir? Qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu”nun 

90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. Onlar bizim torpağımızdadırlar. Xəritəyə baxmaq 

kifayətdir. Bizim üçün bu, Vətən Müharibəsidir. Biz özümüzü müdafiə edirik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü 

bərpa etmək istəyirik ki, bir milyon köçkünün geri qayıtmasına imkan yaradaq. Bizim etdiyimiz budur. Biz 

28 il idi səbirlə inanırdıq ki, danışıqlar irəliləyişə gətirib çıxaracaq. Nəticədə hazırkı vəziyyət yarandı. Biz 

təcavüzkarı geri oturdub cəzalandıranda, bilirsiniz ki, siyasi cəhətdən hücuma məruz qaldıq. Mən əsas 

prinsipləri qəbul etdim, Paşinyan isə rədd etdi. Mən Ermənistanla Azərbaycan arasında olan danışıqların 

formatını qəbul edirəm. Paşinyan isə deyir ki, yox, Azərbaycan Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmalıdır. 

Bu, təkcə mənim tərəfimdən deyil, Minsk qrupu tərəfindən də qəbuledilməzdir. Beləliklə, hazırda baş 

verənlərə görə onu günahlandırmaq lazımdır. 

– Fransızlar və ruslar deyirlər onlarda kəşfiyyat məlumatı var ki, Sizin cəbhə xəttində suriyalı 

muzdlulardan istifadə olunur. Siz bunu qəti şəkildə inkar edirsiniz? 

– Tamamilə qəti şəkildə. İndiyə kimi mənə bu kəşfiyyat məlumatını təsdiqləyən bir sənəd belə təqdim 

olunmayıb. Qoy onlar bu kəşfiyyat materialını mənə göstərsinlər. Bu ittihamlar səsləndiriləndən sonra 

bizim kəşfiyyat nümayəndələri təmaslar qurdular. Öz həmkarları ilə bu təmaslar zamanı heç bir dəlil təqdim 

olunmadı. Əgər dəlil varsa, niyə qəzetlərdə yoxdur, niyə sizin kanalınızda yoxdur? Bu dəlil haradadır? 

Göstərin onu mənə. Dəlil yoxdur. Bizim muzdlulara ehtiyacımız yoxdur. Bizim yaxşı hazırlanmış, yaxşı 

təlim keçmiş yüz min döyüşçümüz var. Bizim müasir avadanlığımız var. Bizim öz torpağımızı azad etmək 

üçün bütün lazımi hərbi komponentlərimiz var. Bizim etdiyimiz məhz budur. Bu, feyk xəbərdir. 

– Sonuncu sual. Siz bu mərhələdə danışıqlara yenidən başlamaq üçün masaya hansı 

xoşməramlı jestlə gələ bilərsiniz? 

– Biz artıq bunu etdik. Yeri gəlmişkən, kimin danışıqların əleyhinə olması ilə bağlı sizə bir söz də 

deyə bilərəm. Hələ bu müharibə başlamazdan əvvəl Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri 

Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşmək üçün Cenevrəyə dəvət olunmuşdular. Ermənistanın xarici işlər 

nazirinin oktyabrın əvvəlində səfər edəcəyi gözlənilirdi, bizim xarici işlər nazirinin oktyabrın 8-də səfər 

edəcəyi gözlənilirdi. Beləliklə, Ermənistanın xarici işlər naziri buna məhəl qoymadı, getmədi. Bizim xarici 

işlər naziri dünən Cenevrədə həmsədrlərlə görüş keçirdi. Biz Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər 

nazirləri arasında görüşün Rusiyada təşkil olunması ilə bağlı Rusiyadan təklif alanda razılaşdıq. Beləliklə, 

bizim xarici işlər naziri bir saat əvvəl Moskvaya çatıb. O, rusiyalı həmkarı ilə görüşəcək, mən proqramın 

necə olacağını, onun Ermənistanın naziri ilə görüşüb-görüşməyəcəyini bilmirəm, lakin o, oradadır. Biz sülh 

yolu ilə həll istəyirik, amma həll. Biz həll istəyirik, imitasiya yox, daha 30 il ərzində boş sözləri yox, praktiki 

addımları, vaxt cədvəlini, insanlarımızın evlərinə nə vaxt qayıdacağını, onlar üçün təhlükəsizlik 

zəmanətinin nədən ibarət olacağını və bizim necə barışacağımızı bilmək istəyirik. İki millət barışmalıdır. 

Biz qonşuyuq. Biz əbədi olaraq düşmənçilik şəraitində yaşaya bilmərik. Bu, dayandırılmalıdır. Lakin tarixi 

həqiqət və beynəlxalq hüquq əsasında dayandırılmalıdır. 
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-Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən jurnalistlərlə bağlı sual. Sizin sözçünüz deyib ki, onlar 

Azərbaycan ərazilərində qanunsuz olduqlarına görə hədəf obyektləridir. Siz də belə hesab edirsiniz? 

– Bizim mövqeyimiz çox ədalətli və aydındır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bizim 

mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əgər hər hansı əcnəbi vətəndaş, - təkcə jurnalist deyil, - Dağlıq Qarabağa 

səfər etmək istəyirsə xahiş edirik bizə məlumat versin. Biz hər hansı xüsusi münasibət gözləmirik. Sadəcə 

olaraq, bizə məlumat verin ki, belə bir şəxs səfər etmək istəyir. Bizdə belə bir məlumat olanda, ərazi 

bütövlüyümüzə belə bir hörmət əlaməti olanda, biz heç vaxt etiraz etmirik. Bu prosedur olmadan oraya 

gedənlər Xarici İşlər Nazirliyimizin qara siyahısına salınır və onların Azərbaycana girişinə qadağa qoyulur. 

Əgər həmin adamlar bizim xarici işlər nazirinə məktub yazırlarsa ki, biz səhv etmişik və ya gələn dəfə sizə 

məlumat verəcəyik, biz onları qara siyahıdan çıxarırıq. Bu, ədalətlidir. Bizim ehtiyacımız olan yeganə şey 

hörmətdir. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edərək hadisələri işıqlandırmaq üçün oraya səfər etmək 

istəyən jurnalistlərə mesaj vermək istərdim. Xahiş edirəm e-mail vasitəsilə bizim Xarici İşlər Nazirliyimizə 

məlumat verin və oraya gedin. Heç bir problem yoxdur. 

– Yəni, Siz onları hədəfə almayacaqsınız? 

– Biz heç vaxt belə etmirik, heç vaxt. Niyə də etməliyik? Biz jurnalistlərin gəlməyində maraqlıyıq. 

Mən hər gün televiziyadayam, hər gün müsahibələr verirəm, çünki biz mövqeyimizi çatdırmaq istəyirik, 

gördüyümüz işi diqqətə çatdırmaq istəyirik. Biz təcavüzkar deyilik, biz təcavüzə məruz qalmışıq. 

Təcavüzkar Ermənistandır. Biz ərazilərin geri qaytarılmasını istəyirik. Bu qədər. 

– Prezident Əliyev, bu gün bizimlə söhbət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. 

– Çox sağ olun. 
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İşğaldan azad olunmuş Hadrut qəsəbəsinin “Azersky” peykindən əldə edilmiş təsviri 

 

[23:21] 09.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağımızdan bu gün də zəfər xəbərləri aldıq. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə ordumuzun Dağlıq Qarabağa doğru zəfər yürüşü sayəsində bu gün Azərbaycanın tarixi ərazisi olan 

Hadrut qəsəbəsi və digər səkkiz kəndimiz Ermənistanın işğalından azad edilib. 

“Azərkosmos” ASC-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, “Azersky” peykindən Hadrut qəsəbəsinin 

işğaldan azad olunduğu gün əldə olunmuş ən son peyk təsviri təqdim edilib. 

Hazırda “Azersky” vasitəsilə istər ordumuzun azad etdiyi ərazilərdə, istərsə də müvəqqəti olaraq 

Ermənistanın işğalında qalan torpaqlarımızdan gündəlik təsvirlər çəkilir və müvafiq analizlər aparılır. 

İnanırıq ki, tezliklə qələbə bizim olacaq. Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ 

Azərbaycandır! 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan məqsədyönlü şəkildə dövlət sərhədində təxribat törədib 

 

[22:51] 09.10.2020  

 

Oktyabrın 9-da saat 20:00 radələrində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Daşkəsən sahəsində 

yerləşən Azərbaycan Ordusunun müdafiə mövqelərindən Ermənistan ərazisində atışma səsləri və partlayış 

müşahidə olunub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib, Ermənistanın Vardenis 

rayonunun Günəşli və Ağyoxuş kəndlərində yerləşən düşmən mövqelərindəki hərbi qulluqçular əvvəlcə 

müxtəlif atıcı silahlardan bir-birinə doğru atəş açmışlar. Bir az sonra isə Günəşli kəndində partlayış baş 

verib və yanğın müşahidə edilib. 

Bildiririk ki, baş verən insidentə Azərbaycan Ordusu bölmələrinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu 

təxribat, erməni xalqı və beynəlxalq aləmin diqqətinin Ermənistan rəhbərliyinin hərbi və siyasi meydanda 

uğradığı iflasdan yayındırmaq məqsədi daşıyır. 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin bu təxribatını kəskin qınayır və bu əmələ 

görə bütün məsuliyyətin Ermənistan tərəfinin üzərinə düşdüyü bildirilir. 

 

AZƏRTAC 
 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2588 
 

Prezident: Vasitəçilərin mandatı yerdə müdaxilə etmək deyil, həll yolunu tapmaq üçün şərait 

yaratmaqdır 

 

[22:44] 09.10.2020  

 

Mən bütün ölkələri bu vəziyyətdən kənar qalmağa çağırmışam. Bu, bizim Ermənistanla ikitərəfli 

məsələmizdir. Vasitəçilər var, onların mandatı var. Onların mandatı yerdə müdaxilə etmək deyil. Onların 

mandatı həll yolunu tapmaq üçün şərait yaratmaqdır. Əminəm ki, onlar mandatları çərçivəsində davam 

edəcəklər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “CNN International” televiziyasına 

müsahibəsində aparıcının “Əgər Siz dayanmasanız və onlar dayanmasa, sonra nə olacaq? Bu, bir çoxlarının 

daha genişmiqyaslı regional müharibəyə çevriləcəyi ilə bağlı narahat olduğu münaqişəni haraya aparacaq” 

sualına cavabında səsləndirib. 

Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın bu münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək cəhdinin çox səmərəsiz, 

destruktiv və bir çox ölkələr üçün təhlükəli olduğunu vurğulayaraq deyib: “Ermənistan başa düşməlidir ki, 

işğal əbədi olaraq davam edə bilməz. Status-kvo dəyişdirilməlidir. Yeri gəlmişkən, prezidentlər, Fransanın 

sabiq prezidentləri, ABŞ-ın sabiq prezidentləri və Rusiya Prezidenti hamısı vəzifədə olarkən bəyanat 

vermişdilər ki, status-kvo qəbuledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Mən bunu dəstəkləyirəm, Ermənistan isə 

buna qarşı çıxır”. 

 

AZƏRTAC 
 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2589 
 

Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistanın baş naziri uçduğu göylərdən yerə qayıtsa, biz 

danışıqlara hazırıq 

 

[22:24] 09.10.2020  

 

Biz sülh danışıqlarının tərəfdarıyıq. Azərbaycan danışıqlar masasında konstruktiv tərəfdaşdır. Biz 

düşünürük ki, ABŞ, Rusiya və Fransa tərəfindən işlənib hazırlanmış prinsiplər həll üçün əsas olmalıdır. 

Ermənistanın baş naziri bunları rədd edir. O dedi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Bu, danışıqları mənasız edir. 

Siz necə “Qarabağ Ermənistandır” deyə və əraziləri geri qaytarmaqla bağlı danışıqlar apara bilərsiniz? O 

dedi ki, Azərbaycan Ermənistanla deyil, Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmalıdır. Bu, formatın 

dəyişməsidir. Əgər Ermənistanın baş naziri uçduğu göylərdən yerə qayıtsa, biz danışıqlara hazırıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “CNN International” televiziyasına 

müsahibəsində Azərbaycanın danışıqlarla bağlı mövqeyini şərh edərkən bildirib. 

“Atəşi başlayan ilk olaraq dayanmalıdır və biz də danışıqlar masasına qayıtmaq üçün eynisini edərik. 

Paşinyan rejimi danışıqları pozmaq üçün əlindən gələni etdi. Onlar bu bəyanatı verdilər, onlar iyulda bizə 

hücum etdilər, avqustda bizə hücum etdilər, sentyabrda bizə hücum etdilər. Onlar danışıqları pozmaq üçün 

hər şeyi edir. Biz hazırıq, onlar isə yox”, - deyə Azərbaycan Prezidenti qeyd edib. 
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Azərbaycan-Almaniya Forumu Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb 

 

[22:23] 09.10.2020  

 

Azərbaycan-Almaniya Forumu (DAF) Ermənistan tərəfindən törədilən təxribatlar barədə bəyanat 

yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda deyilir: “15 ildən artıqdır ki, DAF, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün çıxış edir. Bir çox konfranslarda, eləcə də 2013-cü ildən etibarən hər 

il Alman Parlament Cəmiyyətində “Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik” mövzusunda keçirilən 

simpoziumda Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsi 

və ətraf rayonları ilə bağlı münaqişənin hər an yenidən alovlana biləcəyi barədə Almaniya ictimaiyyətini 

və siyasi dairələri məlumatlandırmağa çalışırıq. Müxtəlif müzakirə forumlarında israr etmişik ki, münaqişə 

ilə bağlı danışıqlar substantiv, davamlı və hər şeydən əvvəl Azərbaycan üçün məqbul olan müddət 

çərçivəsində aparılmalıdır. Çox təəssüf ki, son illərdə bir çox mütəxəssislərdə belə bir təəssürat yaranmışdı 

ki, beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilik edən ATƏT-in 

Minsk Qrupunun danışıqlarda nəticələrin əldə edilməsi üçün səyləri zəruri cidd-cəhdlə həyata keçirilməyib. 

Əksinə, kövrək bir atəşkəslə dondurulan münaqişənin uzun müddətli perspektivdə qızışmayacağı güman 

edilirdi. Son bir neçə il ərzində bu cür səhv qiymətləndirmə barədə dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdik. Hazırkı 

hadisələrin də göstərdiyi kimi, qiymətləndirmələrimizdə yanılmamışıq. Azərbaycan Respublikasının işğal 

olunmuş ərazilərindəki hazırkı silahlı toqquşmalar böyük narahatlıq doğurur. Münaqişənin eskalyasiyasının 

bütün Cənubi Qafqaz regionunu əhatə etməsi ehtimalı kiçik deyildir. Belə bir dramatik vəziyyətdə tərəfləri 

sadəcə olaraq sülh danışıqlarına çağırmaq kifayət etmir. Son 25 ildəki danışıqlar açıq şəkildə göstərib ki, 

mövcud danışıqlar formatı münaqişənin həllinə nail olmaq üçün uyğun gəlmir. Hazırda beynəlxalq hüquq 

çərçivəsində, eləcə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti 4 qətnaməsinə uyğun gələn və Avropa 

İttifaqının vasitəçiliyi ilə təxirəsalınmaz və aydın həll yanaşmalarına ehtiyac vardır. BMT öz 

qətnamələrində aydın şəkildə bəyan etmişdir ki, işğal olunmuş ərazilər Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissələridir. İmkan verilə bilməz ki, Azərbaycanın torpaqlarının nəzərəçarpan hissəsi 25 ildən artıq xarici 

qoşunların işğalı altında qalsın, amma beynəlxalq ictimaiyyət bu beynəlxalq hüquqa zidd vəziyyəti pisləsə 

də, ona dözməkdə davam etsin”. 

  

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır, Ermənistandan isə bütün 

azərbaycanlılar qovulub 

 

[22:13] 09.10.2020  

 

Ermənistan nəinki təkcə Dağlıq Qarabağı işğal edib və muxtar vilayətin əhalisinin 25 faizini təşkil 

edən bütün azərbaycanlıları oradan qovub, eyni zamanda, əhalisinin sayı 700 min olan Azərbaycanın yeddi 

rayonunu işğal edib. Beləliklə, bizim əsas məqsədimiz bu əraziləri azad etmək və azərbaycanlı məcburi 

köçkünlərin geri qayıtmasına imkan yaratmaqdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu “CNN International” televiziyasına 

müsahibəsində bildirib. 

Müharibə bitəndən, işğalçı qüvvələr çıxarıldıqdan sonra Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin və 

azərbaycanlıların yan-yana yaşayacaqlarına, yaxşı qonşu olacaqlarlarına əminliyini ifadə edən dövlətimizin 

başçısı deyib: “Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində, əsasən paytaxt 

Bakıda yaşayır. Bizim ikinci ən böyük şəhərimiz olan Gəncəyə hücum üçün ermənilərin istifadə etdiyi 

uzaqməsafəli dağıdıcı mərmilərdən biri olan “Smerç” erməni qadının evinə düşüb. Beləliklə, bu gün 

Azərbaycanda sülh və ləyaqət içində yaşayan minlərlə erməni var”. 

Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Ermənistandan isə bütün azərbaycanlılar qovulub. Ermənistan 

əhalisi 99 faiz ermənilərdən ibarətdir. Onlar azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə törədiblər. “Erməni 

prezidenti yenə də yalan deyir. Bu gün Dağlıq Qarabağda əhalinin 95 faizi ermənilər deyil, əhalinin 100 

faizi ermənilərdir. Çünki orada yaşayan 25 faiz azərbaycanlı əhali Ermənistan rejimi tərəfindən etnik 

təmizlənməyə məruz qalmışdır”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 
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Qoşulmama Hərəkatından Azərbaycana ciddi dəstək – Bəyanat 

 

[22:05] 09.10.2020  

 

Qoşulmama Hərəkatının videokonfrans formatında keçirilmiş Nazirlər səviyyəsində görüşünün 

iştirakçıları xüsusi bəyanat qəbul ediblər. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bəyanatda 

Hərəkatın üzv dövlətləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində hərbi əməliyyatların yenidən 

başlanmasını şiddətlə qınayır, insan itkisi və mülki əhaliyə təsirinə görə təəssüflənirlər. 

Qoşulmama Hərəkatının nazirlər görüşü Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri (S/RES/822, S/RES/853, S/RES/874, S/RES/884) 

əsasında həllinə dəstəyini bir daha təsdiqləyir. 

Hərəkatın üzv dövlətləri Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə 

qəti dəstəyini ifadə edir və təşkilatın prinsipial mövqeyinə uyğun olaraq, Azərbaycan ilə həmrəyliklərini 

bildirirlər. 

Üzv dövlətlər, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinin 2020-ci il 27 sentyabr tarixli 

müvafiq çağırışını nəzərə alıblar. 
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Prezident: Bizim məqsədimiz xalqımızı, ölkəmizi və öz torpağımızda yaşamaq hüququmuzu 

müdafiə etməkdir 

 

[21:34] 09.10.2020  

 

Bizim məqsədimiz xalqımızı, ölkəmizi və öz torpağımızda yaşamaq hüququmuzu müdafiə etməkdən 

ibarətdir. Sentyabrın 27-də Azərbaycanın hərbi mövqelərinə, şəhər və kəndlərimizə artilleriya atəşi açan 

Ermənistan olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə “CNN International” televiziyasına 

müsahibəsində Azərbaycanın hazırda yürütdüyü kampaniyanın məqsədlərini bəyan edərkən bildirib. 

“Biz cavab verməli idik, özümüzü müdafiə etməli idik” 

Toqquşmalar gedən günlərdə Ermənistan ordusu tərəfindən 31 mülki şəxsin qətlə yetirildiyini, 200 

nəfərə yaxın insanın yaralandığını, mindən çox evin dağıdıldığını və ya onlara ciddi ziyan dəydiyini diqqətə 

çatdıran Azərbaycan Prezidenti deyib: “Biz cavab verməli idik, özümüzü müdafiə etməli idik. Bizim 

cavabımız Ermənistan üçün çox həssas və ağrılı oldu. Onlar çox ciddi məğlubiyyət acısını yaşadılar, onlar 

bizdən qaçdılar, biz ərazimizin bir hissəsini azad etdik, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə milli 

bayrağımızı sancdıq. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik və biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda savaşırıq, 

Ermənistan digər ölkənin torpağında vuruşur”. 
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Azərbaycan Prezidenti: Fransa hazırda Ermənistana ən çox dəstək göstərən ölkədir 

 

[21:30] 09.10.2020  

 

Türkiyə regionda və xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

vəziyyətdə sabitləşdirici rol oynayır. Hər bir ölkənin tərəfdaşı və ya müttəfiqi ola bilər. Azərbaycan və 

Azərbaycan xalqı Türkiyə kimi tərəfdaşa, müttəfiqə və qardaş ölkəyə malik olmaqdan çox xoşbəxtdir. Biz 

Ermənistanın Fransanı özünə müttəfiq hesab etməsinə etiraz bildirmirik və Fransa hazırda Ermənistana ən 

çox dəstək göstərən ölkədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “CNN International” telekanalına 

müsahibəsində Fransanın mövqeyinə münasibət bildirərkən deyib. 

Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi dəstəyin münaqişənin daha da gərginləşməsinə gətirib çıxaracağı 

barədə fransızların iddiaları ilə razılaşmadığını bildirən dövlətimizin başçısı deyib: “Müttəfiqlərin seçilməsi 

ölkələrin özündən asılıdır. Məsələn, Fransanın xarici işləri naziri Rusiyanın Ermənistana pulsuz silah 

verərək onu dəstəkləməsindən narahat deyil və o, bunun münaqişəni beynəlxalq bir münaqişəyə 

çevirəcəyini düşünmür. Lakin Türkiyə legitim, siyasi dəstəyini ifadə etdikdə bu, narahatçılıq yaradır. 

Səmimi desəm, bir NATO ölkəsinin digər NATO ölkəsinə qarşı belə hərəkət etməsini başa düşə bilmirəm. 

NATO-ya üzv ölkələr müttəfiq olmalıdırlar, lakin biz bunu görmürük”, - deyə Prezident İlham Əliyev əlavə 

edib. 
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Azərbaycan XİN Ermənistana mülki aviasiya vasitəsilə silah daşınması ilə əlaqədar Beynəlxalq 

Mülki Aviasiya Təşkilatına müraciət edib 

 

[21:28] 09.10.2020  

 

Ermənistan tərəfindən humanitar yardım adı altında mülki aviasiya vasitəsilə bu dövlətə aid 

təyyarələrlə oraya silahların daşınması həyata keçirilir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat 

verilib. 

Bildirilib ki, bu məqsədlə Ermənistan hökumətinin qeydiyyatında olan təyyarələrdən və xarici 

ölkələrə səfər adı altında rəsmi səfərlərdən istifadə olunur. 

Həmçinin Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin guya bu ölkəyə humanitar yardım gətirməsi adı 

altında bu kimi silah qaçaqmalçılığı həyata keçirilir. Burada, xüsusilə raket sistemlərinin və digər silahların 

daşınması həyata keçirilir. 

Vurğulanıb ki, 1944-cü ildə Çikaqoda qəbul edilmiş Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında 

Konvensiyanın 4-cü maddəsinə görə, Konvensiyaya tərəf olan hər bir dövlət mülki aviasiyadan 

Konvensiyaya uyğun olmayan məqsədlər üçün istifadə etməməlidir. Konvensiyanın 44-cü maddəsinə 

əsasən, bütün dünyada beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsiz və tənzimlənən inkişafının təmin edilməsi, 

hava gəmilərinin sülh məqsədilə istismarının təşviq edilməsi Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının 

(İCAO) əsas məqsədlərindən biridir. 

“Bununla əlaqədar olaraq, məsələnin araşdırılaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün tərəfimizdən 

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına müraciət edilib”, - deyə məlumatda qeyd olunub. 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda təkcə türk silahları yox, Rusiya, İsrail, Belarus, Ukrayna 

silahları var 

 

[21:20] 09.10.2020  

 

Azərbaycanda təkcə türk silahları yox, rus, İsrail, Belarus, Ukrayna silahları var. Çünki bu gün bizdə 

hərbi texnikanın satınalma coğrafiyası daha da genişlənir və biz bunlara görə pul ödəyirik. Ermənistanın 

silahları necə və haradan əldə etməsinə nəzər salsanız görərsiniz ki, onlarda olan silahlara görə onlar ödəniş 

etmək imkanında deyillər. Çünki bu, milyardlarla dollardır və kasıb ölkə üçün bu, mümkünsüzdür. Onlar 

öz müttəfiqlərindən silahları pulsuz əldə edirlər, biz silahlara ödəniş edərək onları alırıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə “CNN International” televiziya 

kanalına müsahibəsində danışıb. 

Dövlətimizin başçısı daha sonra aparıcının F-16 qırıcı təyyarələri ilə bağlı sualını cavablandıraraq 

deyib: “F-16 qırıcı təyyarələr Azərbaycanda hərbi təlimlərdə iştirak etmək üçün gəlmişdi. Keçən il 

Azərbaycan və Türkiyənin birgə 10 hərbi təlimi olmuşdur. Türkiyə bizim müttəfiq ölkədir və burada hərbi 

təlimlərin, o cümlədən Hərbi Hava Qüvvələrinin iştirakı ilə hərbi təlimlərin keçirilməsi adət olunan haldır. 

Yeri gəlmişkən, bu il pandemiya səbəbindən bizdə yalnız iki hərbi təlim keçirilmişdir. Onlardan biri 

Ermənistanın bizə hücum etməsindən əvvəl baş vermişdir. Beləliklə, F-16 qırıcı təyyarələr yerdədir, onlar 

uçuş etmirlər, onlar heç bir şəkildə hər hansı bir döyüşdə iştirak etmirlər”. 

Hərbi əməliyyatlarda F-16 təyyarələrinin istifadə olunmamasını birmənalı şəkildə təsdiqləyən 

Azərbaycan Prezidenti müsahibəsində bununla bağlı bir erməni feyk xəbərindən də danışıb. 

“Toqquşmaların ilk günlərində onlar türk F-16 qırıcı təyyarəsinin erməni Su-25 təyyarəsini vurduğunu 

demişdilər. Bu, feyk xəbərdir və bizi bunda günahlandıranlar indi bizdən üzr istəməlidirlər, çünki hər kəs 

bunun feyk xəbər olduğunu bilir. F-16 qırıcı təyyarələri buradadır, lakin onlar sizin də düzgün qeyd 

etdiyiniz kimi, yerdədir”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 
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Prezident İlham Əliyev: Türkiyə Azərbaycana siyasi və diplomatik dəstək göstərir 

 

[21:15] 09.10.2020  

 

Azərbaycanda türk avadanlığı var, türk qüvvələri yoxdur. Səmimi desəm, Ermənistan prezidentinin 

dünyaya mesaj ünvanlamaq üçün CNN vasitəsilə şayiə yaymaq məqsədilə bu imkandan istifadə etməsi 

məni təəssüfləndirir. Mən bunu başqa cür adlandıra bilmirəm, çünki sizin mənə təqdim etdiyiniz kimi, onun 

dedikləri, mən onun dediklərini görməmişəm, lakin mənim sizdən eşitdiklərim tamamilə yanlışdır, bu, 

yanlış informasiyadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev “CNN International” televiziya 

kanalına müsahibəsində aparıcının “Azərbaycanda hazırda hər hansı bir türk qüvvələri və ya türk avadanlığı 

varmı?” sualına cavabında bildirib. 

Türkiyənin Azərbaycana siyasi və diplomatik dəstək göstərdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı 

deyib: “Bu dəstək olmasaydı, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Azərbaycan tək deyil, Türkiyə 

Azərbaycanın yanındadır” ifadəsi ilə bu çox açıq mövqe olmasaydı, çox güman ki, bu gün Ermənistan öz 

məqsədinə nail olmuş olardı. Bu da münaqişənin coğrafiyasının genişlənməsi və mümkün qədər çox 

ölkənin bu münaqişəyə cəlb olunmasından ibarətdir ki, bu ölkələr döyüş meydanında onlara kömək etsinlər. 

Mən, həmçinin Ermənistanın prezidentinə 1990-cı illərin əvvəlində Ermənistan bizim torpaqları işğal 

etdikdə onun arxasında kimin durduğunu xatırlatmaq istəyirəm. Bizim torpaqlarımızı işğal etmək üçün 

onlara kimlərin kömək göstərdiyinə dair bizdə kifayət qədər sübut var. Buna görə Ermənistan tərəfindən 

“Azərbaycana kimsə kömək edir” demək tamamilə səhv və yanlış informasiyadır, biz bunu rədd edirik”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyevin “CNN International” televiziya kanalının “Connect the World” 

verilişində müsahibəsi yayımlanıb 

 

[20:20] 09.10.2020  

 

Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “CNN International” 

televiziya kanalının “Connect the World” verilişində müsahibəsi yayımlanıb. AZƏRTAC müsahibəni 

təqdim edir. 

-Mən Ermənistan prezidenti ilə danışdım və o, mənə dedi ki, bu münaqişə əvvəlki 

toqquşmalardan kəskin şəkildə fərqlənir. Çünki Türkiyə Azərbaycana açıq şəkildə dəstək göstərir. 

Üstəlik, o, mənə dedi ki, Türkiyə öz zabitləri, generalları, muzdluları, terrorçu cihad döyüşçüləri ilə 

Dağlıq Qarabağda döyüşmək üçün Azərbaycana minlərlə adam gətirib. Türkiyə öz hərbi gücü ilə 

guya müəyyən beynəlxalq logistik strukturları qorumaq üçün orada olduğunu deyir. Azərbaycanda 

hazırda hər hansı bir türk qüvvələri və ya türk avadanlığı varmı? 

-Bəli, türk avadanlığı var. Türk qüvvələri yoxdur. Səmimi desəm, Ermənistan prezidentinin dünyaya 

mesaj ünvanlamaq üçün CNN vasitəsilə şayiə yaymaq məqsədilə bu imkandan istifadə etməsi məni 

təəssüfləndirir. Mən bunu başqa cür adlandıra bilmirəm, çünki sizin mənə təqdim etdiyiniz kimi, onun 

dedikləri, mən onun dediklərini görməmişəm, lakin mənim sizdən eşitdiklərim tamamilə yanlışdır, bu, 

yanlış informasiyadır. Türkiyə bizə dəstək göstərir, lakin bu, siyasi dəstəkdir, bu, diplomatik dəstəkdir. Bu 

dəstək olmasaydı, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Azərbaycan tək deyil, Türkiyə 

Azərbaycanın yanındadır” ifadəsi ilə bu çox açıq mövqe olmasaydı, çox güman ki, bu gün Ermənistan öz 

məqsədinə nail olmuş olardı. Bu da münaqişənin coğrafiyasının genişlənməsi və mümkün qədər çox 

ölkənin bu münaqişəyə cəlb olunmasından ibarətdir ki, bu ölkələr döyüş meydanında onlara kömək etsinlər. 

Mən, həmçinin Ermənistanın prezidentinə 1990-cı illərin əvvəlində Ermənistan bizim torpaqları işğal 

etdikdə onun arxasında kimin durduğunu xatırlatmaq istəyirəm. Bizim torpaqlarımızı işğal etmək üçün 

onlara kimlərin kömək göstərdiyinə dair bizdə kifayət qədər sübut var. Buna görə Ermənistan tərəfindən 

“Azərbaycana kimsə kömək edir” demək tamamilə səhv və yanlış informasiyadır, biz bunu rədd edirik. 

-Siz dediniz ki, Azərbaycanda türk avadanlığı var, hansı növ türk avadanlığı var cənab 

Prezident? 

-Silahlar, türk silahları. Təkcə türk silahları yox, rus, İsrail, Belarus, Ukrayna silahları və sair. Çünki 

bu gün bizdə hərbi texnikanın satınalma coğrafiyası daha da genişlənir və biz bunlara görə pul ödəyirik. 

Ermənistanın silahları necə və haradan əldə etməsinə nəzər salsanız görərsiniz ki, onlarda olan silahlara 

görə onlar ödəniş etmək imkanında deyillər. Çünki bu, milyardlarla dollardır və kasıb ölkə üçün bu, 

mümkünsüzdür. Onlar öz müttəfiqlərindən silahları pulsuz əldə edirlər, biz silahlara ödəniş edərək onları 

alırıq. 

-Yaxşı, icazənizlə Sizə bu sualı verim. Biz ən azından sizin bazalarınızın birində türk F-16 qırıcı 

təyyarəsinin olmasına dair peyk təsvirlərini görmüşük. Siz F-16 qırıcı təyyarələr almamısınız. 

Beləliklə, Azərbaycan üçün güclü dəstəyi nəzərdə tutan F-16 qırıcı təyyarələrin yerdə olması 

doğrudurmu? 

-Siz yerdə dedikdə mən sizinlə razıyam. F-16 qırıcı təyyarələr Azərbaycanda hərbi təlimlərdə iştirak 

etmək üçün gəlmişdi. Keçən il Azərbaycan və Türkiyənin birgə 10 hərbi təlimi olmuşdur. Türkiyə bizim 

müttəfiq ölkədir və burada hərbi təlimlərin, o cümlədən Hərbi Hava Qüvvələrinin iştirakı ilə hərbi təlimlərin 

keçirilməsi adət olunan haldır. Yeri gəlmişkən, bu il pandemiya səbəbindən bizdə yalnız iki hərbi təlim 

keçirilmişdir. Onlardan biri Ermənistanın bizə hücum etməsindən əvvəl baş vermişdir. Beləliklə, F-16 qırıcı 

təyyarələr yerdədir, onlar uçuş etmirlər, onlar heç bir şəkildə hər hansı bir döyüşdə iştirak etmirlər. Yeri 

gəlmişkən... 

-Siz F-16 qırıcı təyyarələrin istifadə olunmamasını birmənalı şəkildə deyirsiniz? 

-Mən bunu birmənalı şəkildə deyirəm və hətta sizə bir erməni feyk xəbəri haqqında da söyləmək 

istəyirəm. Toqquşmaların ilk günlərində onlar türk F-16 qırıcı təyyarəsinin erməni Su-25 təyyarəsini 

vurduğunu demişdilər. Bu, feyk xəbərdir və bizi bunda günahlandıranlar indi bizdən üzr istəməlidirlər, 

çünki hər kəs bunun feyk xəbər olduğunu bilir. F-16 qırıcı təyyarələr buradadır, lakin onlar sizin də düzgün 

qeyd etdiyiniz kimi, yerdədir. 

-Bu uzunmüddətli münaqişənin 1990-cı illərdən bəri həll yolunu axtaran ATƏT-in Minsk 

qrupuna Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya həmsədrlik edirlər. Fransanın xarici işlər 
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naziri xüsusi olaraq xəbərdarlıq etmişdir ki, Türkiyənin Azərbaycanın arxasında durması bu 

münaqişənin beynəlxalq münaqişəyə çevrilməsini risk altına atır. Siz deyirsiniz ki, Türkiyə sizə 

dəstək göstərir, lakin bu dəstəyin münaqişənin daha da pisləşməsinə gətirib çıxaracağını deyən 

fransızlara sözünüz nədir? 

-Mən bununla razı deyiləm. Dediyim kimi, Türkiyə regionda və xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyətdə sabitləşdirici rol oynayır. Hər bir ölkənin tərəfdaşı və ya 

müttəfiqi ola bilər. Azərbaycan və Azərbaycan xalqı Türkiyə kimi tərəfdaşa, müttəfiqə və qardaş ölkəyə 

malik olmaqdan çox xoşbəxtdir. Biz Ermənistanın Fransanı özünə müttəfiq hesab etməsinə etiraz 

bildirmirik və Fransa hazırda Ermənistana ən çox dəstək göstərən ölkədir. Eyni zamanda, biz görürük ki, 

müttəfiqlərin seçilməsi ölkələrin özündən asılıdır. Məsələn, Fransanın xarici işləri naziri Rusiyanın 

Ermənistana pulsuz silah verərək onu dəstəkləməsindən narahat deyil və o, bunun münaqişəni beynəlxalq 

bir münaqişəyə çevirəcəyini düşünmür. Lakin Türkiyə legitim, siyasi dəstəyini ifadə etdikdə bu, 

narahatçılıq yaradır. Səmimi desəm, bir NATO ölkəsinin digər NATO ölkəsinə qarşı belə hərəkət etməsini 

başa düşə bilmirəm. NATO-ya üzv ölkələr müttəfiq olmalıdırlar, lakin biz bunu görmürük. 

-Hazırda sizin yürütdüyünüz kampaniyanın məqsədlərini açıq şəkildə bəyan edə bilərsinizmi? 

-Bizim məqsədimiz xalqımızı, ölkəmizi və öz torpağımızda yaşamaq hüququmuzu müdafiə 

etməkdən ibarətdir. Sentyabrın 27-də Azərbaycanın hərbi mövqelərinə, şəhər və kəndlərimizə artilleriya 

atəşi açan Ermənistan olmuşdur. Toqquşmalar gedən günlərdə Ermənistan ordusu tərəfindən 31 nəfər mülki 

şəxs qətlə yetirilmişdir, demək olar ki, 200 nəfər yaralanmışdır, mindən çox ev dağıdılmış və ya onlara 

ciddi ziyan dəymişdir. Biz cavab verməli idik, özümüzü müdafiə etməli idik. Bizim cavabımız Ermənistan 

üçün çox həssas və ağrılı oldu. Onlar çox ciddi məğlubiyyət acısını yaşadılar, onlar bizdən qaçdılar, biz 

ərazimizin bir hissəsini azad etdik, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə milli bayrağımızı sancdıq. Biz ərazi 

bütövlüyümüzü bərpa edirik və biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda savaşırıq, Ermənistan digər ölkənin 

torpağında vuruşur. 

-Hərbçilər arasında nə qədər itkiniz var? 

-Hərbçilər arasında itkilərə gəldikdə, mən artıq bu barədə demişəm. Biz toqquşmaların aktiv fazası 

bitəndən sonra bu məlumatı açıqlayacağıq. 

-Siz bütün Dağlıq Qarabağı, mübahisə predmeti olan bütün torpaqları geri götürmək 

niyyətindəsiniz? 

-Biz Dağlıq Qarabağdan və sabiq Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətini əhatə edən yeddi rayondan 

danışırıq. Çünki Ermənistan nəinki təkcə Dağlıq Qarabağı işğal edib və muxtar vilayətin əhalisinin 25 

faizini təşkil edən bütün azərbaycanlıları oradan qovub, eyni zamanda, əhalisinin sayı 700 min olan 

Azərbaycanın yeddi rayonunu işğal edib. Beləliklə, bizim əsas məqsədimiz bu əraziləri azad etmək və 

azərbaycanlı məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına imkan yaratmaqdır. Dağlıq Qarabağa gəldikdə, biz 

hesab edirik ki, - bu, dəfələrlə rəsmi şəkildə bəyan olunmuşdur, - müharibə bitəndən, işğalçı qüvvələr 

çıxarıldıqdan sonra multietnik əhalisi olan istənilən digər ölkədə olduğu kimi, Dağlıq Qarabağdakı 

ermənilər və azərbaycanlılar yan-yana yaşayacaq və əminəm ki, bir gün onlar bir-birinə yaxşı qonşu 

olacaqlar. 

-Ermənistan prezidenti sizin qoşunların Dağlıq Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı vaxt 

cədvəlinin müəyyən olunmasına dair tələbinizin münaqişənizin “Dağlıq Qarabağ respublikası” ilə 

olduğu üçün onlara təqdim edilməli olduğunu mənə deyib. O təkid edir ki, Dağlıq Qarabağda 

ermənilərin min illər boyu yaşadığına görə əhalinin 95 faizi ermənilər olub. Siz deyirsiniz ki, Qarabağ 

Azərbaycandır, lakin etnik ermənilərin qorxularına dair nə deyə bilərsiniz? 

-Əvvəla... 

-Bir dəqiqə cənab, Azərbaycan hökuməti torpaqları geri götürsə, onlar etnik təmizləməyə 

məruz qala bilərlər. 

-Mən başa düşürəm. Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində, əsasən 

paytaxt Bakıda yaşayır. Bizim ikinci ən böyük şəhərimiz olan Gəncəyə hücum üçün ermənilərin istifadə 

etdiyi uzunməsafəli dağıdıcı mərmilərdən biri olan “Smerç” erməni qadının evinə düşüb. Beləliklə, bu gün 

Azərbaycanda sülh və ləyaqət içində yaşayan minlərlə erməni var. Lakin bütün azərbaycanlılar 

Ermənistandan qovulmuşdur. Ermənistan əhalisi 99 faiz ermənilərdən ibarətdir. Onlar bizə qarşı etnik 

təmizləmə törədiblər. Erməni prezidenti yenə də yalan deyir. Bu gün Dağlıq Qarabağda əhalinin 95 faizi 

ermənilər deyil, əhalinin 100 faizi ermənilərdir. Çünki orada yaşayan 25 faiz azərbaycanlı əhali Ermənistan 

rejimi tərəfindən etnik təmizlənməyə məruz qalmışdır. 
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Mən təəssüf edirəm ki, belə mühüm vəzifə tutan şəxs yalanlar yayır. İnternetə baxın. XIX əsrin 

əvvəlində Azərbaycanın Qarabağ xanı ilə rus generalı arasında imzalanmış Kürəkçay sülh müqaviləsinə 

baxın. Erməni əhalisi haqqında heç bir şey deyilmir. Erməni əhali bizim torpağımıza Rus-İran 

müharibələrindən sonra Rusiya imperiyası tərəfindən regionun dini tərkibini dəyişdirmək məqsədilə 

köçürülüb. Bu, tarixi faktdır. Ermənistan prezidentinin dedikləri isə feykdir, tamamilə feykdir. 

-Mən qeyd etməliyəm, Sizin dediyinizə görə, Ermənistan prezidenti yalan və feyk məlumatlar 

yayır, o, Azərbaycanın və Sizin haqqınızda eyni şeyləri deyib. 

-İnternetə baxın, sənədlərə baxın. Siz kimin doğru danışdığını və kimin yalan danışdığını 

görəcəksiniz. 

-Mən deməliyəm, hazırda hər bir tərəf bir-birini təhqir edir. Azərbaycan beynəlxalq 

vasitəçiliyi necə qəbul edərdi və hərbi əməliyyatı dayandırardı? Sizin bu barədə son sözünüz nədir? 

-Bizdə 28 ildir ki, beynəlxalq vasitəçilik var. ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildən bu yana 28 ildir 

ki, faktiki olaraq passiv formada “fəaliyyət” göstərir. Bu vasitəçilik heç nəyə gətirib çıxarmadı. Bu 

vasitəçilik bu gün baş verənlərə gətirib çıxardı. Bu vasitəçilik Ermənistanı onlara məxsus olmayan əraziləri 

tərk etməyə məcbur etmək üçün yetərli olmadı. 

-Siz bununla bağlı Vaşinqtonla təmasda olmusunuzmu? Tramp administrasiyası Sizə nə deyir? 

Əlbəttə ki, ABŞ Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. 

-Bizim ABŞ-la çoxşaxəli münasibətlərimiz var. Münasibətlərimiz bir çox sahələrdə çox uğurla 

inkişaf edir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəlincə, Minsk qrupunun həmsədri 

olan 3 ölkənin vasitəçilik etmək üçün eyni hüququ və eyni məsuliyyəti var. Bu ölkələrdən nümayəndələr 

gələndə, onlar hamısı birlikdə gəlir, 3 ölkənin nümayəndələri. Ona görə də onların fəaliyyətində heç bir 

fərq yoxdur. Lakin sözsüz ki, biz başa düşürük, bəzi ölkələr daha çox ermənipərəstdir, bəzi ölkələr hətta 

həddindən çox ermənipərəstdir. 

-Sizdən soruşa bilərəm siz Vaşinqtonda kiminlə danışırsınız? Dövlət Departamenti, yoxsa 

Tramp administrasiyası ilə? Məsələn, Ermənistan prezidenti bizə Robert Obraynla danışdıqlarını 

söylədi. 

-Düşünürəm ki, bu günlər ərzində Ermənistanın baş nazirinin danışmadığı yeganə insan hansısa uzaq 

adada qəbilə başçısıdır. O, hər kəsə zəng edib. O, Prezident Putinə 5 dəfə zəng edib. O, Prezident Makrona, 

bilmirəm, deyəsən 4 dəfə zəng edib. Kansler Merkelə zəng edib. Yalnız qəbilə başçısı qalıb. Mən ona 

məsləhət görürəm ona zəng edib Azərbaycandan şikayət etsin ki, o, Azərbaycanın dağıtdığı yazıq, zavallı 

Ermənistana kömək etmək üçün öz qəbiləsindən bəzi adamları göndərsin. 

-Sual bu deyildi, cənab. Sual belə idi ki, Siz Vaşinqtonda kiminlə danışırsınız? Dövlət 

Departamenti, yaxud Tramp administrasiyası ilə? 

-Biz administrasiya ilə danışırıq. Biz Dövlət Departamenti ilə danışırıq. Əslində, onlar bizimlə əlaqə 

saxladılar. Mən Xarici İşlər Nazirliyimizə, Administrasiyama bizə zəng edən, mövqeyini ifadə etmək 

istəyən və necə irəliləməklə bağlı fikirlərini ifadə edən hər kəslə təmasda olmaları üçün göstərişlər 

vermişəm. Lakin faktiki olaraq, bunun Dövlət Departamenti və ya Ağ Ev olmasının heç fərqi yoxdur. Çünki 

bizim üçün bu, istənilən halda ABŞ administrasiyasıdır. 

-Sizin fikrinizcə, Vaşinqtonun mövqeyi necədir? 

-Vaşinqtonun mövqeyi digər həmsədrlərin mövqeyindən fərqlənmir. Onlar həllin əsaslanmalı olduğu 

prinsipləri dəstəkləyirlər. Bu prinsiplərin əleyhinə olan Ermənistandır. Həmin prinsiplərdə deyilir ki, 

Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilər vaxtında Azərbaycana qaytarılmalıdır. Siz mənim qrafiklə bağlı 

bəyanatıma istinad edəndə, sənədlərdə olan məhz budur. Bunu mən icad etməmişəm. Qarşı çıxan 

Ermənistandır. 

-Gəlin, onda Rusiyanın mövqeyinə nəzər salaq. Çünki indi müzakirə etdiklərimizdən 

Vaşinqtonun mövqeyinin necə olması mənim üçün aydın olmadı. Gəlin, Rusiyanın mövqeyinə nəzər 

salaq. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov dedi ki, “Biz regiondakı vəziyyətdən çox narahatıq. Hesab 

edirik ki, tərəflər atəşi dayandırmalı və danışıqlar masasına gəlməlidirlər”. Onlar sizin danışıqlar 

masasına oturmağınızı xahiş edirlər. Rusiya Prezidenti döyüşü faciə adlandırdı. Bildiyimə görə, 

çərşənbə günü Siz Vladimir Putinlə şəxsən danışdınız. O, Sizə nə dedi? Rusiya üçün burada qırmızı 

xətt haradadır? 

-Mən Prezident Putinə oktyabrın 7-də onu ad günü münasibətilə təbrik etmək üçün zəng etdim. Mən 

bunu hər il edirəm. Eləcə də o. Hər il biz bir-birimizi ad günü münasibətilə təbrik edirik. Onun ad gününün 

bu hadisələrlə üst-üstə düşməyi bir təsadüf idi. Ona görə də əlbəttə ki, biz bu məsələni müzakirə etdik və 
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bizim mətbuat xidmətimiz bununla bağlı press-reliz yayıb. Düşünürəm ki, mənim mətbuatda açıqlanandan 

daha çox nə isə deməyim doğru olmaz. 

-Kaş ki, deyərdiniz. Siz Moskvanın sülh danışıqları üçün müraciətini səciyyələndirməyə 

hazırsınızmı? 

-Biz sülh danışıqlarının tərəfdarıyıq. İcazə versəniz, sizə cəmi iki misal gətirərdim. Azərbaycan 

danışıqlar masasında konstruktiv tərəfdaşdır. Biz düşünürük ki, ABŞ, Rusiya və Fransa tərəfindən işlənib 

hazırlanmış prinsiplər həll üçün əsas olmalıdır. Ermənistan prezidenti bunları rədd edir. Üzr istəyirəm, 

Ermənistanın baş naziri bunları rədd edir. Çünki Ermənistanda hakimiyyətdə olan və mənim danışıqlar 

apardığım şəxs prezident deyil, baş nazirdir. Beləliklə, o dedi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Bu, danışıqları 

mənasız edir. Siz necə “Qarabağ Ermənistandır” deyə və əraziləri geri qaytarmaqla bağlı danışıqlar apara 

bilərsiniz? O dedi ki, Azərbaycan Ermənistanla deyil, Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmalıdır. Bu, 

formatın dəyişməsidir. Əgər Ermənistanın baş naziri uçduğu göylərdən yerə qayıtsa, biz danışıqlara hazırıq. 

-Başa düşdüyüm qədərilə, Rusiyanın mövqeyi belə deyil. Onlar deyir hər iki tərəf atəşi 

dayandırmalı və danışıqlar masasına gəlməlidir. 

-Atəşi başlayan ilk olaraq dayanmalıdır və biz də danışıqlar masasına qayıtmaq üçün eynisini edərik. 

Paşinyan rejimi danışıqları pozmaq üçün əlindən gələni etdi. Onlar bu bəyanatı verdilər, onlar iyulda bizə 

hücum etdilər, avqustda bizə hücum etdilər, sentyabrda bizə hücum etdilər. Onlar danışıqları pozmaq üçün 

hər şeyi edir. Biz hazırıq, onlar isə yox. 

-Əgər Siz dayanmasanız və onlar dayanmasa, sonra nə olacaq? Bu, bir çoxlarının daha 

genişmiqyaslı regional müharibəyə çevriləcəyi ilə bağlı narahat olduğu münaqişəni haraya 

aparacaq? 

-O, daha da gərginləşməməlidir. Mən bütün ölkələri bu vəziyyətdən kənar qalmağa çağırmışam. Bu, 

bizim Ermənistanla ikitərəfli məsələmizdir. Vasitəçilər var, onların mandatı var. Onların mandatı yerdə 

müdaxilə etmək deyil. Onların mandatı həll yolunu tapmaq üçün şərait yaratmaqdır. Əminəm ki, onlar 

mandatları çərçivəsində davam edəcəklər. Ermənistanın bu münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək cəhdi çox 

səmərəsiz, destruktiv və bir çox ölkələr üçün təhlükəlidir. Ermənistan başa düşməlidir ki, işğal əbədi olaraq 

davam edə bilməz. Status-kvo dəyişdirilməlidir. Yeri gəlmişkən, prezidentlər, Fransanın sabiq 

prezidentləri, ABŞ-ın sabiq prezidentləri və Rusiya Prezidenti hamısı vəzifədə olarkən bəyanat vermişdilər 

ki, status-kvo qəbuledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Mən bunu dəstəkləyirəm, Ermənistan isə buna qarşı 

çıxır. 

-Mən “Amnesty International”ın yeni hesabatı ilə bağlı münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. 

Hesabatda iddia edilir ki, onlar Azərbaycan qüvvələrinin İsrail istehsalı olan M095 DPICM kasetli 

mərmiləri atdığını müəyyən ediblər. CNN nə bu iddiaları, nə də partlayışların videosunu müstəqil 

olaraq yoxlaya bilməz. “Amnesty”nin iddialarına necə cavab verərdiniz? 

-Mən deyərdim ki, ermənipərəst və anti-Azərbaycan mövqeyinə görə sizin adını çəkdiyiniz təşkilatla 

bizim heç bir təmasımız yoxdur. Birincisi, bu, səhvdir, yanlışdır. İkincisi, mən onlara tövsiyə edərdim ki, 

kasetli bombaların bizim mülki şəxslərimizə qarşı necə istifadə olunduğuna baxsınlar. Onların “Smerç”dən, 

“Elbrus”dan, “Toçka U”dan, ballistik raketlərdən bizim şəhərlərimizə qarşı necə istifadə etdiyinə baxsınlar 

- Gəncə, Goranboy, Naftalan, Yevlax və digər şəhərlər Ermənistanın bombardmanı altındadır. Niyə 

“Amnesty International” yalnız bir tərəfi görür və ya görmək istəyir? Niyə onlar digər tərəfi görmürlər? 

Sual budur. 

-İcazə verin, bununla bağlı deyim. Siz qəti şəkildə deyirsiniz ki, kasetli silahlar Azərbaycan 

qüvvələri tərəfindən istifadə olunmayıb? Əgər belədirsə, müstəqil müşahidəçilərin bunu yoxlamasına 

icazə verməyə hazırsınızmı? 

-Bəli, biz bunu etməyə hazırıq. Biz, həmçinin Ermənistanın nə etdiklərini görmək üçün Ermənistanın 

müstəqil müşahidəçilərə necə icazə verəcəyinə də baxmağa hazırıq. Bu, birtərəfli deyil, ikitərəfli qaydada 

olmalıdır. Biz özümüzü müdafiə edirik. Biz bunu etməliyik. Lakin bizim hədəflərimiz yalnız hərbi 

obyektlərdir. Biz məhv etdiklərimizin demək olar ki, hamısını çox müasir avadanlıqlardan istifadə etməklə 

məhv edirik. Siz bunu internetdə tapa bilərsiniz. Bu, Türkiyənin tamamilə yeni, mükəmməl, heyrətamiz 

qırıcı dronlarıdır, tankları, topları, hərbi mövqeləri məhv edən digər avadanlıqlarıdır. Məqsədimizə çatmaq 

üçün bizim dediyiniz silahlardan istifadə etməyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim hədəfimiz mülki şəxslər deyil. 

Bizim hədəfimiz işğalçılardır. Biz torpağımızı kimə məxsusdursa onlara qaytarmalıyıq. 
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-Beləliklə, sözlərə əlavə ediləsi bir şey yoxdur. Mən Sizdən konkret olaraq soruşuram. Siz 

kasetli silahların Azərbaycan qüvvələri tərəfindən istifadə olunduğunu qəti şəkildə inkar edirsiniz, 

elədirmi? 

-Bəli, mən bunu inkar edirəm. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bu sualı Ermənistan prezidentinə 

vermisinizmi? 

-Həmin vaxt bizdə belə məlumat yox idi. 

-Məsələ də elə bundadır. Məsələ də elə bundadır ki, siz məndən soruşursunuz. Ondan soruşun. 

Soruşun ondan. Qoy “Amnesty International” ondan nə etdiklərini soruşsun. 

-Biz mütləq ondan bəyanat verməsini xahiş edəcəyik. Mən Sizdən soruşuram. 

-Ondan soruşun, mən artıq cavab verdim. Artıq cavab verdim. Xeyr! Ondan soruşun. 

-Soruşaram. Təşəkkür edirəm, cənab. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin atəş mövqeyinə çıxardığı zirehli texnikalar məhv edilib 

 

[20:05] 09.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş mövqeyinə çıxardığı zirehli texnikalar Azərbaycan Ordusu 

bölmələrinin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla düşmən texnikalarının sıradan 

çıxarılmasının görüntülərini təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyənin Qızıl Aypara Cəmiyyəti erməni təxribatı zamanı evləri dağılan Azərbaycan 

vətəndaşlarına yardım göndərib 

 

[21:00] 09.10.2020  

 

Türkiyənin Qızıl Aypara Cəmiyyəti ermənilərin Azərbaycanın yaşayış yerlərini hədəfə alması 

nəticəsində evləri dağılan vətəndaşlarımıza yardım göndərib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 4 qoşqulu yük maşını (TIR) ilə Türkiyədən ölkəmizə yola salınan yardıma 

250 çadır və gündəlik ehtiyac vasitələri daxildir. 

Bu barədə məlumat verən cəmiyyətin rəhbəri Kerem Kınık ermənilərin Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrinə hücumları zamanı çox sayda insanın zərər gördüyünü bildirib. Qeyd edib ki, əgər ehtiyac 

duyularsa, yardımlar davam etdiriləcək. 

 

Günel Məlikova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Status-kvo deyilən məsələ qurtardı getdi, status-kvonu biz döyüş 

meydanında dəyişdik 

 

[19:56] 09.10.2020  

 

Status-kvo deyilən məsələ yoxdur, qurtardı getdi. Status-kvo belə olmalıdır, elə olmalıdır. Mən 

dəyişdirdim starus–kvonu, dəyişdirdim. Bax orada, döyüş meydanında. Yoxdur status-kvo, təmas xətti 

yoxdur, yarmışıq onu, 30 il onlar qururdular bu təmas xəttini. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu xalqa müraciətində deyib. 

Bölgənin relyefinin təbii istehkam olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib: “Biz aşağıdan 

yuxarı gedirik. Özü də orada beton istehkamlar qurulub, 30 il ərzində. Yarıb keçmişik. Azərbaycan 

əsgərinin qabağında heç kim heç nə edə bilməz. Biz bu gün o təmas xəttini darmadağın etdik. Yoxdur təmas 

xətti. İndi yeni təmas xətti deyirlər olacaq. Olmayacaq. Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Hansı təmas 

xəttindən söhbət gedə bilər?! Yoxdur bu. Biz dağıtmışıq, biz etmişik. İradə göstərmişik, güc göstərmişik, 

xalqımızın iradəsinə arxalanmışıq və bu gün qələbə çalırıq”. 

“Bu qələbə Azərbaycan xalqının əldə etdiyi qələbələr arasında ən parlaq qələbədir” 

Qazanılan qələbəni tarixi qələbə adlandıran Azərbaycan Prezidenti deyib: “Bu qələbə Azərbaycan 

xalqının əldə etdiyi qələbələr arasında ən parlaq qələbədir. Gələcəkdə bu qələbələr davam edəcək. Biz 

torpaqlarımızı bərpa edəcəyik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Düşməni ondan sonra da qovacağıq. 

Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalq mənim bu sözlərimi bəyənib. Qovacağıq onları axıra qədər”. 

Prezident xalqa müraciətini bu nidalarla tamamlayıb: “Bayrağımız işğal edilmiş bütün torpaqlarda 

qaldırılacaq, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Biz torpaqlarımızı geri alacağıq, sülh ya da müharibə yolu ilə 

 

[19:36] 09.10.2020  

 

Mən onlara bir daha deyirəm, əgər Moskva danışıqlarından sonra yenə də saxtakarlıq edəcəklərsə, 

özləri peşman olacaqlar. Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Sülh yolu ilə, ya da ki, müharibə yolu ilə. 

Birmənalı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu xalqa müraciətində bəyan edib. 

Azərbaycanın öz torpaqlarını sülh yolu ilə azad etmək istədiyini bildirən dövlətimizin başçısı deyib: 

“Ermənistana axırıncı şans veririk, axırıncı şans. Heç kimə ümid bağlamasın. Heç kim onlara kömək 

etməyəcək. Bizim qabağımızda Ermənistan acizdir. Bizim qabağımızda Ermənistan diz çöküb. Bizim 

şəhidlərimizin ruhu qarşısında biz onları diz çökdürmüşük. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Mən 

dəfələrlə şəhid ailələrinin nümayəndələri ilə, şəhid valideynləri ilə görüşlərdə etmişdim ki, biz onların 

qisasını alacağıq. Bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Biz qan istəmirik. Biz istəyirik 

torpaqlarımız verilsin bizə. Verilsin, uzatmasınlar məsələni”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

 

[19:33] 09.10.2020  

 

Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC dövlətimizin başçısının müraciətini təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin xalqa 

müraciəti 

 

-Əziz həmvətənlər. 

Bu gün müzəffər Azərbaycan Ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Bu 

münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 

İşğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim: Hadrut 

qəsəbəsi, Çaylı kəndi, Yuxarı Güzlək kəndi, Gorazıllı kəndi, Qışlaq kəndi, Qaracallı kəndi, Əfəndilər kəndi, 

Süleymanlı kəndi, Sur kəndi. 

Bu kəndlərin və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi tarixi qələbəmizdir. Azərbaycan işğal 

altında olan torpaqları işğaldan azad edir. Demək olar ki, hər gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir. Hər gün 

bizim əsgər və zabitlərimiz döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Eyni zamanda, strateji yüksəklikləri 

götürərək daha əlverişli mövqelərə sahib olurlar. Beləliklə, əməliyyat planı tam icra edilir, əməliyyat planı 

müasir döyüş prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycan Ordusu həm maddi-texniki təchizat baxımından, eyni 

zamanda, döyüş hazırlığı baxımından bu gün döyüş meydanında tam üstünlüyə sahib olubdur. 

Bu gün aparılan döyüşlərdə düşmənin hərbi texnikası böyük dərəcədə məhv edilmişdir və eyni 

zamanda, hərbi qənimət götürülmüşdür. Deyə bilərəm ki, sentyabrın 27-dən bu günə qədər bütövlükdə 

Ermənistan Ordusuna çox böyük zərbə vuruldu. Mən, sadəcə olaraq, Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv 

edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş Ermənistanın hərbi texnikasının siyahısını sizin diqqətinizə 

çatdırmaq istərdim. Ermənistanın itkiləri ilə əlaqədar məlumat verirəm: 16 komanda məntəqəsi məhv edildi, 

196 tank məhv edildi, 38 BM-21, 1 “Uraqan”, 10 özüyeriyən artilleriya qurğusu, - onlardan 8-i “Akasiya”, 

2-si “Qvozdika”, - 36 piyadaların döyüş maşını, 24 artilleriya batareyası, 2 RM və ya hava hücumuna qarşı 

müdafiə vasitəsi, 2 “S-300” kompleksinin buraxıcı qurğusu, 25 OSA zenit-raket kompleksi, 2 KUB zenit-

raket kompleksi, 4 “Repelend” radio-texniki maneə vasitəsi, 136 top, 56 minaatan, 1 TOS-1A odsaçan 

sursatı, 2 radiolokasiya stansiyası, 1 “Kalçuqa” anteni. 

Qənimət kimi götürülmüş hərbi texnika aşağıdakı kimidir: 18 tank, 4 top, 22 piyadaların döyüş 

maşını, 12 minaatan, 4 UAZ maşını, 1 ekskavator, 27 “İqla” kompleksi, 1 ZİL maşını, 9 QAZ maşını. 

Onu da bildirməliyəm ki, düşmənin əlində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus olan bir dənə də 

hərbi texnika yoxdur. Düşmən öz xalqına nağıllar danışır, yalan danışır. Faktları saxtalaşdırır, öz xalqını 

aldatmaq istəyir, beynəlxalq aləmi aldatmaq istəyir ki, guya onlar hücuma keçirlər, onlar bizim bəzi 

mövqelərimizi geri alıblar. Hamısı yalandır. Döyüşlərin obyektiv müşahidə mənzərəsi var və istənilən hərbi 

mütəxəssis görə bilər ki, bu gün Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında qələbə əldə edibdir. Azərbaycan 

Ordusu öz üstünlüyünü göstərir. Azərbaycan əsgər və zabiti yüksək mənəvi psixoloji keyfiyyətlər göstərir, 

mənəvi ruh göstərir. Çünki biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz torpaqlarımızı azad edirik. Ermənistanın 

əsgərləri işğalçılardır. Döyüş gedən torpaq onların torpağı deyil. Onlar mövqeləri qoyub qaçırlar. 

Baxmayaraq ki, 30 il ərzində təmas xətti boyunca və bir neçə xətt üzrə dərin eşelonlanmış müdafiə sistemi 

qurulub. Mühəndis-istehkam qurğuları qurulub. Onları yarmaq, onları keçmək çox çətindir. Bəzi hallarda 

bəzi istehkamları keçmək üçün bizə bir neçə gün lazım olur. Eyni zamanda, biz bütün işləri elə aparırıq ki, 

az itkilər verək. Ona görə bəzi hallarda müxtəlif istiqamətlər üzrə mövqelərimizdə möhkəmlənib, ondan 

sonra yeni əməliyyat üçün hazırlıq işləri də görürük ki, maksimum nəticə, minimum itki olsun. 

Bu gün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu gün Azərbaycan 

əsgərləri bizim işğal edilmiş torpaqlarda ermənilərin qazdıqları səngərlərdə keşik çəkirlər - onlar bizim yox, 

biz onların səngərlərində, biz onların postlarında, biz onların tanklarında. Qənimət kimi götürülmüş o hərbi 

texnikadan indi biz istifadə edirik - 18 tank. Onların tankları indi döyüş meydanında onlara qarşı vuruşur. 

Budur Azərbaycan Ordusunun üstünlüyü, bizim üstünlüyümüz. Bu gün açıq informasiya məkanında, 

internetdə göstərilir, necə dəqiq, sərrast atəşlərlə düşmənin canlı texnikası məhv edilir. 

https://azertag.az/
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Düşmən panikadadır, düşmən isterikaya qapılıb. Düşmən ölkənin rəhbərliyi tamamilə özünü itirmiş 

vəziyyətdədir. Müxtəlif ölkələrə, müxtəlif ölkələrin dövlət-hökumət başçılarına müntəzəm olaraq zəng edir, 

dəfələrlə, gündə bir neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir, yalvarır. Onların ayağının altına yıxılır. Özünü 

alçaldır ki, gəlin, bizi xilas edin. Onların xilasının yeganə yolu budur ki, torpaqlarımızdan çıxsınlar. Biz 

dəfələrlə bunu demişik, öz xoşunuzla çıxın bizim torpaqlarımızdan. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrini yerinə yetirin, yoxsa, peşman olacaqsınız. Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan bu vəziyyətlə 

barışacaq? Barışmayacaq, dəfələrlə demişəm. Hesab edirdiniz ki, Azərbaycan xalqı bu təhqirlərlə 

barışacaq? Barışmayacaq, dəfələrlə demişəm. Amma bizim torpaqlarımızda oturub, bizim müqəddəs 

torpağımızı zəhərləyib sonra da bizə qarşı iddia qaldırasan - qudurğanlığın dərəcəsinə baxın. Biz onları 

yerinə oturtduq. Biz onlara yerlərini göstərdik. Biz onları elə qovuruq ki, onlar bu sprinti heç vaxt yaddan 

çıxarmayacaqlar. 

Bu gün bütün cəbhə boyu döyüşlər gedir. Azərbaycan bütün istiqamətlər üzrə mövqelərini 

möhkəmləndirir və biz işğalçını, təcavüzkarı sülhə məcbur edirik. Bu əməliyyatın əsas məqsədi də budur. 

Biz onlara göstərdik ki, döyüş meydanında da, beynəlxalq müstəvidə də, siyasi meydanlarda da biz qalib 

gəlirik. Onlar bizim gücümüzü gördülər, bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər ki, dünyada heç bir 

qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Dünyada heç bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Kimə 

yalvarırsan yalvar, kimin ayağının altına yıxılırsan yıxıl, kimin dabanlarını yalayırsan yala, heç kim bizə 

təsir edə bilməz! Biz haqq yolundayıq, biz qalib gəlirik, biz zəfər çalırıq və biz öz torpaqlarımızı geri 

alacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik! 

Amma işğalçıya bəlkə də sonuncu dəfə şans veririk ki, çıxın bizim torpaqlarımızdan. Çıxın, öhdəlik 

götürün, danışıqlara qayıdın, danışıqların formatına qayıdın. Yoxsa, Ermənistanın baş naziri özünü nə hesab 

edir? Bizimlə bu tərzdə danışmaqmı olar? İndi biz ona yerini göstərdik. “Qarabağ Ermənistandır” deməklə 

Qarabağ heç vaxt Ermənistan olmayacaq. İndi görüm necə deyir “Qarabağ Ermənistandır”. Səsini belə 

çıxara bilmir. 

İndi məcbur olub onların xarici işlər naziri Moskvaya danışıqlara gəlib. Gəlsin, orada desin “Qarabağ 

Ermənistandır”. Əgər belə bir şey desə, heç bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Mən bunu demişəm, heç 

kim bizi məcbur edə bilməz. Deyirdi ki, biz kriminal “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın quldur başçısı ilə 

danışıqlar aparmalıyıq. Biz heç vaxt buna razı ola bilmərik və bu heç vaxt olmayacaq. Ona görə, dünən və 

srağagün siyasi müstəvidə baş vermiş hadisələr onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi nəhayət başından 

böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, o ancaq bizim şərtlərlə oturub duracaq. Biz nə desək, o 

da olacaq. Şans veririk ki, danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə torpağımızdan çıxsın. Onsuz da biz bu torpaqlara 

qayıdacağıq. Onsuz da biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bütün dünya bunu gördü, o cümlədən 

Ermənistan bunu gördü. Biz istəyirik ki, qan tökülməsin. Biz istəyirik ki, şəhidlər olmasın. Biz öz 

torpaqlarımızı istəyirik. Çıxın gedin bizim torpağımızdan, rədd olun bizim torpağımızdan! Gedin öz 

ölkənizdə yaşayın. Amma biz torpağımızı geri alacağıq. Ona görə bu tarixi şansı onlar qaçırmamalıdır. 

Bu gün Moskvada keçiriləcək görüş, hesab edirəm ki, bir çox şeylərə aydınlıq gətirəcək. Onlar baza 

prinsiplərini qəbul etməlidirlər. Halbuki Paşinyan demişdi ki, o, onları qəbul etmir. Demişdi ki, 

Azərbaycana bir qarış torpaq verməyəcəyəm. Nə oldu bəs?! Gəl tut o işğal edilmiş torpaqları. Bəs, 

verməyəcəkdin? Nə oldu verdin? Nə oldu qaçdın? İndi gedirsən onun-bunun dabanını yalaya-yalaya, özünü 

alçalda-alçalda öz xalqını alçaldırsan. Öz ölkəni sıfıra bərabər etmisən. Demişdi ki, verməyəcəkdi bu 

torpaqları. Kimdir səndən soruşan, verəcəksən ya verməyəcəksən?! Gəldik götürdük, vəssalam. 

Götürəcəyik, nə qədər lazımdır, istəsək artıqlaması ilə. Necə ki, iyul ayında götürə bilərdik. Mən bunu 

demişdim. İyul ayında biz rahatlıqla Ermənistan ərazisinə keçə bilərdik, orada da torpaqları zəbt edə 

bilərdik. Heç kim bizim qabağımızı ala bilməzdi. Bu döyüşlər onu göstərir. Eləmədik bunu, qoymadım 

mən. Halbuki bizim hərbçilərimiz artıq hazır idi buna. Qoymadım. Çünki siyasi iradə var. Biz qanunlar 

çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Amma öz torpağımızı 

heç kimə verməyəcəyik. Bəs, nə oldu, Paşinyan? Deyirdin ki, “Dağlıq Qarabağ respublikası” o cümlədən 

işğal edilmiş bütün torpaqları əhatə edir. Bəs, gəl müdafiə et bunları. Niyə qaçırsan Moskvaya? Niyə zəng 

vurursan, dünya liderlərinin beynini xarab edirsən? Daha kim qaldı ki, zəng etməsin. Kim qaldı ki, zəhləsini 

tökməsin. Bir məsləhət verərdim ki, bəlkə şamanlara zəng etsin. Onlar ona kömək etsin. Ya da ki, hansısa 

uzaq adada yaşayan bir qəbilə başçısına zəng etsin, o, onun canını qurtarsın. Necə deyərlər, lətifə 

personajına çevrilib. Açın, sosial şəbəkələrə baxın, lağa qoyurlar, ələ salırlar, lətifələr qoşurlar. Öz ölkəsini 

bu qədər rəzil edən, bəlkə də dünya miqyasında ikinci adam olmayıb. Nəyə görə? Çünki gəlib başqasının 

torpağında oturub, o torpaqdan çıxa bilmir. 
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Ona görə mən Azərbaycan xalqına üz tutub deyirəm, biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Mən 

xatırlayıram, Dağlıq Qarabağda qanunsuz oturan və oradan çıxarılacaq dəstə başçısı Şuşa şəhərində özünə 

“andiçmə” mərasimi keçirmişdir. O vaxt bu Azərbaycan cəmiyyətində böyük rezonans yaratdı, yəni, çox 

böyük təsir etdi. Biz bunu təhqir kimi qəbul etdik - biz hamımız, istisnasız. Yadımdadır, mənə də çağırışlar 

olmuşdur ki, biz buna imkan verməməliyik, biz oranı bombalamalıyıq, oranı dağıtmalıyıq. Əlbəttə ki, mən 

buna gedə bilməzdim. Çünki bizim müharibəmiz mülki vətəndaşlarla deyil. Ermənistandan fərqli olaraq, 

biz mülki vətəndaşları atəşə tutmuruq. Ancaq biz bunu unutmamışıq. İndi getsin onun and içdiyi mərasimin 

keçirildiyi binaya baxsın. Nə gündədir o! 

Biz nəyi nə vaxt edəcəyimizi yaxşı bilirik. Ona görə də bu gün bizim uğurlu əməliyyatımız böyük 

nəticələrə gətirib çıxardı. Nəyi necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı mənə 

inanır. Mən də bu inama arxalanaraq bütün lazımi tədbirləri görürəm, ölkəmizi inamla idarə edirəm, bütün 

sahələrdə, o cümlədən hərbi quruculuq sahəsində. 

Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqı da bunu vasitəçilərdən, bəzi beynəlxalq 

təşkilatların rəhbərlərindən dəfələrlə eşidib ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən isə demişdim ki, bu 

tezislə razı deyiləm və mən haqlı çıxdım, mən! Otuz ilə yaxındır danışıqlar aparılır. Bir məsələ yerindən 

tərpəndi? Bir santimetr torpaq bizə danışıqlar yolu ilə verildi? Təcavüzkarı məcbur etdilərmi ki, bizim 

torpağımızdan çıxsın, BMT Təhlükəsizik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirsin? Yox. Bəs, bu məsələ indi 

necə həll olunur? Bu, hərbi yol deyilmi? Məhz hərbi yolla bu məsələ həll olunur. Hərbi, ondan sonra siyasi. 

Bu əməliyyat olmasaydı, biz təcavüzkara lazımi zərbələr endirməsəydik, onların dərsini verməsəydik, indi 

o qaçardımı Moskvaya danışıqlar aparmaq üçün?! Oturacaqdı özündən razı, deyəcəkdi ki, torpaqları 

vermirik. Biz məcbur etdik onları. Biz onları elə günə saldıq ki, indi gizlənməyə deşik axtarırlar, tapa 

bilmirlər. Oturublar, siçan kimi ağzına su alıb susurlar. Bəs, hanı sənin hikkən?! Hanı sənin təkəbbürün?! 

Hanı sənin “qəhrəmanlığın”?! Deyirdin “Qarabağ Ermənistandır”. Qarabağ Azərbaycandır. Bunu hamı 

bilməlidir, o cümlədən bu gün Ermənistanın başında oturanlar da bilməlidir. Mən onlara bir daha deyirəm, 

əgər Moskva danışıqlarından sonra yenə də saxtakarlıq edəcəklərsə, özləri peşman olacaqlar. Biz 

torpaqlarımızı geri alacağıq - sülh yolu ilə, ya da ki, müharibə yolu ilə. Birmənalı! Biz istəyirik ki, sülh 

yolu ilə bunu təşkil edək, sülh yolu ilə bunu alaq. Ermənistana axırıncı şans veririk, axırıncı şans! Heç kimə 

ümid bağlamasın. Heç kim onlara kömək etməyəcək. Bizim qabağımızda Ermənistan acizdir. Bizim 

qabağımızda Ermənistan diz çöküb. Bizim şəhidlərimizin ruhu qarşısında biz onları diz çökdürmüşük. 

Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Mən dəfələrlə şəhid ailələrinin nümayəndələri ilə, şəhid valideynləri 

ilə görüşlərdə demişdim ki, biz onların qisasını alacağıq. Bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq və 

qalmır. Biz qan istəmirik. Biz istəyirik torpaqlarımız bizə verilsin. Verilsin, uzatmasınlar məsələni. Status-

kvo deyilən məsələ yoxdur, qurtardı getdi. Status-kvo belə olmalıdır, elə olmalıdır. Mən dəyişdirdim status–

kvonu, dəyişdirdim! Bax, orada, döyüş meydanında. Yoxdur status-kvo. Təmas xətti, yoxdur təmas xətti. 

Yarmışıq onu. Onlar 30 il idi ki, qururdular bu təmas xəttini. Özü də o bölgənin relyefi təbii istehkamdır. 

Biz aşağıdan yuxarı gedirik. Özü də 30 il ərzində orada beton istehkamlar qurulub. Yarıb keçmişik. 

Azərbaycan əsgərinin qabağında heç kim heç nə edə bilməz. Biz bu gün o təmas xəttini darmadağın etdik. 

Yoxdur təmas xətti. İndi deyirlər yeni təmas xətti olacaq. Olmayacaq! Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. 

Hansı təmas xəttindən söhbət gedə bilər?! Yoxdur bu, biz dağıtmışıq, biz etmişik, iradə göstərmişik, güc 

göstərmişik, xalqımızın iradəsinə arxalanmışıq və bu gün qələbə çalırıq. Tarixi qələbə çalırıq! Bu qələbə 

Azərbaycan xalqının əldə etdiyi qələbələr arasında ən parlaq qələbədir. Gələcəkdə bu qələbələr davam 

edəcək. Biz torpaqlarımızı azad edəcəyik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik! Düşməni ondan sonra da 

qovacağıq. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim bu sözlərimi bəyənibdir. Qovacağıq onları axıra qədər. 

Bayrağımız işğal edilmiş bütün torpaqlarda qaldırılacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək. 

Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin ağır artilleriya atəşi nəticəsində Goranboy və Tərtər rayonlarında xəsarət  

alanlar var 

 

[19:26] 09.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı qüvvələri 

yaşayış məntəqələri və mülki əhalini hədəfə almaqla oktyabrın 9-da saat 18 radələrindən başlayaraq 

Goranboy və Tərtər rayonlarını müxtəlif istiqamətlərdən raket və artilleriya mərmilərindən intensiv atəşə 

tutub. 

Oktyabrın 9-da saat 18 radələrində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə düşmən ölkənin 

silahlı qüvvələri tərəfindən 22 top mərmisinin atılması nəticəsində kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü 

Mehracov Sənan Yusif oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Bundan başqa, Tərtər rayonunun inzibati mərkəzinin də eyni zamanda top atəşinə tutulması 

nəticəsində rayon sakini 1968-ci il təvəllüdlü Fərəcov Müşfiq Təvəkkül oğlu müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-əməliyyat 

tədbirləri həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Mən Azərbaycan xalqına da üzümü tutub deyirəm, biz torpaqlarımızı geri 

alacağıq 

 

[19:11] 09.10.2020  

 

Bəs nə oldu Paşinyan? Deyirdin ki, “Dağlıq Qarabağ respublikası” bütün işğal edilmiş torpaqları o 

cümlədən əhatə edir. Bəs gəl müdafiə et bunları. Nə qaçırsan Moskvaya? Nə zəng edirsən dünya liderlərinin 

beynini xarab edirsən? Daha kim qaldı ki, zəng etməsin. Kim qaldı ki, zəhləsini tökməsin. Bir məsləhət 

verərdim ki, bəlkə bir şamanlara zəng etsin. Onlar ona kömək etsin. Ya da ki, hansısa uzaq adada yaşayan 

bir qəbilə başçısına zəng etsin, o, onun canını qurtarsın. Necə deyərlər anekdot personajına çevrilib. Açın 

baxın sosial şəbəkələrə baxın. Lağa qoyurlar, ələ salırlar, anekdotlar qoşurlar. Öz ölkəsini bu qədər rəzil 

edən bəlkə də dünya miqyasında ikinci adam olmayıb. Nəyə görə, çünki gəlib başqasının torpağında oturub, 

o torpaqdan çıxa bilmir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu xalqa müraciətində deyib. 

“Ona görə mən Azərbaycan xalqına da üzümü tutub deyirəm, biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Mən 

xatırlayıram, Dağlıq Qarabağda qanunsuz oturan və oradan çıxarılacaq dəstə başçısı özünə “andiçmə” 

mərasimi keçirmişdi Şuşa şəhərində. O vaxt Azərbaycan cəmiyyətində bu, böyük rezonans yaratdı, yəni 

çox böyük təsir etdi. Biz bunu təhqir kimi qəbul etdik. Biz hamımız, istisnasız. Mənə də, yadımdadır, 

çağırışlar olmuşdur ki, biz buna imkan verməməliyik, biz oranı bombalamalıyıq, oranı dağıtmalıyıq. 

Əlbəttə ki, mən buna gedə bilməzdim. Çünki bizim müharibəmiz mülki vətəndaşlarla deyil. Ermənistandan 

fərqli olaraq biz mülki vətəndaşları atəşə tutmuruq. Ancaq biz bunu unutmamışıq. İndi getsin baxsın, onun 

and içdiyi mərasimin keçirildiyi binaya baxsın, nə gündədir o”, - deyə Azərbaycan Prezidenti bildirib. 
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AHİK ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasına müraciət ünvanlayıb 

 

[19:03] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) ABŞ Konqresinin Nümayəndələr 

Palatasına müraciət ünvanlayıb. 

AHİK-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə ABŞ Konqresinin üzvü 

Jackie Speier tərəfindən oktyabrın 1-də ABŞ Konqresinə təqdim olunan 1165 saylı qətnamə layihəsi ilə 

əlaqədar böyük narahatlıq doğurduğu bildirib. 

Müraciətdən, həmçinin deyilib: “Bu qətnamə layihəsindəki müddəalar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

müvafiq nizamnamələrini kobud şəkildə pozur və uzun illər ərzində ABŞ ilə Azərbaycan arasında qurulan 

qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq əlaqələrinə tamamilə ziddir. 

Azərbaycanın ABŞ da daxil olmaqla dünyanın bütün ölkələri tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü 

qəsdən pozulur və ərazimizin 20 faizi 30 ilə yaxındır ki, Ermənistanın işğalı altındadır. 

Bildiyiniz kimi, sentyabrın 27-dən Ermənistan silahlı qüvvələri iriçaplı silahlardan, minaatanlardan, 

müxtəlif artilleriya qurğularından istifadə etməklə cəbhə xətti boyunca Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

mövqelərinə hücum edərək genişmiqyaslı təxribatlar törədib. İşğalçı qüvvələr bu təxribatlar çərçivəsində 

açıq şəkildə və qəsdən mülki əhalini qətlə yetirir, uşaq bağçalarını, məktəbləri, xəstəxanaları hədəfə alır. 

Oktyabrın 7-dək Ermənistanın öz ərazisindən torpaqlarımıza atdığı top və raket mərmiləri 

nəticəsində 25 azərbaycanlı mülki şəxs öldürülüb, 127 nəfər yaralanıb, 500-dən çox yaşayış binası və mülki 

obyekt məhv edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri münaqişə zonasından uzaqda yerləşən və 

əhalinin sıx məskunlaşdığı Gəncə, Mingəçevir, Goranboy, Naftalan, Yevlax, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, 

Şəmkir, Xızı və Abşeron şəhər və rayonlarını intensiv şəkildə atəşə tutur. 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən nəhəng su anbarı və elektrik stansiyası yerləşən Mingəçevir 

şəhərinə iki raket hücumu edilib. Azərbaycanın beş yüz mindən çox əhalisi olan ikinci böyük şəhəri 

Gəncəyə müvafiq beynəlxalq konvensiyalar tərəfindən qadağan edilmiş klaster bombaları atılıb. 

Təxribat xarakterli bu hərəkətlərlə Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 

beynəlxalq humanitar hüququ pozur və digər ölkələri münaqişəyə cəlb etməyə çalışır. 

Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsas təminatçısı olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair 822, 853, 874 və 884 (1993) saylı qətnamələrində açıq şəkildə 

tələb olunur ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmalıdır. 

Bu qətnamələrdə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən təcavüzkar addımlar qınanır, münaqişə tərəfi 

olmayan mülki şəxslərin qorunmasının vacibliyi və ərazi əldə etmək üçün güc tətbiqinin yolverilməz 

olduğu vurğulanır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin 

toxunulmazlığı dəstəklənir. 

Danılmaz faktdır ki, erməni lobbisinin xidmətlərindən istifadə edən Ermənistan Azərbaycana qarşı 

işğalçı və təcavüzkar niyyətlərini beynəlxalq aləmdə, o cümlədən ABŞ Konqresində pərdələməyə çalışır, 

erməniləri məzlum, köməksiz xalq kimi qələmə verir. 

Erməni lobbi qrupları Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı qərəzli münasibət formalaşdırırlar. 1165 saylı 

qətnamə layihəsi də buna sübutdur. 

Subyektiv və ədalətsiz qətnamə layihəsi ABŞ-ın Cənubi Qafqaz bölgəsindəki enerji və təhlükəsizlik 

maraqlarına birbaşa təhlükə yaradır. 

İnanırıq ki, ABŞ Konqresi təklif olunan 1165 saylı qətnamə layihəsini rədd edərək, ABŞ və 

Azərbaycan arasındakı uzunmüddətli əməkdaşlıq prinsiplərinə, hər iki dövlətin milli maraqlarına 

sadiqliyini nümayiş etdirəcək”. 
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Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak olub,  

168 nəfər xəsarət alıb 

 

[18:51] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 9-da saat 17:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 31 nəfər həlak olub, 168 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1091 ev, 143 mülki obyekt və 45 çoxmənzilli yaşayış 

binası yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı mərmilər Azərbaycandakı mülki obyektlərdə 

yanğınlara səbəb olub  

 

[18:38] 09.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri, mülki obyektləri, o 

cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən 

atəşə tutaraq mülki obyektlərdə dağıntı və yanğınlar törətməkdə davam edir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

atdığı mərmilər Ağdam rayonunda vətəndaşlara məxsus 3 fərdi evdə və təsərrüfat obyektində yanğına səbəb 

olub. FHN-in hadisələrin baş verdiyi ərazilərə cəlb olunan Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 

müvafiq qüvvələri tərəfindən yanğınların qarşısı alınaraq yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. 

Tərtər rayonuna mərmi düşməsi nəticəsində vətəndaşa məxsus təsərrüfat obyektində yanğın baş 

verməsi barədə FHN-ə məlumat daxil olub. Düşmən tərəfindən ərazi intensiv atəş altında saxlanıldığından 

yanğına müdaxilə edilməsi mümkün olmayıb. 

Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş 

verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 – “qaynar” telefon xəttinə dərhal məlumat 

verilməsi xahiş olunur. 
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Azərbaycan Prezidenti: İşğalçıya bəlkə də sonuncu dəfə şans veririk ki, çıxın bizim 

torpaqlarımızdan 

 

[18:36] 09.10.2020  

 

Amma yenə də işğalçıya bəlkə də sonuncu dəfə şans veririk ki, çıxın bizim torpaqlarımızdan. Çıxın, 

öhdəlik götürün, danışıqlara qayıdın, danışıqların formatına qayıdın. Yoxsa, Ermənistanın baş naziri özünü 

nə hesab edir? Bizimlə bu tərzdə danışmaqmı olar? Biz indi onun yerini göstərdik. “Qarabağ 

Ermənistandır” deməklə Qarabağ Ermənistan heç vaxt olmayacaq. İndi görüm necə deyir “Qarabağ 

Ermənistandır”. Səsini belə çıxara bilmir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu fikirləri xalqa müraciətində 

səsləndirib. 

“İndi məcbur olub onların xarici işlər naziri Moskvaya danışıqlara gəlib. Gəlsin orada desin 

“Qarabağ Ermənistandır”. Əgər belə bir şey desə heç bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Mən də bunu 

demişəm. Heç kim də bizi məcbur edə bilməz. Deyirdi ki, biz kriminal “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın 

quldur başçısı ilə danışıqlar aparmalıyıq. Heç vaxt biz buna razı ola bilmərik və heç vaxt bu, olmayacaq. 

Ona görə, dünən və sırağagün siyasi müstəvidə baş vermiş hadisələr onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi 

nəhayət başından böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, o, ancaq bizim şərtlərlə oturub 

duracaq. Biz nə desək o da olacaq. Şans veririk ki, danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə torpağımızdan çıxsın”, 

- deyə dövlətimizin başçısı bildirib. 

Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb ki, onsuz da biz bu torpaqlara qayıdacağıq. Onsuz da biz ərazi 

bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bütün dünya bunu gördü, o cümlədən Ermənistan bunu gördü. Biz istəyirik 

ki, qan tökülməsin. Biz istəyirik ki, şəhidlər olmasın. Biz öz torpaqlarımızı istəyirik. Çıxın gedin bizim 

torpağımızdan, rədd olun bizim torpağımızdan. Gedin öz ölkənizdə yaşayın. Amma bizim torpağımızı biz 

geri alacağıq. Ona görə bu tarixi şansı onlar qaçırmamalıdır”. 
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Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Suqovuşan kəndinin videogörüntüsü 

 

[18:23] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi rəşadətli ordumuzun sarsıdıcı zərbələri nəticəsində 

geri çəkilən düşməndən azad edilən Suqovuşan yaşayış məntəqəsinin görüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 

Xatırladaq ki, Suqovuşan yaşayış məntəqəsi oktyabrın 3-dən düşməndən Ermənistan ordusundan 

azad olunub. 
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Prezident İlham Əliyev: Dünyada heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz 

 

[18:19] 09.10.2020  

 

Biz dəfələrlə bunu demişik. Öz xoşunuzla çıxın bizim torpaqlarımızdan. BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrini yerinə yetirin. Yoxsa, peşman olacaqsınız. Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan bu 

vəziyyətlə barışacaq? Barışmayacaq, dəfələrlə demişəm. Hesab edirdiniz ki, Azərbaycan xalqı bu 

təhqirlərlə barışacaq? Barışmayacaq, dəfələrlə demişəm. Amma bizim torpaqlarımızda oturub bizim 

müqəddəs torpağımızı zəhərləyib sonra da bizə qarşı iddia qaldırasan, görün, qudurğanlığın dərəcəsinə 

baxın. Biz onları yerinə oturtduq. Biz onlara onların yerini göstərdik. Biz onları elə qovuruq ki, onlar bu 

sprinti heç vaxt yaddan çıxarmayacaqlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu barədə xalqa müraciətində 

bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bu gün bütün cəbhə boyu döyüşlər gedir. Bütün istiqamətlər üzrə 

Azərbaycan mövqelərini möhkəmləndirir və biz işğalçını, təcavüzkarı sülhə məcbur edirik. Bu əməliyyatın 

əsas məqsədi də odur. Biz onlara göstərdik ki, döyüş meydanında da, beynəlxalq müstəvidə də, siyasi 

meydanlarda da biz qalib gəlirik. Onlar bizim gücümüzü gördülər. Bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər 

ki, dünyada heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Dünyada heç bir ölkə bizim iradəmizə 

təsir edə bilməz. Kimə istəyirsən yalvarırsan yalvar, kimin ayağının altına yıxılırsan yıxıl, kimin dabanlarını 

yalayırsan yala, heç kim bizə təsir edə bilməz. Biz haqq yolundayıq, biz qalib gəlirik, biz zəfər çalırıq və 

biz öz torpaqlarımızı geri alacağıq. Ərazi bötüvlüyümüzü bərpa edəcəyik”. 
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Prezident İlham Əliyev: Düşmən ölkənin xilasının yeganə yolu budur ki, torpaqlarımızdan 

çıxsınlar  

 

[18:15] 09.10.2020  

 

Bu gün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu gün Azərbaycan 

əsgərləri bizim işğal edilmiş torpaqlarda ermənilərin qazdıqları səngərlərdə keşik çəkir. Onlar bizim yox, 

biz onların səngərlərində, biz onların postlarında, biz onların tanklarında. İndi o qənimət kimi götürülmüş 

hərbi texnikadan biz istifadə edirik. Onların tankları onlara qarşı indi döyüş meydanında vuruşur. Budur 

Azərbaycan Ordusunun üstünlüyü. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu xalqa müraciətində bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bizim üstünlüyümüz bu gün açıq informasiya məkanında göstərilir. 

İnternetdə göstərilir. Necə dəqiq, sərrast atəşləri ilə düşmənin canlı texnikası məhv edilir. Düşmən 

panikadadır. Düşmən isterikaya qapılıb. Düşmən ölkənin rəhbərliyi tamamilə özünü itirmiş vəziyyətdədir. 

Müxtəlif ölkələrə, müxtəlif ölkələrin dövlət-hökumət başçılarına müntəzəm olaraq zəng edir, dəfələrlə, 

gündə bir neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir, yalvarır. Onların ayağının altına yıxılır. Özünü alçaldır 

ki, gəlin, bizi xilas edin. Onların xilasının yeganə yolu budur ki, torpaqlarımızdan çıxsınlar”. 
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Azərbaycan Prezidenti : Ordumuz həm maddi-texniki təchizat, həm də döyüş hazırlığı baxımından 

tam üstünlüyə yiyələnib 

 

[18:04] 09.10.2020  

 

Azərbaycan işğal altında olan torpaqları işğaldan azad edir. Demək olar ki, hər gün cəbhədən xoş 

xəbərlər gəlir. Hər gün bizim əsgər və zabitlərimiz döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Eyni 

zamanda, strateji yüksəklikləri götürərək daha əlverişli mövqelərə sahib olurlar. Beləliklə, əməliyyat planı 

tam icra edilir, əməliyyat planı müasir döyüş prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycan Ordusu həm maddi-texniki 

təchizat baxımından, eyni zamanda, döyüş hazırlığı baxımından bu gün döyüş meydanında tam üstünlüyə 

yiyələnib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa 

müraciətində bildirib. 

Bu gün aparılan döyüşlərdə düşmənin çoxsaylı hərbi texnikasının məhv edildiyini və qənimət 

götürüldüyünü bildirən dövlətimizin başçısı Ermənistanın itkiləri barədə məlumat verərək deyib ki, 

bütövlükdə sentyabrın 27-dən bu günə qədər Ermənistan Ordusuna çox böyük zərbə vuruldu - 16 komanda 

məntəqəsi, 196 tank, 38 BM-21, bir “Uraqan”, 10 özüyeriyən artilleriya qurğusu, - onlardan 8-ci “Akasiya”, 

ikisi “Qvozdika”, 36 piyadaların döyüş maşını, 24 artilleriya batareyası, 2 RM və ya hava hücumuna qarşı 

müdafiə vasitəsi, 2 “S-300” kompleksinin buraxıcı qurğusu, 25 OSA zenit-raket kompleksi, 2 “Kub” zenit-

raket kompleksi və sair hərbi texnika məhv edilib. Bundan başqa, 18 tank, 4 top, 22 piyadaların döyüş 

maşını, 12 minaatan, 27 “İqla” kompleksi və digər avtonəqliyyat vasitələri qənimət götürülüb. 

“Onu da bildirməliyəm ki, düşmənin əlində bir dənə də olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə 

məxsus olan hərbi texnika yoxdur”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 
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Düşmənin radioelektron mübarizə vasitələri məhv edilib 

 

[17:45] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin radioelektron 

mübarizə vasitələrinin bölmələrimiz tərəfindən məhv edilməsinin görüntülərini yayıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Baş prokuror Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərlə 

əlaqədar həmkarlarına müraciət edib 

 

[17:44] 09.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının mülki əhalisinə qarşı müxtəlif cinayətlər törətməsi və 

həmin cinayətlərdə xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdluların iştirak etməsinə dair Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən mühüm sübutlar əldə olunub. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, baş vermiş hadisələrlə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev tərəfindən həmkarlarına həm birbaşa, həm də 

diplomatik kanallarla rəsmi müraciət edilib. 

Bəyanatda bildirilir: “Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-dən etibarən təcavüzkar Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyi öz təxribatçı əməllərini davam etdirərək, Cenevrə Konvensiyaları və ümumilikdə 

beynəlxalq hüquqdan irəli gələn müvafiq öhdəliklərini kobud şəkildə pozmaqla dinc Azərbaycan əhalisinin 

sıx yaşadığı əraziləri, hətta döyüş bölgələrindən kənarda yerləşən Gəncə, ərazilərində strateji obyektlər 

yerləşən və keçən Mingəçevir (Su Elektrik Stansiyası) və Yevlax (Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri) 

şəhərlərini, Abşeron və Xızı rayonlarını ağır silahlardan atəşə tutmağa davam edir. Bu günədək 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 3-ü uşaq, 9-u qadın olmaqla 31 mülki şəxs həlak olub, 164 mülki 

vətəndaş ağır yaralanıb, ümumilikdə 1054 yaşayış evi, 142 mülki obyekt, 45 çoxmənzilli bina dağıdılıb. 

Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən erməni təcavüzünün qarşısını almaq və mülki 

əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət etməklə səmərəli 

əks-hücum və adekvat cavab tədbirləri həyata keçirilməkdədir. 

Azərbaycan Ordusunun təsirli cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri əhəmiyyətli 

sayda canlı qüvvə itkisi ilə üzləşdiyinə görə ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyinin çağırışı əsasında xarici 

ölkələrdə yaşayan erməni diasporu tərəfindən muzdluların Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinə 

qarşı döyüşmək məqsədilə Dağlıq Qarabağa göndərilməsi təşkil olunur. Bu hərəkətlər beynəlxalq hüquq 

normalarına zidd olmaqla, eyni zamanda, Azərbaycanın və xarici dövlətlərin qanunvericiliyə əsasən cinayət 

hesab olunur və beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulmasına şərait yaradan təhlükəli amildir. 

Bildirirəm ki, artıq iki faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən Cinayət 

Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmış, hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam 

etdirilməklə həmin şəxslərin vətəndaşı olduqları ölkələrin səlahiyyətli qurumlarına hüquqi yardım haqqında 

sorğular göndərilib. 

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən ölkəmizin işğal olunmuş 

ərazilərində qanunsuz iqtisadi və digər fəaliyyətlə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı kəsərli 

cinayət-hüquqi tədbirlərinin tətbiqi davam etdirilir. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu adından bir daha 

bəyan və xəbərdar edirəm ki, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi, silahlı qüvvələrinin, xaricdə fəaliyyət 

göstərən diaspora təşkilatlarının, habelə qondarma rejimin çağırışları əsasında Dağlıq Qarabağa gəlib 

döyüşlərdə iştirak edən muzdlulara, həmçinin Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində 

qanunsuz iqtisadi və digər fəaliyyətlə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər barəsində beynəlxalq hüquq 

normaları və Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyi çərçivəsində kəsərli 

tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. 

Bu cür qanunsuz əməllərin qarşısının alınması məqsədlə xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarını 

təsirli, preventiv və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsinə qətiyyətlə çağırıram”. 
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Azərbaycan Hakimlər Assosiasiyalarının İttifaqı Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasına bəyanat 

göndərib 

 

[17:26] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Hakimlər Assosiasiyalarının İttifaqı Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 

təxribatları və cəbhədə yaranmış hazırkı vəziyyətlə bağlı bəyanat qəbul edərək, sıralarında 100-ə yaxın 

təşkilatı birləşdirən Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının üzvlərinə göndərib. 

Hakimlər Assosiasiyalarının İttifaqından AZƏRTAC-a bildirilib ki, bəyanatda Ermənistanın işğal 

siyasəti nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış və tarixən Azərbaycan torpaqları olan 

Dağlıq Qarabağ və ona bitişik yeddi rayonun zəbt edildiyi, 1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərində 

azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş qırğın törədildiyi, mülki əhaliyə qarşı etnik təmizləmə 

aparılaraq bir milyondan çox soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyi qeyd olunub. 

Münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların 

Ermənistan rəhbərliyinin qeyri-konstruktiv yanaşması səbəbindən bu günədək uğursuz olduğu bəyan edilib, 

Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasını nəzərdə tutan BMT Təhlükəsizlik Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamə və 

qərarlarının açıq şəkildə yerinə yetirilmədiyi diqqətə çatdırılıb. 

Ermənistanın silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini, 

eləcə də yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutaraq təmas xətti boyunca ölkəmizə qarşı genişmiqyaslı 

hərbi təxribatlara başladığı, buna cavab olaraq Azərbaycan Ordusunun özünümüdafiə hüququna və 

beynəlxalq humanitar normalara əsaslanaraq, əks-hücum əməliyyatları həyata keçirdiyi qeyd edilib. 

Vurğulanıb ki, Ermənistan tərəfindən təmas xəttindən 50-250 kilometr uzaqlıqda yerləşən yaşayış 

məntəqələrimizin davamlı olaraq atəşə tutulması nəticəsində azərbaycanlı dinc mülki əhali arasında həlak 

olan və müxtəlif dərəcəli xəsarət alanlar var. Həmçinin əhalinin çoxsaylı mülki obyektlərinin, o cümlədən 

xüsusi mülkiyyəti, su anbarı və elektrik stansiyası, enerji boru kəmərlərinin (Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru 

kəməri və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri) atəşə tutulduğu, nəticədə çoxsaylı infrastruktur obyektlərinin 

dağıdıldığı qeyd olunub. Həmçinin Tərtər Rayon Məhkəməsinin inzibati binasına ciddi ziyan dəydiyi, 

hakiminin isə yaralandığı xüsusilə diqqətə çatdırılıb. 

Bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının və bütün məcburi köçkünlərin 

hüquqları təmin olunmaqla öz doğma torpaqlarına qayıtmalarının vacibliyi və bununla da bölgədə həqiqi 

və davamlı sülhə kollektiv şəkildə nail olmağın mümkünlüyü vurğulanıb. 

Sonda mövcud vəziyyətlə bağlı Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası üzvlərinin obyektiv və ədalətli 

mövqe nümayiş etdirərək insan hüquq və əsas azadlıqlarının qorunmasına yönələn çoxtərəfli səyləri 

dəstəkləyəcəklərinə əminlik ifadə edilib. 
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Paşinyan Prezident İlham Əliyevə təslim oldu: Ordumuzun uğurları diplomatiya meydanında da 

üstünlüyümüzü şərtləndirdi 

 

[17:28] 09.10.2020  

 

Artıq on üç gündür ki, Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatlarını uğurla davam etdirir. Cəbhə 

boyunca bütün istiqamətlərdə düşmənə ağır zərbələr vuran Azərbaycan əsgəri 30 ilə yaxındır işğal altında 

olan ərazilərimizin bir hissəsini azad edib. Uğurla davam edən hərbi əməliyyatlar Ermənistanı danışıqlar 

masasına qayıtmağa vadar edir. 

 

Ali Baş Komandan-ordu, xalq-Prezident birliyi qısa müddətdə 

uğurların qazanılmasında leytmotiv rolunu oynadı 

 

Beynəlxalq münasibətlər sistemində güc amili hər zaman ən çox müzakirə edilən faktorlardan hesab 

olunur. Öz xarici siyasətini liberal dəyərlər əsasında quran Azərbaycan hər an Ermənistanın növbəti təcavüz 

aktı ilə qarşılaşmaq təhlükəsini nəzərə alaraq hərbi potensialını daim gücləndirməyi əsas prioritet kimi 

qarşıya qoyub. Ötən günlər göstərdi ki, müasir hərbi texnika ilə tam təchiz olunmuş peşəkar ordumuzun 

müharibənin ilk günlərindən üstünlüyə tam sahib oldu və otuz ilə yaxın müddətdə torpaqlarımızda 

möhkəmlənmiş düşməni addım-addım geri çəkilməyə məcbur etdi. Əlbəttə ki, dövlətimizin başçısının 

qətiyyətli iradəsi sayəsində formalaşan Ali Baş Komandan-ordu, xalq-Prezident birliyi qısa müddət ərzində 

bu uğurların qazanılmasında əsas leytmotiv rolunu oynadı. 

Ordumuz ötən 10 gündən artıq müddətdə həm də düşmənə sübut etdi ki, bu gün həm iqtisadi, həm 

siyasi cəhətdən böyük nailiyyətlərə imza atan Azərbaycan döyüş meydanında da hər an düşməni 

darmadağın etməyə qadirdir. Bu səbəbdəndir ki, döyüşlərin ilk günündən etibarən Ermənistan baş naziri 

ard-arda müxtəlif ölkələrin dövlət başçılarına bir neçə dəfə zəng etdi və yardım istədi. Paşinyan, Ermənistan 

ordusu ilk gündən başa düşdü ki, bu döyüşlərdə uğur qazanmaq mümkünsüz olacaq. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti bu müddətdə münaqişə ilə bağlı hər hansı dövlət başçısı 

ilə danışıqlar aparmaq təşəbbüsü irəli sürmədi. Əksinə müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçıları 

Azərbaycan Prezidentinə zəng vuraraq hadisələrin gedişi ilə maraqlandılar. 

Lakin Paşinyanın bütün cəhdləri iflasa uğradı və əvvəllər “Qarabağ Ermənistandır” deyərək 

danışıqlar prosesini pozan Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Prezidentinin irəli sürdüyü şərtlər 

çərçivəsində danışıqlar masasına oturmağa hazır olduğunu bildirdi. 

 

Azərbaycanın milli maraqları Prezident İlham Əliyev üçün ən ali dəyərdir 

 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, xalqımızın milli maraqlarının təminatçısı olan dövlətimizin 

başçısı İlham Əliyev hər zaman bəyan edir ki, Azərbaycanın xarici siyasəti məhz milli maraqlar üzərində 

qurulub. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, xarici siyasət də həmin istiqamətdə qurulur. Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələdə də dövlətimizin başçısının mövqeyi, iradəsi hər kəsə bəllidir. 

Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, münaqişə birmənalı olaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində 

həllini tapmalı, düşmən işğal etdiyi bütün torpaqlardan çıxarılmalıdır. Bu mövqe tam şəkildə xalqın 

maraqlarını ifadə edir. 

Ötən on üç gün davam edən müharibə bir daha Azərbaycan Prezidentinin bu mövqeyini bir daha 

nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev böyük güclər və Ermənistanın havadarları tərəfindən olan 

təzyiqlərə mərd-mərdanə sinə gərərək xalqımızın maraqlarının təmin olunmasının zəruriliyini bütün 

dünyaya çatdırdı. Bu, həm də Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin, onun beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun 

nümayişi hesab olunmalıdır. 

Hərbi əməliyyat dövründə Ermənistan rəhbərliyinin danışıqlarda Azərbaycana şərt qoymaq, 

danışıqlar prosesinin formatını dəyişmək kimi bütün iddiaları da darmadağın edildi. Paşinyan başa düşdü 

ki, müxtəlif yollarla status-kvonu qoruyub saxlamaq artıq mümkünsüzdür və Azərbaycan xalqı ən qısa 

müddətdə öz tarixi torpaqlarına qayıtmaq üçün var gücü ilə mübarizə aparmaq gücündədir. Bütün bunların 

fonunda Ermənistanın Azərbaycanın tələb etdiyi şərtlər əsasında danışıqlar prosesinə getməkdən başqa yolu 

yoxdur və Paşinyan bu gün özü Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlər əsasında danışıqları bərpa etmək üçün 

yalvarır. 
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Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistandan Mingəçevir istiqamətində atılan raket havada vurulub 

 

[16:38] 09.10.2020  

 

Ermənistan ərazisindən Mingəçevir şəhəri istiqamətində atılan ballistik hədəf Azərbaycanın hava 

hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən aşkarlanaraq 20 kilometrdən artıq hündürlükdə məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Professor Yoko Hirose: Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır 

 

[16:17] 09.10.2020  

 

Ermənistan artıq uzun illərdir ki, işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın Yaponiyadakı xüsusi müxbirinə müsahibəsində Tokioda yerləşən Keyo 

Universitetinin professoru xanım Yoko Hirose deyib. 

Artıq uzun illərdir ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusunda elmi 

araşdırmalar aparan və bununla bağlı çoxsaylı məqalələrin müəllifi olan yapon professor işğal zonasında 

baş verən qanlı döyüşlərin onda dərin kədər hissi doğurduğunu bildirib. Qeyd edib ki, Ermənistan ordusu 

işğal altında saxladığı torpaqlardan tezliklə çıxmalı və regionun yerli əhalisi olan azərbaycanlılar qısa 

zaman ərzində öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan ordusu tərəfindən işğalının heç bir beynəlxalq hüquqa uyğun 

olmadığını, tamamilə anormal bir hal olduğunu vurğulayan Y.Hirose bununla əlaqədar BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının ötən əsrin 90-cı illərində qəbul etdiyi qətnamələri də xatırladıb. Qeyd edib ki, həmin sənədlərdə 

bu ərazilərin Azərbaycana məxsus olduğu və erməni ordusunun qeyd-şərtsiz həmin əraziləri tərk etməsi 

barədə tələb öz əksini tapıb. Lakin çox təəssüf ki, bu sənədlərin qəbulundan 25 ildən çox vaxt ötsə də, 

Ermənistan həmin qətnamələrin tələblərini yerinə yetirməyib. Ən təəccüblüsü isə odur ki, beynəlxalq 

ictimaiyyət bu günədək Ermənistan tərəfini həmin qətnamələri icra etmədiyinə görə qınamayıb. 

Yaponiyanın da bəzi ərazilərinin qonşu ölkələr tərəfindən zəbt olunduğunu xatırladan yapon 

professor məhz buna görə də Azərbaycan xalqının məsələ ilə bağlı hisslərini başa düşdüyünü vurğulayıb. 

Azərbaycanın Avrasiya ölkələrinin neft və qaz ehtiyacının ödənilməsində mühüm rolunu xatırladan 

Y.Hirose bildirib ki, Ermənistanın bu boru kəmərlərini vurmağa çalışması həmin ölkələrin enerji 

təminatında böyük problemlərə yol aça bilər. 

Yaponiyalı professor Ermənistan ordusunun Azərbaycan şəhərlərinə, mülki əhaliyə raket və ağır 

artilleriyadan atəş açmasına da münasibət bildirib. Qeyd edib ki, bu, beynəlxalq humanitar hüququn, 

Cenevrə Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır. Bu, olduqca ciddi məsələdir və Ermənistan belə 

hücumlarını təcili şəkildə dayandırmalıdır. 

Y.Hirose, həmçinin Azərbaycan Ordusunun uğurla davam edən hərbi əməliyyatları nəticəsində 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin tezliklə həmin əraziləri tərk edəcəyinə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

təmin olunacağına əminliyini də bildirib. 

 

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 
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Ermənistan ordusunun “Qrad” sistemləri məhv edilib 

 

[16:14] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu bölmələrinin keçirdiyi döyüş əməliyyatları nəticəsində düşmənin xeyli sayda 

“Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla “Qrad” sistemlərinin məhv olunması 

görüntülərini təqdim edir. 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın haqq işini dünyaya çatdırmaqda önəmli rol oynayan Türkiyə 

mətbuatına təşəkkür edirəm 

 

[16:12] 09.10.2020  

 

Azərbaycanın haqq işini dünyaya çatdırmaqda önəmli və səmərəli rol oynayan Türkiyə mətbuatına 

təşəkkür edirəm. Türkiyəli jurnalistlər Dağlıq Qarabağda cəbhədən və döyüş meydanından xəbərləri 

operativ surətdə dünyaya çatdırırlar. Təəssüf ki, bu xəbərləri hələ də qulaqardına vuranlar var. Azərbaycan 

tolerant ölkədir. Biz bütün dinlərin nümayəndələrinə hörmətlə yanaşırıq. Lakin erməni mətbuatı bu 

mövzuda yalan xəbərlər yayır. Ermənilər, həmçinin dünya xristianlarının dini hisslərindən də istifadə 

edirlər. Halbuki ermənilər Azərbaycanın məscidlərini dağıdıblar, hətta dini ibadət yerlərində heyvan 

saxlayırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyənin “Haber 

Global” televiziyasına müsahibəsində deyib. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, bizim erməni xalqı ilə işimiz 

yoxdur. Biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi Azərbaycanın 

tərkibində yaşamaq istəyirlərsə, biz hər cür dəstəyi verməyə hazırıq. 

İşğaldan azad olunmuş Cəbrayıl şəhərinin fotolarını gördük. Burada bütün evlər, infrastruktur 

dağıdılıb. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəndən sonra bütün şəhər və kəndlərimizi tez bir zamanda 

bərpa edəcəyik. 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan tərəfindən döyüşlərdə iştirak etmiş Fransa və Gürcüstan 

vətəndaşları barədə cinayət işi başlanıb 

 

[15:58] 09.10.2020  

 

Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi, eləcə 

də ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin 

hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həyata keçirilən tədbirlərin 

davamı kimi, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda Fransa Respublikasının vətəndaşı Artur 

Oqanisyan və Gürcüstan vətəndaşı Vaaqn Çaxalyanın Azərbaycan Respublikasının ərazisində törətdikləri 

cinayət əməllərinə dair yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılmış çoxsaylı məlumatlar 

əsasında araşdırma aparılıb. 

Araşdırmalarla xarici ölkə vətəndaşları Artur Oqanisyan və Vaaqn Çaxalyanın Ermənistanda və 

Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində olan şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib cinayətkar 

birlik tərkibində birləşərək “Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” Qanunun və Miqrasiya 

Məcəlləsinin tələblərinə zidd olaraq Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət 

sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və dövlət sərhədinin nəzarət-buraxılış məntəqələrindən 

kənarda, yəni, Ermənistan ərazisindən qanunsuz keçərək Xankəndi şəhəri və işğal altında olan digər yaşayış 

məntəqələrinə gəlmələrinə, “Dağlıq Qarabağ respublikası” adı altında fəaliyyət göstərən qanunsuz rejimin 

dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının dinc vətəndaşlarına və antiterror əməliyyatlarını 

həyata keçirən silahlı qüvvələrinə qarşı, eləcə də Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğal edilməsinə 

yönələn təcavüzkar müharibədə Ermənistan Respublikasının siyasi-hərbi rejimi tərəfindən hərbi 

münaqişədə muzdlu kimi istifadə edilmələrinə əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilib. Həmçinin araşdırmalarla 

həmin şəxslərin qanunsuz olaraq əldə etdikləri odlu silahlardan, döyüş sursatlarından və komplekt 

hissələrindən istifadə etməklə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində 

iştirak etmələrinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən olunub. 

Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 29, 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat 

tərəfindən qəsdən adam öldürməyə cəhd), 29, 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla 

qəsdən adam öldürməyə cəhd), 29, 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən 

adam öldürməyə cəhd), 279.3-cü (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri yaratma) və 

digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. 

Baş Prokurorluq tərəfindən həmin şəxslərin vətəndaşı olduqları ölkələrin səlahiyyətli qurumlarına 

hüquqi yardım haqqında sorğular göndərilib. 

Hazırda iş üzrə intensiv istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[15:53] 09.10.2020  

 

Oktyabrın 9-da Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevə telefonla zəng edib.  

Dövlət başçıları Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti 

müzakirə ediblər. 
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Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi “La Tribune de Genève” qəzetinə müsahibə 

verib 

 

[15:45] 09.10.2020  

 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Elçin Əmirbəyov İsveçrədə çıxan məşhur “La 

Tribune de Genève” qəzetinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Elçin Əmirbəyov 

Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin hər gün Ermənistan ərazisindən raket atəşinə tutulmasını “müharibə 

cinayətləri” və “beynəlxalq hüququn hiddətləndirici şəkildə pozulması” kimi səciyyələndirərək, beynəlxalq 

birliyi Ermənistanın bu hərəkətlərini pisləməyə çağırır. O, Azərbaycanın heç bir təqsiri olmayan mülki 

vətəndaşlarının bundan sonra da həlak olmasının qarşısını almaq üçün konkret tədbirlər görməyə çağırıb. 

E.Əmirbəyovun sözlərinə görə, döyüş meydanında çıxılmaz vəziyyətə düşdüyünü anlayan 

Ermənistan Azərbaycanı Ermənistan ərazisinə cavab zərbələri endirməyə təhrik etməyə çalışır ki, üçüncü 

ölkələrin, xüsusən Rusiyanın bu münaqişəyə Ermənistanın tərəfində qoşulması üçün “tutarlı əsas” olsun. 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi müsahibədə qeyd edir ki, bu günə qədər 

Azərbaycan ordusu 20-yə yaxın kəndi və bir şəhəri erməni işğalından azad edib. 

E.Əmirbəyov Türkiyənin bu münaqişədə Azərbaycanın tərəfində iştirakı barədə sualın cavabında 

qəti şəkildə bildirib ki, Yerevanın yaydığı yalan məlumatlara rəğmən, Türkiyə döyüş əməliyyatlarına əsla 

qoşulmayıb. 

Müsahibədə vurğulanır ki, Ermənistan öz qonşusunu “erməni əhaliyə qarşı soyqırımı” törətməkdə 

təqsirləndirir. Bakı isə bunu təkzib edir və xatırladır ki, 1980-ci illərin axırlarında 200 min azərbaycanlı 

Ermənistandan qaçmağa məcbur olub. Azərbaycan tərəfi Ermənistanı öz ölkəsində və işğal edilmiş 

ərazilərdə “etnik təmizləmə” aparmağa görə qınayır. 

Yüksək vəzifəli Azərbaycan diplomatı hərbi əməliyyatların dayandırılması və danışıqların bərpa 

olunması perspektivlərindən söhbət açaraq bildirib ki, heç nə, o cümlədən “Bakının istəmədiyi halda” 

münaqişənin regional miqyas alması istisna olunmur. Bakı Minsk qrupunun həmsədrləri olan ABŞ-ı, 

Rusiyanı və Fransanı da təqsirləndirir ki, onlar 30 il ərzində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirir, lakin bu 

müddətdə Ermənistanın çoxsaylı provokasiyalarına göz yumub, gözləmə mövqeyi tutub və beləliklə 

təcavüzkarın cəzasız qalmasına şərait yaradıblar. 

E.Əmirbəyov deyib: “Atəşkəs yaxşı niyyətdir, lakin o, möhkəm sülhün bərqərar olması üçün kifayət 

deyil, atəşkəs konkret nəticələr əldə edilməsinə, daha dəqiq desək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 

qətnamələrində tələb edildiyi kimi, erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən 

tamamilə çıxarılmasına yönəlmiş substantiv danışıqlarla müşayiət olunmalıdır. 

Bakı sülh prosesinin bərpa olunmasına hazırdır və biz bəzi görüşlərə ev sahibliyi etmək təkliflərinə 

görə İsveçrə tərəfə minnətdarıq, lakin əvvəlcə bilməliyik ki, bu danışıqlardan nə gözləyirik, dəqiq gündəlik 

nədən ibarətdir və bizi hansı nəticələr gözləyir”. 
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Qazaxıstanlı politoloq: Belə məqamlarda qazax xalqı Azərbaycan xalqına tam mənəvi dəstək 

göstərir 

 

[15:34] 09.10.2020  

 

Bir qazax, türk olaraq bu münaqişənin Azərbaycan xalqının xeyrinə sülh yolu ilə başa çatmasının 

tərəfdarıyam. Məhz onlara görə çox narahatam, azərbaycanlılar qazax xalqı üçün qardaşdırlar. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Qazaxıstanın Avrasiya İnteqrasiya İnstitutunun eksperti, 

politoloq Samat Nurtaza söyləyib. O deyib: “Biz qədim və orta əsrlərdən vahid xalq olmuşuq. Belə 

məqamlarda qazax xalqı qəlbən Azərbaycan xalqına tam mənəvi dəstək göstərir”. 

Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli həllinin vacibliyini bildirən politoloq bu 

bölgədəki yaşayış məntəqələrinin, kənd və dağların adlarının qədim türk adları olduğunu vurğulayıb. O 

bildirib: “Düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hüquqi müstəvidə öz müsbət həllini tapacaq və 

Qafqazda bütün millətlər üçün sülh bərqərar olacaq. 

 

İlahə Əhmədova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Nur-Sultan 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin atıb getdiyi hərbi texnika ordumuzun hərbi texnikaları 

kimi rənglənir  

 

[15:32] 09.10.2020  

 

Düşmənin döyüş əməliyyatları zamanı atıb getdiyi hərbi texnika Azərbaycan Ordusunun hərbi 

texnikasının rəngində rənglənir. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin zirehli texnikaların 

videogörüntülərini təqdim edir. 
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Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ağ bayraq qaldırır 

 

[15:22] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əzmli və qətiyyətli siyasi xadim və dövlət başçısı olduğunu bir 

daha sübut etdi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən ağ bayraq qaldırılır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycana qarşı iddia və hikkələrlə danışan Paşinyan artıq 

kapitulyasiya olmaq astanasındadır. Ermənistan rəhbərliyinin danışıqlarda Azərbaycana şərt qoymaq, 

danışıqlar prosesinin formatını dəyişmək kimi bütün iddiaları darmadağın edildi. Ermənistan Azərbaycanın 

tələb etdiyi şərtlər əsasında danışıqlar prosesinə getmək üçün bu gün özü yalvarır. 

Döyüş meydanında Azərbaycan əsgərlərinin əldə etdiyi uğurlar diplomatiya meydanında da uğurlara 

çevrilir və danışıqların şərtlərini Azərbaycan tərəfi müəyyən edir. Prezident İlham Əliyev işğala əsaslanan 

status-kvonu özü dəyişdirdi. Ermənistanın havadarları olan dövlətlər və böyük güclər tərəfindən təzyiqlərə 

baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev öz prinsipiallığını və qəti əzmini bir daha nümayiş etdirdi. 

Dövlətimizin başçısı böyük güclər və Ermənistanın havadarları tərəfindən olan təzyiqlərə mərd-mərdanə 

sinə gərir. Azərbaycanın milli maraqları Prezident İlham Əliyev üçün ən ali dəyərdir. 

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 10 günlük müddət ərzində 

Ermənistanın 30 il ərzində havadarlarının dəstəyi ilə qurduğu ordusunu darmadağın etdi. Ermənistana 

bundan sonra onilliklər lazım olacaq ki, özünə ordu qursun. Ermənistanın dövlət olaraq iqtisadi əsasları 

əhəmiyyətli dərəcədə sarsıdıldı. 

Baza prinsipləri, Helsinki Yekun Aktı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında yenidən 

davam edəcək danışıqlar prosesində Prezident İlham Əliyevin tələb etdiyi kimi, Ermənistan qoşunlarının 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını nəzərdə tutan vaxt qrafiki hazırlanmalıdır. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən Mingəçevir şəhərinin və Ağcabədi rayonunun ərazilərini intensiv atəşə 

tutur 

 

[14:31] 09.10.2020  

 

Hazırda düşmən Mingəçevir şəhərinin və Ağcabədi rayonunun ərazilərini intensiv atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli və sarsıdıcı zərbələri nəticəsində geri 

çəkilən və bölmələrimizlə qarşılaşmağa cürət etməyən düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzünə dini don 

geyindirilməsi qəbuledilməzdir 

 

[13:42] 09.10.2020  

 

Ermənistan tərəfindən guya Azərbaycanın tarixi şəhəri olan Şuşada kilsəyə raketlə zərbə endirilməsi 

barədə xəbərlər yayılıb. Biz, bu xüsusda dünya xristianlarının həssas hisslərinə böyük hörmətlə yanaşırıq. 

Amma təəssüflə qeyd etməliyik ki, Ermənistan tərəfindən bu mövzuda manipulyasiya və dezinformasiya 

aparılır. Ermənistan tərəfindən kilsənin raketlə vurulması ilə əlaqədar təqdim olunan materiallar 

ziddiyyətlidir və aydın şəkildə yalanlar ortaya çıxır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib: “Birincisi, Azərbaycan Ordusu tərəfindən kilsə və digər mülki təyinatlı 

obyektlər hədəfə alınmır. Həmin dövrdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən o istiqamətdə hər hansı 

atəş həyata keçirilməyib. 

İkincisi, əgər raket zərbəsi olsaydı, kilsənin içərisindəki ikonalara ciddi zərər dəyərdi. Amma 

şəkillərdən görünür ki, ikonalara zərər yetirilməyib. 

Üçüncüsü, Ermənistan ilk dəfə bu zərbənin guya F-16 təyyarəsindən endirildiyini, aviabomba 

olduğunu, sonra isə raket zərbəsi olduğunu iddia etməyə başladı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

inventarında F-16 təyyarəsi yoxdur. 

Göründüyü kimi, Ermənistan tərəfi hər dəfə yalanlar ifşa olunanda yeni uydurmalara əl atmağa 

başlayır. 

Bu hal Ermənistanın növbəti təxribatı, Azərbaycana qarşı informasiya hücumu cəhdidir. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzünə dini don geyindirilməsi qəbuledilməzdir. 

Bununla Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycan xalqına məxsus maddi-

mədəni irsi məhv etmək, məscidləri və dini abidələri dağıtmaq siyasətini ört-basdır etmək istəyir. Bu 

günlərdə Ermənistan tərəfindən Beyləqan şəhərində məscidə, Gəncə şəhərində İmamzadə kompleksinə 

raket atılıb. 

Azərbaycan Respublikası dünyanın bir çox yerlərində, o cümlədən Vatikanda xristian dini 

abidələrinin bərpası layihələrini həyata keçirib. 

Bütün dünya xristianlarına bir daha öz hörmət və rəğbətimizi ifadə edirik. 

Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra həmin ərazilərdəki bütün mədəni və dini abidələr 

təyinatına uyğun olaraq bərpa olunacaq”. 
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XİN: Ermənistan XİN-in Azərbaycan Ordusunun Şuşadakı dini ibadət yerlərini hədəfə almasına 

dair açıqlaması növbəti saxta ittiham və təxribatdır 

 

[13:38] 09.10.2020  

 

Ölkəmizin işğal olunmuş Şuşa şəhərindəki dini ibadət yerlərinin və mədəniyyət abidələrinin 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən hədəfə alınmasına dair Ermənistan XİN-in açıqlaması 

Ermənistanın Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, mülki infrastrukturunu və 

mədəniyyət abidələrini qəsdən atəşə tutması faktlarından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq 

məqsədilə yaydığı növbəti saxta ittiham və təxribatıdır. 

Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin Şuşa şəhərindəki dini ibadət 

yerlərinin və mədəniyyət abidələrinin hədəfə alınması ilə bağlı Ermənistan XİN-in açıqlamasına dair 

şərhində yer alıb. 

Şərhdə, həmçinin deyilir: “Otuz ilə yaxındır ki, Ermənistan Azərbaycan irsinin bütün əlamətlərini 

aradan qaldırmaq məqsədilə ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərindəki tarixi və mədəni abidələrimizin qəsdən 

məhv edilməsi siyasətini həyata keçirir. Bu günlərdə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, eləcə də ölkəmizin 

tarixi və mədəni irsinin mərkəzi olan Gəncəyə raket zərbələri endirməklə Ermənistan uzun müddətdir 

həyata keçirilən vandalizm siyasətini bir daha açıq şəkildə nümayiş etdirdi. 

Mədəni müxtəlifliyin aydın və açıq şəkildə hiss edildiyi ölkələr sırasında olan Azərbaycan dini 

baxımdan dünyanın ən tolerant ölkələrindən biridir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mədəni 

soyqırımı həyata keçirən, oradakı məscidləri dağıdan və təhqir edən Ermənistandan fərqli olaraq, 

Azərbaycan tolerantlıq ənənələrinin qorunmasına böyük əhəmiyyət verir. Bakının mərkəzində tam təmir 

edilmiş və dövlətin himayəsində olan erməni Müqəddəs Qriqori Kilsəsi bu siyasətin parlaq nümunəsidir. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi komandanlığının rəsmən elan etdiyi kimi, Azərbaycan 

Ordusunun hədəfləri düşmənin hərbi infrastrukturları, atəş mövqeləri və hərbi hissələridir. Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri ölkəmizin suveren ərazilərində əks-hücum tədbirlərini beynəlxalq humanitar hüquqa və 

Cenevrə Konvensiyasına uyğun olaraq həyata keçirirlər. 

Bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycanın mülki əhali və obyektlərinə qarşı heç bir fərq qoymadan və 

qeyri-mütənasib hücumlar beynəlxalq humanitar hüquq normalarına əsasən müharibə cinayətləri sayılır, bu 

əməllərə görə Ermənistan məsuliyyət daşıyır, eyni zamanda, bu əməllər onları törədən cinayətkarların fərdi 

cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün əsasdır. 

Şübhəsiz, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələri işğaldan azad olunan kimi burada 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində dağıdılmış Azərbaycanın bütün tarixi, mədəni və dini abidələri bərpa 

olunacaqdır”. 
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Ötən gün törədilmiş 20 cinayətin üstü respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən “isti izlər”lə 

açılıb 

 

[13:37] 09.10.2020  

 

Ötən gün ərzində törədilmiş 20 cinayətin üstü respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən “isti 

izlər”lə açılıb. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əvvəlki dövrlərdən bağlı 

qalmış üç cinayətin açılması təmin olunub. 

Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 17 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarılan 12 nəfər 

saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 

Respublikanın avtomobil yollarında baş vermiş iki ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində üç nəfər 

ölüb, bir nəfər xəsarət alıb. 

Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 

narkotiklərlə əlaqəli 12, qanunsuz saxlanılan silah-sursatla bağlı 2 fakt müəyyənləşdirilib. 

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 30 nəfər saxlanılıb. 
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı terrorçulardan istifadə etməsinə dair daha bir sübut 

 

[13:35] 09.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində döyüşlərdə Suriyadan olan terrorçuları 

ölkəmizə qarşı istifadə etməsi ilə bağlı daha bir fakt ortaya çıxıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Suriyada Əsəd tərəfində döyüşən tanınmış Hizbullah terrorçularından biri 

indi Qarabağda Azərbaycana qarşı döyüşür. Bununla bağlı fotonu təqdim edirik. 
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ANAMA-nın əməkdaşı Ermənistan ordusunun mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində ağır xəsarət 

alıb 

 

[13:32] 09.10.2020  

 

Oktyabrın 9-da səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhalini növbəti dəfə hədəfə 

alması nəticəsində Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyinin (ANAMA) Füzuli regional idarəsinin əməkdaşı 1982-ci il təvəllüdlü Əsədov Samir Hidayət 

oğlu ağır yaralanıb. O, əməliyyat olunmaq üçün təcili xəstəxanaya çatdırılıb. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, onun 3 qəlpə yarası aldığı aşkarlanıb. Vəziyyəti ağır olan 

H.Əsədovun üzərində aparılan cərrahiyyə əməliyyatı davam edir. 

Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri mülki əhalini və obyektləri atəşə 

tutmaqla yanaşı, əhalinin təhlükəsizliyini təmin edən humanitar minatəmizləmə ilə məşğul olan Agentliyin 

işçi heyətini də hədəfə alır. 

Qeyd etmək istəyirik ki, hazırda cəbhəboyu mülki ərazilərdə infrastrukturun, mülki obyektlərin və 

yerli əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Agentliyin işçi heyəti 24 saat ərzində fasiləsiz iş 

rejimində fəaliyyət göstərir. 

Həmin ərazilərdə yerləşən şəhər, rayon və onlara daxil olan kəndlərdə Agentlikdə təşkil edilmiş 

qruplar yerlərdə təhlükəsiz hərəkət qaydaları, mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə və xəbərdarlıq 

istiqamətində sakinlər arasında təbliğat işi aparırlar. 
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Ermənistanda əsgər valideynlərinin etirazı: Paşinyan gəldiyi kimi gedəcəyindən qorxur 

 

[13:28] 09.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən başlayaraq əks-hücum əməliyyatını uğurla icra edən Azərbaycan Ordusu düşmənə 

sarsıdıcı zərbələr vurmaqda davam edir, 30 ilə yaxındır işğal altında olan torpaqlarımızın bir hissəsində 

artıq üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videogörüntülərdən də 

düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsinin və hərbi texnikasının darmadağın edildiyini müşahidə etmək olar. 

Azərbaycan Ordusu ilə döyüşlərdə uğursuzluqlar, verilən itkilər düşməni sarsıdır və geri çəkilməyə 

məcbur edir. Ermənistan rəhbərliyi də bu məğlubiyyətin acı nəticələrini görür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistanda sosial şəbəkələrdə də artıq kütləvi şəkildə müharibəyə zorla 

aparılanların, ölənlərin, itkin düşənlərin şəkilləri paylaşılır. İtkin düşən döyüşçülərin valideynləri, 

qohumları, yaxınları məlumatsız olduqlarını bildirir, onların tapılması üçün kömək istəyirlər. Bu cür kütləvi 

etirazların gündən-günə çoxaldığını görən Ermənistan rəhbərliyi isə uzun müddət itkiləri gizlədə 

bilməyəcəklərini artıq başa düşür. 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artsrun Ovannisyan sosial şəbəkələrdə hərbçilərin 

taleyi ilə bağlı paylaşımların çox olduğunu etiraf edərək deyir: “Bəzi vətəndaşlar bu günlərdə oğullarının 

fotolarını sosial mediada dərc edərək onların tapılmasına kömək istəyir. Münaqişə bölgəsində şiddətli 

döyüşlər davam edir. Bu da öz növbəsində, həlak olanların cəsədlərinin tapılmasını çətinləşdirir. Bu savaş 

tamamilə fərqlidir, ilk müharibədən və 2016-cı ilin Aprel döyüşlərindən fərqli olaraq bir kabusdur. Üzr 

istəyirik və buna anlayışla yanaşmağınızı xahiş edirik”. Bu açıqlamadan da görünür ki, düşmən ölkə hərbi 

texnika ilə yanaşı, canlı qüvvə sarıdan da kifayət qədər itkilər verirlər. 

Əlbəttə, Paşinyan hökuməti də yaxşı başa düşür ki, müharibədəki məğlubiyyət, itkilərin çox olması 

onun hakimiyyətdəki ömrünü daha da qısaldacaq və sosial şəbəkələr üzərindən başlayan bu etirazlar bir 

qədər sonra meydanlarda davam edəcək. Görünən odur ki, Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi kimi də gedəcək. 

Azərbaycan dəfələrlə ən yüksək səviyyədə bəyan edib ki, erməni əsgərlər ölmək istəmirlərsə 

Azərbaycan torpaqlarından çəkilsinlər, bizim ərazilərimizdə hərbi qulluqdan imtina etsinlər. Əgər 

Ermənistan hakimiyyəti doğrudan da əsgərlərinin ölməsini istəmirsə, işğal etdiyi ərazilərimizi dərhal 

boşaltmalıdır. Çünki Azərbaycan xalqı, əsgəri öz torpaqlarında vuruşur, öz ərazi bütövlüyü uğrunda 

müharibə aparır və onun yolu haqq yoludur. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan İsrailin silah satmasını haqsız olaraq tənqid edir 

 

[13:05] 09.10.2020  

 

“Ermənistan Azərbaycan ilə İsrail arasında sıx münasibətləri bilərəkdən və qərəzli şəkildə 

“zəiflətmək və korlamaq” üçün İsrail ilə Azərbaycan arasında müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində 

tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı həddən artıq şişirdir”. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu fikri İsraildə çıxan ən nüfuzlu ingilisdilli nəşr olan “The 

Jerusalem Post” qəzetinə müsahibəsində söyləyib. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan İsraildən Azərbaycana silahlar, o cümlədən Azərbaycan 

hərbçiləri tərəfindən Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərdə istifadə edilən pilotsuz uçuş aparatları satılmasına 

etiraz əlaməti olaraq ötən həftə özünün İsraildəki səfiri Armen Smbatyanı məsləhətləşmələr üçün geri 

çağırıb. 

Erməni diplomatı Smbatyan bu həftə “The Jerusalem Post” nəşrinə müsahibəsində bildirib ki, onun 

fikrincə, İsrail tezliklə bu cür satışları dayandıracaq, lakin bu günə qədər belə addım atılacağı barədə heç 

bir göstəriş yoxdur. 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev öz müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanın 

müdafiə portfeli “kifayət qədər geniş və çox müxtəlifdir”. 

Hikmət Hacıyev ritorik sual verir: “Mənim ölkəm döyüş meydanında Türkiyədən alınmış pilotsuz 

uçuş aparatlarından istifadə edib, onun hərbi texnikasının çox hissəsi isə Rusiyadan daxil olur. Bəs nəyə 

görə onlar (Ermənistan) bu müharibədə təkcə İsraili fərqləndirirlər?” 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisinin fikrincə, İsrail Azərbaycanın çox mühüm strateji tərəfdaşıdır 

və onun ölkəsi bu əməkdaşlığı yaxın illər və aylar ərzində daha da dərinləşdirmək və möhkəmlətmək istəyir. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Biz həqiqətən hesab edirik ki, Ermənistanın İsrail ilə Azərbaycanın 

münasibətlərinə necəsə təsir etmək üçün bütün cəhdləri tamamilə uğursuz olacaq”. 

Hikmət Hacıyev İsraildə çıxan ən nüfuzlu ingilisdilli nəşr olan “The Jerusalem Post” qəzetinə 

müsahibəsində vurğulayıb: “İsrail ilə Azərbaycan arasında münasibətlər təkcə bugünkü məsələ deyil, bu, 

yəhudi xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında minillik tərəfdaşlıq və dostluq məsələsidir. Bu münasibətlərin 

dərin kökləri iki ölkə arasında əməkdaşlığın bütün sahələrində müasir əlaqələrin təməl daşına çevrilib”. 

İsrail qəzeti yazır ki, beynəlxalq hüquqa görə Dağlıq Qarabağ regionu müstəqil Azərbaycanın tərkib 

hissəsidir, lakin 1991-1994-cü illər müharibəsi nəticəsində bu region zorla işğal edilib, müharibədə 30 minə 

yaxın insan həlak olub. Hazırda regionda etnik ermənilər məskunlaşıb. 

“The Jerusalem Post” qəzeti yazır: “2020-ci il sentyabrın 27-də iki ölkə arasında döyüş 

əməliyyatlarının yenidən başlanması ilə əlaqədar, Azərbaycanın yaxın müttəfiqi olan Türkiyənin və 

Ermənistanla müdafiə müqaviləsi olan Rusiyanın həmin münaqişəyə cəlb edilməsi və onun regional 

münaqişəyə çevrilməsi qorxusu var. Toqquşmalar nəticəsində Azərbaycandan Avropaya təbii qaz və neft 

nəql edilən strateji boru kəmərlərinin təhlükəsizliyi barədə narahatlıq da artıb. Qeyd etmək lazımdır ki, 

İsrail dövləti istehlak etdiyi neftin 40 faizini Azərbaycandan alır”. 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Ermənistanı bu münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək cəhdində 

ittiham edir. 

“Azərbaycan sadəcə öz torpaqlarının işğalına son qoymağa çalışır. Biz hər hansı üçüncü tərəfin 

müdaxiləsinin əleyhinəyik”, - deyən Hikmət Hacıyev daha sonra vurğulayıb: “Mənim Prezidentim “telefon 

diplomatiyası” ilə məşğul olur və mənim ölkəm Ermənistan tərəfindən Rusiyanı hərbi müdaxiləyə sövq 

edən tədbirlər görülməsi üçün hər hansı siyasi və hərbi təxribatlardan qaçınmağa çalışır”. 

H.Hacıyevin sözlərinə görə, Ermənistanın ciddi təxribatları arasında Ermənistan ərazisindən 

Azərbaycanın şəhərlərinə hücumlar və hərbi zərbələr də olub. Azərbaycan tərəfi bildirib ki, onun ərazisinin 

dərinliklərində yerləşən Gəncə şəhəri atəşə tutulub. 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi İsraildə çıxan ən nüfuzlu ingilisdilli nəşr olan “The Jerusalem 

Post” qəzetinə müsahibəsində vurğulayıb: “Dağlıq Qarabağ regionu hüdudlarında kənarda Azərbaycan 

tərəfindən Ermənistanın suverenliyin pozulması Rusiyanın hərbi müdaxiləsi üçün bəhanə ola bilər. Biz 

beynəlxalq birliyi bu münaqişəyə son qoymağa, işğala son qoyulmasını, Dağlıq Qarabağın və Ermənistan 

tərəfindən işğal edilmiş daha yeddi rayonun ərazisinin Azərbaycana qaytarılmasını təmin etməyə çağırırıq”. 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Moskvaya işgüzar səfər edəcək 

 

[12:38] 09.10.2020  

 

Oktyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Cenevrədə 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə 

münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. 

Həmçinin qeyd olunub ki, Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə əlaqədar nazir Ceyhun Bayramov bu gün 

Moskvaya işgüzar səfər edəcək. 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər həlak 

olub, 164 nəfər xəsarət alıb 

 

[12:27] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-

dən oktyabrın 9-u saat 12:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərdən 31 nəfər həlak olub, 164 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun 

intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1054 ev, 142 mülki obyekt və 45 çoxmənzilli yaşayış 

binası yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və 

onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi “BBC World” telekanalının birbaşa efirində 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı suallara cavab verib 

 

[11:36] 09.10.2020  

 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Elçin Əmirbəyov “BBC World” telekanalının 

xəbərlər buraxılışının birbaşa efirində jurnalistin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

zonasında ermənilərin hərbi təcavüzünün davam etməsi barədə suallarını cavablandırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, E.Əmirbəyovun sözlərinə görə, zorakılığın sonuncu dəfə genişlənməsinə 

səbəb bu il sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən təmas xəttinin üç istiqamətindən 

Azərbaycan mövqelərinə hücum edilməsi ilə bağlıdır. O vurğulayıb ki, erməni tərəfi bu təxribatın lap 

əvvəlindən Azərbaycanın dinc əhalisini və mülki infrastruktur obyektlərini əsas hədəf kimi seçib. Nəticədə 

28 dinc sakin qətlə yetirilib, 144 nəfər yaralanıb. 

Məlum olduğu kimi, Ermənistanın baş naziri Paşinyan hərbi əməliyyatların Azərbaycan üçün uğurlu 

olacağı təqdirdə erməni əhalinin soyqırıma məruz qalacağını bildirib. Jurnalistin Paşinyanın bu sözlərinə 

Azərbaycan tərəfin münasibəti barədə sualına cavab olaraq E.Əmirbəyov deyib ki, Paşinyanın xəstə 

təxəyyülünün “məhsulu” olan bu fikri ümumiyyətlə şərh etməyə dəyməz. Əvəzində E.Əmirbəyov yaranmış 

vəziyyətin dinc yolla həllini axtaranların hamısına bir həqiqəti başa düşməyi təklif edib ki, baş vermiş 

hadisələrin əsas səbəbi 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 

ərazilərinin işğalı və orada aparılmış etnik təmizləmə nəticəsində yaranmış qeyri-qanuni, amanabənd və bu 

səbəbdən qəbuledilməz olan status-kvodur. 

Aparıcının Xankəndi şəhərinin Azərbaycan Ordusu tərəfindən bombalanması və dinc sakinlər 

arasında tələfat barədə sualının cavabında E.Əmirbəyov vurğulayıb ki, Ermənistandan fərqli olaraq 

Azərbaycan mülki əhalini heç vaxt hədəf kimi seçməyib. Eyni zamanda, o izah edib ki, ermənilər atəş 

nöqtələrini bilərəkdən şəhərin mülki məhəllələri arasında yerləşdirir və bu səbəbdən, təəssüf ki, dinc 

sakinlər arasında tələfat labüd olur. 

Birinci vitse-prezidentin köməkçisi verilişin aparıcısına məsləhət görüb ki, Azərbaycanın münaqişə 

zonasından kənarda yerləşən Gəncə və Mingəçevir kimi iri şəhərlərinin ermənilər tərəfindən bombalanması 

barədə materiallardan da ekranda beləcə fəal istifadə etsin. Bu şəhərləri Ermənistan ərazisindən qanadlı 

raketlərlə, habelə “Smerç” və “Polonez” yaylım atəşli artilleriya sistemləri ilə atəşə tutan ermənilərin 

məqsədi Azərbaycanı cavab atəşi açmağa təhrik etmək və bunun ardınca üçüncü tərəfi münaqişəyə cəlb 

etməkdir. 

Rusiyanın münaqişəyə cəlb edilməsinin mümkünlüyü məsələsini şərh edən E.Əmirbəyov bu ölkənin 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində əsas vasitəçilərdən biri kimi mühüm rol oynadığını 

göstərib və indiki şəraitdə Rusiyanın məsuliyyətli və tarazlaşdırılmış davranışına görə Azərbaycan tərəfinin 

razılığını bildirib. O, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bəyanatına istinad edib. Putin həmin bəyanatında 

KTMT çərçivəsində Rusiyanın Ermənistana münasibətdə müəyyən öhdəlikləri olmasını etiraf etməklə 

bərabər vurğulayıb ki, hazırda davam edən hərbi əməliyyatlar Dağlıq Qarabağda baş verir. Dağlıq Qarabağ 

isə, məlum olduğu kimi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. Bununla 

əlaqədar hər hansı üçüncü tərəfin bu münaqişəyə qoşulması üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. 

Nəhayət Azərbaycanın atəşi dayandırmağa razılaşması üçün əsas sərt məsələsinə gəldikdə, 

E.Əmirbəyov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bildirdiyi mövqeyə istinad edib. Prezident İlham 

Əliyev bəyan edib ki, Azərbaycan tərəfinin əsas strateji məqsədi Ermənistanın Azərbaycanda qeyri-qanuni 

xarici hərbi iştirakına son qoyulmasıdır. 
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Katalikos II Qareginə, dünya ermənilərinə, Qarabağda yaşayan ermənilərə Bakıda yaşayan 

ermənilərdən müraciət 

 

[11:20] 09.10.2020  

 

Bakı şəhərində yaşayan ermənilər dünya ermənilərinin katalikosu II Qareginə, dünya ermənilərinə, 

Qarabağda yaşayan ermənilərə müraciət edib. 

Müraciətə on minlərlə erməni adından 17 şəxs imza atıb. AZƏRTAC Modern.az-a istinadla 

müraciəti təqdim edir: 

Dünya ermənilərinin katalikosu II Qareginə, dünya ermənilərinə, Qarabağda yaşayan 

ermənilərə Bakıda yaşayan ermənilərin müraciəti 

Bu gün Azərbaycanda on minlərlə erməni yaşayır. Burada dinindən, irqindən asılı olmayaraq, bütün 

insanlara eyni münasibət göstərilir, Konstitusiyanın öz vətəndaşlarına verdiyi hüquqlardan hamı bərabər 

yararlanır. 

Artıq 30 ildən çoxdur ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal altında saxlayır. Bu 

illər ərzində demək olar ki, davamlı olaraq sivil Azərbaycan vətəndaşları, hətta uşaqlar, qocalar Ermənistan 

tərəfindən atəşə məruz qalıb, qətlə yetirilib. 

Dünya ermənilərinin katalikosu II Qareginə müraciət edirik 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin durdurulmasında, işğal edilmiş Azərbaycan 

torpaqlarının öz sahiblərinə qaytarılmasında öz nüfuzu və gücündən istifadə etsin. Nahaq qanların 

axıdılmasının qarşısının alınmasına dəstək olsun. Dünyada bütün dinlər insanların dinc, yanaşı, sülh içində 

yaşamasına xidmət edir. Bizim din xadimlərimiz də buna çalışmalı, dünya miqyasındas barəmizdə 

formalaşmış mənfi imicin götürülməsinə səy göstərməlidirlər. 

Dünya ermənilərinə, ayrı-ayrı erməni lobbilərinə müraciət edirik 

Dəstəyinizi insanların sülh içində yaşamasına yönəldin. Bu günə qədər heç bir müharibə insanlığa 

xeyir gətirməyib. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi nəticəsində 1 milyondan artıq 

azərbaycanlı öz ev-eşiyindən qaçqın və köçkün düşüb. 

Bu gün də Ermənistan işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Bütün bunlar dünyada erməni xalqı barədə 

mənfi, insan düşməni, qaniçən fikri formalaşdırır. Xocalıda Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 

soyqırımı erməni tarixinə qara ləkədir və bizim üçün çox utancvericidir. 

Niyə Ermənistan qonşu Azərbaycanla dinc, yanaşı yaşamaq istəmir, onun torpaqlarını işğal edir, hər 

gün azərbaycanlı uşaqları, qocaları raketlərin hədəfinə çevirir? 

Son günlər Ermənistan Azərbaycanın Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Bərdə, Beyləqan, 

Ağcabədi, Şəmkir, Tovuz və digər yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutur. Atəş yalnız mülki 

azərbaycanlıların deyil, bu şəhərlərdə yaşayan müxtəlif xalqların rus, yəhudi, ləzgi, talış, o cümlədən 

ermənilərin də həyatını təhlükə altında qoyur. Gəncənin atəşə tutulması zamanı ciddi xəsarətlər almış 

milliyətcə erməni Karina Qriqoryan kimi... 

Azərbaycan isə yalnız və yalnız öz ərazilərində antiterror əməliyyatı keçirir, öz tarixi torpaqlarını 

işğaldan azad etmək istəyir. 

Qarabağda yaşayan ermənilərə müraciət edirik... 

Siz 30 il öncə indi yaşadığınız Azərbaycan torpaqlarında xoşbəxt idiniz. Maddi rifahınız yüksək idi, 

bütün insan hüquqlarınız qorunurdu. Çünki Azərbaycan ermənilərə daim öz vətəndaşı kimi yanaşıb. İndi 

isə Ermənistanın mafioz rəhbərliyi sizi öz oyununun qurbanına çevirib. Buna çox acıyırıq. Sizin də insan 

kimi yaşamaq haqqınız və imkanınız var, ancaq Ermənistan bunu sizdən alıb. Hələ də gec deyil, ayılın, 

vasitəyə çevrilməkdən imtina edin. Azərbaycan sizin təhlükəsizliyinizdən tutmuş bütün hüquqlarınızı 

qoruyacaq. Buna bariz misal bizik. 

Erməni analara müraciət edirik… 

İndi dünyada hər kəs, o cümlədən siz də yaxşı bilirsiniz ki, işğal edilmiş Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 

Ağdərə, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan, Qubadlı, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd Azərbaycanın tarixi 

əraziləridir.  

Övladlarınızın Azərbaycan torpaqlarında ölməsinə göz yummayın, axı onları hansısa qüvvələrin 

oyununun qurbanı olması üçün dünyaya gətirməmisiniz. 

Kimlərsə var-dövlət, vəzifə sahibi olacaq, əvəzində siz övladsız qalacaqsınız. Övladlarınızı 

Azərbaycan torpaqlarında hərbi xidmətdən geri çağırın. 
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Azərbaycanın torpaqları azad edilsin. Bu çirkin oyunda iştirak etməyin, yoxsa erməni xalqını məhvə 

apardığınıza görə gələcəyin lənəti üzərinizdə olacaq. 

 

*  *  * 

 

An Appeal from Baku Armenians to Karekin II, Catholicos of all Armenians, Armenians of 

the world, Armenians living in Karabakh 

Tens of thousands of Armenians live in Azerbaijan today. All people, regardless of religion or race, 

are treated equally in this country. Everyone in this country guaranteed equal rights according to the 

Constitution of Azerbaijan. 

However, more than 30 years, Armenia has occupied 20 percent of Azerbaijani lands, and during 

these years, constantly peaceful citizens of Azerbaijan, including children and the elderly, have been 

constantly shelled and killed by Armenia. 

We appeal to the Catholicos of all Armenians in the world 

To use its authority and power to end the policy of occupation of Armenia against Azerbaijan, return 

the occupied Azerbaijani lands to their owners. Support the prevention of unjust bloodshed. All religions 

in the world serve to the peaceful coexistence of people. Our religious leaders should work on this, assist 

in eliminating the negative image formed about us all over the world. 

We appeal to Armenians of the world, individual Armenian lobbies 

Focus your support on keeping people to live in peace. No war has benefited humanity since the 

creation of the world. As a result of the occupation of Azerbaijani territories by Armenia, more than 1 

million Azerbaijanis have been forced to leave their homes. And today Armenia continues this occupation 

policy. All this creates a negative, hostile, bloodthirsty opinion about the Armenian people in the world. 

The genocide of Khojaly committed by Armenia against the Azerbaijani people is a black spot in Armenian 

history and very shameful for us. 

Why does Armenia not want to peacefully coexist with neighboring Azerbaijan, occupies Azerbaijani 

lands, every day, turning Azerbaijani children and old people into targets for missiles. 

Why Armenia does not want to live peacefully to coexist peacefully with neighboring Azerbaijan, 

occupies Azerbaijani lands every day, turning Azerbaijani children and old people into targets for missiles. 

In recent days, Armenia has been shelling cities such as Baku, Ganja, Sumgait, Mingachevir, Barda, 

Beylagan, Agjabadi, Shamkir, Tovuz and other major cities of Azerbaijan. 

The fire endangers the lives of not only peaceful Azerbaijanis, but also various peoples living in these 

cities - Russians, Jews, Lezgins, Talysh, as well as Armenians. One of them is Karina Grigoryan, an 

Armenian by nationality who was seriously injured during the shelling of Ganja... 

Azerbaijan, on the other hand, conducts anti-terrorist operations only on its territory and wants to 

liberate its historical lands from occupation. 

We appeal to the Armenians living in Karabakh ... 

30 years ago you were happy in the lands of Azerbaijan, where you are living now. Your material 

well-being was high, and all your human rights were protected. Because Azerbaijan has always treated us 

as its citizens. And now the mafia leadership of Armenia has turned you into a victim of its own game. We 

are very sorry about that. You also have the right and the opportunity to live like a human being, but 

Armenia has deprived you of this. Wake up, it's not too late and refuse to be a tool in this game. Azerbaijan 

will protect all your rights, including your safety. We are a clear example of this. 

We appeal to Armenian mothers ... 

Now everyone in the world, and you know very well that Khankandi, Shusha, Khojaly, Aghdara, 

Lachin, Kalbajar, Agdam, Zangilan, Gubadli, Fuzuli, Jabrail, Khojavand are the historical territories of 

Azerbaijan. 

Do not close your eyes to the death of your children in the lands of Azerbaijan, because you did not 

bring them into the world to become victims of the game of certain forces. 

Some will have wealth and positions, and in return you will lose your children. Withdraw your 

children from military service in Azerbaijani lands. Let the lands of Azerbaijan be liberated. Do not 

participate in this dirty game; otherwise you will be cursed for the destruction of the Armenian people in 

the future. 
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*  *  * 

 

Обращение бакинских армян к Католикосу армян мира Гарегину II, к армянам мира, и 

армянам, проживающим в Карабахе 

Сегодня в Азербайджане проживают десятки тысяч армян. В этой стране ко всем людям, 

независимо от религии или расы, относятся одинаково. Каждый в этой стране пользуется 

одинаковыми правами, предоставленными его гражданам Конституцией Азербайджана. 

Однако на протяжении более 30 лет Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских 

земель, и в течение этих лет почти постоянно мирные граждане Азербайджана, в том числе, дети и 

старики, подвергаются обстрелам и убийствам со стороны Армении. 

Мы обращаемся к католикосу всех армян мира 

Использовать свой авторитет и силу в прекращении политики оккупации Армении против 

Азербайджана, возвращении оккупированных азербайджанских земель своим владельцам. Оказать 

содействие в предотвращении несправедливого кровопролития. Все религии в мире служат 

мирному сосуществованию людей. Наши религиозные деятели должны трудиться в этом 

направлении, оказать содействие в устранении негативного имиджа, сформированного о нас во всем 

мире. 

Мы обращаемся к армянам мира, отдельным армянским лобби 

Сосредоточьте свою поддержку на том, чтобы люди жили в мире. Ни одна война не принесла 

пользу человечеству с момента сотворения мира. В результате оккупации Арменией территорий 

Азербайджана более 1 миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. 

И сегодня Армения продолжает эту оккупационную политику. Все это формирует в мире 

негативное, враждебное, кровожадное мнение об армянском народе. Геноцид Ходжалы, 

совершенный Арменией против азербайджанского народа является черным пятном в армянской 

истории и очень позорным для нас. 

Почему Армения не хочет мирно сосуществовать с соседним Азербайджаном, оккупирует 

азербайджанские земли, каждый день, превращая азербайджанских детей и стариков в мишени для 

ракет. 

В последние дни Армения подвергает обстрелу такие города как Баку, Гянджа, Сумгаит, 

Мингачевир, Барда, Бейлаган, Агджабади, Шамкир, Товуз и другие крупные города Азербайджана. 

Огонь ставит под угрозу жизни не только мирных азербайджанцев, но и различных народов, 

проживающих в этих городах - русских, евреев, лезгин, талышей, а также армян, одна из них Карина 

Григорян, армянка по национальности, получившая тяжелые ранения во время обстрела Гянджи ... 

Азербайджан в свою очередь, проводит антитеррористические операции только на своих 

территориях, желая освободить свои исторические земли от оккупации. 

Мы обращаемся к армянам, проживающим в Карабахе... 

30 лет назад вы были счастливы на землях Азербайджана, где живете сейчас. Ваше 

материальное благополучие было высоким, все ваши права человека были защищены. Потому что 

Азербайджан всегда относился к нам как к своим гражданам. А теперь мафиозное руководство 

Армении превратило вас в жертву собственной игры. Мы об этом очень сожалеем. Вы также имеете 

право и возможность жить по-человечески, но Армения лишила вас этого. Очнитесь, еще не поздно 

и откажитесь быть средством в этой игре. Азербайджан защитит все ваши права, в том числе вашу 

безопасность. Мы являемся наглядным примером этого. 

Мы обращаемся к армянским матерям... 

В мире все, и вы хорошо знаете, что Ханканди, Шуша, Ходжалы, Агдара, Лачын, Калбаджар, 

Агдам, Зангилан, Губадлы, Фузули, Джабраил, Ходжаванд - исторические территории 

Азербайджана. 

Не закрывайте глаза на гибель ваших детей на землях Азербайджана, потому что вы не 

привели их в мир, чтобы стать жертвами игры тех или иных сил. 

У некоторых будет богатство и должности, а взамен вы потеряете своих детей. Отзовите своих 

детей с военной службы на азербайджанских землях. Пусть будут освобождены земли 

Азербайджана. Не участвуйте в этой грязной игре, иначе в будущем на вас будет проклятие за 

уничтожение армянского народа. 
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Բաքվի հայերի դիմումը՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին, աշխարհի 

հայերին, Ղարաբաղում բնակվող հայերին 

Այսօր Ադրբեջանում ապրում են տասնյակ հազարավոր հայեր: Այս երկրում բոլոր մարդկանց՝ 

անկախ դավանանքից կամ ռասայից, հավասար վերաբերմունք է ցուցաբերվում: Այս երկրում 

յուրաքանչյուր մարդ հավասար օգտվում է Ադրբեջանի Սահմանադրությամբ իր քաղաքացիներին 

տրված իրավունքներից: 

Սակայն ավելի քան երեսուն տարի Հայաստանը օկուպացման տակ է պահում Ադրբեջանի 

հողերի 20 տոկոսը, և այս տարիների ընթացքում, կարելի է ասել՝ Ադրբեջանի քաղաքացիական 

անձինք, նույնիսկ երեխաներն ու ծերերը, մշտապես կրակի են ենթարկվում, սպանվում են 

Հայաստանի կողմից: 

Մենք դիմում ենք Ամենայն հայոց կաթողիկոսին 

Օգտագործել իր ազդեցությունն ու ուժը՝ դադարեցնելու Ադրբեջանի դեմ Հայաստանը 

ագրեսորական քաղաքականությունը և օկուպացված ադրբեջանական հողերը իրենց տերերին 

վերադարձնելու համար: Աջակցի անարդար արյունահեղության կանխմանը: Աշխարհում բոլոր 

կրոնները ծառայում են մարդկանց խաղաղ գոյակցությանը: Մեր կրոնական գործիչները նույնպես 

պետք է աշխատեն դրա համար, աջակցեն փոխելու՝ համաշխարհային մամուլում մեր վերաբերյալ 

ձևավորված բացասական իմիջը: 

Մենք դիմում ենք աշխարհի հայերին, առանձին հայկական լոբբիներին 

Ձեր աջակցությունն ուղղեք մարդկանց խաղաղության պայամններում ապրուն: Աշխարհը 

ստեղծվելուց ի վեր, ոչ մի պատերազմ օգուտ չի բերել մարդկությանը: Հայաստանի կողմից 

ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի արդյունքում ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցիներ 

վտարվել են իրենց տներից: 

Այսօր էլ Հայաստանը շարունակում է ագրեսիայի քաղաքականությունը: Այս ամենը 

բացասական, թշնամական, արյունախումի կարծիք է ստեղծում աշխարհում՝ հայ ժողովրդի մասին: 

Խոջալիում ադրբեջանցիների նկատմամբ Հայաստանի կողմից իրականացված 

ցեղասպանությունը սև բիծ է հայոց պատմության վրա և շատ ամթալի է մեզ համար: 

Ինչու Հայաստանը չի ցանկանում խաղաղ ապրել հարևան Ադրբեջանի հետ, օկուպացնում է 

ադրբեջանական հողերը, ամեն օր հրթիռների թիրախ է դարձնում ադրբեջանցի երեխաներին ու 

ծերերին: 

Վերջին օրերին Հայաստանը հրթիռներ է արձակում Բաքվի, Գյանջայի, Սումգայիթի, 

Մինգեչևիրի, Բարդայի, Բեյլագանի, Ագջաբեդիի, Շամքիրի, Թովուզի և Ադրբեջանի մյուս խոշոր 

քաղաքների ուղղությամբ: Գնդակոծությունը վտանգում է ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլ նաև այս 

քաղաքներում ապրող տարբեր ժողովուրդների՝ ռուսների, հրեաների, լեզգիների, թալիշների, 

ինչպես նաև հայերի կյանքը: Ինչպես՝ Գյանջայի գնդակոծության ժամանակ ծանր 

վիրավորվածություն ստացած, հայազգի Կարինա Գրիգորյանը... 

Մինչդեռ Ադրբեջանը հակաահաբեկչական գործողություններ է իրականացնում միայն իր 

տարածքում և ցանկանում է իր պատմական հողերն ազատել օկոպւացիայից: 

Մենք դիմում ենք Ղարաբաղում բնակվող հայերին ... 

Դուք երջանիկ էիք 30 տարի առաջ Ադրբեջանի հողերում, որտեղ այժմ ապրում եք: Ձեր 

նյութական բարեկեցությունը բարձր էր, ձեր բոլոր իրավունքները պաշտպանված էին: Քանի որ 

Ադրբեջանը մեզ հետ միշտ վերաբերվել է որպես իր քաղաքացիների: Սակայն այժմ, Հայաստանի 

մաֆիոզ համակարգը ձեզ դարձրել է իր սեփական խաղի զոհը: Մենք շատ ենք ցավում դրա համար: 

Դուք նույնպես իրավունք ունեք և հնարավորություն՝ ապրելու որպես մարդ, բայց Հայաստանը 

ձեզնից խլեց դա: Դեռ ուշ չէ, արթնացեք և դադարեք՝ գործիքի վերածվել: Ադրբեջանը կպաշտպանի 

ձեր բոլոր իրավունքները, ներառյալ ձեր անվտանգությունը: Մենք դրա վառ օրինակն ենք: 

Մենք դիմում ենք հայ մայրերին... 

Այժմ աշխարհում բոլորը, դուք էլ լավ գիտեք, որ Խանքենդին, Շուշան, Խոջալուն, Աղդերեն, 

Լաչինը, Քելբեջարը, Աղդամը, Զանգիլանը, Գուբադլին, Ֆիզուլին, Ջեբրայիլը, Խոջավենդը 

Ադրբեջանի պատմական հողերն են: 

Աչք մի փակեք Ադրբեջանի հողերում ձեր երեխաների մահվան վրա, չէ, որ նրանց լույս 

աշխարհ չեք բերել՝ ինչ որ ուժերի խաղի զոհը դառնալու համար: 
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Ոմանք տեր են դառնալու հարստության, պաշտոնի, իսկ դրա դիմաց դուք զրկվելու եք ձեր 

երեխաներից: Ձեր երեխաներին հետ կանչեք՝ Ադրբեջանում զինվորական ծառայությունից: 

Թող ազատվեն Ադրբեջանի հողերը: Մի՛ մասնակցեք այս կեղտոտ խաղին, այլապես ձեզ 

անիծելու են՝ հայ ժողովրդին կործանման տանելու համար: 

 

*  *  *  

 

Appel des Azerbaïdjanais d’origine arménienne à 

Garéguine II Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, 

aux Arméniens du monde et 

les Arméniens domiciliés au Karabakh 

Une dizaine de milliers Arméniens vivent aujourd’hui en Azerbaïdjan. Tous les citoyens sont égaux 

ici, indépendamment de leur origine ethnique et l’opinion religieuse. Tous les citoyens de la République 

profitent d’une manière égale des droits attribués par la Constitution azerbaïdjanaise. 

L’Arménie a envahi 20 pour cent des territoires azerbaïdjanais depuis plus de 30 ans. Durant cette 

période, les Azerbaïdjanais civils, y compris les vieillards et mineurs ont été ciblés et tués par les forces 

armées arméniennes. 

Appel au Catholicos de tous les Arméniens 

Profitez de votre influence afin de stopper la politique d’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan 

et de rendre des territoires azerbaïdjanais occupés à leur propriéraire historique. Agissez pour mettre fin au 

versement inutile du sang. Toutes les religions du monde servent à faire vivre les hommes en paix, en 

stabilité et en bonne voisinage. Nos leaders religieux aussi doivent en essayer et multiplier leurs efforts afin 

de mettre fin à l’image négatif des Arméniens dans le monde. 

Appel aux arméniens du monde et différents lobbys arméniens 

Orientez votre soutien à la vie pacifique des hommes. Les guerres n’ont eu aucun profit à l’humanité 

dès la formation de la civilisation humaine. Au moins un million Azerbaïdjanais ont perdu leurs foyers 

natals en résultat de l’occupation arménienne. 

La République d’Arménie poursuit aujourd’hui sa politique d’agression, en résultat laquelle un image 

de l’ennemi de l’humanité, négatif et féroce est formé à l’égard des Arméniens. Le génocide de Khodjali 

perpétré par l’Arménie contre les Azerbaïdjanais est une tache noire dans l’histoire arménienne et reste 

également une démarche profondement honteuse. Pourquoi l’Arménie rejette les relations de bon voisinage 

avec l’Azerbaïdjan ? On continue l’invasion et lance chaque jour des missiles sur les enfants et femmes 

azerbaïdjanais. 

Les forces armées arméniennes lancent les derniers jours des missiles contre Bakou, Soumgaït, 

Gandja, Mingachévir, Barda, Beylagan, Agjabédie, Chamkir, Tovuz et autres villes azerbaïdjanaises. Ce 

ne sont pas non-seulement les Azerbaïdjanais civils qui périssent du pilonnement. Les tires d’artillerie 

arménienne mettent en danger la vie de différentes ethnies – les russes, juifs, lezguies, talyches et même les 

arméniens. Gravement blessée en résultat de bombardement, l’Arménienne Karina Grigorian est est 

preuve.. 

L’Azerbaïdjan poursuit des opérations militaires strictement dans le cadre de ses frontières, afin de 

chasser des envahisseurs de ses propres territoires. 

Appel aux arméniens de Karabakh 

Vous étiez heureux en Azerbaïdjan il y a 30 ans. Sous la protection juridiques de l’autorité 

azerbaïdjanaise vous manquiez des problèmes financières. Ici, l’Etat azerbaïdjanais nous concidérait 

comme ses prpores citoyens. Et maintenant, vous êtez proie de l’autorité arménienne composée des bandits. 

Nous en sommes profondement préoccupés. Vous méritez une vie digne et calme. Mais l’Arménie vous a 

privé de ce droit. Il n’est pas très tard de se réveiller et de refuser d’être un outil dans les mains d’autrui. 

L’Azerbaïdjan vous garantira tous les droits et la sécurité. Nous en sommes des témoins vivants. 

Appel aux mères arméniennes 

Tout le monde, y compris vous savez bien que Khankendi, Choucha, Khodjali, Agdara, Latchine, 

Kalbajar, Agdam, Zanguilan, Gubadli, Fuzouli, Jabrayil et Khojavend sont des territoires azerbaïdjanais 

historiques. 

Ne faîtes pas la sourde oreille à la mort de vos enfants dans les territoires azerbaïdjanais. Vous n’êtez 

pas mises vos enfants dans le monde pour les rendre victime des enjeux quelconques. Les uns augmentent 
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leurs fortunes, avancent dans leurs carrières et vous, au contraire, perdez vos enfants. Rappelez chez vous 

vos enfants en service dans les territoires azerbaïdjanais occupés. Evitez cet enjeu impropre. Au contraire, 

vous serez maudites à l’avenir pour avoir emmené la nation arménienne au péril. 

 

AZƏRTAC 
 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2653 
 

Erməni vandalizmi: Dağıdılmış dini və tarixi abidələr, xarabalığa çevrilmiş şəhər və kəndlər  

 

[11:04] 09.10.2020  

 

Dağıdılmış tarixi abidələr, məscidlər, qəbiristanlıqlar, xarabalığa çevrilmiş şəhər və kəndlər... 

Ermənilərin vandalizm izlərinə Ermənistanın silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində hər addımda rast gəlmək olar. 

AZƏRTAC-ın təqdim etdiyi fotolarda ermənilərin işğal altında saxladıqları torpaqlarımızda 

törətdikləri vəhşiliklər əyani şəkildə əksini tapır. 

 

AZƏRTAC 
 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidentinin milli maraqlara əsaslanan fikirləri informasiya müharibəsində müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir 

 

[11:00] 09.10.2020  

 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Ermənistan rəhbərliyi 

tərəfindən səsləndirilən əsassız fikirlər tarixi reallıqları, münaqişənin əsl mahiyyətini əks etdirmir. Bunu 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il oktyabrın 3-də Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində 

“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik toplantısında və həmin il oktyabrın 11-də Aşqabadda 

MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında, oktyabr ayının 25-26-da Qoşulmama 

Hərəkatının Bakıda keçirilən XVIII Zirvə görüşündə çıxışları zamanı tutarlı faktlarla sübut etdi. 2020-ci il 

fevralın 15-də Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində isə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr zamanı, eləcə də iyunun 18-də Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin 

videokonfrans formatında keçirilən Sammitində Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, Azərbaycana 

qarşı etnik təmizləmə, dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətini ifşa edən Prezident İlham Əliyev 

Ermənistanın baş nazirinə beynəlxalq hüquqdan və tarixdən əsl dərs keçdi. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov bildirib. 

Prezident İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr zamanı bəyan etdi ki, erməni xalqı öz müqəddəratını 

artıq təyin edib və onların erməni dövləti var: “Mənim məsləhətim belə olacaq ki, onlar ikinci dəfə öz 

müqəddəratını təyin etmək üçün Yer kürəsində başqa yer tapsınlar, Azərbaycanda yox!”. 

“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir” 

fikrini dəfələrlə bütün dünyaya bəyan edən dövlət başçısı İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan, yəni Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından 

çıxmayınca bölgədə heç bir müsbət irəliləyişin mümkün olmayacağını vurğulamaqla yanaşı, Azərbaycanın 

öz milli maraqları uğrunda sona qədər mübarizə aparacağını bildirib. Eyni zamanda, bu mübarizədə ədalətin 

Azərbaycanın tərəfində olduğunu söyləyən Prezident İlham Əliyev dünyaya bəyan edib ki, Azərbaycan 

bundan sonra da öz prinsipial mövqeyindən dönməyəcək. 

Bu fikirləri hər zaman beynəlxalq kürsülərdən bəyan edən dövlət başçısı İlham Əliyev sentyabrın 

21-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyası çərçivəsində BMT-nin 75 illiyinə həsr edilmiş Yüksək 

Səviyyəli İclası zamanı Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi videoformatda çıxışında bir daha dünya 

ictimaiyyətini Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, eləcə də son vaxtlar əsassız iddiaları və beynəlxalq hüquqa 

zidd addımları haqqında xəbərdar edərək bildirib ki, Ermənistan BMT qarşısında öz öhdəliklərini 30 ilə 

yaxındır kobud şəkildə pozmuş, Azərbaycana qarşı hərbi güc vasitəsilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsini və ətraf yeddi rayonunu işğal etmişdir. 

1993-cü ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrində ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün, suverenliyinin və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir. BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının sənədlərində işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz 

çıxması tələb olunsa da, Ermənistanın açıq-aşkar işğalçılıq mövqeyi tutması nəticəsində bu qətnamələr 

indiyədək yerinə yetirilməyib. 

Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, Ermənistanın baş naziri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 

vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların format və mahiyyətini məqsədyönlü şəkildə pozmuş və “Qarabağ 

Ermənistandır” bəyanatı danışıqlar prosesinə ciddi zərbə olmuşdur. Bununla yanaşı, Ermənistanın baş 

naziri Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur ediləcək on minlərlə mülki 

vətəndaşdan ibarət silahlandırılmış mülki könüllülər dəstələrinin yaradılmasını elan edib. Dövlət başçısı 

bildirib ki, nasizmin şöhrətləndirilməsi Ermənistanın dövlət siyasətidir. Təcavüzkarın ritorika və 

təxribatlarının davam etməsi ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzə hazırlaşdığını nümayiş 

etdirdiyini diqqətə çatdıran dövlət başçısı BMT-ni və bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın 

növbəti hərbi təcavüzdən çəkindirilməsinə çağırış edərək deyib ki, gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyət 

birbaşa Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

Bunun ardınca Prezident İlham Əliyev sentyabrın 24-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci 

sessiyasının ümumi debatlarında videoformatda çıxışı zamanı bir daha dünya birliyinin diqqətinə çatdırıb 

https://azertag.az/
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ki, Ermənistan Beyrutdakı partlayışdan sonra vəziyyətdən sui-istifadə edərək Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərinə erməni əsilli livanlıları yerləşdirməklə qanunsuz məskunlaşdırma siyasəti ilə məşğuldur və bu 

da 1949-cu ilin Cenevrə Konvensiyası daxil olmaqla, beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə 

pozulmasıdır, eləcə də müharibə cinayətidir. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, Ermənistan müxtəlif 

ölkələrdən muzdlular və terrorçular cəlb edir, onlardan Azərbaycana qarşı istifadə edir, eləcə də erməni 

ASALA terror təşkilatının işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində olması ilə bağlı etibarlı məlumatlar var. 

Ancaq bütün bu xəbərdarlıqlara beynəlxalq birlik tərəfindən heç bir reaksiya olmadı, Ermənistana 

qarşı heç bir tədbir görülmədi. Elə bu səbəbdən, cəzasızlıqdan istifadə edərək 2020-ci il sentyabrın 27-də 

Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan 

istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi mövqelərimizi atəşə tutub. Azərbaycan 

Ordusu bu hərbi təcavüzə cavab olaraq Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün 

genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir. Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu düşmənin layiqli cavabını verir və xalqımız 

bütünlüklə Ali Baş Komandanın ətrafında səfərbər olub. Azərbaycan ərazilərinin azad olunması uğrunda 

gedən döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı tarix yazaraq düşmən üzərindəki sarsıdıcı zərbələri, eləcə də bir 

sıra yaşayış məntəqələrimizin işgalçılardan azad edilməsi, həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə strateji 

yüksəkliklərin ələ keçirilməsi xalqımızda böyük inam və ruh yüksəkliyi yaradıb. Azərbaycan Ordusunun 

müxtəlif qoşun növləri və bölmələrinin həyata keçirdiyi uğurlu əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində Cəbrayıl 

şəhəri və bir sıra kəndlərimiz, əlverişli yüksəkliklər və ərazilər azad olunub. 

Sentyabrın 29-da “Rossiya-1” telekanalının “60 dəqiqə” proqramında sualları cavablandırarkən 

Azərbaycan Prezidenti cəbhə bölgəsindəki real vəziyyət barədə ciddi faktları və əsaslandırılmış 

informasiyaları, konkret mesajları Rusiya, eləcə də dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. Ermənistanın 

baş nazirinin verilişdəki çıxışı isə ənənəvi feyk xarakterli, cəfəng məlumatlar əsasında quruldu. 

Bunun davamı olaraq Azərbaycan Prezidentinin son günlər ərzində “Əl-Cəzirə”, “Əl-Ərəbiyə” “TRT 

Haber”, “Pervıy Kanal”, CNN Türk, “Euronews” televiziya kanallarına verdiyi müsahibələrdə 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, cəbhə zonasında son hərbi əməliyyatlarla bağlı 

arqumentlər üzərində qurulan aydın, məntiqli fikirləri, bütün suallara konkret faktlarla cavabları ölkəmizin 

haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət başçısının 

son müsahibələri informasiya müharibəsində Azərbaycanın ədalətli mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə 

gücləndirir, Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, dövlət 

terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə də erməni yalanlarının dünya miqyasında ifşası istiqamətində 

olduqca önəmlidir. 

Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyev Ermənistanın işğalçılıq siyasətini, habelə müharibə 

cinayətlərinin mahiyyətini açmaqla Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün beynəlxalq 

kürsülərdən konkret faktlarla təcavüzkarı ifşa edir. Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti hər zaman hücum 

diplomatiyasına və milli maraqlara əsaslanan siyasət həyata keçirərək Ermənistanın 30 ildən artıqdır ki, 

yürütdüyü işğalçılıq siyasəti və bunun bütün region üçün yaratdığı ciddi təhdidləri məntiqi arqumentlərlə 

dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. 

Dövlət başçısı son vaxtlar dəfələrlə mühüm beynəlxalq platformada Ermənistanın işğalçılıq 

siyasətini ifşa edərək təcavüzkarın faşist ideologiyası yürütdüyünü və terrorizmin dövlət səviyyəsində 

dəstəkləndiyini bütün dünyaya bəyan edib. Bu baxımdan, dövlətimizin BMT-nin Nizamnaməsinin 51-ci 

maddəsini rəhbər tutub öz ərazilərini azad etmək hüququ var və bundan istifadə edərək uğurlu və 

genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Rossiya-1” 

telekanalının “60 dəqiqə” proqramında sualları cavablandırarkən deyib: “Azərbaycanın hazırlıqlı ordusu 

var, çox böyük səfərbərlik ehtiyatı var. Dünən mən qismən səfərbərlik elan etmişəm. Biz 2 milyon əhalisi 

olan Ermənistana qarşı 10 milyon əhalidən 10 minlərlə ehtiyatda olanları orduya çağırırıq, bizim insan 

ehtiyatlarına ehtiyacımız yoxdur. Buna görə də biz özümüzü müdafiə etməyə və təcavüzkarı elə 

cəzalandırmağa qabilik ki, o, bir daha bizim tərəfə baxmağa cəsarət etməsin”. 

Bu baxımdan, bir sıra aparıcı beynəlxalq KİV-lərə müsahibələrində Prezident İlham Əliyevin 

prinsipial mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı dəlillər və əsaslı fikirlər Azərbaycanın bu haqlı mübarizəsinə dəstək 

verən bir sıra ölkələrin, nüfuzlu xadimlərin, beynəlxalq ekspert və siyasətçilərin sayını daha da artırıb, 

Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin ifşa olunması prosesini genişləndirərək informasiya müharibəsində də 

tarixi ədalətin zəfər çalacağını şərtləndirib. 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin atəşi nəticəsində Füzuli rayonunun Qarabağ kəndində üç mülki şəxs 

xəsarət alıb 

 

[10:57] 09.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonalar, habelə hərbi hədəf olmayan, aydın görünən 

və fərqləndirilən obyektlər, o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla oktyabrın 9-da səhər saat 08 

radələrindən başlayaraq Füzuli rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən raket və artilleriya mərmilərindən 

intensiv atəşə tutub. 

Oktyabrın 9-da saat 09 radələrində Füzuli rayonunun Qarabağ kənd sakinləri 1982-ci il təvəllüdlü 

Əsədov Samir Hidayət oğlu, 1958-ci il təvəllüdlü İbrahimov Nizami Cəfər oğlu və 1968-ci il təvəllüdlü 

Abbasov Alman Ənvər oğlu yaşadıqları evlərə mərmi düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onların yaşadıqları evlərə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-əməliyyat 

tədbirləri həyata keçirilir. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusu yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

 

[10:48] 09.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazilərini atəşə 

tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Ordusu 

düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görür. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli və sarsıdıcı zərbələri nəticəsində geri 

çəkilən və bölmələrimizlə qarşılaşmağa cürət etməyən düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur. 
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Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində Azərbaycan Bayrağı dalğalanır 

 

[10:25] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun uğurlu əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində işğaldan azad olunan 

ərazilərimizdə şanlı Azərbaycan Bayrağı dalğalanır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində 

Azərbaycan Bayrağının dalğalanmasını əks etdirən görüntüləri paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim edir. 
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Gecə ərzində bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər Azərbaycan Ordusunun üstünlüyü ilə  

davam edib  

 

[09:45] 09.10.2020  

 

Oktyabrın 8-i günün ikinci yarısından başlayaraq 9-u səhərədək və gecə ərzində bütün cəbhə boyu 

gərgin döyüşlər davam edib. 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri mühüm istiqamətlərdə düşmənə atəş zərbələri endirərək onun 

hərəkət fəaliyyətini tam məhdudlaşdırıb və aktivliyinin qarşısını qətiyyətlə alıb. Görülən tədbirlər 

nəticəsində düşmən qoşunları arasında idarəetmə və qarşılıqlı əlaqə itib, bölmələri arasında nizamsızlıq 

yaranıb, şəxsi heyətinin intizamı pozulub, döyüş mövqelərinin tərk edilməsi kütləvi hal alıb. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, dünən həyata keçirilən hərbi 

əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Ordusunun atəş zərbəsi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci 

dağatıcı alayının qərargah binası dağıdılıb. Nəticədə binada olan 10-cu dağatıcı diviziyanın qərargah rəisi 

polkovnik Samvel Qriqoryan ağır yaralanıb, alayın artilleriya rəisi polkovnik-leytenant Arman Dermeyan 

və xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edilib. 

Azərbaycan Ordusunun Xankəndi şəhərinə endirdiyi atəş zərbələrindən ağır itkilərə məruz qalan 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin burada yerləşən hərbi hissələrinin şəxsi heyəti təxliyə edilir. Xankəndidə 

yerləşən hərbi hissələrdən birinin sığınacağına endirilən artilleriya atəşi nəticəsində xeyli sayda hərbi 

qulluqçu məhv edilib və yaralanıb. 

Dünən gün ərzində və ötən gecə ümumilikdə düşmənin 13 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd PDM-i, 4 ədəd 

BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 2 ədəd 2S3 “Akasiya” özüyeriyən artilleriya qurğusu, 3 ədəd 

D-30 haubitsa topu, 2 ədəd radar sistemi və xeyli sayda avtomobil texnikası dəqiq atəşlə məhv edilib və 

sıradan çıxarılıb. 

Cəbhənin istiqamətlərindən birində həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 49-cu tank briqadasına məxsus 6 ədəd T-72 tankı tam işlək vəziyyətdə ələ keçirilib. 
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Cəbhəboyu rayonlarda top mərmiləri, raketlər, patronlar və mərmi qalıqları aşkarlanıb 

 

[08:08] 09.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə (ANAMA) 

Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları və Gəncə şəhəri ərazisinə 

mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 60 müraciət 

daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 60 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağdam rayonunun Əfətli, Sarıcalı kəndləri, Ergi, Quzanlı, 4 yol 

qəsəbələri, Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyaməddinli, Minəxorlu, Muğanlı, Arazbar kəndləri, Bərdə 

rayonunun Əmirli və Meşəçilik kəndləri, Beyləqan rayonunun Şəfəq kəndi və A.Hacıyev küçəsi, Füzuli 

rayonunun Arayatlı, Kərimbəyli, Əhmədalılar kəndləri, Zobcuq qəsəbəsi və Horadiz şəhəri, Goranboy 

rayonunun Qaraçinar, Rəhimli, Şahməmmədli kəndləri, Qızılhacılı qəsəbəsi və E.Süleymanov küçəsi, 

Tərtər rayonunun Həsənli, Ələsgərli və Dəmirçilər kəndlərinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə 

birlikdə 51 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış 

tədbirləri zamanı 1 ədəd 152 mm-lik top mərmisi (OF-540), 1 ədəd 122 mm-lik top mərmisi (D-4), 2 ədəd 

300 mm-lik raket (9M528), 33 ədəd patron (30 ədəd 5.45 mm-lik və 3 ədəd 7.62 mm-lik) və 9 ədəd 

partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Həmçinin agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 29 ədəd bombacıq partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilib. 
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Ermənistanın təxribatı haqqında xarici diplomatlara məlumat verilib 

 

[05:11] 09.10.2020  

 

Məcburi köçkünlərin insan hüquqlarının tam bərpa edilməsi münaqişənin beynəlxalq hüquq 

normaları, ələlxüsus dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığı 

prinsipləri əsasında həllini tələb edir. 

Bu fikirləri Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Fuad 

Hüseynov ADA Universiteti tərəfindən qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş sahəsində aparılan dövlət siyasəti 

haqqında xarici diplomatlar üçün keçirilən onlayn mühazirəsi zamanı deyib. 

Diplomatlara Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, səbəbləri və mövcud 

vəziyyəti, münaqişə nəticəsində ölkəmizin üzləşdiyi humanitar böhran və onun hələ də davam edən 

fəsadları barədə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş 

ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, eyni zamanda 

digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarlar icra olunmayıb. 

Məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial 

siyasətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Prezident İlham Əliyev bu kateqoriyadan olan şəxslərin sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul 

edib. Onlar üçün salınan qəsəbələrin sayı ilbəil artır, hər il minlərlə məcburi köçkün ailəsi yeni mənzilə 

köçürülür. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlərin 

problemlərinin həllini diqqətdə saxlayır. 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi birləşmələrinin son günlər törətdiyi təxribat və buna cavab olaraq 

Azərbaycanın Ermənistana qarşı başladığı əks-həmlə əməliyyatı haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, 

Azərbaycan ordusu beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri 

daxilində, öz torpağında vuruşur. Hazırda Azərbaycanın uğurlu əks-həmlə əməliyyatları işğal edilmiş 

ərazilərdə Ermənistana məxsus hərbi obyektlərin zərərsizləşdirilməsinə yönəlsə də, qarşı tərəf dinc əhalinin 

yaşayış yerlərinə raket-artilleriya zərbələri endirməkdə davam edir, insan tələfatı hər gün artır, çox sayda 

evə və mülki obyektə ciddi ziyan dəyir. Təəssüflə qeyd edirik ki, yaralılar və həlak olanlar arasında məcburi 

köçkünlər də var. 

Qeyd olunub ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası öz qətnamələrinin yerinə yetirilməsi, ATƏT-in Minsk 

qrupu münaqişənin dinc vasitələrlə həll edilməsi üçün indiyədək heç bir təsirli tədbir görməyib. Buna görə 

də Azərbaycan dövləti təcavüzkarı sülhə məcburetmə tədbirləri görməyə başlayıb və qısa müddətdə bir sıra 

əraziləri işğaldan azad etməyə nail olub. 

Dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatların iştirakı, onların rəy və təklifləri, beynəlxalq təcrübə 

nəzərə alınmaqla “Böyük Qayıdış” proqramı hazırlanıb. Artıq Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi 

və Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsində bu proqram icra edilib. Tezliklə, işğal altında olan ərazilərimizin 

azad ediləcəyinə və bu Dövlət Proqramının icrasının bütün rayonlarımızı əhatə edəcəyinə əminik. 

Sonda iştirakçıların Azərbaycanın həyata keçirdiyi əks-həmlə əməliyyatı və dünyanın digər 

ölkələrinə aid beynəlxalq siyasət və humanitar hüquq məsələləri ilə bağlı çoxsaylı sualları cavablandırılıb. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə insan kapitalının inkişafına dəstək məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyinin 

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin ADA Universiteti ilə birgə həyata 

keçirdiyi “Əcnəbi diplomatlar üçün xarici siyasət proqramı” ixtisasartırma kursu çərçivəsində təşkil 

olunmuş mühazirə saatında Niger, Madaqaskar Respublikası, Qvineya, Qana, Mavritaniya, Burkino Faso, 

Misir, Cibuti, Qambiya, Kamerun, Ekvatorial Qvineya, Mavritaniya, Benindən olan diplomatlar iştirak 

ediblər. 
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Ombudsman “Amnesty International” təşkilatına açıq məktub ünvanlayıb 

 

[01:15] 09.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, oktyabrın 5-də “Amnesty International” təşkilatı öz rəsmi internet səhifəsində 

qərəzli, birtərəfli faktlara söykənən və bu cür həssas bir dönəmdə Azərbaycan dövlətinə qarşı bilavasitə 

diskriminativ xarakterli və ikili standartlara əsaslanan bəyanat yayıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Ombudsman Aparatından məlumat verilib. 

Bildirilib ki, ombudsman Səbinə Əliyeva Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 

hər hansı bir bəyanat yaymazdan əvvəl beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, beynəlxalq təşkilatların 

Dağlıq Qarabağ və ona bitişik yeddi rayonun məhz Ermənistan tərəfindən işğal faktını tanıyan və qınayan, 

habelə işğal olunmuş ərazilərdən işğalçı qüvvələrin qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən, eyni zamanda 

beynəlxalq hüququn sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyünə hörmət prinsiplərini bilavasitə ehtiva 

edən BMT-nin münaqişəyə dair 822, 853, 874 və 884 saylı Qətnamələrinə istinad etməyə çağırıb. 

Müraciətdə, eyni zamanda beynəlxalq humanitar hüququn hərbi münaqişələr zamanı mülki şəxslərin 

və obyektlərin müdafiəsinə əsaslanan qaydaları bir daha xatırladılaraq, Ermənistanın həmin müddəaları 

etnik azərbaycanlı mülki şəxslərin öz torpaqlarından didərgin salınması, mülki şəxslərə və obyektlərə 

hücumlar etməklə pozduğu bildirilib. 

Müvəkkil 30 ilə yaxındır Ermənistanın işğal etdiyi torpaqları öz nəzarətində saxladığını, bir 

milyondan artıq insanın qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşamasına səbəb olduğunu vurğulayıb. 

Bu zaman çərçivəsində Ermənistan müharibə cinayətləri, soyqırımı kimi insanlıq əleyhinə cinayətləri 

davam etdirib. 

Müraciətin sonunda müvəkkil Səbinə Əliyeva sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin mütəmadi surətdə ölkənin müxtəlif şəhərlərini, Gəncə, Beyləqan, Tərtər, Yevlax, Füzuli 

rayonunun Horadiz şəhərlərini, oradakı mülki şəxsləri və obyektləri ağır artilleriyadan atəşə tutduğunu, 

oktyabrın 7-də isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərini raket atəşi ilə hədəfə almaqla, nəinki 

bütövlükdə regionun, hətta Avropa ölkələrinin də enerji təhlükəsizliyinə böyük təhlükə yaratdığını qeyd 

edib. 

Müraciətdə, habelə müvəkkil tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara baş vermiş hücumlar nəticəsində 

mülki əhalinin pozulmuş hüquqlarına dair müxtəlif bəyanatlar ünvanlandığı, o cümlədən məlum hadisələrlə 

bağlı yerində faktaraşdırıcı missiyalar həyata keçirildiyi və onlar əsasında toplanmış dəlillərdən istifadə 

edilməklə, hesabatlar hazırlanıb göndərildiyi bildirilib. 

Sonda Ombudsman beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 

çərçivəsində öz ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda əks-hücum əməliyyatları apardığını nəzərə alaraq, 

BMT qətnamələrini kobudcasına pozan Ermənistandan bu işğala son qoymağı tələb etməyə, doğma 

torpaqlarından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkünlərin geri qaytarılmasının təmin edilməsi 

məqsədilə beynəlxalq QHT-ləri münaqişə ilə bağlı hesabatlar hazırlayan zaman ədalətli olmağa və ikili 

standartlara yol verməməyə çağırıb. 

 

AZƏRTAC 
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8 oktyabr 

 
Belarus Strateji Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbərliyinə Ermənistanın müharibə cinayətləri 

barədə məlumat verilib 

 

[21:22] 08.10.2020 

 

Azərbaycanın Belarusdakı səfiri Lətif Qəndilov bu ölkənin əsas və aparıcı araşdırma 

mərkəzi olan Belarus Strateji Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri professor Oleq Makarovla görüşüb. 

Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşün əsas məqsədi Belarus Strateji Tədqiqatlar 

İnstitutunun rəhbərliyini və Qafqaz regionu üzrə aparıcı elmi işçilərini ermənilərin mənşəyi, 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin xronikası, sentyabrın 27-də Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Azərbaycana növbəti hücumu, beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin 

məsələyə baxışı, Azərbaycan tərəfinin münaqişənin həllində tutduğu mövqe və müharibənin 

başlanmasının səbəbləri barədə məlumatlandırmaqdan ibarət olub. 

Həmçinin ictimai fikri həqiqətlərdən yayındırmağa yönəlmiş erməni təbliğatı barədə geniş 

açıqlama verilib. Postsovet məkanında birinci olan bu münaqişədən sonra beynəlxalq təşkilatların 

və ictimaiyyətin fəaliyyətsizliyi səbəbindən regionda yeni münaqişələrin yarandığını qeyd edib. 

Bildirib ki, bu münaqişənin tezliklə həll olunması digər münaqişələrin də uğurla həllinə təkan verə 

bilər. 

Səfir BMT-də İraq, Suriya və Liviyaya dair qəbul edilmiş qətnamələrin məcburi surətdə, 

qısa zamanda həyata keçirilməsinə baxmayaraq, 1993-cü ildə BMT tərəfindən Ermənistanın 

Azərbaycanın işğal etdiyi əraziləri qeyri-şərtsiz boşaltmasına dair qəbul olunmuş 4 qətnamənin bu 

günə qədər icra olunmamasının ikili standartların tam sübutu olduğunu söyləyib. Bu məsələyə 

məsul olan ATƏT-in Minsk qrupunun isə tam fəaliyyətsizlik göstərdiyini vurğulayıb. 

Bildirib ki, mövcud münaqişələrin həll olunması istiqamətində əməli işlər görülmədiyi 

üçün dünyada sabitlik pozulub və proses daha da dərinləşməkdə, gərginləşməkdə davam edir. Bu 

baxımdan Belarusun Azərbaycanın haqlı mövqeyinə ciddi dəstək verilməsi zəruridir. 

“Müharibə getməsinə baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri bizim hərbi hissələrimizi 

və texnikalarımızı deyil, daha çox mülki obyektlərimizi və sənaye şəhərləri olan Gəncə və 

Mingəçeviri hədəfə alır. Ermənistan tərəfi Mingəçevir şəhərində su anbarını raket atəşinə tutmaqla 

bölgədə ciddi ekoloji fəlakət törətmək istəyib”, - deyən səfir Belarusun dövlət informasiya 

saytlarında və televiziya kanallarında münaqişə ilə bağlı verilən tarixi məlumatların və digər 

faktların təhrif olunduğunu söyləyib. Səfir Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tarixi barədə və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana hücumuna dair hazırlanmış 

materialları O.Makarova təqdim edib. 

O.Makarov münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyini və verilən bütün 

məlumatları ciddi surətdə araşdıraraq səlahiyyətli qurumlara təqdim edəcəyini bildirib. O, 

Azərbaycanın beyin mərkəzləri ilə əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olduqlarını deyib və ona münaqişə 

barədə yeni məlumatların göndərilməsini xahiş edib. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Minsk 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan Dağlıq Qarabağı dərhal boşaltmalı və 

törətdiyi insanlıq cinayətlərinin hesabını verməlidir 

 

[21:14] 08.10.2020 

 

Mülki əhalini hədəfə almaqla bütün dünyanın gözü qarşısında müharibə cinayəti törədən 

Ermənistan, bununla öz tarixinə daha bir qara ləkə yapışdırmaqdadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet 

səhifəsində yer alıb. Mətində əlavə olaraq yazılır: “Ermənistan işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı dərhal 

boşaltmalı və törətdiyi insanlıq cinayətlərinin hesabını verməlidir”. 

Paylaşımda, həmçinin təcavüzkar Ermənistan ordusunun Azərbaycanın dinc əhalisini, 

mülki yaşayış məntəqələrini və infrastrukturu hədəfləyən raket zərbələrindən videogörüntülər də 

təqdim olunub. 

  

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Prezidenti: Qarabağ probleminin yeganə həlli işğala son qoymaqdır 

 

[20:52] 08.10.2020 

 

Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə qeyri-adekvat münasibəti səbəbindən 30 ildir 

davam edən bu məsələnin yeganə həlli işğala son qoymaqdır. İşğalın qanuniləşdirilməsi 

təkliflərinin ərazidə tətbiq olunması şansı yoxdur. Torpaqların azad edilməsi istiqamətində 

Azərbaycanın son dərəcə qətiyyətli olduğunu görürük. Türkiyə olaraq bütün qəlbimizlə 

torpaqlarını geri almaq üçün apardığı bu haqlı mübarizəsində Azərbaycanı dəstəkləyirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə-

Afrika İqtisadi və İş Forumunun açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumları səbəbindən Dağlıq Qarabağ bölgəsində 

toqquşmaların davam etdiyini deyən Türkiyə Prezidenti bildirib: “Dağlıq Qarabağ Ermənistanın 

30 ilə yaxındır işğal etdiyi Azərbaycan ərazisidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ATƏT-in məlum 

qərarlarına və çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistan bu torpaqlardan geri çəkilmir. İndiyədək 

Minsk qrupu problemi həll etmək üçün heç bir səy göstərməyib. Ermənistanın məsələyə qeyri-

adekvat münasibəti səbəbindən 30 ildir davam edən bu məsələnin yeganə həlli işğalın 

dayandırılmasıdır. İşğalın qanuniləşdirilməsi təkliflərinin ərazidə tətbiq olunma şansı yoxdur. 

Torpaqların azad edilməsi istiqamətində Azərbaycanın son dərəcə qətiyyətli olduğunu görürük. 

Türkiyə olaraq bütün qəlbimizlə Azərbaycanın torpaqlarını geri almaq üçün apardığı bu haqlı 

mübarizəsini dəstəkləyirik. Ədaləti və qanunu müdafiə edən bütün ölkələri Azərbaycanı 

dəstəkləməyə çağırırıq”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsmanın Gəncədə həyata keçirdiyi faktaraşdırıcı monitorinqin nəticələrinə dair 

hesabat beynəlxalq təşkilatlara göndərilib 

 

[20:31] 08.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) həyata 

keçirdiyi növbəti faktaraşdırıcı fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatı beynəlxalq ictimaiyyətə 

təqdim edib. 

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hesabat Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinin sıx məskunlaşdığı ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə 

yaşayış məntəqələrini ağır artilleriya və raket atəşinə tutması nəticəsində törədilmiş dağıntılar və 

insan tələfatı ilə bağlı Ombudsmanın yerində araşdırmaları, yaralanmış, habelə zərərçəkmiş şəhər 

sakinləri ilə görüşləri zamanı toplanmış məlumatlar əsasında hazırlanıb və oktyabrın 4-dən 6-dək 

olan müddəti əhatə edir. 

Hesabat BMT-nin baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasına, İnsan Hüquqları üzrə Ali 

Komissarına, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarına, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına, UNICEF-in, 

UNESCO-nun, Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in rəhbərlərinə, Beynəlxalq və 

Avropa Ombudsmanlar institutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatına (İƏT) və bu quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İƏT-in Müstəqil 

Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, 

Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan hüquqları 

institutlarına, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki və xarici dövlətlərin respublikamızdakı 

səfirliklərinə, Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına göndərilib. 

Hesabatla aşağıdakı link vasitəsilə tanış olmaq 

mümkündür: https://ombudsman.az/upload/editor/files/Ombudsman_Gence_Hesabat_04-

06.10.2020.pdf 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA: Goranboy rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdıqları 10 ədəd “Smerç” 

raketi aşkarlanıb 

 

[20:12] 08.10.2020 

 

Oktyabrın 4-8-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə 

Milli Agentliyin (ANAMA) xüsusi mobil əməliyyat qruplarının Goranboy rayonu ərazisində 

apardıqları əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış 10 

ədəd 9M528 raketi (Smerç) aşkarlanıb. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həmin raketlərdən üçünün içərisindən 9M525 

bombacıqları aşkarlanıb. Bu bombacıqlar da “Kaset sursatlar haqqında konvensiya”ya görə 

qadağan olunmuş sursatlar sinfinə daxildir. Həmçinin ərazidə aparılmış əməliyyat-axtarış 

tədbirləri zamanı 9M525 kaset tipli raketin bombacıqları daşıma konteyneri və paylama 

borularının da aşkarlanması bu tipli raketlərin istifadəsini tam təsdiqləyir. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2669 
 

Avropa Parlamentinin deputatı erməni qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasını tələb 

edib 

 

[20:11] 08.10.2020 

 

Avropa Parlamentinin Macarıstandan olan deputatı Marton Döndöşi plenar iclasda çıxış 

edərək, Ermənistanı işğalçı qoşunlarını Azərbaycandan çıxarmağa çağırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Döndöşinin fikrincə, “müharibəni kim başlayıb” sualına cavab 

tapmaq üçün müasir günlərə yox, 30 il əvvəlki dövrə nəzər salmaq lazımdır. 

Deputat xatırladıb ki, Ermənistan o vaxt Azərbaycana qarşı təcavüz törədib, onun 

ərazilərinin 20 faizini işğal edib və sakinlərini qovub. “Münaqişənin nizamlanması yalnız 

Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycandan tamamilə çıxarılması və ölkənin ərazi 

bütövlüyünün bərpa edilməsi əsasında mümkündür”, - deyə Döndöşi vurğulayıb. 

 

Pərvanə Qarayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Budapeşt 

 

AZƏRTAC 
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Qazaxıstanlı politoloq: Azərbaycan öz torpaqlarını və ərazi bütövlüyünü qorumağa 

çalışır 

 

[20:01] 08.10.2020 

 

Son günlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında eskalasiyanın şahidi oluruq. Bu münaqişə 

30 ilə yaxındır ki, həllini tapmayıb. Beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələnin birbaşa həllini tapmağa 

çətinlik çəkir. Hər hansı bir dövlət, xalq ölkəsinin ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışır. Bu 

baxımdan bu gün Azərbaycan öz torpaqlarını və ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışır. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində qazaxıstanlı politoloq Kazbek Mayqeldinov 

bildirib. 

O qeyd edib ki, Qazaxıstan münaqişənin beynəlxalq hüququn normaları əsasında həllinin 

tərəfdarıdır. Türkiyə Azərbaycana əsl qardaş kimi mənəvi dəstək göstərir. Əslində, qazax xalqı 

sosial şəbəkələrdə “Mən azərbaycanlıyam” çağırışı edir. Bu, qazax xalqının belə çətin məqamda 

türk qardaşlarına mənəvi dəstək göstərmək istəklərindən irəli gəlir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. 

 

İlahə Əhmədova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Nur-Sultan 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin zirehli texnikası məhv edilib 

 

[20:01] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin zirehli texnikasını məhv etməyə davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti düşmənin zirehli texnikasının məhv edilməsinə dair 

yeni görüntülər paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC  
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Füzuli rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı ağ fosforlu tüstülü mərmi 

aşkarlanıb 

 

[19:20] 08.10.2020  

 

Oktyabrın 8-də Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə 

Milli Agentliyin (ANAMA) xüsusi mobil əməliyyat qruplarının Füzuli rayonu ərazisində 

apardıqları əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış 122 

millimetrlik tüstülü top mərmisi (D-4) aşkarlanıb. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, mərminin tərkibində 3,6 kiloqram ağ fosfor (P-

4) var. Bu cür mərmilərin mülki əhaliyə və obyektlərə qarşı istifadə edilməsi beynəlxalq humanitar 

hüququn tələblərinə və prinsiplərinə görə qadağandır. 

Sentyabrın 27-dən oktyabrın 8-dək ANAMA tərəfindən 339 siqnal (əməliyyat çağırışı) 

əsasında 313 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub. Nəticədə Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, 

Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Füzuli, Tərtər, Şəmkir, Hacıqabul, 

Zərdab rayonları, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, neft kəmərinin 

yaxınlığına, Mingəçevir İstilik Elektrik Stansiyasının ərazisinə, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 

yaxınlığına, əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, məktəbə baxış keçirilib, 73 

ədəd partlamamış hərbi sursat, 598 ədəd bombacıq, 6 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan 

meteoroloji radiopelenqator, 2 ədəd kamikadze dron (zərərsizləşdirilib), 2 ədəd raketin 

mikrosxemi və 100 ədəd partlamış raket hissələri aşkarlanıb. 

 

AZƏRTAC 
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Şuşadakı kilsəyə guya raket zərbəsinin endirilməsi ilə bağlı feyk xəbərlərin yayılması 

Ermənistanın növbəti təxribatıdır 

 

[19:15] 08.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrindən fərqli olaraq, Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni, 

xüsusilə də dini tikililəri və abidələri hədəfə almır 

 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi erməni mənbələrinin guya Şuşada kilsəyə raket zərbəsi 

endirilməsi ilə bağlı yaydığı məlumatları şərh edərək bildirib ki, kilsənin zərər çəkməsi barədə 

xəbərlərin Azərbaycan Ordusunun döyüş fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Nazirliyin açıqlamasında vurğulanır ki, Gəncəni atəşə tutarkən şəhərdəki mülki obyektlər, 

yaşayış binaları, o cümlədən dini memarlıq abidəsi olan İmamzadə kompleksinə ziyan yetirən 

Ermənistan silahlı qüvvələrindən fərqli olaraq, Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni, xüsusilə də dini 

tikililər və abidələri hədəfə almır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, kilsədəki dağıntılar haqda erməni KİV-lərinin yaydığı 

görüntüləri analiz edən hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, 

yayılan ilkin videogörüntülərdə kilsənin binasından qara tüstü çıxdığı göründüyü halda, kilsənin 

içindən yayılmış təsvirlərdə heç bir yanğın əlaməti yoxdur. 

Onun fikrincə, binanın içərisindəki xarakterik əlamətlər - divardan asılmış bütün şəkillərin 

yerində olması, ibadət yerinin dağılmaması, hətta şüşə çərçivələrinin belə salamat olması onu 

deməyə əsas verir ki, kilsənin daxilində partlayış baş verməyib: Əgər təqdim olunan şəkillərdəki 

dəlik raket zərbəsi nəticəsində yaransaydı, həmin raket kilsənin daxilində böyük dağıntılara, 

yanğına səbəb olmalı idi. Əgər raket binanın xaricində partlayıbsa, o zaman ən azından dam 

örtüyünün taxta elementləri yanmalı idi. 

Digər tərəfdən, binada zərbənin dəydiyi iddia olunan yerin təhlili və “Google Maps” 

üzərindən aparılan araşdırma göstərir ki, “zərbə” kilsənin binasının Azərbaycan tərəfinə yox, 

Ermənistan tərəfinə baxan hissəsindən “dəyib”: “Erməni tərəfinin məntiqindən belə çıxır ki, 

raketimiz kilsənin üzərindən keçməli, sonra geriyə dönüş edib, binanın Ermənistan tərəfinə baxan 

hissəsindən zərbə vurmalı idi. Bu, heç bir sağlam məntiqə sığmayan bəyanatdır. Bir daha aydın 

olur ki, Ermənistan tərəfi bu cür iddialarla Azərbaycanı vandalizmdə ittiham etmək, ölkəmizə qarşı 

beynəlxalq qınaq formalaşdırmaq istəyir. 

Göründüyü kimi, döyüşlərdə məğlub olduğunu görən Ermənistan rəhbərliyi hər şəkildə 

Azərbaycanı təxribata çəkərək, ölkəmizi dünya ictimaiyyətinə vandal dövlət kimi təqdim etməyə 

çalışır. Bundan başqa, illər boyu Azərbaycana məxsus dini abidələri dağıdan və xarabalığa çevirən 

Ermənistan, bu təxribatla diqqəti Azərbaycanın üzərinə yönəltmək və ölkəmizin öz ərazi 

bütövlüyü uğrunda mübarizəsini “dini rəng”də təqdim etməyi düşünür. 

Nəhayət, bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri səviyyəsində səslənən sərsəm iddialar - 

Türkiyə F-16 qırıcılarının döyüşlərdə iştirakını, Ermənistan ordusunun Su-25 təyyarəsinin 

vurulmasını, Azərbaycanın guya Ermənistan ərazisini bombalamasını, mifik “muzdlular” barədə 

nağılları sübut edə bilməyən Yerevan indi də dini mövzuda feyk yaymağa məcbur olub. 
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Türkiyə və Almaniyanın Xarici İşlər nazirləri Ermənistanın Azərbaycana hücumunu 

müzakirə ediblər 

 

[19:14] 08.10.2020  

 

Slovakiyada keçirilən Bratislava Qlobal Təhlükəsizlik Forumu (GLOBSEC) çərçivəsində 

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Almaniyanın Xarici İşlər naziri Heiko Maas 

arasında görüş keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə nazir Mövlud Çavuşoğlu “Twitter” sosial şəbəkə 

hesabında məlumat yayıb. Bildirilir ki, nazirlər ikitərəfli münasibətləri, Şərqi Aralıq dənizi, Liviya 

məsələsi və Ermənistanın Azərbaycana hücumları ilə bağlı mövzuları müzakirə ediblər. 

Nazir paylaşımında, həmçinin vurğulayıb ki, Yunanıstan və Cənubi Kiprin yunan 

rəhbərliyinin maksimalist yanaşmaları əsasında Türkiyənin Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin 

pisləşməsinə imkan verilməyəcək. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı davam edib 

 

[19:06] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı davam edib. Ermənistan-

Azərbaycan dövlət sərhədinin Ağstafa rayonu sahəsində uçuş keçirməyə cəhd göstərən düşmənin 

pilotsuz uçuş aparatı Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrimiz tərəfindən dərhal məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 8-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən 

brifinqdə deyib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi qeyd edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi 

hissəsinin qərargahına, infrastrukturuna və silah-sursat anbarlarına bölmələrimiz tərəfindən 

artilleriya zərbələri endirilib. Yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş texnikasından ibarət 

hərbi kolonu dəqiq artilleriya atəşi ilə darmadağın edilib. Ordumuzun dəqiq atəş zərbələri 

nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin 10-dək tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd 

“Akasiya” özüyeriyən artilleriya qurğusu, 30-dək avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi 

məhv edilib. 

Ermənistan ordusunun 1-ci və 7-ci alaylarının müdafiə sahələrində yerləşən bölmələrinin 

bir qrup əsgəri döyüş mövqelərini özbaşına tərk edərək fərarilik ediblər. 

Anar Eyvazov bildirib ki, məğlubiyyətlə üzləşən Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, 

Tərtər, Ağdam, Ağcabədi rayonlarını, o cümlədən “Toçka-U” taktiki raket kompleksindən istifadə 

edərək Bərdə rayonunu artilleriya və raket atəşinə tutub. Azərbaycanlı mülki əhali arasında ölən 

və yaralananlar var. Ordumuz adekvat tədbirlər görür. Azərbaycan Ordusunun atəş zərbələri 

endirdiyi bütün hədəflər beynəlxalq humanitar hüquq normaları və prinsiplərinə uyğun olaraq 

legitim xarakter daşıyır. 

“Döyüşdə iştirak edən bölmələrimizin maddi – texniki təminat baxımından heç bir 

problemi yoxdur. Şəxsi heyət, o cümlədən hərbi texnika və döyüş vasitələrimiz bütün növ təminat 

vasitələri ilə tam şəkildə təmin edilib. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, ordumuz əks-hücum 

əməliyyatı başlayandan bu günədək işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızdan bir addım belə geri 

çəkilməyib. Əksinə, əməliyyat planına uyğun bütün tədbirlər fasiləsiz davam etdirilir. İstiqamət 

Qarabağdır. Qələbə bizimlədir”, - deyə Anar Eyvazov vurğulayıb. 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi artilleriya atəşinə tutub 

 

[18:59] 08.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının kəndlərini artilleriya 

atəşinə tutur. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, Ordumuzun bölmələri tərəfindən düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görülür. 
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Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov İsveçrə qəzetinə müsahibəsində 

Ermənistanın təxribatlarından danışıb 

 

[18:52] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Elçin Əmirbəyov 

İsveçrənin “La Liberte” qəzetinə müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “La Liberte” qəzetinin 8 oktyabr tarixli nömrəsində dərc edilmiş 

məqalədə Elçin Əmirbəyov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təxribatlar törətdiyini 

vurğulayır. Bildirir ki, Azərbaycan ərazisindəki mülki əhali və infrastruktur Ermənistan 

ərazisindən hər gün hədəfə alınır, bununla da Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququ kobud 

şəklində pozur və müharibə cinayətləri törədir. N.Paşinyanın bu təxribatlarının məqsədi isə 

Rusiyanı bu münaqişəyə cəlb etməkdir. 

Daha sonra qəzet E.Əmirbəyova istinadla yazır ki, Azərbaycan Türkiyənin hərbi yardımını 

almır və buna ehtiyacı da yoxdur. Təxminən son 30 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləri olan Rusiya, Fransa və ABŞ münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün vasitəçilik 

fəaliyyətini həyata keçiriblər, lakin əfsuslar olsun ki, bu günədək bu münaqişə həll edilməmiş və 

buna görə də vasitəçi olan həmsədr ölkələr də məsuliyyət daşıyır. Belə ki, 1990-cı illərin 

əvvəllərindən başlayaraq vasitəçi olan həmsədr ölkələrin Ermənistana təzyiq göstərməməsi 

Ermənistanda cəzasızlıq hissi yaradıb. 

Birinci vitse-prezidentin köməkçisinin fikrincə, atəşkəs özü-özlüyündə münaqişənin həlli 

demək deyil, münaqişə köklü şəkildə həll edilmədən atəşkəs çox davam edə bilməz. Azərbaycan 

israr edir ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi müvafiq qətnamələrə əsasən erməni hərbi qüvvələri 

ölkəmizin işğal olunmuş bütün ərazilərdən çıxarılmalıdır. Azərbaycan oradakı yerli erməni mülki 

əhalini öz vətəndaşları hesab edir və onların təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır. 

Daha sonra E. Əmirbəyov bildirir ki, münaqişənin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq deyilən 

məsələlər iki gün ərzində həll edilə bilməz. Bunlar üçün müəyyən vaxt və mərhələli yanaşma tələb 

edilir. Bununla əlaqədar ATƏT-in Minsk qrupunun bir neçə təklifi Yerevan tərəfindən rədd edilib. 

Hər səfər danışıqlarda müəyyən irəliləyiş hiss ediləndə, Ermənistan yeni bir bəhanə ilə substantiv 

danışıqlardan boyun qaçırır. 

E.Əmirbəyovun fikrincə, N.Paşinyanın danışıqları pozmasından sonra onun məsuliyyətli 

danışıqlar tərəfdaşı olması suallar doğurur və bu amil ciddi maneədir. Bakı danışıqlara qayıdıla 

bilər, lakin biz əmin olmalıyıq ki, Ermənistan işğaldan əl çəkib öz qoşunlarını ərazilərimizdən 

qeyd-şərtsiz çıxarmalıdır. 
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Gürcü politoloq: Dağlıq Qarabağ birmənalı olaraq Azərbaycan ərazisidir 

 

[18:33] 08.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağ birmənalı olaraq Azərbaycan ərazisidir və Ermənistan həmin əraziləri işğal 

edib. Bunu heç kim inkar edə bilməz. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri gürcü politoloq Simon Kopadze Tbilisidə Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş dəyirmi masada söyləyib. 

S.Kopadze deyib ki, Azərbaycan 30 il gözləməklə sülhməramlı niyyətini çoxdan sübut 

edib. Bu gün həmin əraziləri işğaldan azad etmək Azərbaycan dövlətinin və xalqının haqq işidir 

və heç kim ona maneə ola bilməz”. 

 

Xətayi Əzizov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi 
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Numan Kurtulmuş: Türkiyə Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bütün beynəlxalq 

platformalarda dəstəkləyir və sonadək dəstəkləyəcək 

 

[18:21] 08.10.2020  

 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə dövləti və xalqı 

Ermənistanın Azərbaycana təxribatının başladığı ilk gündən bütün imkanları ilə qardaş ölkənin 

yanındadır. Biz Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bütün beynəlxalq platformalarda və təşkilatlarda 

dəstəkləyirik və axıradək dəstəkləyəcəyik. Türkiyə dövləti və xalqı olaraq Azərbaycana 

dəstəyimizi açıq və qəti şəkildə bildiririk. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan müxtəlif dövlət 

başçıları ilə görüş və danışıqlarında Azərbaycanın haqlı mövqeyini onlara çatdırır. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” kəlamı Türkiyə xalqının dillər əzbəri olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə oktyabrın 8-də Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf 

Partiyasının (AKP) sədr müavini Numan Kurtulmuş Yeni Azərbaycan Partiyası ilə AKP arasında 

keçirilən birgə videokonfransda deyib. 

O qeyd edib ki, bu konfrans Türkiyənin dəstəyini, həmçinin siyasi partiyalar səviyyəsində 

nümayiş etdirmək, iki ölkənin hakim partiyaları arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, Azərbaycan 

xalqının Dağlıq Qarabağ münaqişəsində haqlı mübarizəsini müdafiə etmək məqsədilə təşkil 

olunub. Bu, iki siyasi partiyanın həmrəyliyinin nümayişi baxımından dəyərli toplantıdir. 

Numan Kurtulmuş vurğulayıb ki, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini 30 ildir 

işğal altında saxlayır, sentyabrın 27-də təxribat törədən də məhz Ermənistan olub. İşğalçı ölkənin 

rəhbərliyi, Fransada, bəzi digər Avropa ölkələrində və ABŞ-dakı erməni lobbisi Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllinə hər vəchlə maneçilik törədir. Dünyanın bu açıq-aşkar həqiqətləri görməsi 

lazımdır. “Bu münaqişədən yeganə çıxış yolu Ermənistanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağdan və 

digər Azərbaycan ərazilərindən bütünlükdə çəkilməsidir. Məsələyə beynəlxalq hüquq, insan 

haqları baxımından yanaşsaq, bütün ölkələr, o cümlədən Avropa dövlətləri bilməlidir ki, işğalçı 

Ermənistan öz qoşunlarını əzəli Azərbaycan torpaqları olan Dağlıq Qarabağdan çıxarana qədər bu 

münaqişə həllini tapmayacaq. Azərbaycan xalqı bu təxribata cavab olaraq haqlı savaşa qalxdı. 

Azərbaycan Ordusu qarşısında duran hədəfə doğru addım-addım irəliləyir. Bu gün Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri döyüş meydanında Ermənistan ordusunu göz açmağa qoymur, - deyə Numan 

Kurtulmuş qeyd edib. 

AKP sədrinin müavini diqqətə çatdırıb ki, artıq dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan 

insanlar işğalçının məhz Ermənistan olduğunu anlayır. Ermənistan silahlı qüvvələri BMT 

qətnamələrinə görə işğal etdiyi ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Odur ki, bu ölkəyə beynəlxalq 

platformalarda lazımi təzyiq göstərilməlidir. Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı mövqeyini bütün 

ölkələrə çatdırmaqda davam edəcəyik. Azərbaycan əraziləri, Dağlıq Qarabağ həqiqi sahiblərinə 

qaytarıldıqdan sonra Qafqaz regionunda yaşayan bütün xalqların sülh şəraitində yaşaması 

mümkün olacaq. 

“Ermənistan PKK və digər terrorçuları Dağlıq Qarabağdakı döyüşlərə cəlb edir və bu, 

beynəlxalq hüquq baxımından qəbuledilməzdir. Buna qarşı, eyni zamanda, diplomatik müstəvidə 

birgə mübarizə aparmalıyıq. Azərbaycanlı qardaşlarımız, inşallah, cəbhədə daha böyük zəfərlər 

qazanacaq”, - deyə N.Kurtulmuş əminliyini bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi düşməndən əldə olunan hərbi qənimətlərin növbəti videogörüntülərini 

təqdim edib 

 

[18:08] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi döyüşlərdə düşməndən əldə olunan hərbi 

qənimətlərin növbəti videogörüntüsünü paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri 

təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Otto Hauzer: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərinə münasibətdə 

dəqiq mövqe tutmalıdır 

 

[17:40] 08.10.2020  

 

Oktyabrın 6-da Ermənistan silahlı qüvvələri Bakı-Tbilisi-Ceyhan strateji boru kəmərini 

atəşə tutublar. Bundan əvvəl erməni ordusu Mingəçevirdəki elektrik stansiyasına zərbə endirməyə 

cəhd etmişdi. Raketlər, həmçinin Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, cəbhə xəttindən uzaqda 

yerləşən Gəncəyə də zərbələr endirib. Xatırladaq ki, Gəncənin bilavasitə yaxınlığında Göygöl 

şəhəri – XIX əsrin əvvəlində Azərbaycana köç etmiş və burada məskən salmış almanlar tərəfindən 

əsası qoyulan və Qafqazda Almaniya mədəni irsinin mühüm elementlərini özündə tərənnüm edən 

keçmiş Helenendorf şəhəri də yerləşir. 

Bu barədə Azərbaycanın Almaniyadakı fəxri konsulu, AFR hökumətinin sabiq spikeri Otto 

Hauzer bildirib. 

Otto Hauzer deyib: “Mülki vətəndaşlar arasında çoxsaylı qurbanlar, Azərbaycanın 

müstəsna əhəmiyyətli infrastrukturuna hərbi zərbələr, kasetli döyüş sursatlarının geniş yayılması 

və onlardan istifadə edilməsinin artıq təsdiqlənməsi Cenevrə Konvensiyasının müddəalarını kobud 

şəkildə pozur. Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərinə münasibətdə və erməni işğalçı qoşunlarının 

münaqişə zonasından dərhal çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 

qətnaməsinin yerinə yetirilməsində beynəlxalq ictimaiyyətin dəqiq mövqe tutması xüsusilə 

vacibdir. Almaniya Federativ Respublikası Minsk qrupunun üzvü kimi yuxarıda xatırladılan 

qətnamələrin dərhal icrasına öz töhfəsini verə bilər və verməlidir”. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin hərbi kolonu darmadağın edilib 

 

[17:28] 08.10.2020  

 

Gündüz saatlarında yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş texnikası artilleriya atəşi 

ilə məhv edilib. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, düşmənin hərbi kolonu darmadağın olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin Bərdə rayonunun Qasımbəyli kəndinə atdığı raketin təsirindən dərin çuxur 

yaranıb 

 

[17:06] 08.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə şəhərini və 

rayonun kəndlərini ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutub. Bərdə 

rayonunun Qasımbəyli kəndinə atılan raketin təsirindən dərinliyi 10 metrə çatan çuxur yaranıb. 

Bundan başqa, raketin təsirindən torpaq hissələrinin geniş əraziyə yayıldığı görünür. 

AZƏRTAC Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə (ANAMA) istinadla həmin fotoları təqdim edir. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi oktyabrın 8-də Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Bərdə rayonu ərazisinə “Toçka-U” taktiki raket kompleksindən atəş açdığı 

barədə məlumat yayıb. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2684 
 

Düşmən təcili tibbi yardım avtomobillərini də atəşə tutur 

 

[17:02] 08.10.2020  

 

Cəbhə boyunca Azərbaycan Ordusuna məğlub olan Ermənistan silahlıları yaşayış 

məntəqələrini, mülki obyektləri, dinc sakinləri, hətta təcili tibbi yardım avtomobillərini atəşə 

tutmaqda davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, oktyabrın 4-də yaralıları daşıyan təcili tibbi yardım avtomobili 

Ağcabədi rayonunun Sarıcallı kəndi ərazisində düşmən artilleriyasının hücumuna məruz qalıb. 

Sürücü Əliyev Yasər Alik oğlu və həkim anestezioloq Babayev Tural Akif oğlu ağır bədən 

xəsarətləri alıblar. 

Oktyabrın 6-da isə Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndi ərazisində yaralıları daşıyan 

təcili tibbi yardım avtomobili düşmənin atəşinə tuş gəlib. Hadisə nəticəsində feldşer Əhmədli Azər 

Eldar oğlu və sürücü Musayev Zəfər Həsən oğlu ağır bədən xəsarətləri alıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycanı ittiham etmək əvəzinə, biz ölkələri öz vətəndaşlarını 

dayandırmaq üçün tədbirlər görməyə çağırırıq 

 

[16:58] 08.10.2020  

 

Jurnalistin məlumatı göstərir ki, erməni əsilli Fransa vətəndaşları Azərbaycanın mülki 

əhalisinə və hərbçilərinə hücumlar edən muzdlular qismində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

sıralarında fəaliyyət göstərirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün 

“Twitter” səhifəsində yazıb. 

“Azərbaycanı ittiham etmək əvəzinə, biz ölkələri öz vətəndaşlarını dayandırmaq üçün 

tədbirlər görməyə çağırırıq”, - deyə Prezidentin köməkçisi bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Döyüş əməliyyatları zamanı Şuşada kilsənin dağıdılmasının Azərbaycan 

Ordusunun fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur 

 

[16:55] 08.10.2020  

 

Şuşa şəhərində kilsənin zərər çəkməsi barədə məlumatın Azərbaycan Ordusunun döyüş 

fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 

mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

Nazirliyin məlumatında bildirilib ki, oktyabrın 4-də Gəncəni atəşə tutarkən şəhərdəki 

mülki obyektlər, yaşayış binaları, o cümlədən dini memarlıq abidəsi olan İmamzadə kompleksinə 

ziyan yetirən Ermənistan silahlı qüvvələrindən fərqli olaraq, Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni, 

xüsusilə də dini tikililəri və abidələri hədəfə almır. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyanın “Novaya qazeta” nəşri Ermənistan hərbiçilərinin rəzil durumundan  

yazır 

 

[16:29] 08.10.2020  

 

Rusiyanın “Novaya qazeta” nəşri xüsusi müxbirinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsindən reportajını dərc edib. 

Reportajda deyilir ki, Şuşanın dumanlı küçələrində insanlar çox seyrəkdir. Bəziləri 

Ermənistana qaçıb, qalanların isə güzəranı çox ağırdır. Stepanakertdən (Xankəndidən-red.) fərqli 

olaraq burada hələlik elektrik işığı var, mağazalar açıqdır. 

Artur Ohanesyan adlı könüllü cənub cəbhəsində baş verənlərdən danışır. Artur oradan təzə 

qayıdıb ki, ölən dostlarını doğma Gümrüdə dəfn eləsin. Amma bu da mümkündür ki, özü də ölmək 

istəmədiyi üçün qayıdıb. 

Ohanesyan deyir: “Onlar (Ermənistan hakimiyyəti-red.) insanları aldadır! Onlar 18 yaşlı 

əsgərləri yalnız avtomatla cəbhəyə göndəriblər. Deyirlər ki, “bağışlayın, patron yoxdur, 

bağışlayın, tanklar yoxdur”. Zirehli jiletlər tamamilə yararsızdır. Orada heç nə yoxdur. 

“Kormuşka” (yemək daşıyan maşın-red.) gəlir, amma hər şeyi yolun yarısında boşaldıb qayıdır. 

Əgər yemək tapmaq istəyirsənsə, “Qrad” atəşləri altında 4 kilometr yol getməlisən. Biz səkkiz dost 

dörd gün ərzində gecələr yola çıxır, sağ qalanlar üçün yeməyə nəsə tapmağa çalışırdıq”. 

Bizim şərh: Ermənistan ordusunun cəbhə bölgəsində rəzil durumunu erməni əsgərin 

dilindən eşitmək bir daha sübut edir ki, işğalçının müqavimət göstərməyə taqəti qalmayıb. 

Müxbir yazır: “Artur çox gərgin və qəzəblidir. Ayağında çəkələk, başında qara papaq var, 

gödəkçəsinin ilgəyindən qumbara sallanır. “Cəbhəyə necə düşdünüz” sualına belə cavab verdi: 

“Sadəcə olaraq gəldim, heç bir sənəd vermədilər, avtomatı götürdüm və irəli! Mənim iki qardaşım 

orada idilər, mən də onların dalınca getdim və qaldım. Özüm Gümrüdənəm, amma Fransa 

vətəndaşıyam, iki həftə əvvəl oradan gəlmişəm. Bu müharibə insanlara qarşı yox, təyyarələrə, 

“Qrad”lara qarşı müharibədir”. 

Bizim şərh: Bu, xaricdən gələn ermənilərin cəbhə bölgəsində Azərbaycan Ordusuna 

qarşı döyüşdüyünü əyani təsdiq edən çoxsaylı faktlardan biridir. 

Ohanesyan daha sonra deyir: “Dünən biz Hadrutda idik, zabitlər gəldilər və dedilər ki, 

komandiri həbs ediblər, mühakimə edəcəklər. O, gecə bütün gənc əsgərləri yığıb və Cəbrayıldan 

çıxmağı əmr edib. O, yuxarıdan gələn əmrə tabe olmayıb. Həmin zabit özü dedi: “Bu uşaq-

muşaqlar on gün əvvəl orduya çağırılıblar, amma əllərinə avtomat veriblər ki, döyüş”. Siz nə 

edirsiniz? Bu uşaq hara gedəcək? Yaxşı, mən xidmət keçmişəm, hərçənd bu xidmət də indi kömək 

eləmir. Avtomatla aviasiyaya və artilleriyaya qarşı döyüşürük. Mən orada canlı meyit kimiyəm”. 

A.Ohanesyanın mənəvi düşkünlüyünü xüsusi qeyd edən müxbir yazır: “Artur “dqr” hərbi 

komandanlığından və Ermənistan hakimiyyətindən açıq-aşkar narazıdır. Arturun dostu olan digər 

könüllü də onun danışdıqlarını təsdiqləyir: “Orada hər şey çox pisdir. Biz Cəbrayıl ətrafındakı ön 

xətdən gəlirik”. Artur deyir ki, itkilərin sayının 200 nəfərə yaxın olması barədə Ermənistan 

hakimiyyətinin dedikləri ağ yalandır. O, əminliklə deyir: “200 adam təkcə mənim gözlərim önündə 

öldü, bizim dayandığımız xətdə. Orada ölənlər isə minlərlədir”. Əynində kamuflyaj gödəkçə və 

adi cins şalvar olan digər könüllü əlavə edir: “Bizim başda duranlarımız **** (söyüş söyür), 

Ermənistanda deyirlər: “Cəbrayıla, irəli”, amma Cəbrayıl artıq yoxdur”. 

Jurnalist yazır: “Bəs nə düşünürsünüz, bundan sonra nə olacaq?, - deyə soruşuram. Artur 

cavab verir: “Mən bu müharibəni gördüm və başa düşdüm ki, əgər belə döyüşsək, bütün torpaqları 

əldən verəcəyik. Azərbaycanlılar Laçını götürmək istəyir, amma onlar o qədər cəsarətlidirlər ki, 

hətta Ermənistana da keçə bilərlər”. 

Bizim şərh: Azərbaycan Ordusunun əzmini və qətiyyətini düşmənin dilindən eşitmək çox 

qürurvericidir! 
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Reportajda daha sonra yazılır: “Yaxınlıqdakı balaca mağazanın sahibi, siqaret çəkmək 

üçün küçəyə çıxmış 60 yaşlı Armenin sözlərinə görə, Laçın körpüsü dörd dəfə bombalanıb, 

Laçının özünə isə hələ dəyməyiblər. Deyir ki, qohumları ilə birlikdə yeddi gündür cəbhəyə getmiş 

bacısı oğlunu axtarır, lakin tapa bilmir. Atışma bir az səngisəydi, heç olmasa cəsədləri yığmaq 

olardı”. 

 

Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Yunanıstandakı səfiri məsləhətləşmələr üçün Bakıya çağırılıb 

 

[15:14] 08.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı başlatdığı yeni təcavüz 

aktı çərçivəsində xarici ölkələrdən, o cümlədən Yunanıstandan erməni əsilli vətəndaşların 

döyüşlərdə iştirak etmək məqsədilə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə gəlməsi ilə bağlı açıq 

mənbələrdə yer alan məlumatlar tərəfimizdən Yunanıstan XİN-in diqqətinə çatdırılıb və bu 

xüsusda qarşı tərəfə müvafiq araşdırmaların aparılaraq məlumatın verilməsi müraciəti edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat 

verilib. 

Bildirilib ki, bunun ardınca, Yunanıstan tərəfinin öz səfirini məsləhətləşmələr üçün geri 

çağırmaq qərarı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Yunanıstan Respublikasındakı səfiri 

məsləhətləşmələr üçün Bakıya çağırılıb. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA düşmənin Qızılhacılı qəsəbəsinə atdığı kasetli raketin hissələrinin fotolarını 

paylaşıb 

 

[15:00] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik 

(ANAMA) Ermənistan silahlı qüvvələrinin “Smerç” qurğusundan Goranboy rayon Qızılhacılı 

qəsəbəsinə atdığı kasetli raketin daşıma/paylama hissələrinin fotolarını paylaşıb. 

AZƏRTAC ANAMA-ya istinadla həmin fotoları təqdim edir. 

Qeyd edək ki, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 

kobud şəkildə pozaraq iriçaplı silahlardan və artilleriya qurğularından bütün təmas xətti boyunca 

ordumuzun mövqelərini atəşə tutub. Dinc əhalini və mülki infrastrukturu hədəfə alan düşmən 

Azərbaycanın şəhərlərinə, rayonlarına, kəndlərinə raket və mərmilər atıb. Həmin tarixdən 

ANAMA tərəfindən xüsusi mobil əməliyyat qrupları, həmçinin baş qərargahda operativ qərargah 

yaradılıb. Daxil olmuş çağırışlar və müraciətlər əsasında operativ şəkildə əməliyyat-axtarış 

çıxışları həyata keçirilir. 
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Nazir Hulusi Akar: Ermənistanın Qarabağı işğal etməsinə səssiz qalmaq ikiüzlülükdür 

 

[14:33] 08.10.2020  

 

Ermənistanın Qarabağı işğal etməsi və dinc əhaliyə qarşı qətliamlar törətməsi qarşısında 

susanların sərgilədiyi mövqe tamamilə ikiüzlülükdür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar 

söyləyib. 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətini və avantürist davranışını sərt şəkildə tənqid edən nazir 

deyib: “Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə əlaqədar səslərini çıxarmayanlar atəşkəs çağırışı yerinə 

Ermənistanı Qarabağı tərk etməyə çağırsalar, daha düzgün olar. Bundan sonra daha 30 il gözləyə 

bilmərik. Həll mexanizminə beynəlxalq nüfuz qazandırmaq üçün fürsət yaranıb”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 31 nəfər 

həlak olub, 154 nəfər xəsarət alıb 

 

[14:19] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində 

sentyabrın 27-dən oktyabrın 8-də saat 13:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin 

statistikasını təqdim edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə 

tutması nəticəsində mülki şəxslərdən 31 nəfər həlak olub, 154 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, 

Ermənistanın ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 928 ev, 133 mülki 

obyekt və 45 çoxmənzilli yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə 

geri çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə 

konvensiyaları və onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və 

qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş 

əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx 

yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC  
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Hulusi Akar: Ermənistan terror təşkilatları ilə əməkdaşlığı dayandırmalı və Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən dərhal çıxmalıdır 

 

[14:08] 08.10.2020  

 

Ermənistan terror təşkilatları ilə əməkdaşlığı dayandırmalı və Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərindən dərhal çıxmalıdır. 

Bu fikirləri Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar Ermənistanın Azərbaycana 

hücumları ilə bağlı açıqlamasında ifadə edib. 

Dağlıq Qarabağ probleminin dərhal həll olunmasının vacibliyini vurğulayan nazir bildirib: 

“Hər zaman və hər yerdə qürurla ifadə etdiyimiz kimi, Azərbaycanın dərdi bizim dərdimiz, sevinci 

bizim sevincimizdir. Can qardaşlarımızın yanında olduq, bundan sonra da haqlı mübarizəsində 

sonadək Azərbaycanın yanında olacağıq”. 

 

Günel Məlikova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Bərdə şəhərinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 7 nəfər xəsarət 

alıb 

 

[13:15] 08.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonalar, habelə hərbi hədəf olmayan, aydın 

görünən və fərqləndirilən obyektlər, o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla avqustun 8-də səhər 

saat 10 radələrindən başlayaraq Bərdə rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən raket və artilleriya 

mərmilərindən intensiv atəşə tutub. 

Oktyabrın 8-də saat 11 radələrində Bərdə şəhərinin mərkəzində yerləşən “Qədim Bərdə” 

restoranına raketin düşməsi nəticəsində həmin vaxt orada olan 2 nəfər şəxs müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Eyni zamanda, Bərdə şəhər 5 nömrəli tam orta 

məktəbin yaxınlığına düşmüş raketlər 5 nəfərin yaralanmasına səbəb olub, o cümlədən məktəbin 

binasına, çoxsaylı nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2695 
 

Bərdə ərazisi "Toçka-U" kompleksindən atəşə tutulub 

 

[13:10] 08.10.2020  

 

Bərdə ərazisi “Toçka-U” kompleksindən atəşə tutulub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 

mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli və sarsıdıcı zərbələri nəticəsində 

geri çəkilən və bölmələrimizlə qarşılaşmağa cürət etməyən düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə 

tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi gecə döyüşləri zamanı düşmənə endirilən artilleriya zərbələrinin 

videogörüntüsünü yayıb 

 

[12:33] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi gecə döyüşləri zamanı Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin hərbi hissəsinin qərargahı, infrastrukturu və silah-sursat anbarlarına endirilən 

artilleriya zərbələrinin videogörüntüsünü paylaşıb. 

AZƏRTAC həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusunun döyüşlərdə iştirak edən qoşunlarının təminatı yüksək 

səviyyədədir 

 

[12:18] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin göstərişinə əsasən əks-hücum əməliyyatlarında iştirak edən şəxsi heyətin təminat və 

təchizat məsələləri dərhal həll olunur. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qoşunlarımızın təminatı müvafiq idarə, 

xidmət və qurumlar tərəfindən planlı şəkildə həyata keçirilir. Döyüşdə iştirak edən hərbi 

qulluqçularımız, hərbi texnika və döyüş vasitələrimiz ərzaq, geyim, məişət əşyaları, gündəlik 

tələbat məhsulları, silah-sursat və yanacaq-sürtgü materialları ilə sutkada 24 saat fasiləsiz təmin 

edilir. 

Döyüş əməliyyatlarının maddi-texniki təminatı ilə bağlı heç bir problem və çətinlik yoxdur. 

Təminat və təchizatla bağlı qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar vaxtında icra olunur. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənistan çətin və çarəsiz vəziyyətə düşdüyünü 

təsdiqləyir 

 

[12:16] 08.10.2020  

 

Ermənistan aldığı ağır zərbədən sonra Türkiyəni bu döyüşlərin içində göstərməyə cəhd 

etməklə çətin və çarəsiz vəziyyətə düşdüyünü təsdiqləyir. 

AZƏRTAC Türkiyə KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan bu fikri Qətərin “The Peninsula” qəzetinə müsahibəsində söyləyib. 

Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan Ordusu Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlarını hissə-

hissə geri alır. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan hərbçilərinin qaçarkən döyüş meydanında tərk etdikləri texnikaların 

videogörüntüsü yayılıb 

 

[11:55] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan 

Horadiz kəndində Ermənistan ordusu hərbçilərinin qaçarkən döyüş meydanında tərk etdikləri 

zirehli texnikaların videogörüntüsünü paylaşıb. 

AZƏRTAC həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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İranın Ali Rəhbərinin müşaviri: BMT-nin üzvü olaraq Ermənistanın işğal edilmiş əraziləri 

Azərbaycana qaytarmasını istəyirik 

 

[11:53] 08.10.2020  

 

İranın Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamneyinin Xarici siyasət üzrə müşaviri Əli Əkbər Vilayəti 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu bir daha bəyan edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ə.Ə.Vilayəti İranın nüfuzlu “Keyhan” qəzetinə müsahibəsində 

deyib: “Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri boşaldılmalıdır. Bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə 

hörmət edilməsi BMT Nizamnaməsinin əsas prinsiplərindən biridir və biz də təşkilatın üzvü 

olaraq, ona sadiq qalırıq. Azərbaycanın 7 rayonu Ermənistan tərəfindən işğal edilib. BMT 

Təhlükəsizlik Şurası Bununla bağlı 4 qətnamə qəbul edib ki, onların hamısında Azərbaycanın bu 

bölgələrinin işğaldan azad edilməsi tələb olunur. BMT-nin üzvü olaraq Ermənistanın işğal edilmiş 

əraziləri Azərbaycana qaytarmasını istəyirik. Bu ərazilərin işğalı nəticəsində 1 milyondan çox 

azərbaycanlı köçkün düşüb. Onlar tezliklə vətənlərinə qayıtmalıdırlar”. 

Əli Əkbər Vilayəti diqqətə çatdırıb ki, müharibə insan itkisi və faciələrə səbəb olduğu üçün 

İran problemin danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdardır. Rəsmi Tehran da vasitəçilik etməyə hazırdır. 

Qeyd olunub ki, İran bölgəyə kənardan silahlı qüvvələrin, yaxud da döyüşçülərin 

gətirilməsinin qəti əleyhinədir. 

 

Rabil Kətanov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Almaniyanın Xarici İşlər nazirinin Azərbaycana təzyiq göstərilməsi barədə 

açıqlaması ciddi təəssüf doğurur 

 

[11:51] 08.10.2020  

 

Almaniya Xarici İşlər naziri Heiko Maasın atəşkəsə çağırış və Azərbaycana təzyiq 

göstərilməsi barədə açıqlaması ciddi təəssüf və təəccüb doğurur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat 

verilib. 

Məlumatda bildirilir ki, birtərəfli qaydada atəşkəsə çağırışlar münaqişənin köklü həllinə 

deyil, işğala əsaslanan status-kvonun saxlanmasına xidmət edir. 

“Bundestaq üzvlərindən biri haqlı olaraq Almaniya Xarici İşlər nazirinə “atəşkəs 

problemin həlli deyil” - deyə sualla müraciət edib. İşğalçı dövlət olan Ermənistana təzyiq 

göstərilməlidir. 

Almaniyanın da üzvü olduğu Minsk qrupunun 30 ilə yaxın davam edən fəaliyyəti atəşkəsin 

davamlı sülhə çevrilməsinə, Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən öz 

qoşunlarını çıxarmasına və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtmasına 

xidmət etməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin Ermənistan qoşunlarının 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması barədə 

tələblərinin həyata keçirilməsi üçün hər hansı ciddi tədbirlər görülməyib. 

Təəssüflə onu da qeyd edək ki, ATƏT-in və Minsk qrupunun üzvü kimi Azərbaycanın 

dəfələrlə Almaniyaya müraciət etməsinə baxmayaraq, Almaniya tərəfindən münaqişənin həlli 

istiqamətində xüsusi fəallıq göstərilməyib. 

Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində Aİ-nin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəyi təsbit olunub. Aİ-nin aparıcı ölkəsi olan 

Almaniya sanki bu sənəddən xəbərsizdir. 

Ona görə də atəşkəs çağırışları BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı qətnaməsinin 

tələblərinə uyğun olaraq, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

konkret qrafik əsasında çıxarılmasını nəzərdə tutan planla müşayiət edilməlidir. Yalnız bu halda 

atəşkəs davamlı sülhə çevrilə bilər. 

Vurğulayırıq ki, Azərbaycan öz ərazilərində Ermənistanın təcavüzünə cavab olaraq əks-

həmlələr həyata keçirir. 

Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması və işğala son qoyulması 

Azərbaycan xalqının haqlı tələbidir. 

İndiki şəraitdə Azərbaycana hər hansı təzyiqlərin göstərilməsi barədə açıqlamanı ədalətsiz 

və haqsız hesab edirik. 

Almaniyanı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan qoşunlarının 

çıxarılmasını təmin etmək üçün Ermənistana təzyiqlər göstərməyə, ədalətli mövqe tutmağa 

çağırırıq, - deyə məlumatda qeyd olunur. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu hazırda Bərdə şəhərini atəşə tutur 

 

[11:35] 08.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri hazırda Bərdə şəhərini atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 

xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli və sarsıdıcı zərbələri nəticəsində 

geri çəkilən və bölmələrimizlə qarşılaşmağa cürət etməyən düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə 

tutur. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2703 
 

Mülki əhali və şəxsi heyət arasında təbliğat-təşviqat işləri davam edir  

 

[11:25] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatları zamanı mənəvi-psixoloji təminat 

tədbirləri çərçivəsində keçirilən təbliğat-təşviqat işi davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ali Baş 

Komandanın müraciətləri, təbrikləri və ürək sözləri, həmçinin hərbi komandanlığın müraciətləri, 

əldə edilən qələbələr barədə məlumatlar şəxsi heyətə və mülki sakinlərə operativ şəkildə çatdırılır. 

Təşviqat tədbirlərinin məqsədi ordu-xalq birliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, 

Ordumuzun qüdrətinin və döyüşlərdəki uğurlarının işıqlandırılması, eləcə də döyüşlərdə rəşadət 

göstərən şəxsi heyətin döyüş ruhunun və qələbə əzminin təbliğ olunmasıdır. 

Şəxsi heyət və cəbhəboyu zonada yaşayan dinc sakinlər tərəfindən ruh yüksəkliyi ilə 

qarşılanan tədbirlər səyyar səsyayıcı stansiyalar vasitəsi ilə yayımlanan hərbi-vətənpərvərlik 

mahnı və marşları ilə müşayiət edilir. 
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Ermənistan ordusunun mülki əhalini hədəfə alması nəticəsində Ağdam rayonunun 

Böyükbəyli kəndində iki sakin xəsarət alıb 

 

[11:20] 08.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonalar, habelə hərbi hədəf olmayan, aydın 

görünən və fərqləndirilən obyektlər, o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla oktyabrın 8-də səhər 

saatlarından başlayaraq Ağdam rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən raket və artilleriya 

mərmilərindən intensiv atəşə tutub. 

Oktyabrın 8-də saat 08 radələrində Böyükbəyli kənd sakinləri 1992-ci il təvəllüdlü 

cəbrayıllı Sədi Bəbir oğlu və 1977-ci il təvəllüdlü Quliyeva Hürü Talış qızı avtomaşınla yol 

gedərkən Alıbəyli kəndi ərazisində mərmi düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Bundan başqa, kənd ərazisində çoxlu sayda mülki infrastruktur 

obyektinə və evinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin atəşi nəticəsində Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kənd 

sakini həlak olub 

 

[10:30] 08.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələri yaşayış məntəqələrini və silahsızlaşdırılmış zonaları, habelə mülki əhalini hədəfə 

almaqla raket və artilleriya mərmilərindən oktyabrın 8-də səhər saatlarından başlayaraq Goranboy 

rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən atəşə tutub. 

Oktyabrın 8-də saat 06 radələrində rayonun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsi ərazisinə top 

mərmilərinin düşməsi səbəbindən orada yerləşən Xocalı Rayon Polis Şöbəsinin inzibati binasına, 

o cümlədən qəsəbə ərazisində çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə və yaşayış evlərinə, 

Qaraçinar tam orta kənd məktəbinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 
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Azərbaycan və Almaniya XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub 

 

[09:14] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Almaniya Federativ 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Heiko Maas arasında telefon danışığı baş tutub. 

XİN-in Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Tərəflər arasında bölgədə 

mövcud olan vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

Almaniya Xarici İşlər naziri bölgədə baş verən gərginliyin alovlanmasından ciddi 

narahatlığını ifadə edib və məsələnin həlli üzrə siyasi dialoqun zəruriliyini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov bölgədəki son gərginlik, xüsusən də Ermənistanın azərbaycanlı 

mülki şəxslərini və obyektlərini qəsdən atəşə tutması barədə qarşı tərəfə məlumat verib. Təmas 

xəttindən uzaqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərinin hədəfə çevrilməsinin mülki əhali arasında itki 

və infrastrukturun məhv olması ilə nəticələndiyini, habelə Ermənistanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru 

kəmərini hədəfə almaq cəhdi alman nazirin diqqətinə çatdırılıb. Nazir Ceyhun Bayramov 

həmsöhbətinə bu günə qədər Ermənistanın açdığı atəş nəticəsində 29 azərbaycanlı mülki şəxsin 

həlak olduğu və 144 nəfərin isə yaralandığı barədə məlumat verib. 

Nazir Ceyhun Bayramov, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin yerinə 

yetirilməsinin bölgədə sülhün təmin edilməsi üçün mühüm şərt olduğunu qeyd edib. 
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Ermənistan ordusunun gecə saat 04 radələrində Gəncəyə raket zərbələri endirməsi 

nəticəsində bir neçə mülki obyektə və evə ziyan dəyib 

 

[08:40] 08.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq 

dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın hərbi-

siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə işğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və 

silahsızlaşdırılmış zonalar, habelə hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən 

obyektləri, o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla oktyabrın 8-də saat 07 radələrində Goranboy 

rayonunun Şahməmmədli kəndini ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində həmin kənd sakini 

1957-ci il təvəllüdlü Quliyeva Türyan Tofiq qızı yaşadığı evdə həlak olmuş, yaşadığı evə isə maddi 

ziyan dəymişdir. 

Bundan başqa, düşmən ölkənin silahlı qüvvələri tərəfindən oktyabrın 8-də saat 04 

radələrində Gəncə şəhərinə raket zərbələri endirilməsi nəticəsində bir neçə mülki obyektə, 1 

avtomobilə və bir neçə yaşayış binasına maddi ziyan dəymişdir. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisənin təfərrüatlarının müəyyən edilməsi 

istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir. 

Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. 
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Ermənistan silahlı qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

 

[08:35] 08.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə və Ağcabədi rayonlarının kəndlərini atəşə tutur. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, Azərbaycan 

Ordusu adekvat tədbirlər görür. 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir 

 

[08:11] 08.10.2020  

 

Səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam 

rayonlarının kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. Ölən və yaralananlar var. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, ordumuz 

adekvat tədbirlər görür. 
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Təmas xəttində 3 mərmi və 1 raket aşkarlanıb 

 

[02:31] 08.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə 

(ANAMA) Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Şəmkir, Tərtər rayonları və 

Gəncə şəhəri ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng 

mərkəzi sistemindən - 31 (otuz bir) və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində 

İdarəetmə Mərkəzindən - 2 (iki) müraciət daxil olmuşdur. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxil olmuş 33 çağırış əsasında agentliyin xüsusi 

mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağdam rayonunun Əfətli, Baharlı, Xındırıstan kəndləri, 

Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli, Muğanlı, Ağgöl, Böyük Kəhrizli kəndləri və Xan Şuşinski 

küçəsi, Bərdə rayonunun Şahvəlilər kəndi, Beyləqan rayonunun Şitilçilik qəsəbəsi, 

M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, Füzuli rayonunun Alıxanlı, Aşağı Mollaməhərrəmli kəndləri, Zobcuq 

qəsəbəsi və Horadiz şəhəri, Goranboy rayonunun Qızılhacılı, Tapqaraqoyunlu kəndləri, Şəmkir 

rayonunun Sabirkənd kəndi, Tərtər rayonunun Borsunlu kəndi və Şəxarx qəsəbəsi, Gəncə şəhəri 

Hərbi şəhərcik, B.Əliyev və Ə.Əliyev küçələrinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 

31 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış 

tədbirləri zamanı 1 ədəd 152 millimetrlik top mərmisi (OF-45), 1 ədəd 125 millimetrlik top 

mərmisi (OF-26), 1 ədəd 122 millimetrlik top mərmisi (OF-56-1), 1 ədəd 300 millimetrlik raket 

(9M528), 1 ədəd raketin təzyiq akkumulyatoru (9D180) (cəmi: 5 ədəd), 3 ədəd hərbi məqsədlər 

üçün istifadə olunan metroloji radiopelenqator və 6 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Həmçinin agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 56 ədəd 9M525 bombacıqları partlayış yolu 

ilə zərərsizləşdirilib. 

Ümumilikdə agentlik tərəfindən sentyabrın 27–dən oktyabrın 7-dək 339 siqnal (əməliyyat 

çağırışı) əsasında 313 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, Ağdaş, 

Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Füzuli, Tərtər, Şəmkir, 

Hacıqabul, Zərdab rayonları, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, 

neft kəmərinin yaxınlığına, Mingəçevir İES-in ərazisinə, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 

yaxınlığına, əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, məktəbə baxış keçirilib, 73 

ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 598 ədəd bombacıq, 6 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə 

olunan metroloji radiopelenqator, 2 ədəd kamikadze dron (zərərsizləşdirilmişdir), 2 ədəd raketin 

mikrosxemi və 100 ədəd partlamış raket hissələri aşkar olunub. 
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7 oktyabr 

 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vurulub 

 

[23:45] 07.10.2020  

 

Oktyabrın 7-si gün ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı 

Azərbaycan Ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində düşmən xeyli itki verib. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, qoşunlarımızın 

atəşi nəticəsində düşmənin 10-dək tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd “Akasiya” özüyeriyən 

artilleriya qurğusu, 30-dək avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. 

1-ci və 7-ci alayın müdafiə sahələrində yerləşən bölmələrin bir qrup əsgəri döyüş 

mövqelərini özbaşına tərk edərək fərarilik ediblər. 
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Prezident İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib 

 

[22:59] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də “Euronews” 

televiziyasına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-İndi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bizimlə bağlantıdadır. Vaxt ayırdığınıza 

görə təşəkkür edirəm. Atəşkəsin əldə olunması və gərginliyin deeskalasiyası ilə bağlı 

beynəlxalq ictimaiyyətin güclü və davamlı təzyiqi var. Döyüşlər davam edir, hətta daha da 

gərginləşir. İndi Sizin münaqişədə məqsədiniz nədən ibarətdir? 

-Atəşkəs birtərəfli qaydada əldə oluna bilməz. Bu, ikitərəfli qərar olmalıdır və həm də 

yerində həyata keçirilməlidir. Bildiyiniz kimi, sentyabrın 27-də Ermənistan bizə hücum etdi, bizim 

hərbi mövqelərimizə hücum etdi, infrastruktura ziyan vurdu, mülki şəxslərə hücum etdi. İndiyədək 

demək olar ki, 30 mülki şəxsimiz Ermənistanın hücumu, o cümlədən ballistik mərmi və kasetli 

bombalarla törədilmiş hücum nəticəsində həlak olub. 

Bizim əks-hücumumuz uğurlu oldu. Biz işğal olunmuş ərazilərimizin bir hissəsini azad 

etməyə müvəffəq olduq. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa 

edilməsidir. Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması ilə bağlı bizə vaxt 

cədvəli verməlidir və bu cədvəl vasitəçi ölkələr olan Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən 

təsdiqlənməlidir. Düşünürəm ki, bundan sonra atəşkəsin əldə olunmasına cəhd göstərilməlidir. 

-Sizin qeyd etdiyiniz ölkələr dəfələrlə atəşkəsə çağırış ediblər. Niyə bu, baş vermir? 

Niyə Siz bunun dərhal baş verməsi üçün çalışmırsınız? 

-Çünki biz dəfələrlə hücuma məruz qalmışıq. Son üç ayda Azərbaycana üç hücum edilib. 

Biri iyulda Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, Dağlıq Qarabağ regionundan uzaqda olub və 

Ermənistanın məqsədi Azərbaycanın yeni ərazilərini işğal etmək idi. Onlar bunu etməyə müvəffəq 

olmadılar. Ordumuz onları məğlub etdi. Sonra avqustun 23-də onlar bizim mülki şəxslərimiz və 

hərbçilərimizə qarşı terror aktları törətmək üçün diversiya qrupu göndərdilər. Bu da onlar üçün 

uğursuz oldu. Çünki diversiya qrupunun başçısı saxlanıldı və o, eynilə mənim indi dediklərimə 

dair ifadələr verir. Sentyabrın sonunda onlar bizim kəndlərimizə və şəhərlərimizə qarşı 

genişmiqyaslı hücuma keçdilər. Sizə deyə bilərəm ki, bu günə qədər 900 ev tamamilə dağılıb və 

ya zərər çəkib, mülki şəxslər arasında çox sayda tələfat və yaralı insanlar var. İndi Ermənistan çox 

acı məğlubiyyətlə üzləşəndə onlar atəşkəs üçün yalvarırlar. Atəşkəsi onlar özləri pozdular, 

Ermənistan qoşunlarının tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymurlar. Onlar status-kvonu dəyişməz olaraq saxlamaq 

istəyirlər. Minsk qrupunun həmsədrləri - ABŞ, Rusiya və Fransa, onların prezidentləri dəfələrlə 

bəyanatlar veriblər ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Ermənistan buna məhəl qoymadı, indi isə 

Azərbaycan özü status-kvonu dəyişir və düşünürəm ki, bu, münaqişənin ən tez zamanda həlli 

istiqamətində mühüm addım olacaq. 

-Cənab Prezident, bu münaqişənin hər iki tərəfində mülki şəxslər qətlə yetirilib. Siz 

bunu öz məqsədlərinizlə necə uyğunlaşdırırsınız? 

-Əlbəttə, biz təəssüflənirik ki, mülki şəxslər qətlə yetirilir. Sözsüz ki, bu hücumu biz 

törətməmişik, hücumun mənbəyi olmamışıq. Çünki bu, sentyabrın 27-də səhər onların etdiyi ilk iş 

oldu. Onlar bizim şəhər və kəndlərimizə hücum etdilər və biz cavab verməli olduq. Lakin bizim 

cavabımız əsasən və başlıca olaraq onların hərbi mövqelərinə, tanklarına və silahlarına oldu. Bizim 

döyüş meydanında etdiklərimiz internetdə var. Bizim dronlarımız və digər avadanlıqlarımız yalnız 

işğal olunmuş ərazilərdə hərbi hədəfləri məhv edir. Əfsuslar ki, Ermənistan yerlərdə daha çox 

adamın olması üçün mülki şəxslərdən istifadə edir. Çünki onların demoqrafik vəziyyəti çox pisdir 

https://azertag.az/
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və bizdə, sadəcə, silahların yanında mülki şəxslərin olması ilə bağlı videolar var və əlbəttə ki, əgər 

şəxs oradadırsa... 

-Sözünüzü kəsdiyimə görə üzr istəyirəm, cənab Prezident. Ermənistan deyə bilər ki, bu 

döyüşdə onlar tərəfdən mülki şəxslər qətlə yetirilib və onlar bu zorakılığın niyə yenidən 

sentyabrın 27-də alovlandığını mübahisə edərlər. İcazə verin, Xarici İşlər nazirinizin ötən il 

verdiyi vədi qeyd edim. Deyilmişdi ki, xalqları sülhə hazırlamaq üçün konkret tədbirlərin 

görülməsi vacibdir. Bizim hazırda gördüklərimiz bunun əksidir. Siz mülki şəxslərin 

əzablarını necə məhdudlaşdırmağa çalışırsınız? 

-Bilirsiniz, biz müharibənin başlanmasına görə məsul deyilik. Dediyim kimi, biz 

Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yerləşən Ermənistan ordusunun fiziki hücumuna məruz 

qalmışdıq. Bundan əlavə, Ermənistandakı indiki rejim danışıqlar prosesini məhv etmək üçün hər 

bir şeyi etmişdir. Düz bir il bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazisində keçirilən aksiyada “Qarabağ Ermənistandır” bəyan etmişdir. Bu bəyanat faktiki olaraq 

danışıqlar prosesini məhv etdi. Çünki danışıqlar masasında olan və münaqişənin həlli üçün əsas 

təşkil edən prinsiplər işğal altındakı ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını tələb edir. Ermənistanın 

baş naziri Azərbaycana bir santimetr torpağın belə qaytarılmayacağını, “Qarabağ Ermənistandır” 

deyəndə, onlar Cenevrə Konvensiyasının kobud pozuntusu sayılan əcnəbi şəxslərin işğal olunmuş 

ərazilərdə məskunlaşmasını təşkil edəndə danışıqlar prosesini məhv edirlər. Bundan sonra bizi 

buna görə günahlandırmaq üçün onlar bizə üç dəfə - iyul, avqust və sentyabr aylarında hücum 

edirlər. Biz onları döyüş meydanında məğlub etdikdə onlar Azərbaycanı dayandırmaq üçün hər 

kəsə zəng edir və hər kəsə yalvarırlar. Biz dayanmaq istəyirik, lakin biz işğalın dayanmasını 

istəyirik. Buna görə Ermənistanın ünvanına əsas mesaj ondan ibarət olmalıdır ki, biz Ermənistanın 

torpağında deyilik, biz öz torpağımızdayıq. Bizim torpağımız 27 il ərzində... 

-Ermənistan Türkiyənin burada ciddi təsir göstərdiyini, o cümlədən hərbi yardım kimi 

məsələlərdə sizi təchizatla təmin etdiyini deyəcək. Siz Türkiyənin bu münaqişədə ölkənizə nə 

dərəcə təsir göstərdiyini və hərəkətlərinizi sürətləndirdiyini deyə bilərsiniz? 

-Bu, tamamilə yanlış informasiyadır. Türkiyə bizim üçün güclü müttəfiq, tərəfdaş və qardaş 

ölkədir. Əlbəttə ki, onların verdiyi bəyanatlar onların mövqeyini ifadə edir və biz bu dəstəyə görə 

Türkiyə hökumətinə, Türkiyə Prezidentinə və Türkiyə xalqına minnətdarıq. Lakin Türkiyə heç bir 

digər şəkildə bu münaqişəyə cəlb olunmayıb. Ermənistan mediaya belə feyk xəbərlər yaymaqla 

Azərbaycan Ordusunun bacarığını azaltmaq istəyir. Biz özümüz savaşırıq. Bəli, biz Türkiyədən 

silahlar alırıq, lakin biz təkcə onlardan almırıq. Bizim əsas silah təchizatçımız Türkiyə deyil. Yəqin 

bu barədə hər kəs bilir. Beləliklə, bizim müasir türk avadanlığını, o cümlədən döyüş dronlarını 

almağımız faktı heç kim üçün problem olmamalıdır. Çünki Ermənistan silahları pulsuz əldə edir. 

Biz onlara görə pul ödəyirik, Ermənistan pulsuz alır. Türkiyə heç bir digər şəkildə münaqişəyə 

cəlb olunmayıb. 

-Biz burada silahlar və döyüş barədə danışmağa davam edirik. Diplomatiya Sizin üçün 

hələ də bir seçim yoludurmu? Bu münaqişədən fərqli çıxış yolunu tapmaq üçün Siz 

Ermənistanın baş naziri ilə bir araya gəlib danışıqları apararsınızmı? 

-Sizə deyə bilərəm ki, prezidentlik müddətimdə Ermənistanın iki sabiq prezidenti və indiki 

baş naziri ilə bəlkə də onlarca danışıq aparmışam. Əvvəlki debatlar ərzində biz danışıqlar 

masasında əsaslı irəliləyişə nail olmuşduq. Biz bugünkü münaqişənin həlli üçün prinsipləri işləyib 

hazırlamışdıq. Biz konstruktiv idik. Danışıqlar 1992-ci ildən bəri davam edirdi. Təsəvvür 

edirsiniz? Demək olar ki, 30 il müddətində biz ümidlərlə yaşayırdıq. Vasitəçilər bizə “bir az 

gözləyin, Ermənistan tərəfindən daha konstruktiv yanaşma olmalıdır” deyirdilər. Lakin iki il 

bundan əvvəl dövlət çevrilişi nəticəsində bu baş nazir hakimiyyətə gələndən sonra danışıqlar 

prosesini tamamilə məhv etdi. Mənim onunla dəfələrlə görüşlərim olmuşdur, lakin bu görüşlər 

tamamilə mənasız idi. O, mənə əraziləri geri qaytarmayacaqlarını dedi, onlar Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşməli olduğunu deyirdi. Beləliklə, bunlar mənim üçün tamamilə qəbuledilməz 
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tələblər idi və onlar vasitəçilər üçün də qəbuledilməz idi. Ermənistan hökuməti mövqeyini 

dəyişməlidir, maksimalist mövqeyindən çəkinməlidir, “Qarabağ Ermənistandır” deməyi 

dayandırmalıdır. Çünki bu, həqiqət deyil, danışıqlar prosesini məhv edir və əlbəttə ki, biz 

geriləyirik. Yeri gəlmişkən, sabah bizim Xarici İşlər nazirimiz Minsk qrupunun səfirləri ilə 

görüşmək üçün Cenevrədə olacaq. Mən bildiyim qədər, Ermənistanın xarici işlər naziri oraya ayın 

əvvəlində getməli idi, lakin o, buna məhəl qoymadı. O, orada deyil. Bizim Xarici İşlər nazirimiz 

oradadır. Bu, kimin danışıqlar aparmaq istədiyini, kiminsə, sadəcə, Azərbaycanı günahlandırmaq 

istədiyini nümayiş etdirir. 

-Prezident İlham Əliyev, “Euronews”un xüsusi buraxılışında bizə qoşulduğunuz üçün 

Sizə təşəkkür edirəm. Bizə vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun. 

-Təşəkkür edirəm. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistana məxsus PUA məhv edilib 

 

[22:49] 07.10.2020  

 

Oktyabrın 7-si saat 22.00 radələrində Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) 

Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Ağstafa rayonu sahəsində uçuş keçirməyə cəhd 

göstərib. 

AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib ki, Azərbaycan 

Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunan düşmən PUA-sı dərhal məhv 

edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev CNN-Türk telekanalına müsahibəsində Rusiya, İran və ABŞ-ın 

mövqeyini şərh edib 

 

[20:18] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN-Türk televiziyasına müsahibəsində Rusiya, İran 

və ABŞ-ın münaqişə ilə bağlı tutduqları mövqeyi şərh edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiyanın da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi 

vasitəçilik missiyası icra etdiyini diqqətə çatdıran dövlətimizin başçısı deyib: “Bu məsələ ilə bağlı 

bizdə hər hansı problem yoxdur. Eyni zamanda, bu üç həmsədr arasında Rusiya tək ölkədir ki, 

bizimlə qonşudur. Təbii ki, Rusiya ilə bizim uzun tarixi münasibətlərimiz var. İndiki dönəmdə 

Rusiya həm Ermənistanla, həm də Azərbaycanla əlaqələrini inkişaf etdirir. Bu, çox önəmli faktdır. 

Ona görə nə ikitərəfli formatda, nə də Minsk qrupu çərçivəsində hər hansı bir problem yoxdur. Bu 

hadisələr dönəmində də Rusiyanın mövqeyi məsuliyyətli mövqedir”. 

Prezident qeyd edib ki, İran rəsmiləri Azərbaycanın haqq işini dəstəklədilər. Bir-iki gün 

bundan əvvəl İranın rəsmi şəxsləri açıqlamalar vermişlər ki, işğala son qoyulmalıdır, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və bizim köçkünlərimiz öz torpaqlarına 

qayıtmalıdırlar. Bu da ədalətli mövqedir. 

Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan ABŞ-ın mövqeyinə münasibət bildirən Prezident 

İlham Əliyev deyib: “Amerika Prezidenti ilə mənim hər hansı bir təmasım olmamışdır. Ancaq 

Amerikanın yüksəksəviyyəli rəsmiləri bu işlərlə, bu hadisələrlə bağlı təbii ki, öz fikirlərini 

bildirmişdilər. Eyni zamanda, hörmətli Donald Tramp da bu məsələ ilə bağlı açıqlama vermişdir. 

Hesab edirəm ki, tam, məntiqli bir açıqlama idi. Amerika ilə bizim ikitərəfli formatda əlaqələrimiz 

uğurla inkişaf edir. Bir çox sahələrdə biz tərəfdaş kimi fəaliyyət göstəririk. Təbii ki, Amerika 

superdövlət kimi bu məsələ ilə də bağlı öz sözünü deyir. Biz Amerikanın mövqeyindən də razıyıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 

Komanda Məntəqəsində operativ müşavirə keçirilib 

 

[20:05] 07.10.2020  

 

Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Müdafiə naziri Zakir Həsənov Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali 

Baş Komandanı İlham Əliyevə raport verdi. 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə 

Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və cəbhə 

bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirildi. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan bayrağı Cəbrayılın mərkəzində 

 

[20:04] 07.10.2020  

 

Azərbaycan bayrağı Cəbrayılın mərkəzində dalğalanır. 

AZƏRTAC bununla bağlı fotoları təqdim edir. 

Xatırladaq ki, Cəbrayıl şəhəri oktyabrın 4-də işğaldan azad edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Ordumuz qazandığı uğurları genişləndirmək üçün irəliləyərək yeni dayaq 

məntəqələrini azad edib 

 

[19:56] 07.10.2020  

 

Ötən müddət ərzində bütün cəbhəboyu döyüşlər davam edib. Ordumuz əldə olunan 

nailiyyətləri genişləndirmək məqsədilə müxtəlif istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq 

məntəqələrini azad edib. Bölmələrimiz ərazini düşməndən təmizləyib, onların zirehli texnikalarını 

məhv edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 7-də Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən 

brifinqdə deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, eyni zamanda, qarşılıqlı artilleriya atışları qeydə alınıb. 

Ordumuzun dəqiq artilleriya zərbələri ilə düşmənin müdafiə sahəsində bir tankı və üç topu məhv 

edilib. Beşinci alayın müdafiə sahəsində isə komanda-müşahidə məntəqəsi sıradan çıxarılıb. 

Düşmənin tərəfindən çoxlu sayda ölən və yaralananlar var. Əldə olunan məlumata görə düşmənin 

1-ci alayında ərzaq çatışmazlığı səbəbindən şəxsi heyətin qida təminatında ciddi problemlər 

yaranıb. Buna görə də şəxsi heyət döyüş mövqelərini özbaşına tərk edərək fərarilik edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi vurğulayıb ki, düşmənin digər bölmələrində döyüş 

sursatları və yanacaq təminatında ciddi problemlər var. Bəzi istiqamətlərdə müdafiə sahəsində 

düşmən bölmələrinin öz arasında qarşılıqlı əlaqənin olmaması nəticəsində bir-birinə atəş açılıb, 

ölən və yaralananlar var. Əks-hücum əməliyyatı başlayandan bu günədək ordumuz tərəfindən 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 250-dək tank və digər zirehli texnikası, 270-dək artilleriya, yaylım 

atəşli raket sistemləri, minaatanı, 60-dək hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda-

idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi, 8 silah-sursat anbarı, 150-dək avtomobil texnikası və 

1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, ordumuzun qətiyyətli əks-hücumu qarşısında aciz qalan qondarma 

rejimin və Ermənistan rəsmilərinin ziddiyyətli bəyanatları onların psixoloji durumunu aydın 

şəkildə əks etdirir. İtirilmiş mövqeləri dırnaqarası qaytaran işğalçı ordu Azərbaycanın dinc 

əhalisinin kompakt yaşadığı ərazilərdə, habelə Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Yevlax, 

Goranboy və Beyləqan və Cəbrayıl rayonlarını raket və artilleriya atəşinə tutub. Ordumuz 

tərəfindən düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görülür. Ordumuzun və əsgərlərimizin qələbə əzmi 

tamdır. Ali Baş Komandan tərəfindən verilmiş bütün döyüş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra edilir. 

 

AZƏRTAC  
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Prezident İlham Əliyev: Bahalı silahlar Ermənistana pulsuz verilməsəydi, bu münaqişə 

çoxdan çözülərdi 

 

[19:48] 07.10.2020  

 

Bizdə S-300 hava hücumuna qarşı qurğular var, biz onları Rusiyadan almışıq. Rusiyadan bir 

çox silahlar almışıq. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yalnız fərq ondadır ki, biz bunu pulla 

alırıq və bu da çox bahalı sistemlərdir. Ermənistan isə bir çox hallarda pulsuz alır. Yəni, hədiyyə 

kimi, ya da ki, kredit şəklində alır. Amma o kredit kağız üzərində qalır, qaytarılmır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə CNN-Türk televiziyasına 

müsahibəsində bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Təbii ki, bu bahalı silahlar Ermənistana pulsuz verilməsəydi, 

Ermənistanın buna sahib olması müzakirə mövzusu ola bilməzdi və bu münaqişə çoxdan 

çözülərdi. Çünki Ermənistanın silahlanması və pulsuz silahlanması onlarda bir əminlik yaratdı ki, 

bu torpaqları işğal altında əbədi saxlaya bilərlər. Yəni, fərq bundadır. Ancaq bizim imkanımız var 

ki, Rusiyadan silahlar alaq. Biz başqa ölkələrdən də silahlar alırıq. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı 

bir məhdudiyyət yoxdur”. 

Prezident qeyd edib ki, indi silah bazarı daha çox şaxələnib, coğrafiyası genişlənib. Bu gün 

Türkiyənin müdafiə sənayesi çox sürətlə inkişaf edir və gələcəkdə bizim Türkiyə silahları ilə 

təchizatımız daha da yüksək səviyyəyə qalxacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 30 nəfər həlak olub, 143 

nəfər xəsarət alıb 

 

[19:36] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 

kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirən təcavüzkar Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyinin bilavasitə göstərişi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 

yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində həlak olan və xəsarət alan mülki şəxslərin, eləcə 

də infrastruktura dəyən ziyanın yeni statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə 

tutması nəticəsində 7 oktyabr saat 18:00-a olan məlumata görə, həlak olmuş şəxslərin sayı 30-a, 

xəsarət alanların sayı isə 143-ə çatıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun intensiv ağır 

artilleriya və raket atəşi nəticəsində 427 evə və 66 mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə 

geri çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyaları və onların Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və 

qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş 

əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx 

yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Türkiyəli qardaşlarımızın “Azərbaycan tək deyil” sözləri 

Türkiyəyə olan məhəbbəti daha da artırdı 

 

[19:42] 07.10.2020  

 

Türkiyə bizim üçün təkcə müttəfiq və ən yaxın ölkə deyil. Türkiyə bizim üçün qardaş 

ölkədir, necə ki, Azərbaycan Türkiyə üçün. Türkiyə bayrağı bizim üçün əziz bayraqdır, 

Azərbaycan bayrağı qədər əzizdir. Ancaq təbii ki, bu münaqişə, bu döyüşlər zamanı Türkiyənin 

dəqiq mövqeyi, cənab Prezident, mənim qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqlamaları, 

Azərbaycana göstərilən dəstək, Türkiyədən gələn məktublarda insanların “Azərbaycan tək deyil” 

sözləri əlbəttə ki, Türkiyəyə olan məhəbbəti daha da artırdı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri CNN-Türk televiziyasına 

müsahibəsində Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığından, Türkiyənin Azərbaycana dəstəyindən 

danışarkən səsləndirib. 

“Siz də bunun şahidisiniz ki, bütün bölgələrdə Türkiyə və Azərbaycan bayraqları bir yerdə 

dalğalanır. Eyni zamanda, bu gün Türkiyədə də Türkiyə ilə Azərbaycan bayraqları bir yerdə 

dalğalanır. Mənə göstərilən o videokadrlar da bizi çox duyğulandırır, çox məmnun edir ki, bizim 

türk qardaşlarımız orada avtomobilləri, binaları Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə bəzəmişlər. 

Yəni bu, əsl qardaşlıq, həmrəylik rəmzidir. Azərbaycanı Türkiyə qədər dəstəkləyən ikinci ölkə 

yoxdur. Dünyada Türkiyəni də Azərbaycan qədər dəstəkləyən ikinci ölkə yoxdur. Bu, bizim böyük 

sərvətimizdir”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Cenevrəyə işgüzar səfərə gedəcək 

 

[19:41] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov oktyabrın 8-də 

Cenevrəyə işgüzar səfərlə yola düşəcək. 

Nazirliyin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, səfərin məqsədi ATƏT-

in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşmək və münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın 

mövqeyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırmaqdır. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt mülki əhaliyə qarşı müharibə etməyib 

 

[19:23] 07.10.2020  

 

Bizim mübarizəmiz erməni xalqı ilə deyil. Mən bunu artıq bir neçə dəfə açıqlamışam. Bizim 

mübarizəmiz haqq mübarizəsidir. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istəyirik, bunu edirik 

və bu istiqamətdə uğurlar əldə etmişik. Azərbaycan heç vaxt mülki əhaliyə, yəni, mülki şəxslərə 

qarşı müharibə etməyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu CNN-Türk televiziyasına 

müsahibəsində aparıcının “Ermənistanın mülki yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa davam 

edəcəyi təqdirdə hazırkı mövqeyinizdə bir dəyişiklik olacaqmı?” sualına cavabında söyləyib. 

“Mən artıq bu günlərdə də demişəm, bizim erməni xalqı ilə heç bir işimiz yoxdur. 

Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır və onlar bizim vətəndaşlarımızdır. O cümlədən bu gün 

Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər də bizim vətəndaşlarımızdır. Bizim bütün hədəflərimiz hərbi 

hədəflərdir. Hərbi hədəfləri məhv etmək üçün bizim tam hüququmuz var. Çünki bu hərbi obyektlər 

bizim ordumuza, şəhərlərimizə böyük ziyan vurub. Ona görə bizim borcumuzdur ki, onları məhv 

edib əhalimizin təhlükəsiz həyatını təmin edək”, - deyə dövlətimizin başçısı bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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İyirmi yeddi ildən sonra doğma evinə qayıdan cəbrayıllı zabit 

 

[19:21] 07.10.2020  

 

İşğal altındakı torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək üçün uğurlu əks-həmlə 

əməliyyatı həyata keçirən Azərbaycan Ordusunun düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq əzəli 

torpaqlarımızı bir-birinin ardınca azad etməsi otuz ildir doğma yurdlarının həsrəti ilə yaşayan 

məcburi köçkünlərimizin arzularının həyata keçməsinə artıq günlərin qaldığını göstərir. Cəbrayıl 

rayonunun iki gün öncə işğaldan azad edilmiş Horovlu kəndində çəkilmiş və sosial şəbəkələrdə, 

KİV-lərdə sürətlə yayılaraq böyük populyarlıq qazanan bir fotoşəkil bütün məcburi köçkünlərimiz 

üçün bu xoş günün çox yaxında olmasının ifadəçisinə çevrilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, həmin fotoda hazırda düşmənə sağalmaz zərbələr vuran 

Azərbaycan Ordusunun Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndindən olan mayoru Camal Qəmbərov 

əks edilib. Yeddi yaşında tərk etmək məcburiyyətində qaldığı doğma kəndinə qalib döyüşçü kimi 

daxil olan Camal Qəmbərov həyətlərindəki nar ağacının meyvəsini dərərkən görüntülənib. İyirmi 

yeddi illik həsrətdən sonra yenə həmin həyət, həmin bağ, həmin nar ağacı... Cəsur hərbçinin fotoda 

əks olunan sevinc hissləri, duyğuları hər bir azərbaycanlıya, xüsusilə bütün məcburi 

köçkünlərimizə unudulmaz anlar bəxş edib. 

Bu foto, əslində, otuz ilə yaxındır doğma yurdlarına qovuşmaq həsrəti ilə yaşayan qaçqın və 

məcburi köçkünlərimizin Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində öz evlərinə 

qayıdacaqları günün uzaqda olmadığını göstərir. Çünki onların bu arzusunun reallaşması yolunda 

ən böyük maneə artıq aradan qalxıb: Şanlı Azərbaycan Ordusu yağı düşməni əzəli 

torpaqlarımızdan qovaraq ərazilərimizi işğalçılardan təmizləyir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun hərbçilərinin qaçarkən döyüş meydanında tərk etdiyi texnikaların 

videogörüntüsü yayılıb 

 

07.10.2020 [19:17] 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusu hərbçilərinin qaçarkən 

döyüş meydanında tərk etdikləri texnikaların videogörüntüsünü paylaşıb. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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AHİK “Amnesty İnternational”a təşkilatına etiraz müraciəti ünvanlayıb 

 

[19:00] 07.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, oktyabrın 5-də “Amnesty İnternational” təşkilatı özünün veb-saytında 

qərəzli, təhrif olunmuş, birtərəfli faktlara söykənən bəyanat yayıb. 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) bununla əlaqədar “Amnesty 

İnternational”a təşkilatına etiraz müraciəti ünvanlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müraciətdə deyilir: “Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyası (AHİK) “Amnesty İnternational” təşkilatının əsl həqiqətdən uzaq olan bəyanatını 

qətiyyətlə pisləyir və bu bəyanata öz etirazını bildirir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

Respublikasının mülki əhalisini, yaşayış məntəqələrini atəşə tutması dünya ictimaiyyətinə 

məlumdur və bu real faktı heç kim inkar edə bilməz. 

Biz bu reallıqları görmək istəməyən və bilərəkdən təhrif edən “Amnesty İnternational” 

təşkilatına və həmin xislətdə olanlara bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, məhz Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin açdığı atəşlər nəticəsində Azərbaycan tərəfdən mülki şəxslər, hərbi qulluqçular 

arasında ölən və yaralananlar var. Dinc mülki əhalinin yaşadığı şəhər və rayonlarda, kənd və 

qəsəbələrdə mülki obyektlər, yaşayış evləri, xəstəxanalar, məktəb binaları, kənd təsərrüfatı 

sahələri mütəmadi olaraq atəşə məruz qalır. Sentyabrın 27-dən indiyədək 27 mülki şəxs həlak olub, 

141 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, evlər, infrastruktur obyektləri dağıdılıb. 

Reallığa göz yumaraq az qala “timsah göz yaşları” axıdan adıçəkilən təşkilata bildirmək 

istəyirik ki, Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir kimi iri sənaye şəhərləri, Beyləqan, Tərtər, 

Goranboy, Bərdə və digər rayonları Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən istifadəsi qadağan 

edilmiş raket və qurğulardan atəşə tutulub. Ermənistanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə kaset 

tipli raketlər atması ilə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin nə dərəcədə təhdidə məruz qalmasını da 

yəqin ki, dərk etməmiş deyilsiniz. 

Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və yalnız düşmənin 

döyüş hədəflərinə zərbə endirmək üçün öz torpağında vuruşur. Ordu mülki obyektlərə və əhaliyə 

atəş açmır, döyüş sursatından tam istifadə etmir. 

Fikrimizcə, tarixin qan yaddaşına həkk edilmiş bəzi faktları sizə xatırlatmaq yerinə düşər. 

Otuz ilə yaxın müddətdə Azərbaycanın tarixi torpaqlarının erməni tapdağı altında qalması, 

minlərlə insanın, qocaya, körpəyə, qadına fərq qoyulmadan vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi, hələ də 

aqibəti məlum olmayan girov götürülmüş yüzlərlə vətəndaşımızın acı talelərinə dair faktları ya 

unutmusunuz, ya da sizi belə, insanlığa zidd faktlar maraqlandırmır. Əgər maraqlandırsaydı, 1992-

ci ildə baş verən və bütün tərəqqipərvər dünyanı sarsıdan Xocalı qətliamına reaksiya verərdiniz. 

Sizin belə birtərəfli, qərəzli mövqe tutmağınız, ilk növbədə, özünüzə zərər gətirir, ən azı 

təşkilatınızı nüfuzdan salır. Onsuz da biz artıq sizin ermənipərəst mövqeyinizə adət etmişik. 

Haqq, ədalət carçısı kimi tanıtmağa çalışdığınız təşkilatın reytinqini bərpa etmək 

istəyirsinizsə, sizə hadisələrə obyektiv yanaşmağı və beynəlxalq standartlara riayət etməyi, gec də 

olsa, siyasi sifarişləri yerinə yetirməməyi tövsiyə edirik. 

Ermənistanın sentyabrın 27-də başladığı növbəti təcavüzü beynəlxalq hüququn fundamental 

norma və prinsiplərinin - Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərindən qeyd-şərtsiz tam çıxarılmasını tələb edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin, beynəlxalq humanitar 

hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının və onlara əlavə protokolların kobud 

şəkildə pozulması deməkdir. Bəlkə bu qətnamələrdən də xəbəriniz yoxdur! 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası adından bir daha “Amnesty İnternational” 

təşkilatının rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, insan hüquqlarının müdafiəçisi 
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məramını daşıyan təşkilata belə qeyri-obyektivlik və məlumatlara birtərəfli yanaşmaq yaraşmır, 

hərəkətləriniz ancaq nifrət hissi yaradır. Haqqın və ədalətin yanında olun!”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN-Türk televiziyasına müsahibə verib 

 

[18:46] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də CNN-Türk 

televiziyasına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Cənab Prezident İlham Əliyev, “CNN Türk”ə xoş gəldiniz. Azərbaycanın tarixi 

günlər yaşadığı bir zamanda bu müsahibəni verdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Mən vaxt 

itirmədən dərhal suallarıma keçirəm. Əvvəlcə əməliyyatlarda son vəziyyət necədir, 

planlaşdırıldığı kimi irəliləyirmi? İşğal altındakı nə qədər torpaq azad olundu? 

- Hər şey plan üzrə gedir. Bu gün Azərbaycan Ordusu öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir. 

Əməliyyat uğurla davam edir. Artıq bir şəhər və bir çox kəndlər işğaldan azad edilib. Bu, bir daha 

onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt barışmayacaq. Biz bunu dəfələrlə demişik: 

Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır! Təəssüf ki, uzun müddət ərzində aparılan müzakirələr 

bir nəticəyə gətirib çıxarmadı. Belə olan halda, əlbəttə ki, Azərbaycan təkbaşına öz ərazi 

bütövlüyünü bərpa etməli idi və bunu edir. 

Bildiyiniz kimi, erməni silahlı qüvvələri keçən ayın 27-də bizə qarşı yeni hücuma keçdilər 

və bizim bir çox şəhərlərimiz, kəndlərimiz atəş altındadır. Bu günədək bizim mülki şəxslər 

arasında 30-a yaxın itkilərimiz, şəhidlərimiz var. Ermənistan silahlı qüvvələri bizim şəhərlərimizi, 

kəndlərimizi atəşə tutur və minə yaxın ev ya dağıdılıb, ya da ki, böyük ziyan görüb. Lakin hər şey 

plan üzrə gedir və ümid edirəm ki, qarşıda duran vəzifələr icra olunacaqdır. 

- Yenə də əməliyyat zonasındakı proseslərə qayıtmaq istəyirəm, cənab Əliyev. 

Bildiyimiz kimi, Ermənistan ordusu münaqişə xəttinin kənarındakı Azərbaycan şəhərlərini 

ballistik raketlərlə hədəfə almağa başlayıb. Xüsusilə, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan 

Gəncədəki yaşayış məntəqələrini, Mingəçevirdəki elektrik stansiyasını ballistik raketlərlə 

hədəfə aldı. Sizcə, bunun məqsədi nə idi? 

- Məncə, Ermənistan ordusunun acizliyi və Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərlərinin cinayəti. 

Çünki mülki şəxslərə zorakılıq göstərmək, onlara qarşı atəş açmaq, ballistik raketlərlə mülki 

şəhərləri dağıtmaq müharibə cinayəti sayılır. Bu, onu göstərir ki, Ermənistan döyüş meydanında 

bizim qarşımızda dura bilmir. Döyüşü uduzur və bizi dayandırmaq, eyni zamanda, mülki əhaliyə 

qarşı maksimum dərəcədə cinayət törətmək üçün belə çirkin əməllərə əl atır. Siz də qeyd etdiyiniz 

kimi, Gəncə, Mingəçevir döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən şəhərlərdir. Eyni zamanda, döyüş 

bölgəsinə yaxın olan şəhərlərimiz hər gün atəşə tutulur. Ən yaxın bölgə Tərtər bölgəsidir və Tərtər 

şəhərinə gündə mindən iki minə qədər mərmi düşür və bunun əsas məqsədi mülki şəxslərə qarşı 

törədilən zorakılıqdır. Bu, bir daha Ermənistanın faşist mahiyyətini göstərir, rejimin faşist 

mahiyyətini göstərir. Ancaq bu, Azərbaycan xalqını qorxutmur, bunun heç bir təsiri yoxdur. O 

bölgələrdə, o şəhər və kəndlərdə yaşayan soydaşlarımız orada möhkəm dayanıblar. Onların bir 

sözü var ki, Vətən sağ olsun, torpaqlar tezliklə işğaldan azad edilsin. Onlar sona qədər o yerlərdə 

qalacaq və ordumuza mənəvi dəstək verəcəklər. 

- Ermənistanın mülki yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa davam edəcəyi təqdirdə 

hazırkı mövqeyinizdə bir dəyişiklik olacaqmı? 

- Xeyr, bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik olmamalıdır. Bizim mübarizəmiz erməni 

xalqı ilə deyil. Mən bunu artıq bir neçə dəfə açıqlamışam. Bizim mübarizəmiz haqq mübarizəsidir. 

Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istəyirik, bunu edirik və bu işlərdə, bu istiqamətdə 

uğurlar əldə etmişik. Azərbaycan heç vaxt mülki əhaliyə, yəni, mülki şəxslərə qarşı müharibə 

etməyib. Mən artıq bu günlərdə də demişəm, bizim erməni xalqı ilə heç bir işimiz yoxdur. 

Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır və onlar bizim vətəndaşlarımızdır. O cümlədən bu gün 

Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər də bizim vətəndaşlarımızdır. Bizim bütün hədəflərimiz hərbi 
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hədəflərdir. Hərbi hədəfləri məhv etmək üçün bizim tam hüququmuz var. Çünki bu hərbi obyektlər 

bizim ordumuza, şəhərlərimizə böyük ziyan vurub. Ona görə bizim borcumuzdur ki, onları məhv 

edib əhalimizin təhlükəsiz həyatını təmin edək. 

- Ermənistanın ballistik raketlərlə mülki yaşayış məntəqələrini atəşə tutması, əslində, 

müharibə cinayəti, Cenevrə Konvensiyasına zidd bir hərəkətdir. Bu baxımdan müharibə 

cinayətlərinə dair BMT qarşısında bir təşəbbüs irəli sürməyi düşünürsünüzmü? Hadisə 

yerlərində bu cinayətlərin törədilməsinə dair sübutlar toplayırsınızmı? 

- Təbii ki, toplayırıq. Onların bütün hərbi cinayətləri artıq qeydə alınır. Amma təəssüf ki, 

beynəlxalq ictimaiyyət bundan əvvəlki dövrdə Azərbaycana və xalqımıza qarşı edilən müharibə 

cinayətlərinə səssiz qalmışdır. Xocalı qətliamı dünyanın gözü önündə baş vermiş soyqırımıdır. 

Amma Ermənistanın ovaxtkı hərbi-siyasi rəhbərliyi buna görə məsuliyyətə cəlb edilmədi. Bizim 

şəhərlərimizin, kəndlərimizin dağıdılması, bir milyondan çox məcburi köçkünün yaranması - 

bütün bunlara görə beynəlxalq ictimaiyyət hər hansı bir hərəkətə keçmədi. Ona görə də, bu məsələ 

uzun illərdir öz həllini tapmır. Çünki işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında heç bir fərq qoyulmur. 

Bu gün də erməni silahlı qüvvələrinin bizim şəhərlərimizi və kəndlərimizi atəşə tutması, özü də 

ballistik raketlərlə atəşə tutması müharibə cinayətidir. Buna görə, əlbəttə ki, Ermənistan rəhbərliyi 

məsuliyyət daşımalıdır və daşıyacaqdır. 

-Bu günə qədər Sizə bir neçə dəfə atəşkəs çağırışı edildi. Siz bunlara şəxsən cavab 

verdiniz. Amma münaqişənin 30 illik tarixinə nəzər salarkən bu çağırışların nəticə 

verəcəyini düşünürsünüzmü? 

- Hesab edirəm ki, bu çağırışlar, sadəcə, atəşkəs çağırışları olmamalıdır. Biz dəfələrlə 

demişik ki, işğalçı dövlətə, Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilməli idi. Əgər vaxtında sanksiyalar 

tətbiq edilsəydi, bəlkə də bu məsələ çoxdan həll olunardı. Ermənistana qarşı çox ciddi təzyiq 

göstərilməliydi, sözdə deyil, əməldə. Amma təəssüf ki, bu, olmadı. Ona görə bu proses 30 il çəkdi. 

Otuz il heç bir nəticə verməyən danışıqlar artıq mənasını itirməkdədir. Bundan əlavə, son dönəmdə 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi həm təcavüzkar hərəkətlərlə, eyni zamanda, aqressiv 

bəyanatlarla danışıqlar prosesini məhv etdi. Yəni, ona çox böyük zərbə vurdu. “Qarabağ 

Ermənistandır” demək, əslində, müzakirələrə son qoymaq deməkdir. Çünki müzakirələrin əsas 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işğal edilmiş torpaqlar tədricən, mərhələli qaydada Azərbaycana 

qaytarılmalıdır. Bu, əsas prinsiplərdə təsbit olunub. “Qarabağ Ermənistandır” demək faktiki olaraq 

bu prosesə son qoyur. Buna oxşar digər açıqlamalar olubdur. Sonra iyul ayında Ermənistan 

Azərbaycana dövlət sərhədi istiqamətində hücum etdi, bir çox hərbçi və bir mülki şəxs həlak oldu. 

Ona görə atəşkəsin bərpası şərtlərlə təmin edilməlidir. İlk növbədə, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan çıxış təqvimi, yəni, çıxış cədvəli bizə təqdim edilməlidir. 

Bu məsələ ilə bağlı biz Minsk qrupuna artıq öz mövqeyimizi çatdırmışıq. Ümid edirəm ki, bizim 

bu çağırışlar, bu təkliflər cavabsız qalmayacaq. 

-Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupundan söz düşmüşkən, 

düşünürəm Fransanı da ayrıca qeyd etmək lazımdır. Fransanın bu məsələdəki mövqeyi ilə 

bağlı nə deyə bilərsiniz? 

-Mən artıq bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə açıqlamalar verdim. Biz hər zaman Minsk 

qrupunu bir qrup kimi qəbul edirdik və bu gün də belədir. Hesab edirdik ki, bu qrupa həmsədrlik 

edən ölkələr bitərəf qalmalıdır, heç bir tərəfi dəstəkləməməlidir. Çünki əks təqdirdə onların 

vasitəçilik missiyası sual altına düşür. Son hadisələrə qədər onlar neytrallığı az-çox saxlamağa 

müvəffəq olmuşdular. Biz bilirik ki, bu ölkələrdə erməni lobbisi güclüdür. Erməni lobbiləri o 

ölkələrin hökumətlərinə də təsir edə bilər və edir. Bu gün biz görürük ki, müxtəlif ölkələrdə 

yaşayan ermənilər təşkilatlanmış qaydada Azərbaycana qarşı qara təbliğat kampaniyası aparırlar. 

Ancaq əfsuslar olsun ki, bu günlərdə bəzi ölkələr tərəfindən birtərəfli mövqe sərgiləndi, tərəftutma 

halları baş verdi. Bu da qəbuledilməzdir. Buna görə biz öz sözümüzü demişik. Əgər vasitəçilər 

vasitəçi kimi qalmaq və bu məsələ ilə bundan sonra məşğul olmaq istəyirlərsə, onlar daha 
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məsuliyyətli olmalıdır və heç bir tərəf tutmamalıdır. Çalışmalıdırlar ki, bu məsələnin həllinə 

hesablanmış addımlar atsınlar və münaqişə tezliklə həll olunsun. Ondan sonra atəşkəs bərpa edilsin 

və uzunmüddətli sülh olsun. 

-Fransa prezidenti Emmanuel Makronun nə üçün üzr istəməsinin gərəkliyini 

söylədiniz? 

-Siz də bilirsiniz ki, bizə qarşı ittihamlar səsləndi. Rəsmi açıqlamalarda səsləndi ki, sanki 

Azərbaycanla Türkiyə birlikdə bölgəyə terror qruplarının nümayəndələrini gətirib. Halbuki bunun 

heç bir sübutu yoxdur. O açıqlamalardan artıq on gün keçir. Bu günə qədər bizə heç bir sübut 

verilməyib. Bu, bizə qarşı edilən haqsızlıqdır. Bu, yalan məlumat əsasında ifadə edilən 

açıqlamadır. Bu ya yoxlanılmamış, təsdiqini tapmamış məlumat əsasında deyildi, ya da ki, bu 

qəsdən deyildi. Bunu mən deyə bilmərəm. Hər halda, hər bir ölkə özünü müdafiə etməlidir. Bizə 

qarşı edilən haqsızlıq təbii ki, biz tərəfdən cavablandırılır. Biz buna səssiz qala bilmərik. Eyni 

zamanda, başqa bir açıqlama da olmuşdur ki, “Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir”. 

Bu da beynəlxalq qanunlara tamamilə zidd olan bir açıqlamadır. Çünki Dağlıq Qarabağ bizim 

torpağımızdır. Bir ölkə öz torpağını necə fəth edə bilər? Bu cür sözlər Minsk qrupunun mandatına 

tamamilə zidd olan açıqlamalardır. Biz, sadəcə olaraq, istəyirik ki, 30 ilə yaxın öz yurdlarından 

didərgin salınmış məcburi köçkünlərimiz öz evlərinə qayıtsınlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

təmin edilsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü başqa ölkələrin ərazi bütövlüyü qədər əhəmiyyətlidir 

. 

-Qara təbliğatdan söz düşmüşkən, Azərbaycan əks-hücumu başlayandan bəri 

Azərbaycana qarşı, xüsusilə sosial mediada qara təbliğat aparılır. Bununla bağlı nə deyə 

bilərsiniz? Əlinizdə buna dair nə kimi faktlar var? 

-Bilirsiniz, bizə qarşı qara təbliğat uzun illər ərzində aparılır. Bunun bir neçə səbəbi var. 

Onlardan biri də odur ki, Azərbaycan dünya miqyasında müstəqil siyasət aparır. Bizim 

siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan xalqının maraqları dayanır. Biz başqa ölkələrin əlində alət 

olmamışıq, olmaq da istəmirik və olmayacağıq. Bugünkü Azərbaycanın inkişafı, bütün 

istiqamətlər üzrə əldə edilmiş inkişaf göstərir ki, Azərbaycan haqq yolundadır. Baxın, bizim 

beynəlxalq əlaqələrdə böyük uğurlarımız var. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında məsuliyyətli 

və etibarlı ölkə kimi tanınır. Biz hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra ikinci böyük 

beynəlxalq təsisata, Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edirik. Biz 120 ölkənin dəstəyi ilə buna nail 

ola bilmişik. Azərbaycan bu gün Avropa ilə Asiya arasında həm siyasi, həm coğrafi, həm də enerji 

körpüsüdür. Yəni, bütün bu uğurları, o cümlədən müstəqil siyasət sayəsində əldə etmişik. Bu, bəzi 

ölkələrin xoşuna gəlmirdi, bəzi ölkələr Azərbaycana yuxarıdan aşağı baxmağa çalışırdılar. Ancaq 

bizim qətiyyətli mövqeyimiz buna imkan vermədi. Ona görə bizə olan təzyiqlərin səbəblərinin biri 

də məhz budur ki, müstəqil siyasət aparırıq, öz yolumuzla gedirik, heç kimin sözü ilə oturub-

durmuruq, heç kimin qarşısında baş əymirik. Digər səbəblər də var. Bu, çox uzun bir söhbətdir, 

ayrı müsahibənin mövzusu ola bilər. Bu hadisələr baş verən kimi dərhal bizə qarşı müntəzəm 

olaraq qara təbliğat aparanlar, qeyri-hökumət təşkilatları və bəzi ölkələrin dairələri, media 

nümayəndələri hərəkətə keçdilər ki, Azərbaycanın imici ləkələnsin, bizə böhtan atılsın, bizim 

haqqımızda olmayan yalanlar uydurulsun və beləliklə, informasiya məkanında bu münaqişə ilə 

bağlı yanlış bir rəy, yanlış bir fikir yaradılsın. 

Biz, əlbəttə ki, bizə ünvanlanan bu ittihamlarla təkbaşına mübarizə apararaq müəyyən 

uğurlar əldə etmişik. Ancaq bizim də imkanlarımız məhduddur. Bir çox hallarda bizim səsimiz 

eşidilmir. Bizə beynəlxalq platforma verilmir. Beynəlxalq media qurumları daha çox Ermənistanın 

tərəfini tuturlar və münaqişə ilə bağlı yalan məlumatlar yayırlar. Ona görə, fürsətdən istifadə 

edərək qardaş Türkiyənin media mənsublarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onlar bu 

günlərdə bütün dünyaya bu savaşla bağlı həqiqətləri çatdırır, canlı efirdə məlumatlar verirlər - 

dağıdılmış şəhərlər, düşən raketlər, Gəncə şəhəri, Mingəçevir şəhəri, Tərtər şəhəri. Yəni, daha çox 
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Türkiyə media qurumları tərəfindən verilən bu məlumatlar dünyada bu münaqişə ilə bağlı daha 

ədalətli fikrin yaranmasına xidmət göstərir. 

-Cənab Əliyev, əməliyyat başlanmazdan bir neçə gün əvvəl ABŞ-da - Nyu-Yorkda 

BMT Baş Assambleyasında iştirak edən liderlərə çağırış etdiniz, dünyaya çağırış etdiniz. 

Həmin çıxışınızda bəzi terrorçu qrupların Ermənistana göndərildiyini açıqladınız və bu 

məsələyə diqqəti yönəltdiniz. Xüsusilə də bu məsələyə diqqət yetirilməsini vurğuladınız. Bu 

açıqlamanızdan üç gün sonra Ermənistan Azərbaycana hücuma başladı. İndi bu məsələ ilə 

bağlı Azərbaycanın əlində hansı kəşfiyyat məlumatları var? 

-Mən o çıxışımda, eyni zamanda, bildirmişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır. 

Bizdə olan məlumat onu göstərir və Ermənistan dayandırılmalıdır. O ki qaldı, Ermənistanda terror 

təşkilatlarının düşərgələrinin mövcudluğuna, bu məlumatlar bizdə əvvəldən də olub. 

-Bunlar hansı terror qruplarıdır? 

-İlk növbədə, PKK terror qruplarının düşərgələri Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal 

edilmiş torpaqlarında mövcud idi. Bizdə olan yeni kəşfiyyat məlumatları, - bunların bir hissəsi 

artıq mətbuata da açıqlandı, - onların danışıqları, onların təmasları haqqında artıq sənədlər və 

audioməlumat var. Bu, bizdə heç bir şübhə doğurmayan bir məsələ idi. Çünki Ermənistan terrorçu 

ölkədir. Birinci Qarabağ müharibəsi dönəmində bizə qarşı onlarla terror aktı törədilmişdir - 

metrolarda, avtobuslarda, gəmilərdə. Hesab edirəm ki, erməni terroru dünyada məşhur olan bir 

mənfur fakt kimi dünya tərəfindən qəbul edilməlidir. Fransa aeroportunda 1980-ci illərdə terror 

aktını törədən şəxs sonra Ermənistana verildi, daha sonra sərbəst buraxıldı və o, qəhrəman hesab 

olundu. Ona görə bu gün də müxtəlif ölkələrdən Ermənistana terrorçular axışır. Bizdə olan 

məlumata görə, bəzi Yaxın Şərq ölkələrindən, orada yaşayan ermənilər və digər qeyri-millətlərdən 

olan insanlar Ermənistana axışır ki, Azərbaycana qarşı bu haqsız müharibəyə qoşulsunlar. 

- ATƏT-in Minsk qrupu mövzusuna təkrar qayıtmaq istəyirəm. Onun 

həmsədrlərindən biri də Rusiyadır. Rusiyadan bölgədə hansı gözləntiləriniz var? 

-Rusiya da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi təbii ki, vasitəçilik missiyasını icra 

edir. Bu məsələ ilə bağlı bizdə hər hansı problem yoxdur. Eyni zamanda, bu üç həmsədr arasında 

Rusiya tək ölkədir ki, bizimlə qonşudur. Təbii ki, Rusiya ilə bizim uzun tarixi münasibətlərimiz 

var. İndiki dönəmdə Rusiya həm Ermənistanla, həm də Azərbaycanla əlaqələrini inkişaf etdirir. 

Bu, çox önəmli faktdır. Ona görə nə ikitərəfli formatda, nə də ki, Minsk qrupu çərçivəsində hər 

hansı bir problem yoxdur. Bu hadisələr dönəmində də Rusiyanın mövqeyi məsuliyyətli mövqedir. 

-Cənab Prezident, İran bu məsələdə hansı mövqedədir? 

-İran rəsmiləri Azərbaycanın haqq işini dəstəklədilər. Bir-iki gün bundan əvvəl İranın rəsmi 

şəxsləri açıqlamalar vermişlər ki, işğala son qoyulmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

edilməlidir və bizim köçkünlərimiz öz torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu da ədalətli mövqedir. 

-Yaxşı, bəs, bu prosesdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla hər hansı təmaslarınız 

oldumu? Siz ABŞ-ın bu prosesdə olmasının vacibliyini düşünürsünüzmü? 

- Amerika da Minsk qrupunun həmsədridir. Digər iki həmsədrlə birlikdə bu işlərdə iştirak 

edir. Amerika Prezidenti ilə mənim hər hansı bir təmasım olmamışdır. Ancaq Amerikanın 

yüksəksəviyyəli rəsmiləri bu işlərlə, bu hadisələrlə bağlı təbii ki, öz fikirlərini bildirmişdilər. Eyni 

zamanda, hörmətli Donald Tramp da bu məsələ ilə bağlı açıqlama vermişdir. Hesab edirəm ki, 

tam, məntiqli bir açıqlama idi. Amerika ilə bizim ikitərəfli formatda əlaqələrimiz uğurla inkişaf 

edir. Bir çox sahələrdə biz tərəfdaş kimi fəaliyyət göstəririk. Təbii ki, Amerika superdövlət kimi, 

bu məsələ ilə də bağlı öz sözünü deyir. Biz Amerikanın mövqeyindən də razıyıq. 

-İyul ayında Ermənistan Tovuz şəhərinə hücum etdi. İndi bu əməliyyat vaxtı yenə də 

mülki yaşayış məntəqələrini vurur. Bunu Ermənistanın Azərbaycanı təxribata çəkmək üçün 

etdiyini bir qədər əvvəl demişdiniz. Təxribata çəkməkdən başqa, bu məntəqələrin, xüsusilə 

də Tovuz şəhərinin, Mingəçevirdəki elektrik stansiyasının hədəfə alınması, bu kimi 

hədəflərin vurulması, əslində, regiondakı enerji təhlükəsizliyini də təhlükə altına alırmı? Bu, 
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enerji xətlərinin hədəfə alınması anlamına gəlirmi? Xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru 

kəmərini, TANAP layihəsini nəzərdə tuturam. Bunlarla bağlı nə deyə bilirsiniz? 

-Təbii, bu da Ermənistanın hədəflərindən biridir. Bunu onlar gizlətmirdilər və eyni zamanda, 

bu hadisələrə qədər Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verilən açıqlamalarda göstərilmişdir ki, onlar 

bizim strateji enerji infrastrukturumuzu vurmaq fikrindədirlər. Boru xətlərini, eyni zamanda, 

Səngəçal neft-qaz terminalını, hansı ki, dünya miqyasında ən böyük neft-qaz terminallarından 

biridir. Əslində, Tovuz hadisələrinin səbəblərindən biri də məhz bu idi - yeni Azərbaycan 

torpaqlarını işğal etmək, ondan sonra müzakirə masasında öz mövqelərini gücləndirmək, eyni 

zamanda, bizim strateji enerji xətlərimizə ya yaxınlaşmaq, ya da ki, onları nəzarət altına almaq və 

ondan sonra bizə diktə etmək. Bu, erməni dövlətinin planlarında hər zaman olan bir məsələdir. 

Onlar bunu gizlətmirlər. Mingəçevir elektrik stansiyasının vurulması da bu planın bir tərkib 

hissəsidir. Çünki Mingəçevir stansiyası nəinki Azərbaycanın, bütün Cənubi Qafqazın ən böyük 

stansiyasıdır. Baxmayaraq ki, biz son illər ərzində bir çox stansiyalar inşa etmişik, bu gün 

Mingəçevir bizim ən böyük stansiyamızdır və ölkəmizin böyük hissəsinin elektrik enerjisini o, 

təmin edir. Əgər o sıradan çıxsaydı, təbii ki, enerji məsələlərində müəyyən problemlər yarana 

bilərdi. Bu gün Azərbaycan həm xam neft, həm təbii qaz, həm də elektrik enerjisi ixrac edir. Yəni, 

bizdə istehsal olunan elektrik enerjisinin artıq hissəsini ixrac edirik. Bu, bizim iqtisadi 

potensialımıza hesablanan bir addım idi və bir daha Ermənistanın, Ermənistan rejiminin cinayətkar 

mahiyyətini bütün dünyaya göstərir. 

-Cənab Əliyev, Dağlıq Qarabağda nə qədər Azərbaycan əhalisi yaşayır? 

-Dağlıq Qarabağda bu gün bir dənə də azərbaycanlı yoxdur, hamısı qovuldu. Həm Dağlıq 

Qarabağ ərazisindən, həm də ki, Dağlıq Qarabağın, - Dağlıq Qarabağ bir muxtar vilayət idi sovetlər 

dönəmində, - ətrafındakı 7 rayondan da bütün azərbaycanlı əhali qovuldu. Sovetlər dönəmində, 

1980-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağın əhalisinin yüzdə 25-i azərbaycanlılar idi. Şuşa şəhərinin 

əhalisinin 98 faizi azərbaycanlılardan ibarət idi. Şuşa bizim qədim tarixi şəhərimizdir. Birinci 

mərhələdə bütün azərbaycanlılar Şuşadan, sonra Xankəndidən, digər şəhər və kəndlərdən, daha 

sonra Dağlıq Qarabağın ətrafında olan yeddi bölgədən qovuldu. Bu gün Dağlıq Qarabağda və işğal 

altındakı ətraf bölgələrdə Azərbaycan əhalisi yoxdur. Biz indi qayıdacağıq. Biz dörd il bundan 

əvvəl artıq qayıdışa başlamışıq. Ancaq indiki toqquşmalar başa çatandan sonra biz əlbəttə ki, o 

bölgələrə qayıdacağıq. 

-Azərbaycanlılar işğal altındakı Qarabağ torpaqlarından qovuldu dediniz. Amma 

hazırda Azərbaycanın digər torpaqlarında da çoxlu sayda erməni əhali yaşayır. Bununla 

bağlı nə söyləyərdiniz? 

- Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycanda bir çox millətlər yaşayır, bir ailə kimi yaşayır və 

Azərbaycan dünya miqyasında multikultural ölkə kimi tanınır. Bunu həm Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı, eyni zamanda, humanitar sahədə fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq təşkilatlar qeyd 

edirlər. Azərbaycan tolerantlıq, milli, dini dözümlülük məkanıdır. O cümlədən bizdə bu gün 

minlərlə erməni yaşayır, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Onlar da başqa millətlər kimi normal 

yaşayırlar. Əlbəttə, bu müharibə, münaqişə başa çatandan sonra mən əminəm ki, bu gün Dağlıq 

Qarabağda yaşayan ermənilər də bizimlə bərabər yaşayacaqlar. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir, 

tarixən belə olub. Hesab edirəm ki, bu, bizim böyük üstünlüyümüzdür. 

Amma Ermənistanda heç bir başqa millət yaşamır. Ermənistan dünya miqyasında çox nadir 

ölkələrdəndir ki, orada əhalinin yüzdə doxsan doqquzu ermənilərdir. Bütün digər millətlər oradan 

qovuldu. İlk növbədə, azərbaycanlılar qovuldu, ondan sonra digər millətlər qovuldu. Ermənistan 

monodövlətdir və bu, bir daha onu göstərir ki, irqçi dövlətdir. Heç bir başqa millətin nümayəndəsi 

orada yaşaya bilmir. Ya o əziyyətə dözməyərək özü oradan çıxır, ya da ki, zor gücü ilə çıxarılır. 

-Cənab Prezident, bir neçə sualım qaldı, icazənizlə, onları da söyləyim. Bir daha 

əməliyyat zonası ilə bağlı mövzuya qayıdası olsaq, xüsusən pilotsuz uçuş aparatlarının və 
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silahlı pilotsuz uçuş aparatlarının Azərbaycan Ordusunun arsenalına daxil edilməsi necə bir 

fərq yaratdı? 

- Çox böyük fərq yaratdı. Türkiyə istehsalı olan silahlı pilotsuz uçuş aparatları çox müasir, 

çağdaş texnologiyalar əsasında yaradılmış silah növüdür və dünyada cəmi bir neçə ölkə var ki, 

belə imkanlara malikdir. Bu da Türkiyənin həm texnoloji, həm iqtisadi, həm intellektual 

potensialının təzahürüdür. Əlbəttə ki, belə imkanların bizdə olması işimizi asanlaşdırır və 

insanlarımızın, əsgərlərimizin həyatını xilas edir. Çünki onlar olmasaydı, havadan vurulan həmin 

tankları, topları və digər erməni texnikasını biz gərək yerdən vuraydıq. O da çox böyük insan 

itkisinə gətirib çıxara bilərdi. Bu aparatlar insan itkisinin yüksək rəqəmlərlə ölçülməməsi üçün 

bizə böyük üstünlük verir. Eyni zamanda, onların texnologiyası mükəmməldir. 

-Hava hücumundan müdafiə sistemlərindən söz düşmüşkən, Ermənistan tərəfində 

xüsusən Rusiyadan alınan müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri var – S-300-lər 

kimi. Həmçinin Azərbaycan Ordusunda da müdafiə sistemləri var, ancaq bu silahlar 

yoxdur. Sizcə bu, ikili standart yaradırmı? 

- Xeyr, bizdə S-300 hava hücumuna qarşı qurğular var, biz onları Rusiyadan almışıq. 

Rusiyadan bir çox silahlar almışıq. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ona görə ikili 

standartlardan danışa bilmərəm. Yalnız bir fərq ondadır ki, biz bunu pulla alırıq və bu da çox bahalı 

sistemlərdir. Ermənistan isə bir çox hallarda pulsuz alır. Yəni, hədiyyə kimi, ya da ki, kredit 

şəklində alır. Amma o kredit kağız üzərində qalır, qaytarılmır. Təbii ki, bu bahalı silahlar 

Ermənistana pulsuz verilməsəydi, Ermənistanın buna sahib olması müzakirə mövzusu ola 

bilməzdi və bu münaqişə çoxdan çözülərdi. Çünki Ermənistanın silahlanması və pulsuz 

silahlanması onlarda bir əminlik yaratdı ki, bu torpaqları işğal altında əbədi saxlaya bilərlər. Yəni, 

fərq bundadır. Ancaq bizim imkanımız var ki, Rusiyadan silahlar alaq. Biz başqa ölkələrdən də 

silahlar alırıq. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Bəzi ölkələr var ki, onlar 

bizə embarqo qoyublar, ancaq bu, bizə o qədər də böyük problem yaratmır. Çünki indi silah bazarı 

daha çox şaxələnmiş bazardır, coğrafiyası da genişlənir. Mən bu yaxınlarda demişəm, bu gün 

Türkiyənin müdafiə sənayesi o qədər sürətlə inkişaf edir ki, ümid edirəm, gələcəkdə bizim Türkiyə 

silahları ilə təchizatımız daha da yüksək səviyyəyə qalxacaqdır. 

-Bizim burada diqqətimizi çəkən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hara getsək - 

Bakıda və ya münaqişə bölgəsindəki şəhərlərdə, Tərtərdə, hər yerdə Azərbaycan 

bayraqlarının yanında Türkiyə bayraqlarını da görürük. Bununla bağlı nə söyləmək 

istərdiniz. 

- Bu, əslində, hər zaman belə idi. Çünki Türkiyə bizim üçün təkcə müttəfiq və ən yaxın ölkə 

deyil. Türkiyə bizim üçün qardaş ölkədir, necə ki, Azərbaycan Türkiyə üçün. Türkiyə bayrağı 

bizim üçün əziz bayraqdır, Azərbaycan bayrağı qədər əzizdir. Ancaq təbii ki, bu münaqişə, bu 

döyüşlər zamanı Türkiyənin dəqiq mövqeyi, cənab Prezident, mənim qardaşım Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın açıqlamaları, Azərbaycana göstərilən dəstək, Türkiyədən gələn məktublarda insanların 

“Azərbaycan tək deyil” sözləri, əlbəttə ki, Türkiyəyə olan məhəbbəti daha da artırdı. Siz də bunun 

şahidisiniz ki, bütün bölgələrdə Türkiyə və Azərbaycan bayraqları bir yerdə dalğalanır. Eyni 

zamanda, bu gün Türkiyədə də Türkiyə ilə Azərbaycan bayraqları bir yerdə dalğalanır. Mənə 

göstərilən o videokadrlar da bizi çox duyğulandırır, çox məmnun edir ki, bizim türk qardaşlarımız 

orada avtomobilləri, binaları Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə bəzəmişlər. Yəni bu, əsl 

qardaşlıq, həmrəylik rəmzidir. Azərbaycanı Türkiyə qədər dəstəkləyən ikinci ölkə yoxdur. 

Dünyada Türkiyəni də Azərbaycan qədər dəstəkləyən ikinci ölkə yoxdur. Bu, bizim böyük 

sərvətimizdir. 

-Son sualımı ünvanlayacam, cənab Prezident. Hazırda qarşınızda mənim yerimə 

Ermənistanın baş naziri Paşinyan olsaydı, ona nə söyləyərdiniz? 

- Əslində, mənim ona sözüm yoxdur. Çünki mən onunla dəfələrlə görüşmüşdüm. İki il 

bundan əvvəl o, hakimiyyətə gələndən sonra bizim ilk təmaslarımızda hesab edirəm ki, aramızda 
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çox yaxşı söhbət olmuşdu. Mənim də ümidlərim var idi ki, o, yeni baş nazir kimi Ermənistanın 

işğalçılıq siyasətinə düzəlişlər, dəyişikliklər edəcək, anlayacaqdır ki, bu münaqişə həll olunmasa 

bölgəyə sülh gəlməyəcək, çevriliş zamanı hakimiyyətə gəlmiş, böyük vədlər vermiş bir insan kimi 

o vədləri tuta bilməyəcək, yerinə yetirə bilməyəcək. Çünki əgər Azərbaycan ilə Ermənistanın 

əlaqələri normallaşmasa, Ermənistanın iqtisadi inkişafından danışmağa dəyməz. Ümid edirdim ki, 

o, bunu anlayır və Ermənistandan gələn ilk mesajlar çox müsbət idi. Biz də təmkin göstərdik, 

onların xahişini nəzərə alaraq atəşkəs rejimini möhkəmləndirdik və demək olar ki, son iki il ərzində 

atəşkəs rejimi möhkəm saxlanılan rejim idi. Bunu Minsk qrupunun həmsədrləri də öz 

açıqlamalarında qeyd etmişlər. Ancaq sonra nəyi gördük? Onu gördük ki, o, bizi aldatdı. Amma 

hesab edirəm ki, siyasətdə bu, çox yanlış bir yoldur. Aldatmaq olmaz. Bizim sözümüz imzamız 

qədər keçərlidir. Ancaq bizə verilən sözlər yalan çıxdı və onun tərəfindən “Qarabağ Ermənistandır 

və nöqtə” deməsi müzakirələrə faktiki olaraq son qoydu. Ondan sonra digər təxribatçı açıqlamalar, 

o cümlədən Azərbaycan Dağlıq Qarabağla, yəni qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası” ilə 

danışıqlar aparmalıdır kimi bəyanatlar verildi. Bu da danışıqlar formatına vurulan zərbə idi. Təkcə 

biz yox, Minsk qrupu da bunun əleyhinə çıxmışdır. Sonra iyul ayında Tovuzda hərbi təxribat 

törətdilər, avqustda təxribat qrupunu göndərdilər və keçən ay artıq genişmiqyaslı hücum həyata 

keçirdilər. Ona görə mən ona bütün sözlərimi demişdim. Mənim sözüm erməni xalqınadır ki, onlar 

öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etsinlər, onlardan atəşin dayandırılmasını, işğala son qoyulmasını 

tələb etsinlər, öz övladlarını, öz uşaqlarını müharibəyə göndərməsinlər, Azərbaycana 

göndərməsinlər. Çünki bu gün qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının ordusu”nun 90 faizini 

Ermənistan vətəndaşları təşkil edir. Yəni, “Dağlıq Qarabağ ordusu” anlayışı yoxdur. Nə üçün 

Ermənistanda doğulmuş bir insan gəlib Azərbaycan torpaqlarında bizə qarşı vuruşmalıdır? Ona 

görə mənim sözüm erməni xalqınadır ki, bu gün Azərbaycanda ermənilər rahat yaşayır, bundan 

sonra da yaşayacaqlar. Onların normal yaşaması üçün Azərbaycan dövləti hər şeyi edir. 

Ermənistan rəhbərliyinə bir sözüm var ki, siz işğal edilmiş torpaqlardan nə qədər tez çıxsanız, sizin 

üçün o qədər də yaxşı olacaq. 

-Cənab Prezident, bu tarixi günlərdə, döyüşlərin davam etdiyi bir vaxtda çox önəmli 

açıqlamalar verdiniz. Müsahibə üçün bir daha CNN Türk televiziyası adından çox təşəkkür 

edirəm. 

-Mən də sizə təşəkkür edirəm, CNN Türk televiziyası demək olar ki, hər gün gözəl 

reportajlar yayımlayır. Studiyalarda canlı müzakirələr təşkil edilir, bu müzakirələrə önəmli 

insanlar qatılır. Azərbaycana göstərilən birmənalı dəstəyə görə kanalınıza təşəkkürümü bildirirəm. 

Türkiyənin bütün media toplumuna təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bu ağır günlərdə bizimlə bir 

yerdədirlər. 

-Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. 

- Sağ olun, təşəkkür edirəm. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti Rusiyanın “Pervıy Kanal” televiziyasına müsahibəsində yeni 

geosiyasi reallıqlardan danışıb 

 

[18:44] 07.10.2020  

 

Düşünürəm ki, regional əməkdaşlıq çox sahələrdə özünü kifayət qədər göstərib. Son illərə 

diqqət yetirsək görmək olar ki, Azərbaycan öz qonşuları ilə birlikdə əməkdaşlığın möhkəm 

regional formatının yaradılması üzərində çox fəal iş aparıb. Bu, siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, 

energetika sahələrində və hər hansı başqa sahələrdə əməkdaşlığa aiddir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Rusiyanın “Pervıy Kanal” 

televiziyasına müsahibəsində yeni geosiyasi reallıqlardan danışarkən səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Uzun illərdən sonra, praktiki olaraq, müstəqillik dövrünün 

əvvəlindən başlayaraq beş Xəzəryanı ölkə arasında Xəzər dənizinin hüquqi statusunun 

nizamlanmasına dair Konvensiya imzalamaqla əldə etdiyimiz nailiyyətlərə baxmaq kifayətdir. 

Əvvəlcə həmin ölkələrin bəziləri ilə razılığa gələ bilmirdik, lakin sonra biz xoş məram göstərərək 

razılığa gəldik və bunun üstünlüklərini gördük. Bu gün böyük dövlət olan Rusiya ilə digər böyük 

dövlət, NATO-nun üzvü olan Türkiyə arasında əməkdaşlıq NATO ölkələri ilə Türkiyənin 

əməkdaşlığından qat-qat səmimi, möhkəm və səmərəlidir. Məsələn, NATO üzvü olan digər ölkə 

Türkiyəni daim nədəsə günahlandırır. Bunlar yeni geosiyasi reallıqlardır, 1992-ci ildə bunlar yox 

idi. Dünya dəyişib. Dünya gözümüzün qabağında dəyişir. Biz bunu əsas götürməliyik, filan 

ölkənin həll potensialına malik olması barədə hansısa ehkamları, fərziyyələri və ya sabitləşmiş 

fikirləri yox”. 

Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, bu gün münaqişənin fəal fazaya keçdiyi və 

Ermənistanın baş nazirinin öz telefon zəngləri ilə dünya liderlərini bezdirdiyi bir vaxtda kimin 

nizamlama potensialına malik olması aşkar görünür. 

“Bax, nizamlama potensialına malik olan, ləyaqətinə, ədalətliliyinə, səmimiyyətinə görə 

Azərbaycanın hörmət etdiyi ölkələr uzunmüddətli sülhün qarantları olacaqlar”, - deyə Prezident 

İlham Əliyev vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Biz Qarabağda yaşayan ermənilərə öz vətəndaşlarımız 

kimi baxırıq 

 

[18:34] 07.10.2020  

 

Biz Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərə öz vətəndaşlarımız kimi baxırıq. Hesab edirik 

ki, münaqişə nizamlanandan, işğala son qoyulandan sonra Dağlıq Qarabağın erməni və 

azərbaycanlı əhalisi uzun illər boyu olduğu kimi birlikdə yaşamalıdır. 1980-ci illərin sonunda 

münaqişə başlayanda Dağlıq Qarabağ ərazisində əhalinin 75 faizi erməni, 25 faizi isə azərbaycanlı 

idi. Onların cinayətkar rejiminin başçısının qondarma “inauqurasiyası”nı keçirdikləri və 

Azərbaycan xalqını təhqir etdikləri Şuşa şəhərinin əhalisinin 98 faizi azərbaycanlılar idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu Rusiyanın “Pervıy Kanal” 

televiziyasına müsahibəsində aparıcının Qarabağın erməni əhalisinin gələcək aqibəti barədə 

sualına cavabında deyib. 

“Münaqişə başa çatandan və dinc yolla nizamlamadan sonra, - yeri gəlmişkən, bu məqam 

Madrid Prinsipləri adlanan baza prinsiplərində əks etdirilib, – azərbaycanlı əhali işğal olunmuş 

ərazilərə qayıtmalıdır. Orada dəqiq yazılıb ki, köçürülmüş bütün şəxslərin öz yaşayış yerlərinə 

qayıtmaq hüququ var. Beləliklə, sülh sazişi əldə ediləndən sonra, - bunun baş verəcəyinə ümid 

edirəm, - azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıdacaq və orada əvvəl yaşadıqları kimi 

yaşayacaqlar. Mənim mövqeyim həmişə belə olub ki, biz 1980-ci illərin sonunda münaqişə 

başlayana qədər mövcud olmuş ab-havanı qaytarmalıyıq. Düşünürəm ki, bu, mümkündür”, - deyə 

Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 

Erməni cəlladlarının Xocalıda törətdiklərindən, dinc əhalini məhv etmələrindən, bu 

ərazilərdə azərbaycanlıların tarixi irsini yerlə-yeksan edəndən sonra bunun asan olmayacağını 

qeyd edən dövlətimizin başçısı deyib: “Lakin hesab edirəm ki, biz buna çalışmalıyıq. Döyüş 

əməliyyatları günlərində mənim Ermənistan xalqına və hazırda Dağlıq Qarabağda yaşayanlara 

müraciətim dəfələrlə səslənib. Mən erməni xalqını öz hökumətinin başına ağıl qoymağa, erməni 

anaları öz uşaqlarını işğal edilmiş ərazilərə göndərməməyə çağırmışam. Ona görə ki, yəqin indi 

heç kəs üçün gizli deyil, qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu” yoxdur. “Dağlıq Qarabağ ordusu” 

deyilən ordunun 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. Mən bu cür çağırışlar etmişəm. 

Erməni tərəfindən bu günlərdə nifrətdən, təcavüzdən, hədə-qorxulardan və tamamilə qeyri-

adekvat hərəkətlərdən başqa çağırışlar eşitməmişəm. Bizim mövqeyimiz belədir, biz münaqişənin 

dinc yolla nizamlanmasının tərəfdarıyıq. İnanıram ki, Ermənistan tərəfinin siyasi iradəsi olarsa, 

biz buna nail ola bilərik”. 

 

AZƏRTAC  
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Azərbaycandakı xristian icmaları rəhbərləri Fransa Prezidentinə müraciət 

ünvanlayıblar 

 

[18:29] 07.10.2020  

 

Azərbaycandakı xristian icmaları rəhbərləri Fransa Prezidenti Emmanuel Makrona müraciət 

ünvanlayıblar. 

AZƏRTAC müraciətin mətnini təqdim edir: 

“Sizin Latviyaya son səfəriniz zamanı etdiyiniz çıxışla tanış olduq. Biz - Azərbaycanda 

yaşayan xristian icmalarının rəhbərləri təmsil etdiyimiz icma üzvlərinin iradə və istəyi ilə Sizə 

müraciət edir, həmin çıxışda bizi narazı salan, heysiyyatımıza toxunan fikirlərlə bağlı etirazımızı 

diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. 

Azərbaycan bizim vətənimizdir və biz, xristianlar əsrlər boyunca burada öz dini ibadət və 

tələbatlarımızı heç bir maneə olmadan həyata keçiririk, öz mənəvi dəyər və mədəni ənənələrimizi 

yüksək səviyyədə yaşatmaq imkanlarına malikik. İcmalarımız və dini ibadət məkanlarımız 

Azərbaycan dövləti tərəfindən həmişə diqqət və qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Tarixən səmavi 

dinlərin məskəni olmuş, xristianlığın erkən məkanlarından biri olan, Qafqaz Albaniyası dövlətinin 

mövcudluğu zamanında İsa Məsihin apostolları Fadey və Varmolofey tərəfindən ilk xristian 

icmalarının formalaşdığı Azərbaycan hazırda dünya miqyasında dinlərarası əməkdaşlığın 

mərkəzlərindən biri kimi tanınır. Biz multikulturalizmi dövlət siyasəti qismində həyata keçən 

dövlətimizlə və Azərbaycan milli kimliyinin ayrılmaz hissəsi olmağımızla fəxr edirik. 

Biz vətəndaşı olduğumuz Azərbaycan Respublikasının dünya birliyi tərəfindən tanınan 

sərhədləri daxilində öz torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda 

apardığı haqlı mübarizəsinə dair yanlış fikirlərin səsləndirilməsinə etirazımızı bildiririk. 

Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında yaxından iştirak edən biz - xristian icma üzvləri 

vətənimizə Ermənistan tərəfindən edilən təcavüz və işğal faktını beynəlxalq hüquq normalarının 

kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndiririk. Qonşu Ermənistan 30 ildən artıq müddət ərzində 

Dağlıq Qarabağı və ona bitişik 7 rayonu işğal etmişdir, bir milyondan artıq azərbaycanlını - xristian 

və digər dinlərin nümayəndələri də daxil olmaqla – qaçqın, köçkün taleyi yaşamağa vadar etmişdir. 

İşğal altında olan ərazilərdə digər dini məbədlərlə yanaşı, xristian dini abidələri də vandalizmə 

məruz qalmışdır. Bununla belə, biz Azərbaycanda xeyli sayda erməni millətinin nümayəndələrinin 

sərbəst yaşadığının şahidiyik. Paytaxt Bakının mərkəzində erməni kilsəsinin binası nəfis şəkildə 

təmir etdirilərək qorunur. Dünya Dini Liderlərinin I Bakı Sammiti zamanı Bakıya səfər etmiş 

erməni katolikosu bu kilsədə ibadət etmiş, burada erməni millətinin nümayəndələri ilə görüş 

keçirmişdir. 

Bütün bunları Sizin diqqətinizə çatdıraraq, Fransadakı böyük siyasi, iqtisadi imkanlara, o 

cümlədən təbliğat resurslarına malik erməni diasporunun qızışdırıcı fikirlərinə istinadən 

Azərbaycan barədə yanlış fikirlər səsləndirmənizə qəti etiraz edirik. Belə ki, xristianlar olaraq, 

Azərbaycanda digər dinlərin nümayəndələrinə, o cümlədən xristianlara heç vaxt ayrı-seçkilik, 

habelə ermənilərə düşmənçilik mövcud olmamışdır və indi də yoxdur. Erməni tərəfinin ərazi 

iddiaları səbəbindən başlamış Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dini 

müstəvidə təqdim edərək, beynəlxalq səviyyədə xristian-müsəlman qarşıdurması kimi qələmə 

vermək istəyən rəsmi Yerevanın əsas məqsədi xristian təəssübkeşliyinə nail olmaq, özlərinə 

tərəfkeş, qaxmar çıxacaq dövlətlər aramaqdan ibarətdir. 

Fransa kimi inkişaf etmiş demokratik dəyərlərin bünövrəsində duran bir ölkənin Prezidenti 

kimi Sizin çıxışlarınızda tarixi həqiqətləri, bugünkü reallıqları təhrif edən fikirlər eşitmək 

üzücüdür. Fransa dövlətinin separatçı Qarabağ rejimini dəstəkləyən Ermənistanın yalanlarına, 

uydurmalarına, siyasi liderlərinin ambisiyalarına dəstək verməsi dövlətinizin dünyadakı imicinə 

xələl gətirir. İslam dininin daxilində böhranla bağlı səsləndirdiyiniz fikirlər islamofobiya 
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meyillərinə rəvac verir. Ümumən, dinin dövlətdən ayrı olduğu dünyəvi, demokratik dövlət 

rəhbərlərinin, siyasi liderlərin dini məsələlərə birbaşa müdaxiləsi beynəlxalq müstəvidə 

sivilizasiyalararası qarşıdurmaya səbəb olur. 

Ümid edirik ki, Siz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına 

dair beynəlxalq qurum – ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən birinin rəhbəri olaraq, 

vasitəçi statusuna layiqli tərəfsizlik nümayiş etdirərək, beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına 

riayət olunması üçün daha artıq səy göstərəcək, BMT-nin 4 məlum qətnaməsinin yerinə 

yetirilməsinə yardımçı olacaqsınız. Bununla, Siz dünyada sülhün bərqərar olması işinə böyük 

töhfə vermiş olarsınız”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Vasitəçilik missiyasında, ilk növbədə, Türkiyə və Rusiyanın iştirak 

etməyə haqqı var 

 

[18:26] 07.10.2020  

 

Döyüş əməliyyatlarının lap əvvəlindən deyirdik ki, biz danışıqlar prosesindən çıxmırıq, biz 

siyasi nizamlamaya ümid edirik, lakin bu, nizamlama olmalıdır. Biz daha 30 il gözləyə bilmərik 

ki, Ermənistana nə vaxt müvafiq təsir göstəriləcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Rusiyanın “Pervıy Kanal” 

televiziyasına müsahibəsində bildirib. 

“İndiki vasitəçilik missiyasının 28 il ərzində heç bir nəticəyə gətirib çıxarmaması, 

fəaliyyətsizliyə, mövcud vəziyyətə gətirib çıxarması nəzərə alınmaqla biz, əlbəttə, praqmatik 

yanaşmanı əsas götürməliyik. Eskalasiyanın azalması, möhkəm sülhün bərqərar olması, 

əməkdaşlığın inkişafı üçün regionda baş verən hadisələrə kimin real müsbət təsir göstərə biləcəyini 

nəzərə almaqla, şübhəsiz, fəal döyüş əməliyyatları başa çatandan sonra həyata keçiriləcək 

vasitəçilik missiyasında Türkiyənin böyük ölkə kimi, bizim qonşumuz, Cənubi Qafqazda 

qonşumuz kimi iştirak etməyə tamamilə haqqı var. Əlbəttə, hesab edirəm ki, bunlar, ilk növbədə, 

Türkiyə və Rusiyadır”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Nazir Əli Əsədov əhaliyə müraciət edib 

 

[18:19] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədov oktyabrın 7-də əhaliyə müraciət edib. 

AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

“Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-də Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti hərbi 

təxribata əl atıb. Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o 

cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi 

mövqelərimizi atəşə tutub. Bu təcavüzə cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycan Ordusu əks-hücum 

əməliyyatına başlayıb. 

Sentyabrın 28-dən başlayaraq ölkənin bir neçə regionunda hərbi vəziyyət və komendant saatı 

elan edilib. 

Düşmən qadağan edilmiş üsullardan istifadə edərək müharibə cinayətlərinə əl atır, dinc 

əhalini hədəfə alır, münaqişə zonasından uzaq olan şəhər və rayonlarımızı raket atəşinə tutur. 

Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın rəşadətli Ordusu uğurla irəliyə gedir. Şanlı Ordumuzun 

apardığı əməliyyatlar nəticəsində işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunmasına başlanıb. 

Bütün Azərbaycan xalqı Ordumuza dəstək nümayiş etdirir və bu uğurlara sevinir. Biz 

hamımız, bütün Azərbaycan xalqı Prezident, Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşmişik və 

işğal olunan torpaqlarımızın azad ediləcəyinə tam əminik. 

Xalqımız cəbhədən gələn qələbə xəbərlərini çox böyük coşqu və fərəh hissi ilə qarşılayır, 

şanlı Ordumuza dəstək vermək, sevinclərini bir-biriləri ilə bölüşmək üçün insanlar bir yerə 

toplaşırlar. Təbii ki, bu, başadüşüləndir. 

Operativ Qərargah adından vətəndaşlarımıza müraciət edərək bildirirəm ki, koronavirus 

pandemiyası ilə əlaqədar ölkəmizdə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi davam edir. 

Vətəndaşlarımız arasındakı emosional ruh yüksəkliyi təmasların artması ilə müşayiət olunur 

ki, bu da davam edən koronavirus xəstəliyi fonunda insanların sağlamlığına böyük təhlükələr 

yarada bilər. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanla qonşu olan, həmçinin dünyanın digər ölkələrində 

xəstəlik sürətlə yayılmaqdadır və ekspertlər bunu hətta ikinci dalğanın başlaması kimi 

qiymətləndirirlər. Bu, bizi daha ehtiyatlı olmağa sövq edir. 

İndiyədək vətəndaşlarımız xüsusi karantin qaydalarına ciddi şəkildə riayət ediblər və bunun 

nəticəsində hazırda xəstəlik nəzarət altındadır. İndiyə qədər pandemiya ilə mübarizədə 

qazandığımız nailiyyətləri itirməmək üçün karantin rejiminin qaydalarına əməl olunması zəruridir. 

Eyni zamanda, dövlətimiz, xalqımız və milli təhlükəsizliyimiz üçün belə bir mürəkkəb dövrdə 

karantin qaydalarına əməl olunması virusla mübarizədən daha böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu işdə 

hər bir vətəndaşımızın töhfəsi təqdirəlayiqdir. 

Bununla belə xəstəliyin yayılmasına, karantin rejiminin qaydalarının pozulmasına məsul 

olan şəxslər və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisə sahiblərinin nəzərinə çatdırırıq 

ki, karantin rejiminin tələblərinə riayət edilmədiyi hallarda aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq 

tədbirlər görüləcəkdir. Bununla əlaqədar aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib və onlar 

nəzarət tədbirlərini daha sərt və ciddi şəkildə davam etdirməlidirlər. 

Belə mürəkkəb dövrdə torpaqlarımızın azad olunması uğrunda göstərdiyimiz birlik, 

vətəndaş həmrəyliyi və intizamın görünməz düşmən olan koronavirus xəstəliyi ilə mübarizədə də 

göstərilməsi olduqca vacibdir. 

Odur ki, hər bir vətəndaşa müraciət edərək karantin rejiminin tələblərinə daha ciddi əməl 

etməyə, bununla da bütün gücümüzü işğalçı düşmənlə mübarizə üçün səfərbər etməyə çağırırıq”. 
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Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan 166 

hüquqi şəxslə bağlı 35 dövlətə hüquqi tapşırıqlar göndərilib 

 

[18:01] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş 

ərazilərində qanunsuz iqtisadi və digər fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə qarşı kəsərli cinayət-

hüquqi tədbirlərin tətbiqi Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən daim nəzarətdə 

saxlanılmaqla davam etdirilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğal olunmuş 

ərazilərimizdə qeyri-qanuni hasilat işləri ilə məşğul olan, o cümlədən qızıl və digər metal filiz 

yataqlarını istismar edən, eləcə də nərə balığı və qara kürü, elektrik enerjisi istehsalı, qanunsuz 

saat satışı, bankçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlər müəyyənləşdirilərək barələrində məhkəmə 

qərarı əsasında vergi yoxlamasının keçirilməsi təmin olunub. 

Vergi yoxlamalarının nəticələri və məhkəmə-mühasibatlıq ekspertizasının rəyinə əsasən 

ümumilikdə 6 şirkətin 306 milyon 821 min manat məbləğində külli miqdarda gəlir əldə etməklə 

qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilib. 

Həmin cinayət işləri üzrə axtarışda olan 12 şəxsin tutularaq Azərbaycan Respublikasına 

ekstradisiyalarına nail olunması istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri yerinə 

yetirilib. 

Bundan başqa, bir qrup şəxsin Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində 2002-ci ildən etibarən gəlmələrinə, Azıx mağarasında 

arxeoloji qazıntı işləri apararaq, tarixi, elmi və mədəni dəyəri olan əşyaları talamaları və digər 

qanunsuz hərəkətlərə yol vermələrinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilib. Onlar cinayət işi üzrə 

təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilməklə 

beynəlxalq və dövlətlərarası axtarışa veriliblər. 

Qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan 166 hüquqi şəxslə bağlı 35 dövlətə hüquqi 

tapşırıqlar göndərilib. 

Həmçinin prokurorluq orqanlarında Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlara qanunsuz səfərlər 

etmiş şəxslər barədə cinayət işləri istintaq olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş 

ərazilərində qanunsuz iqtisadi və digər fəaliyyətlə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər barəsində 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 

kəsərli tədbirlər görüləcək. 

 

AZƏRTAC 
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D.Peskov: KTMT üzrə öhdəliklər Qarabağa şamil edilmir 

 

[17:46] 07.10.2020  

 

Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirərək Ermənistanın 

müdafiəsinə qalxa bilər, lakin bu öhdəliklər Dağlıq Qarabağa şamil edilmir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov 

deyib. 

O vurğulayıb: “Təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından öhdəliklər belədir: əgər KTMT-

nin üzvü olan ölkə hər hansı təcavüzə, kənardan hücuma məruz qalarsa, bu halda müqavilə 

iştirakçıları olan ölkələrin belə dövlətin müdafiəsinə qalxmaq öhdəlikləri var”. 

Rusiya Federasiyasının hansı halda Dağlıq Qarabağda münaqişə zonasına hərbçilər 

göndərməyə hazır olması barədə sualın cavabında D.Peskov deyib ki, bu, KTMT çərçivəsində 

öhdəliklərdən irəli gəlir. Mətbuat katibi vurğulayıb: “Bu halda söhbət Ermənistandan gedir. RF 

Prezidenti Vladimir Putin bu iki məsələni dəqiq izah edib və onların arasında həddi göstərib, 

KTMT üzrə öhdəliklər Qarabağa şamil edilmir”. Onun sözlərinə görə, Ermənistan ərazisində 

hansısa döyüş əməliyyatları aparılması barədə məlumat təsdiqlənmir. 

 

Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Xilas edilərək döyüş bölgəsindən təxliyə olunmuş Ermənistan vətəndaşı: Azərbaycanda 

mənimlə çox yaxşı rəftar etdilər 

 

[17:02] 07.10.2020  

 

Bu gün xilas edilərək döyüş bölgəsindən təxliyə olunmuş Ermənistan vətəndaşı Aznif 

Baqdasaryan mətbuat konfransı keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, mətbuat konfransında iştirak edən Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Aynur Sofiyeva bildirib ki, Düşənbədə anadan 

olmuş Aznif Baqdasaryanın nənəsi Bakıda yaşayıb və o, da hər yay Bakıya nənəsinin yanına gəlib. 

A. Sofiyeva deyib ki, onunla söhbətdə Aznif Baqdasaryana da bildirilib ki, Azərbaycan 

xalqının erməni xalqı ilə heç bir işi yoxdur, sadəcə, məqsəd işğal altındakı torpaqlarımızı azad 

etməkdir. Prezident İlham Əliyevin də bəyan etdiyi kimi, Azərbaycan Ordusunun dinc əhali ilə 

heç bir işi yoxdur. 

A. Baqdasaryan deyib: “Mənim üçün pis xalq və pis insan olmayıb. Biz də müharibə 

istəmirik. Biz də övladlarımızın yetim, evsiz qalmasını istəmirik. Sovet İttifaqında olduğu kimi bir 

yerdə yaşamaq istəyirik. Biz, əsasən, sülhpərvər əhaliyik. Bombalardan mülki insanlar əziyyət 

çəkir. Onlardan biri də mənəm. Bomba zərbəsi zamanı huşumu itirmişdim, ayılanda gördüm ki, 

təkcəyəm, heç kim qalmayıb. Üç sutka ərzində mağazada kimsəsiz, tək qaldım. Məni hər zaman 

qorxudurdular ki, azərbaycanlıların əlinə düşsəm, öldürüləcəyəm. Ona görə qorxurdum. Ancaq 

tam əksinə oldu, mənimlə çox yaxşı rəftar etdilər”. 

A. Baqdasaryan iki xalqın uzun müddət dostluq şəraitində yaşadığını bildirib: “Biz yüz 

illərlə müharibə aparmalı deyilik. İstəmirik ki, analar uşaqlarının ölümünə ağlasın, uşaqlar isə 

yetim qalsın”. 

A. Baqdasaryan Azərbaycanda mülki şəxs kimi ona isti münasibət göstərildiyini, Ailə, Qadın 

və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələrinin də onunla mehriban 

davranıldığını deyib: “Mənə xoş xatirələrimin olduğu Bakını göstərdilər, nənəmgilin yaşadığı evi 

göstərdilər. Çay içdik, qutab, paxlava yedik. Sizin qutab, paxlava mənim xoşuma gəlir, dünyanın 

ən yaxşı qutab və paxlavası sizindir. İki xalqın yenə dostluq və sülh şəraitində yaşamasını 

istəyirəm”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan MN: Ermənistan müdafiə nazirliyi rəsmilərinin fantaziyaları tükənmir 

 

[16:24] 07.10.2020  

 

Ermənistan müdafiə nazirliyinin rəsmi nümayəndələrinin fantaziyaları tükənmir. İşğalçı 

ordunun uğursuzluqlarından çıxılmaz vəziyyətdə qalan Ermənistan rəsmiləri uydurma və fantastik 

məlumatlar yaymaqla təsəlli tapırlar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 

xidmətinin məlumatında əksini tapıb. 

Məlumatda qeyd olunub: “Görünən odur ki, Ermənistan ordusunun hər gün itirdiyi 

mövqeləri bu ölkənin müdafiə nazirliyinin nümayəndəsi virtual aləmdə “qəhrəmancasına geri 

qaytarmaqla” məşğuldur. Əslində isə onun hər dəfə bu və ya digər mövqeyin “geri qaytarılması” 

barədə fantastik məlumatlar verməsi Ermənistan ordusunun həmin mövqeləri itirdiyinin təsdiqidir. 

Qondarma rejimin və Ermənistan rəsmilərinin biri-birindən fərqli və ziddiyyətli məlumatlar 

yayması isə ermənilərin bu gün nə qədər acınacaqlı durumda olduğunu bir daha sübut edir. 

 

AZƏRTAC  
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FHN düşmənin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində baş vermiş fəsadlarla bağlı 

məlumat yayıb 

 

[15:35] 07.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri genişmiqyaslı 

təxribat törədərək Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri - döyüş bölgələrindən kənarda 

yerləşən şəhər və kəndlərdəki mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, 

təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən atəşə tutaraq mülki obyektlərdə dağıntı 

və yanğınlar törədir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu dövrdə ümumilikdə 

21 fərdi evdə, 2 mənzil, 20 təsərrüfat, 2 ticarət və 1 infrastruktur obyektində, habelə qəbiristanlıq, 

qamışlıq, açıq sahə və Ağgöl Milli Parkı kimi ərazilərdə baş vermiş 10 yanğın hadisəsinin 

qarşısının alınması məqsədilə FHN-in müvafiq qüvvələri səfərbər edilib. Bir sıra hallarda yanğın 

baş vermiş ərazi düşmən tərəfindən intensiv atəş altında saxlanıldığından yanğınsöndürmə 

qüvvələrinin hadisələrə operativ müdaxiləsi mümkün olmayıb. 

Bundan əlavə, xəsarət almış 9 nəfər və 2 cəsəd düşmənin raket atəşləri nəticəsində dağılmış 

evlərin dağıntıları altından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 

Qeyd edək ki, əhalinin fövqəladə hallara hazırlığı məqsədilə nazirlik tərəfindən fövqəladə 

hallarla bağlı davranış qaydalarına dair mütəmadi maarifləndirmə işləri aparılır. Ümumtəhsil, orta 

ixtisas və ali təhsil, tibb, istehsalat, turizm və digər müəssisələrdə, habelə KİV və sosial şəbəkələr 

vasitəsilə aparılan maarifləndirmə işləri sayəsində fövqəladə hallarla bağlı müvafiq davranış 

vərdişlərinin formalaşması təmin olunur. Həmçinin əhalinin mülki müdafiə sahəsində hazırlığı və 

maarifləndirilməsi məqsədilə Nazirlik tərəfindən mülki müdafiə kursları və məşğələləri təşkil 

edilir, kompleks mülki müdafiə təlimləri, cəbhəboyu zonalarda yerləşən yaşayış məntəqələrində 

yaşayan əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində maarifləndirmə tədbirləri və digər 

tədbirlər həyata keçirilir. 

Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət 

göstərir. Baş verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 – “qaynar” telefon xəttinə 

dərhal məlumat verilməsi xahiş olunur. 
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Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Dağlıq Qarabağ məsələsində Fransanın 

mövqeyinə dair bəyanat yayıblar 

 

[15:32] 07.10.2020  

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Dağlıq Qarabağ məsələsində Fransanın 

mövqeyinə dair bəyanat yayıblar. AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir: 

Fransa prezidenti Emmanuel Makron sentyabrın 30-u Latviyanın paytaxtı Riqada 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və cəbhədə baş verənlərə toxunaraq həqiqətə uyğun olmayan 

qeyri-ciddi açıqlamalar verib. Daha sonra Fransa kimi dövlətin prezidenti olaraq saxta məlumatlar 

və şayiələr əsasında, heç bir dəlil-sübutsuz ölkəmizə qarşı böhtan atıb. Bu açıqlamalar Azərbaycan 

ictimaiyyətinin kəskin etirazına səbəb olub və biz qəti əminik ki, Fransa ATƏT-in Minsk 

Qrupunun həmsədr ölkəsi kimi tərəfsizliyini qoruya bilmir. 

1993-cü ildə Fransa özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının 

Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən məlum dörd qətnaməsinin lehinə 

səs verən ölkədir. 

İndi isə Fransa təcavüzkar Ermənistan ilə işğala məruz qalmış Azərbaycan arasında fərq 

qoymur və qərəzli surətdə işğalçı Ermənistanı müdafiə edir. 

Fransa işğalçı Ermənistanı dəstəkləyir, obyektiv deyil, işğalçının yanındadır və vasitəçilik 

missiyasını yerinə yetirmir. Ona görə də Fransanın Minsk Qrupu həmsədrliyindən çıxarılması 

müzakirə edilməlidir. 

Biz əminik ki, vasitəçi tərəfsiz və ədalətli olmalıdır. Azərbaycan işğalçıya qarşı Vətən 

Müharibəsi aparır. Ölkəmiz Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlarını azad etmək üçün bütün hallarda 

beynəlxalq hüquqa əsaslanır. 

Fransa Əlcəzairdə, Vyetnamda, Cibutidə, Çadda, Qabonda, Tunisdə soyqırımları törətmiş 

bir ölkədir. 

Biz qəti əminik ki, beynəlxalq dəyərlərə fərqli münasibət göstərmək olmaz. Makrona 

məsləhət görərik ki, Azərbaycana Dağlıq Qarabağla bağlı məsləhətlər verib uca bəyanatlar 

səsləndirməkdənsə, Korsika xalqının millətlərin öz müqəddəratını müəyyən etmək prinsipinə necə 

yanaşırsa, Dağlıq Qarabağ mövzusuna da eyni münasibət göstərsin. 

E.Makron 21-ci əsrdə Ermənistan Azərbaycanı “yeni torpaqlar üçün yeni müharibə” ilə 

hədələyəndə, beynəlxalq humanitar hüquqa zidd olaraq işğal olunmuş ərazilərimizdə qanunsuz 

məskunlaşdırma siyasəti aparanda və bunu internetdə nümayişkarcasına göstərəndə açıqlamalar 

verməli idi. Lakin bunu etmədi. Halbuki həmsədr ölkə kimi bu məsələlər birbaşa Fransanı da 

narahat etməliydi. Bu, açıq şəkildə Fransanın qərəzini sübut edir. 

Azərbaycana qərəzli mövqe göstərmək əvəzinə, Fransa prezidenti öz tarixlərinə nəzər 

yetirərək ölkəsinin müstəmləkəçi siyasətini yada salmalıdır. Azərbaycan öz torpağında işğalçıya 

qarşı mübarizə aparır. 

Azərbaycanın işi haqq işidir. Bizim mövqeyimiz həm beynəlxalq hüquqa, həm də tarixi 

ədalətə əsaslanır. Qarabağ Azərbaycandır! 

Azərbaycanda bütün siyasi qüvvələr Qarabağ məsələsi ilə bağlı Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin yanındadır. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Prezident İlham 

ƏIiyevin münaqişəyə son qoyulması ilə bağlı bütün şərtlərini dəstəkləyirik. Münaqişənin həlli 

üçün Ermənistan ordusu işğal etdiyi bütün Azərbaycan torpaqlarından çıxmalı və Vətənimizin 

ərazi bütövlüyü tam olaraq bərpa edilməlidir. Bu, Azərbaycan xalqının tarixi haqqıdır və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələbidir. Yalnız bu halda regionda dayanıqlı sülhə nail 

olmaq mümkündür. 
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Biz siyasi partiyalar olaraq bəyan edirik ki, bu açıqlamaları ilə Fransa prezidenti 

Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə ciddi zərbə vurmuşdur. Biz açıq-aşkar işğalçını dəstəkləyən 

Fransanı bundan sonra ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkəsi kimi görmürük. 

  

1. Yeni Azərbaycan Partiyası – Əli Əhmədov 

2. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası – Sabir Rüstəmxanlı 

3. Ana Vətən Partiyası – Fəzail Ağamalı 

4. Böyük Quruluş Partiyası – Fazil Mustafa 

5. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası – Qüdrət Həsənquliyev 

6. Demokratik İslahatlar Partiyası – Asim Mollazadə 

7. Vəhdət Partiyası – Tahir Kərimli 

8. Vətəndaş Birliyi Partiyası – Sabir Hacıyev 

9. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası – Elşən Musayev 

10. Milli Cəbhə Partiyası – Razi Nurullayev 

11. ReAL Partiyası – İlqar Məmmədov 

12. Azərbaycan Ümid Partiyası – İqbal Ağa-zadə 

13. Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası – Fərəc Quliyev 

14. Azərbaycan Demokrat Partiyası – Sərdar Cəlaloğlu 

15. Azərbaycan Xalq Partiyası – Pənah Hüseyn 

16. Ədalət Partiyası – İlyas İsmayılov 

17. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası – Mirmahmud Fəttayev 

18. Azad Demokratlar Partiyası – Sülhəddin Əkbər 

19. Azərbaycan Liberal Partiyası – Əvəz Temirxan 

20. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası – Arzuxan Əlizadə 

21. Aydınlar Partiyası – Qulamhüseyn Əlibəyli 

22. Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası – Sübut Əsədov 

23. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası – Araz Əlizadə 

24. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası – Əsli Kazımova 

25. Böyük Azərbaycan Partiyası – Elşad Musayev 

26. Milli Vəhdət Partiyası – Yunus Oğuz 

27. AĞ Partiya – Tural Abbaslı 

28. Müasir Müsavat Partiyası – Hafiz Hacıyev 

29. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası – Fuad Əliyev 

30. Azərbaycan Yurddaş Partiyası – Mais Səfərli 

31. Azadlıq Partiyası – Əhməd Orucov 

32. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası – Abutalıb Səmədov 

33. Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası – Kamil Seyidov 

34. Cümhuriyyət Xalq Partiyası – Bədrəddin Quliyev 

35. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası – Əlisahib Hüseynov 

36. Yeni Zaman Partiyası – Musa Ağayev 

37. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası – Əli Əliyev 

38. Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası – Rafiq Turabxan 

39. Azərbaycan Kommunist Partiyası – Hacı Hacıyev və Rauf Qurbanov 

40. Milli Konqres Partiyası – İxtiyar Şirinov 

41. Müstəqil Xalq Partiyası – Əflan İbrahimov 

42. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası – Hacıbaba Əzimov 

43. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası – Tufan Kərimov 

44. Azərbaycan Təkamül Partiyası – Teyyub Əliyev 

45. Birlik Partiyası – Xudadat Xudiyev 
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46. Gələcək Azərbaycan Partiyası – Ağasif Şakiroğlu 

47. Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası – Samir Cəfərov 

48. Azərbaycan Mübarizləri Partiyası – Ağadur Müslümov 

49. Qorqud Partiyası – Firudin Kərimov 

50. Milli Demokrat İdrak Partiyası – Osman Əfəndiyev. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ombudsmanı Ermənistan tərəfindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin 

kaset bombalarla atəşə tutulması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

 

[14:42] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsmanı) Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin kaset bombalarla 

atəşə tutulması ilə bağlı dünya dövlətlərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. 

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a bildirilib ki, müraciətdə deyilir: “Sentyabrın 27-dən 

başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış 

məntəqələri, sosial, mədəni və strateji əhəmiyyətli obyektlər ağır artilleriya qurğularından, 

aviasiyadan, xüsusi raket sistemlərindən və qadağan olunmuş silahlardan istifadə olunmaqla 

intensiv şəkildə atəşə tutulmaqda davam edir. Nəticədə mülki əhali arasında çoxsaylı ölüm və 

yaralanma halları baş verib, evlərə, tarixi və mədəni abidələrə, inzibati binalara, ticarət 

mərkəzlərinə və digər sosial obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Bu müharibə cinayətlərini törətməklə kifayətlənməyən işğalçı Ermənistan region üçün ciddi 

ekoloji fəsadlar törədə biləcək, eyni zamanda, region dövlətləri və ümumilikdə Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinə yönələn qəsd əməllərinə başlayıb. 

Belə ki, işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 6-sı saat 23 radələrindən başlayaraq 

mülki əhalinin sıx yaşadığı və münaqişə zonasından uzaq olan Yevlax rayonu ərazisini, bu 

ərazidən keçən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərini kaset tipli raketlərlə ilə atəşə 

tutub. Raketlər Yevlax rayonu ərazisində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin 10 metrliyinə 

düşüb, 300-dən çox kaset tipli bombanın qəlpələri ətrafa yayılıb. Bu isə mülki əhalinin həyat və 

sağlamlığı üçün ciddi təhlükə və təhdiddir. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, 

bütövlükdə bölgə, Avropa və dünya dövlətləri üçün iqtisadi, siyasi baxımdan, enerji təhlükəsizliyi 

cəhətdən çox böyük strateji əhəmiyyətə malikdir. 

Ermənistanın törətdiyi bu növbəti müharibə cinayəti artıq yalnız Azərbaycan dövlətinə qarşı 

deyil, bütünlükdə region və Avropa dövlətlərinə yönələn cinayət hadisəsi olmaqla, qlobal enerji 

təhlükəsizliyinə zərbə vurmaq, region üçün ciddi ekoloji fəsadlar törətmək məqsədi daşıyır. 

Təcili olaraq bütün dünya dövlətlərinə çağırış edərək, Ermənistanın beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə 

pozaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərini kaset bombalarla atəşə tutması ilə 

törədilən növbəti müharibə cinayətinə sərt reaksiya verməyə, Ermənistanın regionun və Avropanın 

enerji təhlükəsizliyinə təsir edəcək, o cümlədən ciddi ekoloji fəsadların baş verməsinə səbəb ola 

biləcək cinayətkar əməllərinin dayandırılması üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıram”. 

Bəyanat BMT-nin Baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasına, İnsan Hüquqları üzrə Ali 

Komissarına, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarına, İnsan Hüquqları Şurasına, UNİCEF-in, UNESCO-

nun, Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa 

Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatına və bu quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları 

Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına və 

milli insan hüquqları institutlarına, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin 

respublikamızdakı səfirliklərinə, Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına göndərilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu yaşayış məntəqələrimizi yenidən atəşə tutur 

 

[15:28] 07.10.2020  

 

Tərtər və Füzuli rayonlarının yaşayış məntəqələri Ermənistan ordusu tərəfindən atəşə tutulur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli və sarsıdıcı zərbələri nəticəsində 

geri çəkilən və bölmələrimizlə qarşılaşmağa cürət etməyən düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə 

tutur. 

 

AZƏRTAC 
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BBC-yə müsahibəsində erməni dilində danışması da beynəlxalq hüququ tapdayan 

Paşinyanın köməyinə çatmadı 

 

[14:57] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun qazandığı hərbi nailiyyətlər Ermənistandakı acınacaqlı vəziyyəti 

daha da gərginləşdirib. Ermənistan hökumətinin yanlış informasiyalarla cəmiyyəti aldatmaq 

cəhdləri isə ölkənin siyasi rəhbərliyinin öz maraqları naminə erməni xalqını qurban verməsi kimi 

başa düşülür. Paşinyanın səsləndirdiyi son fikirlər göstərir ki, o, hələ də xəyalpərəst ideyalarından 

əl çəkmir. Lakin o unudur ki, artıq hər hansı informasiyanı gizlətmək, onu yanlış formada təqdim 

etmək müasir dünyamızda demək olar mümkünsüzdür. 

Küçələrdə pasoflu çıxışlar etməklə Paşinyan elə düşünürdü ki, siyasət meydanda da bu cür 

fikirlərlə uğur qazanacaq. Amma görünən odur ki, hələ də həqiqəti anlamır və özünün qeyri-ciddi 

obrazını qoruyub saxlamaqda iddialıdır. Bu, onun BBC-nin müxbiri Conah Fişerə son 

müsahibəsində bir daha özünü göstərdi. 

Erməni dilində danışmaq da Paşinyanın köməyinə çatmadı 

Bir müddət əvvəl BBC-nin “HARDTalk” proqramında zəif ingiliscəsi ilə özünü biabır edən 

Paşinyan bu dəfə vəziyyətdən çıxış yolunu erməni dilində danışmaqda gördü. Lakin dəyişən yalnız 

elə bu oldu. Bütün müsahibə müddətində o, yenə nə dərəcədə sərsəm olduğunu ortaya qoydu. 

AZƏRTAC müsahibədən bəzi məqamları təqdim edir. 

Müsahibənin əvvəlində N.Paşinyanın “Bəli “Artsax” Ermənistandır və erməni torpağıdır. 

Orada hər zaman əhalinin 80 faizi erməni olub” deməsi onun əsl mahiyyətini bir daha göstərdi. 

Paşinyan anlamır ki, bu gün Azərbaycan Ordusu tarixi ədaləti bərpa etmək üçün mübarizə aparır. 

Azərbaycanın xalq-prezident birliyinə əsaslanan mövqeyinin də ciddi tarixi kökləri var. Biz 

ermənilər kimi, saxta, heç bir tarixi fakta istinad etməyən iddialar irəli sürmürük. Qarabağın tarixi 

toponimləri, mövcud abidələr, məbədlər göstərir ki, bu ərazi qədim Azərbaycan torpağıdır. 

Azərbaycan xalqı tarixi ədalətin bərqərar olması üçün mübarizə aparır. Bu, həqiqətdir və bunu 

Ermənistan rəhbərliyindən başqa hər kəs qəbul edir. 

Danışıqlar prosesini pozan Paşinyan beynəlxalq hüququ tapdamaqda davam edir 

Conah Fişer “Sizin bu cür danışığınızdan belə görünür ki, siz razılığa yer 

qoymamısınız”, - deyə Paşinyana müraciət edərək, əslində, beynəlxalq ictimaiyyətin məsələ ilə 

bağlı mövqeyini bir daha onun diqqətinə çatdırmış oldu. Müsahibənin əvvəlində “Bəli “Artsax” 

Ermənistandır və erməni torpağıdır”, - deyən Paşinyan bir neçə dəqiqə sonra guya danışıqlara hazır 

olduqlarını bildirir. Bu cür fikirləri bir ölkəni idarə edən şəxsin səsləndirməsi yalnız gülünc 

doğurur. Sanki Paşinyan ucqar bir kəndə oturub və hadisələrin gedişindən tam xəbərsizdir. Başa 

düşmür ki, indi baş verənlər, erməni hərbiçilərinin, texnikasının məhv edilməsi məhz onun bu cür 

təxribatçı, sərsəm bəyanatlarının nəticəsidir. Əgər o, danışıqlar prosesinə, beynəlxalq hüququn 

normalarına sadiqlik nümayiş etdirsəydi, ordusunu torpaqlarımızdan geri çəksəydi həm özünü, 

həm də xalqını bu böhrandan çıxarmış olardı. 

Müxbirin “Beynəlxalq hüquqa görə, 20 ildən çoxdur ki, Ermənistan Dağlıq-Qarabağ və 

ətraf əraziləri qeyri-qanuni şəkildə işğal etmişdir” sualı qarşısında aciz qalan Paşinyan sualın 

mahiyyətindən yayınmağa cəhd göstərdi. Conah Fişerin növbəti sualını isə Paşinyanın və 

Ermənistanın ifşası kimi qiymətləndirmək olar. “Siz demək istəyirsiniz ki, sizin tarixi iddianız 

var. Lakin beynəlxalq hüquq qarşısında siz səhvsiniz”. Belə görünür ki, Paşinyan BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin heç birinin mətni ilə tanış deyil. 

Bunu onun müxbirin sualına cavabına əsasən demək olur. Birincisi, Paşinyan cavabında “BMT 

Baş Assambleyasının qətnamələri” deyir, halbuki söhbət BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrdən gedir. Bir ölkənin hökumət başçısının, 

ağlı başında olan siyasətçinin belə bir səhv etməyə haqqı yoxdur. Digər tərəfdən, Paşinyan deyir 
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ki, o qətnamələrdə Ermənistanın haranısa işğal etdiyi yazılmır. Qətnamələrin hər birində erməni 

qoşunlarının işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməsi tələb olunur. Bu ifadə 

qətnamələrin hər birində açıq şəkildə ifadə edilib. Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan 

mövqeyi də məhz bu qətnamələrin yerinə yetirilməsinə hesablanıb. Paşinyanın heç bir sənəddə 

təsbit edilməyən mövqeyi isə tam əsassızdır və bu, beynəlxalq hüququn tapdanmasıdır. 

Təəssüf ki, ötən müddət ərzində beynəlxalq ictimaiyyət də bu məsələlərə biganə qaldı. Lakin 

Azərbaycan xalqı, Prezidenti bu məsələyə biganə qala bilməz. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət 

ermənilərə təzyiq göstərib, qoşunlarını bizim ərazilərdən çıxara bilmədisə, Azərbaycan əsgəri 

bunu etməli idi, necə ki, indi edir. Ermənistanın tutduğu mövqe isə onu uçuruma aparır, cəbhədəki 

uğurlarımız bu prosesi daha da sürətləndirir. 

 

Əsəd Məmmədov, 

AZƏRTAC-ın redaksiya müdiri 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya Prezidenti: Döyüş əməliyyatları Ermənistan ərazisində aparılmır 

 

[14:00] 07.10.2020  

 

Məlumdur ki, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür, bu 

müqavilə çərçivəsində bizim Ermənistan qarşısında müəyyən öhdəliklərimiz var. Lakin biz çox 

təəssüflənirik ki, döyüş əməliyyatları indiyədək davam edir, bu əməliyyatlar Ermənistan ərazisində 

aparılmır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu barədə “Rossiya-1” 

telekanalına müsahibəsində bildirib. Rusiya Prezidenti Dağlıq Qarabağ ətrafındakı son hadisələri 

necə dəyərləndirir sualının cavabında deyib: “Bu, faciədir, biz çox narahatıq. Azərbaycan da, 

Ermənistan da, Dağlıq Qarabağ da – bütün bu ərazilərdə yaşayan insanlar bizə yad deyillər. Bunu 

demək kifayətdir ki, bizim hesablamalara görə bizdə, Rusiyada təqribən 2 milyon azərbaycanlı və 

2 milyondan çox erməni yaşayır. Rusiyanın çoxsaylı vətəndaşları hər iki respublika ilə sıx dostluq 

və hətta qohumluq əlaqələri saxlayır. 

Əlbəttə, bu, böyük faciədir. İnsanlar həlak olur, hər iki tərəf böyük itkilər verir. Biz ümid 

edirik ki, ən yaxın zamanda bu münaqişə dayandırılacaq. Lakin əgər münaqişə tamamilə başa 

çatmasa, - hər şeydən görünür ki, bu, hələ tezliklə olmayacaq, - hər halda biz atəşkəsə çağırırıq, 

bunu bir daha demək istəyirəm, çağırırıq. Özü də bunu mümkün qədər tezliklə etmək lazımdır”. 

Rusiya lideri xatırladıb ki, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının 

üzvüdür və bu müqavilə çərçivəsində Rusiyanın Ermənistan qarşısında müəyyən öhdəlikləri var. 

Prezident Vladimir Putin deyib: “Lakin biz çox təəssüflənirik ki, döyüş əməliyyatları indiyədək 

davam edir, bu əməliyyatlar Ermənistan ərazisində aparılmır. Rusiyanın bu müqavilə çərçivəsində 

öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə gəldikdə isə, biz öz öhdəliklərimizi həmişə yerinə yetirmişik, 

yetiririk və yetirəcəyik. Bildiyiniz kimi, mən Ermənistanın baş naziri ilə daim canlı əlaqə 

saxlayıram, Rusiyanın öz müttəfiqlik öhdəliklərini nə dərəcədə yerinə yetirməsi ilə əlaqədar 

Ermənistan rəhbərliyinin heç bir sualı yoxdur”. 

 

Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şəybəy kəndinin 

görüntülərini yayıb 

 

[13:45] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun 

Şəybəy kəndindən görüntülər yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim 

edir. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq Ermənistanın qadağan olunan bombadan istifadə edərək Bakı-Tbilisi-

Ceyhan boru kəmərini hədəfə alması ilə bağlı məlumat yayıb 

 

[13:40] 07.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, o cümlədən “Silahlı 

münaqişələr zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair” 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasının 

və Konvensiyaya olunmuş əlavə Protokolların tələblərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı 

terror əməllərini davam etdirir. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin silahlı birləşmənin üzvləri mühüm dağıntılara səbəb 

ola bilən müharibə üsullarından istifadə etməklə oktyabrın 6-da saat 18:30 radələrində Azərbaycan 

Respublikasının Yevlax rayonunun silahsızlaşdırılmış zonaları, habelə hərbi hədəf olmayan, aydın 

görünən, fərqləndirilən və xam neft və kondensat ixrac edən kəmərləri hədəfə almaqla, eləcə də 

döyüşlərdə iştirak etməyən, hərbi əməliyyatlar aparılan ərazidən ən azı 50 kilometrdən artıq 

məsafədə yerləşən Yevlax rayonunun Aran qəsəbəsi istiqamətində beynəlxalq hüquqla qadağan 

edilmiş silahları, müharibə vasitələrini və üsullarını tətbiq edib mülki obyektlərə əhəmiyyətli zərər 

vura bilən qurğulara raketlə hücum etməklə 9M525 qəlpəli “Smerç” nəslindən olub böyük dağıdıcı 

qüvvəyə malik, içərisində 300 ədəd 9N235 bombacıqları olan reaktiv yaylım atəşli raketdən atəş 

açıb. Raketin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən havada zərərsizləşdirilməsi nəticəsində 

onun içərisində olan bombacıqlardan bir hissəsi Yevlax rayonunun Aran qəsəbəsindən keçən, 

diametri 42 düym olan Cənub Qafqaz Genişlənmiş Boru kəmərinin boru xəttinin üzərinə, bir 

hissəsi həmin ərazidən keçməklə xam nefti Qara dəniz sahilinə nəql edən Qərb İxrac Boru 

kəmərindən 120 metr məsafəyə, digər hissələri isə həmin qəsəbədən keçən Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəmərindən 100 metr məsafəyə səpələnib. Bununla da neft ixrac edən və dağıdılması 

əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulmasına səbəb ola bilən böyük ötürücülü xam neft və kondensat 

ixrac edən kəmərlər üçün təhlükəli şərait yaratmaqla infrastruktur obyektlərinə və digərlərinə 

məxsus xüsusilə külli miqdarda əmlakların qəsdən məhv edilməsinə cəhd olunub, Azərbaycan 

Respublikasına qarşı təcavüzkar müharibə planlaşdırılaraq aparılıb, terrorçuluq cinayəti törədilib. 

Göstərilən cinayət faktları ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən 

oktyabrın 6-da Cinayət Məcəlləsinin 100.1, 100.2 (təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, 

hazırlama, başlama və ya aparma), 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7 (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq 

humanitar hüquq normalarını pozma), 117.2 (silahlı münaqişə zamanı cinayətkar əmr vermə), 

214.2.1, 214.2.3 (terrorçuluq), 218.3 (cinayətkar birlik (təşkilat) yaratma), 279.3 (qanunvericiliklə 

nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri yaratma) və 186.3-cü (xüsusilə külli miqdarda ziyan 

vurmaqla əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə) maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqın 

aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinə həvalə edilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində zəruri istintaq tədbirləri və 

prosessual hərəkətlər həyata keçirilir. 

Ermənistanın işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi, işğalçı 

dövlətə qarşı beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulmuş sanksiyaların tətbiq olunması məqsədilə Baş 

Prokurorluq tərəfindən bütün beynəlxalq qurumlara müraciət ediləcək. 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin mülki şəxsləri hədəfə alması nəticəsində Ağdam rayonunun 

Xındırıstan kənd sakini həlak olub 

 

[13:05] 07.10.2020 

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 

kobud şəkildə pozaraq ölkəmizin dinc əhalisinə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələri yaşayış məntəqələrini və silahsızlaşdırılmış zonaları, habelə mülki əhalini hədəfə 

almaqla ağır artilleriyadan Ağdam rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən atəşə tutub. Rayonun 

Xındırıstan kəndi ərazisində yaşadığı evə mərmi düşməsi nəticəsində kənd sakini, 1945-ci il 

təvəllüdlü Əliyeva Zərifə Qamboy qızı həlak olub. Eyni zamanda, evə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 
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Ermənistan ordusunun tankları öz artilleriya bölmələrinin atəşinə məruz qalıb 

 

[12:55] 07.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, düşmənin 3 tankından ibarət tank kolonu gecə vaxtı Xankəndidən 

çıxaraq ön xəttə doğru irəliləyib. Lakin zirehli texnika kolonu ön xətt bölmələrinə çatmadan öz 

artilleriya bölmələrinin atəşinə məruz qalıb. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, alınan 

məlumatlara görə, “dəqiq” zərbə ilə bir tank ekipajla birlikdə tamamilə məhv edilib, qalanları isə 

sıradan çıxarılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Britaniya parlamentinin üzvü Bob Bləkmən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı 

qətnamə irəli sürüb 

 

[12:22] 07.10.2020  

 

Böyük Britaniya parlamentinin İcmalar Palatasının üzvü, Azərbaycanla dostluq qrupunun 

sədri Bob Bləkmən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qətnamə irəli 

sürüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, qətnamədə Ermənistanın 27 sentyabr tarixindən başlayaraq 

Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq aktları həyata keçirdiyi və bunun Ermənistan ilə Azərbaycan 

arasında silahlı münaqişəni daha da gərginləşdirdiyi qeyd olunur. Sənəddə bu silahlı münaqişənin 

kökündə Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ona bitişik yeddi rayonu 

qanunsuz hərbi nəzarəti altında saxlamasının dayandığı bildirilir. Qətnamədə 1990-ci illərin 

əvvəlində bu münaqişə nəticəsində 30 min insanın həyatını itirdiyi, bir milyondan çox insanın öz 

doğma yurd-yuvalarını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyü vurğulanır. 

İcmalar Palatası Böyük Britaniya hökumətini 1994-cü ildə imzalanmış atəşkəs sazişini 

kobud şəkildə pozduğuna, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin mövqelərinə və mülki şəxslərə qarşı 

intensiv hücumlar edərək iriçaplı silahlardan, minaatanlardan və artilleriyadan istifadə etdiyinə 

görə Ermənistanı qınamağa çağırır. Bundan əlavə, sənəddə Böyük Britaniya hökuməti BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələrdə də qeyd olunduğu kimi, 

Ermənistandan hərbi qüvvələrini Azərbaycanın qanunsuz olaraq işğal edilmiş ərazilərindən 

çıxarmasını tələb etməyə çağırılır. 

 

AZƏRTAC  
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Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 28 nəfər həlak olub, 144 

nəfər xəsarət alıb 

 

[12:21] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 

kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirən təcavüzkar Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyinin bilavasitə göstərişi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 

yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində həlak olan və xəsarət alan mülki şəxslərin, eləcə 

də infrastruktura dəyən ziyanın yeni statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə 

tutması nəticəsində 7 oktyabr saat 12:00-a olan məlumata görə, həlak olmuş şəxslərin sayı 28-ə, 

xəsarət alanların sayı isə 144-ə çatıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun intensiv ağır 

artilleriya və raket atəşi nəticəsində 427 evə və 66 mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə 

geri çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyaları və onların Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və 

qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş 

əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx 

yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş texnikasının məhv edilməsinə dair növbəti 

videogörüntü yayıb 

 

[12:10] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun daha bir neçə döyüş 

texnikasının məhv edilməsinə dair növbəti videogörüntü yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri 

təqdim edir. 

Xatırladaq ki, sentyabrın 27-dən oktyabrın 7-də saat 05.30-dək düşmənin 250-dək tank və 

digər zirehli texnikası, 270-dək artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatanı, 60-dək hava 

hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi, 8 silah-

sursat anbarı, 150-dək avtomobil texnikası və 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi Azərbaycan 

Ordusu tərəfindən məhv edilərək sıradan çıxarılıb. 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[11:57] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib.  

Dövlətimizin başçısı Rusiya Prezidentini ad günü münasibətilə təbrik edib, Rusiyanın 

inkişafı və firavanlığı naminə dövlətçilik fəaliyyətində ona yeni uğurlar, möhkəm cansağlığı 

arzulayıb. 

Vladimir Putin göstərilən diqqətə və təbrikə görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını 

bildirib. 

Telefon söhbəti zamanı dövlət başçıları Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə əlaqədar yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. 

Prezident İlham Əliyev və Prezident Vladimir Putin Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin 

perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 
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Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının 

siyahısını açıqlayıb 

 

[11:40] 07.10.2020  

 

Bu gün ərzində Azərbaycan Ordusu müəyyən olunmuş istiqamətlərdə irəliləyərək yeni 

dayaq məntəqələrini azad etməklə ərazini düşmən qüvvələrindən təmizləyib. Döyüşlərdə 

düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi texnikası və digər döyüş vasitələri məhv edilib. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, sentyabrın 27-dən oktyabrın 7-də saat 05.30-dək düşmənin ümumi itkiləri aşağıdakı 

kimidir: 

- 250-dək tank və digər zirehli texnika; 

- 270-dək artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan; 

- 60-dək hava hücumundan müdafiə vasitəsi; 

- 11 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi; 

- 8 silah-sursat anbarı; 

- 150-dək avtomobil texnikası; 

- 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi. 
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Kanadanın “The Globe and Mail” qəzetində dərc olunan məqalədə Hikmət Hacıyevin 

Ermənistanın hərbi təxribatları ilə bağlı fikirlərinə yer verilib 

 

[11:02] 07.10.2020  

 

Kanadanın “The Globe and Mail” qəzetində Mark Makkinnonun müəllifliyi ilə “Ermənistan 

və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərə başlayır” adlı məqalə dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin fikirlərinə 

yer verilib. 

Müsahibə zamanı Gəncəyə hücumların Ermənistan ərazisindən həyata keçirildiyini qeyd 

edən H.Hacıyev Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda münaqişə zonasının genişlənməsi 

təhlükəsinin olduğunu xüsusilə vurğulayıb. Eyni zamanda, Azərbaycanın su anbarı və elektrik 

stansiyasının yerləşdiyi Mingəçevir şəhərinin də hədəfə alındığını bildirib. 

Prezidentin köməkçisi Ermənistanın öz ərazilərindən Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına 

hücum etməsinin münaqişəyə daha təhlükəli bir ölçü əlavə etdiyini vurğulayıb. 

H.Hacıyev qeyd edib ki, atəşkəs çağırışı, həmçinin Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasına dair çağırış ciddi bir siyasi mesajla müşayiət 

olunmalıdır. 

Eyni zamanda, o, Azərbaycan hərbçilərinin Xankəndidəki və onun ətrafındakı yalnız hərbi 

obyektləri hədəf aldığını bildirib. 
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Ermənistan ordusu yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur 

 

[10:35] 07.10.2020  

 

Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının kəndləri Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, ordumuz tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. 
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Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndindən 

görüntülər paylaşıb 

 

[10:25] 07.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun 

Şükürbəyli kəndindən görüntülər paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim 

edir. 

 

AZƏRTAC 
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Paşinyan növbəti dəfə rəzil durumda: O, acı həqiqətlərin qarşısında pərt vəziyyətə 

düşdü 

 

[10:18] 07.10.2020  

 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə BBC-nin müxbirinin sualları qarşısında 

aciz vəziyyətə düşərək pərt oldu. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bundan əvvəl BBC-nin “HARDTalk” proqramında özünü rüsvay 

edən Paşinyan bu dəfə jurnalist Conah Fişerin ədalətli və sərt suallarını cavablandıra bilməyərək 

rəzil duruma düşdü. 

Ermənistanın baş naziri hər müsahibəsində məntiqsiz, absurd, bir-birinə tamamilə zidd olan 

fikirlər söyləməklə artıq bütün dünyada qeyri-ciddi siyasətçi kimi qəbul edilir. Verilişdə “Qarabağ 

Ermənistan torpağıdır” kimi cəfəng, təxribatçı sözlər söyləyib ardından başqa bir müsahibəsində 

“biz güzəştə hazırıq” deməsi onun nə dərəcədə qeyri-ciddi olmasının göstəricisidir. 

Ermənistanın baş nazirinin düşünmədən, məsuliyyətsizcəsinə verdiyi cavablara görədir ki, 

jurnalist Conah Fişerin ona “Sizin bu cür danışığınızdan belə görünür ki, siz razılığa yer 

qoymamısınız” deyir. Jurnalistin “Siz münaqişəni başa çatdırmaq üçün Dağlıq Qarabağın 

ətrafındakı əraziləri geri qaytarmağa hazırsınızmı?” sualına “bu, bir səbəbdən yerinə yetirilmədi. 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququnu tanımaqdan 

imtina etdi”, - deyə cavab verməsi ilə Paşinyan özünü daha gülünc vəziyyətə saldı. Axı jurnalist 

ona Dağlıq Qarabağa bitişik işğal olunmuş rayonlarla bağlı sual verir. Məlum olduğu kimi, bu 

rayonlarda heç vaxt ermənilər yaşamayıb və burada hansı müqəddəratdan söhbət gedə bilər?! 

BBC-nin müxbirinin “İyirmi ildən çoxdur ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağı və ətraf əraziləri 

qeyri-qanuni şəkildə işğal edib” sözləri qarşısında düşdüyü vəziyyətin daha da çətinləşdiyini görən 

Paşinyan buna söz tapa bilməyib “Üzr istəyirəm bu, həqiqətə uyğun deyil” deməklə kifayətlənsə 

də, jurnalistin ard-arda “Bu, həqiqətə uyğundur. Beynəlxalq hüquqa, BMT Baş Assambleyasının 

bəyannamələrinə baxın”, “Siz demək istəyirsiniz ki, sizin tarixi iddianız var, lakin beynəlxalq 

hüquq qarşısında siz səhvsiniz”, “BMT qətnamələrində yazılıb ki, o torpaqlar Azərbaycana aiddir. 

Gəlin bunu dəqiq qeyd edək” kimi suallar yağdırması Ermənistanın baş nazirinə tərs sillə effekti 

yaratdı və təbii ki, ənənəsinə uyğun olaraq o, suallara cavab verməkdən yayındı, məntiqsiz fikirlər 

söyləyib sərsəmləməyə başladı. 

Beləliklə, Paşinyan özünü növbəti dəfə dünya ictimaiyyətinin qarşısında rüsvay etdi. O, yenə 

də acı həqiqətlər qarşısında pərt durumda qaldı. Ermənistanın baş naziri bu vəziyyətə artıq öyrəşib. 

O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə bir neçə dəfə debatlarda iştirak edərək dövlətimizin 

başçısının tarixi faktlara əsaslanan fikirləri qarşısında söz tapa bilməyib gülünc vəziyyətlərə düşüb. 

Xarici jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən də o, hər dəfə kəkələyərək nəsə demək istəyir. 

Lakin hər zaman olduğu kimi, heç bir fakta əsaslanmayan, siyasi reallığa uyğun olmayan fikirlər 

söyləməklə nə qədər savadsız və məntiqsiz olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirir. 

Budəfəki rüsvayçı müsahibəsində də Paşinyan nə dərəcədə savadsız, səriştəsiz “siyasətçi” 

olduğunu bir daha bütün dünyaya göstərdi. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Gecə ərzində cəbhədə döyüşlər davam edib 

 

[09:30] 07.10.2020  

 

Oktyabrın 7-nə keçən gecə bütün cəbhəboyu döyüşlər davam edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində qoşunlarımız ötən günlərdə qazanılan nailiyyəti genişləndirmək məqsədilə döyüş 

əməliyyatları aparıb. Qarşılıqlı artilleriya atışları qeydə alınıb. 

Dünən gün ərzində düşmənə endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində 5-ci dağ atıcı alayın 

müdafiə sahəsində komanda müşahidə məntəqəsi sıradan çıxarılıb. Çoxlu sayda ölən və yaralanan 

var. 

Artilleriya zərbəsi ilə düşmənin müdafiə sahəsində 1 ədəd tankı və 3 topu sıradan çıxarılıb. 

Əldə olunan məlumata əsasən düşmənin 1-ci motoatıcı alayında ərzaq çatışmazlığı 

səbəbindən şəxsi heyətin qida təminatında ciddi problemlər var. Bunun nəticəsi olaraq düşmən 

bölmələrinin şəxsi heyəti döyüş mövqelərini özbaşına tərk edərək fərarilik edir. Digər bölmələrdə 

döyüş sursatları və yanacaq təminatında da ciddi problemlər mövcuddur. Bəzi istiqamətlərdə 

müdafiə sahəsində düşmən bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqənin olmaması nəticəsində bir-birinə 

atəş açılıb, ölən və yaralanalar var. 
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Ombudsman Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya atəşinə tutduğu Gəncədə 

faktaraşdırıcı missiya həyata keçirib 

 

[06:20] 07.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən sentyabrın 27-dən başlayaraq beynəlxalq hüquq 

normaları növbəti dəfə kobud şəkildə pozulmaqla cəbhə bölgəsindən uzaq mülki əhalinin sıx 

məskunlaşdığı yaşayış məntəqələri, sosial, mədəni və strateji əhəmiyyətli obyektlər ağır artilleriya 

qurğularından, aviasiyadan, xüsusi raket sistemlərindən və qadağan olunmuş silahlardan istifadə 

edilməklə intensiv şəkildə atəşə tutulur. 

Təəssüflə bildiririk ki, Ermənistan silahlı qüvvələri müharibə cinayətlərini davam etdirərək 

oktyabrın 4-dən başlayaraq münaqişə zonasından 100 kilometrdən artıq məsafədə yerləşən, 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan, əhalinin sıx məskunlaşdığı Gəncə şəhərini Ermənistandan 

ağır artilleriya və raket atəşinə tutmaqda davam edir. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ombudsman 

Səbinə Əliyeva bununla əlaqədar növbəti faktaraşdırıcı missiya həyata keçirmək, Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində insan hüquqlarının pozulmasına dair faktları araşdırmaq 

və həqiqətləri beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq məqsədilə ağır artilleriya atəşinə məruz qalan 

Gəncə şəhərinə səfər edib. 

Monitorinq səfəri çərçivəsində Ombudsman ağır artilleriya atəşi nəticəsində dağılmış, ciddi 

ziyan dəymiş mülki evlərə, tarixi-mədəni abidələrə, iri ticarət mərkəzlərinə və digər ictimai 

obyektlərə baş çəkməklə araşdırma aparıb. Müvəkkil Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki 

əhalinin sıx yaşadığı əraziləri atəşə tutması nəticəsində yaralanmış şəxslərlə, habelə zərərçəkmiş 

şəhər sakinləri ilə görüşüb. 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ağır artilleriya atəşi nəticəsində dağıntılara məruz 

qalmış Gəncə şəhərində davam etdirilən faktaraşdırıcı missiyanın nəticələrinə dair hesabat da 

beynəlxalq təşkilatlara təqdim ediləcək. 

Qeyd olunmalıdır ki, Ermənistan silahlı qüvvələri qəsdən, məqsədli şəkildə Mingəçevir, 

Beyləqan, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Tərtər, Cəbrayıl, Xızı, 

Abşeron, habelə mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı digər yaşayış məntəqələrini də ağır artilleriya 

və raketlərdən istifadə etməklə atəşə tutur. Nəticədə dinc əhali arasında çoxsaylı ölən və 

yaralananlar var, mülki evlərə, tarixi və mədəni abidələrə, inzibati binalara və digər sosial 

obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 
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ANAMA ötən gün raket, 598 bombacıq və 14 partlamış mərmi qalıqları aşkarlayıb 

 

[04:40] 07.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik 

(ANAMA) oktyabrın 6-da cəbhəboyu ərazilərdə keçirilmiş təcili təxirəsalınmaz əməliyyatlar 

barədə məlumat yayıb. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, oktyabrın 6-da agentliyə Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, 

Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər 

Nazirliyinin “102” Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən 24 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən bir müraciət daxil olub. Daxil olmuş 25 çağırış 

əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun Hindarx 

qəsəbəsi və Qaraxanlı kəndi, Ağdam rayonunun Üçoğlan, Böyükbəyli kəndləri və 4 yol qəsəbəsi, 

Bərdə rayonunun Çəmənli və Xatınçay kəndləri, Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndi, Füzuli 

rayonunun Horadiz şəhəri, Zobcuq qəsəbəsi, Alıxanlı və Kərimbəyli kəndləri, Goranboy 

rayonunun Qızılhacılı və Balakürd kəndləri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Yevlax 

rayonu ərazisindən keçən hissəsinə, Tərtər rayonunun Qazyan, Qarağacı kəndləri və Mehtiyev 

küçəsi ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 23 operativ və təxirəsalınmaz 

əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı bir ədəd raket, bir 

ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan metroloji radiopelenqator, 598 ədəd bombacıq və 14 

ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar edilib. 

Həmçinin agentliyin partlayış qrupu tərəfindən bir ədəd kamikadze dron partlayış yolu ilə 

zərərsizləşdirilib. 

Ümumilikdə agentlik tərəfindən 27 sentyabr – 6 oktyabr tarixlərində 306 siqnal (əməliyyat 

çağırışı) əsasında 282 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, Ağdaş, 

Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Füzuli, Tərtər, Şəmkir, 

Hacıqabul, Zərdab rayonları, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, 

neft kəmərinin yaxınlığına, Mingəçevirdəki İES-in ərazisinə, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 

yaxınlığına, əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, məktəbə baxış keçirilib, 68 

ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 598 ədəd bombacıq, 3 ədəd hərbi məqsədlər üçün istifadə 

olunan metroloji radiopelenqator, 2 ədəd kamikadze dron (yerində zərərsizləşdirilib), 2 ədəd 

raketin mikrosxemi və 94 ədəd partlamış raket hissələri aşkar olunub. 
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Pakistan Senatında Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri tərəfindən erməni təcavüzünə qarşı 

Azərbaycana növbəti dəstək verilib 

 

[00:43] 07.10.2020  

 

Pakistan İslam Respublikası Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, senator Müşahid 

Hüseyn Seyyidin rəsmi “Tvitter” hesabında Azərbaycanı dəstəkləyən paylaşım edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: “Ermənistanın təcavüzünə qarşı özünü 

müdafiə hüququndan istifadə etdiyi üçün Pakistan hər zaman Azərbaycanın yanında olub. 

Azərbaycan da Cəmmu və Kəşmir məsələsində Pakistanın mövqeyini dəstəkləyir. Hər iki məsələ 

ilə bağlı BMT qətnamələri hələ də icra edilməyib”. 

Pakistanın “Jamiat Ulama İslam” partiyasının rəhbəri Maulana Fazlurrahman tərəfindən 

Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Əli Əlizadəyə ünvanlanan məktubda deyilir: “Jamiat Ulama 

İslam” partiyası erməni təcavüzünə qarşı qardaş Azərbaycan hökumətinə, xalqına və silahlı 

qüvvələrinə tam dəstəyini çatdırır. Partiya Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 

olduğunu təsdiqləyir. Azərbaycanın öz ərazilərinə hakim olmaq və xarici qüvvələri öz torpağından 

çıxarmaq üçün qanuni hüquqa sahib olduğuna inanır. Hazırkı vəziyyətdə Pakistan Azərbaycan 

Prezidentinə və xalqına tam dəstəyini ifadə edir. Cəsur Azərbaycan xalqının təcavüzkar 

Ermənistana qarşı şücaətini təqdir edirik”. 

 

Qulu Kəngərli,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 

 

AZƏRTAC 
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6 oktyabr 
 

Təcavüzkar Ermənistanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini hədəfə alan terror cəhdinin 

qarşısı alınıb 

 

[23:00] 06.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq 

dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistanın hərbi-

siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə işğalçı ölkənin silahlı qüvvələri oktyabrın 6-da saat 21 radələrində 

regionun ən böyük strateji layihəsi, Avropanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində mühüm yer tutan 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini hədəfə almaqla kəmərin Yevlax rayon ərazisindən keçən 

hissəsinə raket zərbələri endirsə də, Ordumuzun qətiyyətli tədbirləri nəticəsində həmin terror 

cəhdinin qarşısı alınıb. 

Bundan başqa, düşmən ölkənin silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və 

silahsızlaşdırılmış zonalar, habelə hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən 

obyektləri, o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla oktyabrın 6-da saat 21 radələrində Tərtər 

rayonunun müxtəlif istiqamətlərdə intensiv atəşə tutması nəticəsində rayonun Qaynaq kənd sakini 

1981-ci il təvəllüdlü Məmmədov Həsən Asif oğlu həlak olub, həmin kənd sakini 1989-cu il 

təvəllüdlü Əliyev Dəyanət Qənimət oğlu və Köçərli kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Həsənov 

Seyfulla Yaqub oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində zəruri istintaq tədbirləri həyata 

keçirilir. 
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Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lər “Amnesty 

International”a etiraz müraciəti ünvanlayıblar 

 

[20:36] 06.10.2020  

 

Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lər “Amnesty 

International”ın verdiyi bəyanata etiraz olaraq bu təşkilata müraciət 

ünvanlayıblar. AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lər olaraq dərin 

narahatlıq və narazılıq hissi ilə sizin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 

mülki şəxslərin qorunması vacibliyi ilə bağlı verdiyiniz bəyanata etirazımızı bildiririk. 

Hüquq müdafiə təşkilatı kimi mülki şəxslərin humanitar hüquq, həmçinin beynəlxalq insan 

hüquqları çərçivəsində qorunmasının vacibliyi ilə bağlı mövqeyiniz təqdirəlayiqdir. Lakin 

təəssüflər olsun ki, bəyanatınızda qeyri-obyektiv baxış və qərəzlilik hiss olunur. 

Belə ki, bəyanatda daha çox məhz Xankəndi və Şuşanın Azərbaycan hərbi qüvvələri 

tərəfindən bombalandığı barədə məlumat verirsiniz, lakin Ermənistanın 1949-cu il Cenevrə 

Konvensiyası da daxil olmaqla beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq Gəncə, Tərtər, Mingəçevir, Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, Xızı və azərbaycanlı 

mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı digər şəhər və kəndlərimizə hücumlar edərək münaqişənin 

miqyasını və coğrafiyasını açıq şəkildə genişləndirmək cəhdlərini qeyd etmirsiniz. 

Diqqətinizə çatdırmaq istərdik ki, Ermənistanın raket zərbələri nəticəsində 27 azərbaycanlı 

mülki şəxs həlak olub, 141 nəfər yaralanıb, yüzlərlə yaşayış binası və mülki obyekt isə dağıdılıb. 

Bu cür vacib və həssas məsələdə selektiv yanaşma insan hüquqları prizması baxımından 

qərəzsizlik mövqeyinin tamamilə pozulması deməkdir. 

Eyni zamanda, düzgün olaraq qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan və Ermənistan Klaster silahları 

barədə Konvensiyanın tərəfləridir. Azərbaycan tərəfi bu konvensiya ilə öhdəlikləri tamlıqla yerinə 

yetirir. Lakin Ermənistan ordusunun istifadə etdiyi klaster bombaları münaqişə zonasında və 

ondan aralıda yerləşən kənd və şəhərlərin mülki əhalisinə və infrastrukturuna xeyli zərər vurub. 

Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünü bərpa etmək və mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün apardığı 

əməliyyatlara haqq verir. Azərbaycan Ordusu öz ərazisində müdafiə olunur və yalnız legitim hərbi 

obyektləri hədəf seçir. Mülki obyektlərə konvensiyaya uyğun olaraq atəş açılmır. 

Yuxarıda göstərilən faktları nəzərə alaraq Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində 

fəaliyyət göstərən QHT-lər adından Sizə müraciət edir və Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı 

həyata keçirdiyi təxribatçı hərbi təcavüzünü və hərbi cinayətlərini pisləməyə çağırırıq. 

Müraciəti imzalayıblar: 

1. Novella Cəfərova – D.Əliyeva adına Azərbaycan Qadınlarının Hüquqlarının Müdafiə 

Cəmiyyəti 

2. Ramil İsgəndərli – “Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar” İctimai Birliyi 

3. Səidə Qocamanlı – İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi İctimai Birliyi 

4. Arzu Abdullayeva – Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsi 

5. Səadət Bənənyarlı – “Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyəti Azərbaycan Milli 

Bölməsi” İctimai Birliyi 

6. Zəlixə Tahirova – Azərbaycan İnsan Hüquqları Mərkəzi 

7. Əvəz Həsənov – “Humanitar Tədqiqatlar” İctimai Birliyi 

8. Mirvari Qəhrəmanlı - Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi 

9. Eldar Zeynalov – Azərbaycan İnsan Hüquqları Mərkəzi. 
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Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi: Azərbaycan Ordusu düşmənə ağır zərbələr  

endirir 

 

[20:16] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatı zamanı müxtəlif istiqamətlərdə düşmənin 

zirehli texnikaları, atəş dəstək və təminat vasitələri darmadağın edilib. Ötən müddətdə düşmənin 

63-cü tank taborunun daha 3 tankı, o cümlədən 41-ci və 62-ci artilleriya alaylarının 4 ədəd BM-

21 Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. Düşmənin 42-ci artilleriya alayının atəş 

mövqeyində yerləşdirilmiş D-20 artilleriya qurğuları və onların heyətləri zərərsizləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 6-da Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən 

brifinqdə deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, Ballıca məntəqəsində yerləşən mərkəzi silah-sursat anbarı məhv 

edilib. Cəbrayılda düşmənin xeyli sayda silah-sursat, döyüş və avtomobil texnikası qənimət 

götürülüb. Hadrutda yerləşən 1-ci motoatıcı alayının müdafiə sahəsində silah-sursat, ərzaq və 

yanacaq çatışmazlığı yaranıb. Alayın 3-cü taborunun şəxsi heyəti döyüş mövqelərini özbaşına tərk 

edərək qaçıb. Eyni zamanda, hərbi hissənin sürücüləri də döyüş və avtomobil texnikalarını ataraq 

əməliyyat zonasından uzaqlaşıblar. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun 2010-

cu il iyunun 18-də təkbaşına döyüşərək xeyli sayda düşmən qüvvəsini məhv etdiyi posta 

Azərbaycan Bayrağı sancılıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində Cəbrayıl 

rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndləri və müxtəlif istiqamətlərdə bir neçə strateji 

yüksəklik azad edilib. Ordumuz cəbhənin bütün istiqamətlərində üstünlüyü əldə saxlamaqla əks-

hücum əməliyyatını uğurlar davam etdirir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, Azərbaycan Ordusunda tibbi təminat, 

təchizat və qan komponentləri ehtiyatı ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Silahlı Qüvvələrin Baş 

Klinik Hospitalı tərəfindən zəruri ehtiyaclar tam təmin edilir. Sosial şəbəkələrdə bu mövzuda 

yayılmış bir sıra əsassız və qərəzli xarakter daşıyan məlumatlar yersizdir. Vətəndaşlardan Müdafiə 

Nazirliyinin “qaynar xətti”ni bu məsələ ilə əlaqədar məşğul etməmələri xahiş olunur. 

Oktyabrın 6-da Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xüsusi 

xidməti müşavirənin keçirildiyini xatırladan A.Eyvazov bildirib ki, müşavirədə mövcud vəziyyət 

təhlil olunaraq, düşmən qüvvələrinin planlı, məqsədyönlü və ardıcıl şəkildə darmadağın edilməsi 

tapşırılıb. Müdafiə naziri qoşunlara azad olunmuş ərazilərdə həyati əhəmiyyətli və ilkin zəruri 

tədbirlərin görülməsinə dair göstəriş verib və düşmən tərəfindən “İsgəndər” əməliyyat-taktiki raket 

komplekslərinin tətbiq olunacağı halda adekvat tədbir görüləcəyini bildirib. Nazir Azərbaycan 

Ordusuna arsenalındakı yüksək dəqiqlikli və böyük dağıdıcı qüvvəyə malik silah növlərini tətbiq 

etməklə düşmən tərəfinin hərbi-strateji infrastrukturuna böyük zərbələr endirməyi planlaşdırmağı 

əmr edib. 

Bildirilib ki, cəbhə boyu sıxışdırılan düşmən artıq bir neçə gündür ki, Ermənistan 

ərazisindən şəhər və rayonlarımızda əhalinin kompakt olduğu yerlərə, mülki infrastruktura sistemli 

şəkildə raket zərbələri endirir. Ötən müddətdə düşmən tərəfindən Gəncə, Mingəçevir, Beyləqan, 

Horadiz, Tərtər, Ağcabədi, Bərdə, o cümlədən Tərtər, Goranboy və Göygöl rayonları raket və 

artilleriya atəşinə tutulub. Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin radiolokasiya 

sistemlərinin texniki vasitələri Ermənistanın Cermuk, Qafan və Berd rayonları ərazisində yerləşən 

start mövqelərindən Azərbaycan ərazisinə atılan raket buraxılışlarını qeydə alıb. Ermənistanın bu 

müharibə cinayətləri məqsədyönlü şəkildə Azərbaycanı cavab tədbirləri görməyə təhrik edir. 
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Erməni KİV-lərinin dezinformasiyaları Azərbaycan tərəfindən iflic edilmiş Ermənistan 

işğalçı ordusunun şəxsi heyətinin, eləcə də təşviş və kütləvi psixoz vəziyyətində olan Ermənistan 

əhalisinin yanlış yöndə istiqamətləndirir. Ermənistan yüksək çinli məmurlarının yalan və iftiraları 

məsələni daha da alovlandırır. Düşmənin ordu komandanlığı işğal edilmiş ərazilərdə nəzarəti 

itirməsi, həmçinin məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu dərk etməsinə baxmayaraq, qeyri-insani 

xislət nümayiş etdirir və sanki vətəndaşlarının tələf olmasını istəyir. Azərbaycan tərəfi döyüş 

bölgəsində humanitar dəhlizlərin açılması, beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsiplərinin 

tətbiq edilməsi barədə hazır olduğu barədə erməni ailəsinə müraciət edib. Müraciət həyatını 

qurtarmaq məqsədilə könüllü qaydada təslim olmaq istəyən hərbi qulluqçulara da şamil edilir. 

A.Eyvazov diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Ordusunda ictimai-siyasi hazırlıq, hərbi hüquq, 

habelə beynəlxalq humanitar hüquq normaları və Cenevrə Konvensiyasının müddəaları döyüş 

hazırlığının tərkib hissəsidir. Bu müstəvidə Müdafiə Nazirliyinin illik fəaliyyət planına əsasən 

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Ombudsman Aparatı 

və Hərbi Prokurorluq ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətləri qurulub. Azərbaycan Ordusunun 

bölmələri döyüş əməliyyatlarının aparıldığı ərazilərdə beynəlxalq silahlı münaqişə tərəflərinin 

hörmət etməli olduqları beynəlxalq humanitar hüquq normalarına dair memorandumun tələblərinə 

uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Hərbi qulluqçularımız əməliyyatda iştirak etməyən şəxslərin 

mühafizəsini təşkil etmək, onlara tibbi və digər yardım göstərmək, eləcə də itkin düşmüş və vəfat 

etmiş şəxslərlə davranış qaydalarına əməl edir. Silah tətbiq etmə qaydalarına da tam olaraq riayət 

edilir. 

Bildirilib ki, Ermənistan tərəfindən fərqli olaraq Azərbaycan Ordusu işğal edilmiş 

ərazilərimizdə yalnız Ermənistan ordusuna aid legitim obyektləri hədəfə alır. Şəraitin imkan 

verdiyi hallarda mülki əhalinin qabaqcadan məlumatlandırılması, həmçinin nəzarətimizdə olan 

əhalinin düşmən zərbələrindən qorunması tədbirləri ordumuz tərəfindən həyata keçirilir. Bir daha 

qeyd edirik ki, Azərbaycan Ordusu beynəlxalq silahlı münaqişə tərəflərinin hörmət etməli 

olduqları beynəlxalq humanitar hüquq normalarına dair memorandumun müddəalarını rəhbər 

tutaraq beynəlxalq humanitar hüququn prinsip və normalarına tam əməl edir. 

Sonda Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən 

hazırlanaraq, Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətinə, xüsusilə ön xətt bölmələrinə paylanılan və 

dərs vəsaiti kimi tədris edilən broşürlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, broşürlərdə hərbi 

qulluqçuların davranış, eləcə də döyüş zamanı yaralananlara və zərər çəkənlərə ilkin tibbi yardım 

və s. məsələlər barədə qaydalar əksini tapıb. Həmçinin broşürlərdə Azərbaycan Respublikasının 

üzərinə götürdüyü bəzi öhdəliklər və prinsiplər də yer alıb. 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[20:01] 06.10.2020  

 

İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani oktyabrın 6-da Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.  

Həsən Ruhani Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində silahlı qarşıdurmanın davam 

etməsindən ölkəsinin narahatlığını ifadə edib və münaqişənin tez bir zamanda sülh yolu ilə həll 

olunacağına ümidvar olduğunu bildirib. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, sentyabrın 27-dən başlamış və bu gün də davam edən 

Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində təmas xətti boyu yerləşən hərbi birləşmələrimizin 

mövqeləri və yaşayış ərazilərimiz Ermənistan tərəfindən ağır artilleriya atəşinə məruz qalıb. 

Nəticədə hərbi qulluqçularımız, 27 mülki şəxsimiz həlak olub, 170-dən çoxu yaralanıb, 900-dən 

artıq evə ziyan dəyib və ya tamamilə dağıdılıb. Azərbaycan tərəfi uğurlu əks-hücum əməliyyatları 

həyata keçirərək, işğal olunmuş torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad edib. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, İran-Azərbaycan dövlət sərhədinin işğal olunmuş 

ərazisinin bir hissəsi Azərbaycanın nəzarətinə keçib və sərhədboyu işğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə tezliklə Azərbaycan sərhəd qoşunlarının və sərhəd infrastrukturunun yerləşdirilməsi 

nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistanın davam edən hərbi təcavüzü və təxribatları 

regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması işində ən böyük əngəldir. 

Prezident İlham Əliyev və Prezident Həsən Ruhani ölkələrimiz arasında dostluq və 

qardaşlıq münasibətlərinin gələcək uğurlu inkişafı ilə bağlı məsələləri müzakirə edib və 

əlaqələrimizin ölkələrimizin və xalqlarımızın maraqlarına uyğun olaraq bundan sonra da 

genişlənəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə ümidvar olduqlarını bildiriblər. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bölmələrimizin ələ keçirdiyi düşmənə məxsus zirehli 

texnikaların görüntülərini yayıb 

 

[19:32] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi döyüşlərdə bölmələrimizin ələ keçirdiyi 

düşmənə məxsus zirehli texnikaların görüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin zirehli texnikaların 

videogörüntülərini təqdim edir. 
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ANAMA: Ermənistan dinc sakinlərə qarşı beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş 4 

kaset sursatı atıb 

 

[19:28] 06.10.2020  

 

Oktyabrın 4-5-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Goranboy rayonu ərazisində dinc 

sakinlərə qarşı beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş 4 ədəd kaset sursatı atılıb və ətrafa 

mərmi qalıqları səpələnib. Nəticədə Goranboy rayonu Qızılhacılı kənd sakini həlak olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Minalardan 

Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik (ANAMA) məlumat yayıb. 

Bildirilib ki, agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri 

zamanı 144 ədəd partlamış “9N235” bombacıqları, həmçinin 300 ədəd partlamamış “M85” 

bombacıqları aşkar olunub. 

Nəzərə çatdırmaq istərdik ki, qeyd olunan bombacıqlar “Kaset Sursatlar haqqında 

konvensiyaya” (CCM) uyğun olaraq 2008-ci ildə qadağan olunmuş sursatlar sinfinə daxil edilib. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən Yevlax, Goranboy və Beyləqan rayonlarını atəşə tutub 

 

[19:17] 06.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 6-da Yevlax, Goranboy və Beyləqan rayonlarının 

ərazilərini atəşə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Azərbaycanın Baş prokuroru “Amnesty International” təşkilatının baş katibinə rəsmi 

müraciət ünvanlayıb 

 

[19:06] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev “Amnesty International” 

təşkilatının baş katibi xanım Julie Verhara rəsmi müraciət ünvanlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətə səbəb 

“Amnesty International” təşkilatının veb-saytında oktyabrın 5-də yerləşdirilmiş “Ermənistan-

Azərbaycan: mülki şəxslər qadağan edilmiş “claster” bombalarının istifadəsindən qorunmalıdır” 

sərlövhəli məqalədə bir sıra faktların təhrif edilməsi olub. 

Müraciətdə qeyd edilib ki, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri 

genişmiqyaslı təxribat həyata keçirərək bir neçə istiqamətdən Azərbaycan Respublikasının yaşayış 

məntəqələrini və mövqelərini atəşə tutub. Nəticədə mülki şəxslər və hərbi qulluqçularımız arasında 

ölən və yaralananlar var. Dinc mülki əhalinin sıx yaşadığı məntəqələr, mülki infrastruktur 

obyektləri - xəstəxanalar, tibb müəssisələri, məktəb binaları və uşaq bağçaları qəsdən hədəfə alınır 

ki, bu da Ermənistan rəhbərliyinin dövlət səviyyəsindəki terror siyasətinə sadiq olduğunu bir daha 

göstərir. 

Diqqətə çatdırılıb ki, sentyabrın 27-dən başlayan erməni terroru nəticəsində 27 mülki şəxs 

həlak olub, 141 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, çoxlu saytda evə və mülki 

infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri 

kobud şəkildə pozulmaqla, döyüş bölgəsindən xeyli uzaqda yerləşən müxtəlif şəhər və 

rayonlarımızda dinc mülki əhalinin sıx yaşadığı məntəqələr ağır artilleriya atəşinə tutulub. Belə 

ki, 500 mindən artıq əhalisi olan, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, çoxsaylı tarixi və mədəni 

abidələrin yerləşdiyi qədim Gəncə, strateji əhəmiyyət daşıyan sənaye şəhəri Mingəçevir, habelə 

Beyləqan, Bərdə, Ağcabədi, Goranboy və digər rayonlar istifadəsi qadağan edilmiş raket və 

qurğulardan atəşə tutulub. 

Oktyabrın 4-də Ermənistan tərəfindən növbəti təxribat törədilərək döyüş bölgəsindən xeyli 

uzaq məsafədə yerləşən Xızı və Abşeron rayonlarına ortamənzilli iki raket atılıb. 

Qeyd edilib ki, mütəxəssislərimiz tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki və 

strateji obyektlər də daxil olmaqla bütün hədəflərə qarşı beynəlxalq səviyyədə qadağan edilmiş 

yüksək dağıdıcı qüvvəyə malik “claster” bombalarından və “Smerch” raketlərindən istifadə etməsi 

müəyyənləşdirilib. Bunu sübut edən foto və videolar da müraciətə əlavə olunub. 

Bu məlumatlar “Amnesty International” təşkilatının rəhbərinin diqqətinə çatdırılmaqla 

rəsmi veb-saytda yerləşdirilməsi və bu həssas məsələdə obyektiv və qərəzsiz mövqe tutulması 

xahiş edilib. 
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Əfqanıstan Milli Şurası Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 

bəyanatlar qəbul edib 

 

[19:01] 06.10.2020  

 

Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı və Aşağı palataları Azərbaycanın suverenliyini və ərazi 

bütövlüyünü dəstəklədikləri barədə bəyanatlar qəbul ediblər. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, hər 

iki palatanın bəyanatında Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi hücumları 

qətiyyətlə pislənilir, ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində 

Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi vurğulanır. 

Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası və Aşağı Palatası Ermənistanla Azərbaycan 

arasındakı hərbi toqquşmalar dövründə ermənilərin törətdikləri insanlıq əleyhinə cinayətlərlə 

bağlı, Azərbaycanın Xocalı şəhərinə və ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dəymiş ziyanla 

bağlı dərin narahatlıqlarını ifadə edərək həlak olanların yaxınlarının kədərinə şərik olduqlarını 

bildirir, həmçinin bu hadisələrin günahkarlarının mühakimə olunmasını istəyirlər. 

Bəyanatlarda vurğulanır ki, Əfqanıstan Milli Şurası BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 

4 qətnaməsinin ən qısa zamanda icrasına çağırır və Azərbaycanla Ermənistan arasında problemin 

birdəfəlik həllini istəyir. 
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Hikmət Hacıyev “Sky News Arabia” televiziya kanalına müsahibə verib 

 

 

[18:48] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Sky News Arabia” televiziya kanalına 

müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi müsahibəsində Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasətindən bəhs edib. 

Aparıcının Ermənistanın dövlət başçısının Azərbaycanı ittiham etməsi ilə bağlı sualına 

cavabında Hikmət Hacıyev deyib ki, onun ittihamları əsassızdır. Ermənistanın rəhbəri ölkəsinin 

məsuliyyətindən, Azərbaycan torpaqlarının işğalından danışmır. Ermənistan Dağlıq Qarabağı 

işğal edib və 30 ildir bu regionu işğalı altında saxlayır, bir milyon azərbaycanlıya qarşı etnik 

təmizləmə həyata keçirib, Azərbaycanda İslam irsini dağıdıb. Onlar yaşayış məskənlərimizi 

bombalayıblar. Otuz il onlarla danışıqlar apardıq. Amma Ermənistanın təxribatları nəticəsində 

danışıqlar pozulub. Niyə Ermənistan qoşunları Azərbaycanın ərazisinə soxulub?! Bütün bunlara 

görə Ermənistan məsuliyyət daşıyır. Biz Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından 

çıxarılmasını tələb edirik. Bu işğal bitən kimi danışıqlar da olacaq. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, Dağlıq Qarabağda vaxtilə azərbaycanlılar və ermənilər birgə 

yaşayıblar. Ermənilər azərbaycanlıları oradan qovub çıxarıblar. İndi isə müqəddərat təyin 

etməkdən danışırlar. Azərbaycanlılar öz hüquqlarından məhrum ediliblər. Biz erməni əsilli 

vətəndaşlarımızın bütün hüquqlarını tanıyırıq. İşğal bitəndən, azərbaycanlı məcburi köçkünlər geri 

qayıdandan sonra onlar yenə də bir yerdə yaşayacaqlar. 

Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri ilə bağlı suala cavabında Prezidentin köməkçisi bildirib ki, 

iki ölkənin sıx əlaqələri var. Türkiyənin münaqişədə iştirakı ilə bağlı sözlər erməni tərəfinin 

uydurmasıdır. Türkiyə Azərbaycanı siyasi, diplomatik tərəfdən dəstəkləyir. İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. 

Beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir. Bizim əcnəbi qüvvələrə ehtiyacımız yoxdur. 

Muzdluların bizim tərəfdə iştirak etməsi iddialarını rədd edirik. Belə iddiaların heç bir əsası 

yoxdur. Əksinə, Ermənistan Suriyadan, Livandan muzdlular gətirib onlardan istifadə edir. 
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Milli Məclisin Sədri ilə Şimali Kiprin Cümhuriyyət Məclisinin sədri arasında telefon 

danışığı olub 

 

[18:30] 06.10.2020  

 

Oktyabrın 5-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilə Şimali Kipr Türk 

Cümhuriyyətinin Cümhuriyyət Məclisinin sədri Teberrüken Uluçay arasında telefon danışığı olub. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 

telefon danışığı zamanı Ermənistanın cəbhə xəttində törətdiyi təxribatlar müzakirə olunub. 

Teberrüken Uluçay bildirib ki, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti Azərbaycanın öz 

torpaqlarını azad etmək üçün başladığı əks-hücum əməliyyatlarında ölkəmizi dəstəkləyir və 

tezliklə Azərbaycan torpaqlarının işğalçılardan təmizlənəcəyinə inanır. Şimali Kipr Türk 

Cümhuriyyəti bu haqq işində daim Azərbaycanın yanındadır. 

Telefon zənginə görə təşəkkürünü bildirən Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova diqqətə 

çatdırıb ki, sentyabrın 27-də səhər saatlarından etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs 

rejimini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan Ordusunun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini 

iriçaplı silahlar, minaatanlar və artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. Ötən günlərdə isə 

işğalçı ölkənin silahlı qüvvələri Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri 

Gəncəyə, sənaye şəhəri Mingəçevirə və münaqişə zonasına aidiyyəti olmayan digər şəhərlərə raket 

hücumları həyata keçirib. Nəticədə mülki əhali arasında həlak olanlar, yaralananlar və çoxlu sayda 

dağıntılar var. Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki insanları və obyektləri atəşə tutması 

beynəlxalq cinayətdir və bunun məsuliyyəti Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

Milli Məclisin Sədri Azərbaycana verdiyi dəstəyə görə bir daha Şimali Kipr Türk 

Cümhuriyyətinə təşəkkürünü bildirib. Telefon söhbəti zamanı tezliklə Azərbaycan torpaqlarının 

işğaldan azad ediləcəyinə və münaqişənin həll olunacağına əminlik bildirilib. 
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi dünyanın bütün Konstitusiya 

məhkəmələrinə bəyanatla müraciət edib 

 

[18:20] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya Ədalət Mühakiməsi üzrə 

Dünya Konfransı, Avropa Konstitusiya Məhkəmələrinin Konfransı, habelə Asiya Konstitusiya 

Məhkəmələri və Ekvivalent İnstitutlar Assosiasiyası təşkilatları çərçivəsində dünyanın bütün 

Konstitusiya məhkəmələrinə bəyanatla müraciət edib. 

Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bəyanatda 

son zamanlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarının mütəmadi xarakter aldığı 

vurğulanıb. Qeyd edilib ki, bu təxribatlar nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindən 

uzaqda yerləşən şəhərlərinin ağır artilleriya atəşinə məruz qalması həm hərbi, həm də mülki əhali 

arasında itkilərə səbəb olub. Bu hərəkətlər təcavüzkar Ermənistan hakimiyyətinin 1988-ci ildə 

başlayan, Azərbaycan ərazisinin işğal edilməsinə yönələn və azərbaycanlıların etnik təmizləməsi 

ilə müşayiət olunan siyasətinin davamıdır. 

Bəyanatda, həmçinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ətraf yeddi rayonunun 

Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunması, bu işğal nəticəsində bir çox şəhər və kəndlərin 

tamamilə dağıdılması, yerli əhalinin isə etnik təmizləməyə məruz qalması diqqətə çatdırılıb. Qeyd 

olunub ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bir milyona yaxın azərbaycanlı öz yaşayış 

yerlərindən məcburi çıxarılıb. Təkcə Xocalıda baş verən və yalnız Azərbaycan xalqına deyil, bütün 

bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş dəhşətli cinayət əməli nəticəsində 613 nəfər dinc azərbaycanlı milli 

mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olub. 

Bundan başqa, 1275 nəfər girov götürülüb, onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26 

uşağın taleyi naməlumdur. 

Konstitusiya məhkəmələrinin diqqətinə çatdırılıb ki, BMT, Avropa Şurası, ATƏT, Avropa 

İttifaqı və digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərar və qətnamələrdə Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu açıq şəkildə təsdiq edilir. Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərindən erməni qoşunlarının dərhal çıxarılmasına dair BMT Təhlükəsizlik Şurası 

1993-cü ildə 4 qətnamə (882, 853, 874, 884) qəbul edib. Lakin həmin qətnamələr Ermənistan 

tərəfindən hələ də icra olunmayıb. 

Həmçinin İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin Çıraqov və başqaları Ermənistana 

qarşı 2015-ci il 16 iyun tarixli qərarında Dağlıq Qarabağdakı proseslərin Ermənistanın nəzarəti 

altında həyata keçirildiyi Strasburq Məhkəməsi tərəfindən qeyd edilib. 

Bəyanatda, həmçinin vurğulanıb ki, sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək dövlətimizin 

hərbi mövqelərini, eyni zamanda, yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Ermənistan hökumətinin 

ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində konstruktiv danışıqlardan hər şəkildə boyun qaçırmasını 

nəzərə alaraq, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədləri daxilində 

ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, habelə vətəndaşlarının təhlükəsizliyini, sülh və sabitliyi 

təmin etmək üçün beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq Ermənistanın silahlı qüvvələrinə qarşı hərbi 

əməliyyata başlamağa məcbur olub. 

Xüsusilə qeyd edilib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi əməliyyatları mülki əhali 

və mülki infrastruktura qarşı yönəlməyib. Həyata keçirilən əməliyyatlarda beynəlxalq humanitar 

hüququn prinsiplərinə və Cenevrə Konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərə əməl olunur. 

Bəyanatın sonunda Azərbaycan hökumətinin qanuni və məcburi hərəkətlərinin ölkəmizin 

işğal olunmuş ərazilərində dövlətimizin yurisdiksiyasının bərpası, qaçqınların öz evlərinə 

qayıtması və beynəlxalq hüququn bərqərar olunması ilə nəticələnəcəyi əminliklə qeyd edilib. 
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Prezidentin köməkçisi Pakistanın “GEO TV” kanalına müsahibəsində Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzündən danışıb 

 

[18:03] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Pakistanın “GEO TV” kanalına müsahibə 

verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi müsahibəsində Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı son hərbi təxribatları, mülki insanlarımızın, obyektlərimizin artilleriya və raket 

atəşinə məruz qalması, Azərbaycan dövlətinin özünün suveren ərazisini müdafiə etməsi barədə 

danışıb. 

Qardaş Pakistan xalqına ən xoş arzularını çatdıran Hikmət Hacıyev 1990-cı illərin 

əvvəllərində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin başladığı vaxtda Pakistan İslam 

Respublikasının Azərbaycanı dəstəklədiyini bildirib. Qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı 

təcavüz siyasəti və günahsız Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı soyqırımı, etnik təmizləmə siyasəti 

həyata keçirdiyi üçün Pakistanın bu dövlətlə heç bir diplomatik əlaqəsi yoxdur. Sentyabrın 27-də 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti təxribatı baş verdikdə, Pakistan Azərbaycan xalqının öz 

ərazi bütövlüyünü və vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etməklə bağlı haqq işini dəstəkləyən 

ilk dövlətlərdən biri oldu. 

Hikmət Hacıyev Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisini qətlə yetirmək və mülki 

infrastruktura maksimum ziyan vurmaq məqsədilə qəsdən genişmiqyaslı hücuma başladığını və 

buna görə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanın hərbi təcavüzünü dəf etmək və işğal 

altındakı torpaqlarımızı azad etmək, eləcə də vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədilə əks-hücum tədbirləri görməyə məcbur olduğunu deyib. Silahlı Qüvvələrimiz bir sıra 

irəliləyişlər əldə edərək Ermənistan ordusunun müəyyən ərazilərdən geri çəkilməsinə nail oldu. 

Ancaq çətin vəziyyətə düşən Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi Azərbaycanın böyük şəhərlərinə 

və sivil infrastrukturlarına qarşı raket hücumları həyata keçirməyə başladı. Azərbaycanın ikinci ən 

böyük şəhəri olan Gəncə “Smerç” raketlərindən atəşə tutuldu. Bu, qəsdən törədilmiş bir hücumdur. 

Bundan başqa, ermənilər Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın digər böyük şəhəri olan 

Mingəçevirə raket zərbəsi endirməklə növbəti təxribata əl atdılar. Ermənilər təmas xətti boyunca 

da Azərbaycanın kəndlərini və şəhərlərini atəşə tuturlar. 

Prezidentin köməkçisi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək 

məqsədilə artıq 30 ildir ki, danışıqlar apardığını bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistanın yürütdüyü 

təcavüzkarlıq və işğala əsaslanan status-kvonu qoruyub saxlamaq siyasəti ucbatından danışıqlar 

prosesində heç bir irəliləyiş əldə olunmayıb. Ermənilər hər vasitə ilə danışıqlar prosesini pozmağa 

çalışırlar. Xüsusilə də Ermənistanın baş nazirinin qeyri-konstruktiv, populist və demaqoq 

yanaşması danışıqlar prosesinə ciddi xələl gətirir. Bunun nəticəsində isə vəziyyətin kəskinləşdiyini 

görürük. Bu arada, biz beynəlxalq vasitəçilik missiyasının yetərli olmadığını və danışıqların 

imitasiyası ilə məşğul olunduğunu, danışıqların, sadəcə olaraq, danışıqlar aparılması naminə 

uzadılmasının şahidi olduq. 

Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev müsahibəsində, həmçinin Pakistan İslam 

Respublikasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın 

haqlı mövqeyinə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “Pervıy Kanal” televiziyasına müsahibə verib 

 

[18:00] 07.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 6-da Rusiyanın “Pervıy Kanal” 

televiziyasına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısının müsahibəsi bu gün “Pervıy Kanal” 

televiziyasında yayımlanıb. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Mənim adın Yevgenidir, “Pervıy kanal”ın müxbiriyəm. Çox sağ olun. 

Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı. Sağ olun. 

-İlham Heydər oğlu, Siz dəfələrlə bəyan etmisiniz ki, budəfəki hücum əməliyyatının 

məqsədi Qarabağı geri qaytarmaqdır. “Qarabağ bizim torpağımızdır və biz oraya 

qayıdacağıq”, - bu, Sizin sözlərinizdir. Bu, tamamilə birmənalı mövqedir. Lakin qarşı tərəfin 

mövqeyi də bundan az birmənalı deyil – “Bir qarış belə torpağı verməyəcəyik”. Beləliklə, 

qeyri-müəyyənliyə gedən yol alınır. Sizin fikrinizcə, Azərbaycan və Ermənistanın danışıqlar 

masası arxasında əyləşməsi üçün nə baş verməlidir? 

-İlk növbədə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə - erməni işğalçı qüvvələri 

Azərbaycanın ərazilərini ələ keçirdikləri dövrdə qəbul edilmiş 4 qətnaməsi yerinə yetirilməlidir. 

Bu qətnamələrdə təcavüzkara çox dəqiq siqnal göndərilir. Orada yazılıb ki, işğal olunmuş 

ərazilərin dərhal, qeyd-şərtsiz və tamamilə qaytarılması təmin edilməlidir. O vaxtdan 27 il keçib. 

Erməni tərəfi həmin qətnamələri yerinə yetirmir, onlara məhəl qoymur və hər vasitə ilə münaqişəni 

mümkün qədər çox, mümkün qədər uzun müddətə dondurmağa çalışır. Status-kvonun 

qəbuledilməz və dəyişdirilməli olması barədə beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən ATƏT-in 

Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin bütün çağırışları havada qalır. Buna görə ermənilərin 

mövqeyi tarixi yalana, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulmasına əsaslandığı 

halda, bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, tarixi ədalətə əsaslanır. 

Əminəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilən, 

Ermənistan öz qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasına razılıq verən kimi hər iki tərəf 

qısa müddətdə razılığa gələ bilər. Bu razılıq Qafqazda sülhü bərqərar edər. 

-Bir həftədən çoxdur döyüşlər gedir və istər bir tərəfin, istərsə də digər tərəfin yaydığı 

videolardan aydın görünür ki, döyüşlər intensiv, itkilər çox ağırdır. Siz Azərbaycan 

tərəfindən həmin rəqəmləri göstərə bilərsinizmi? 

-Ermənistan tərəfindən və Dağlıq Qarabağ tərəfindən artilleriya atəşləri nəticəsində bu gün 

səhərə olan məlumata görə, bizim tərəfdən 27 dinc sakin həlak olub, 170-dən çox dinc sakin 

müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, 800-dən çox ev dağıdılıb. Qarşıdurmanın budəfəki eskalasiyası 

sentyabrın 27-də başlanıb. O vaxt Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən bizim yaşayış 

məntəqələrinə, habelə döyüş mövqelərimizə artilleriya atəşləri başlanıb, nəticədə bu hücumun elə 

ilk dəqiqələrində dinc sakinlər və hərbi qulluqçular həlak olub. Biz adekvat tədbirlər görməyə 

məcbur olduq, operativ surətdə əks-hücuma keçdik. Bu əks-hücum nəticəsində düşmənin çox 

sayda atəş nöqtələrini, döyüş mövqelərini susdurduq, şimal və cənub istiqamətlərində işğal altında 

olan ərazilərin bir hissəsini azad etdik, bununla da Azərbaycanın bir sıra yaşayış məntəqələri, 

oradakı vətəndaşlar bu gün artıq normal şəraitdə yaşaya bilərlər, çünki ermənilərin artilleriya 

atəşləri artıq oraya çatmır. Lakin son günlərdə Azərbaycan ərazilərinə artilleriya atəşləri 

Ermənistan tərəfindən uzaqvuran artilleriya vasitəsilə aparılır, “Toçka U” və “Elbrus” kimi 

ölümsaçan sistemlərdən istifadə edilir, bu, Cenevrə konvensiyalarının çox kobud şəkildə 

pozulmasıdır, cinayətdir, müharibə cinayətidir. Bu gün səhərdən münaqişə zonasının bilavasitə 

yaxınlığında yerləşən Tərtər şəhərinin atəşə tutulması yenidən davam edir. Əhalisinin sayına görə 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin əhalisi də atəşə tutulub. Mingəçevirdə bizim ən 

böyük elektrik stansiyasının ərazisinə bir raket düşüb, 10-dan çox şəhərimiz, yüzlərlə kəndimiz 
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şiddətli artilleriya bombardmanına məruz qalır. Bu, erməni tərəfin köhnə taktikasıdır. Onlar hər 

dəfə döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayanda dinc əhaliyə ziyan vurmağa və beləliklə, 

Azərbaycan Ordusunun əks-hücumunu dayandırmağa çalışaraq belə alçaq hərəkətlərə əl atırlar. 

Lakin onlar bu əks-hücumu dayandıra bilmirlər və bilməyəcəklər. 

-Hərbi itkilər barədə danışmaq olarmı? 

-Hərbi itkilər. Bu gün bununla bağlı informasiya məxfidir. Azərbaycan ictimaiyyətinə bu 

barədə döyüş əməliyyatlarının fəal fazası başa çatandan sonra məlumat veriləcək. 

-Siz Türkiyəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında iştirak etməyə 

çağırırsınız. Sizin fikrinizcə, bu iştirak hərbi, yoxsa siyasi səylər mənasında məhz nədən 

ibarət olmalıdır? 

- Mən bu barədə dünən bəyan edərkən onu nəzərdə tutmuşam ki, Ermənistanın təcavüzkar 

hərəkətləri davam edir, Ermənistan hər vasitə ilə çalışır ki, bu münaqişəyə mümkün qədər çox ölkə 

cəlb edilsin. Mən müsahibələrimin birində belə siyasətin yolverilməz olduğunu demişəm. 

Münaqişə Ermənistanın və Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxmamalıdır. Əslində, münaqişə 

hətta Ermənistan ərazisinə də çıxmır. Odur ki, Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşlərinə 

baxmayaraq, biz Ermənistan ərazisinə heç bir zərbə endirmirik, Ermənistan ərazisinə keçmirik, 

hərçənd bunun üçün hər cür imkanımız var. Erməni tərəfi bu qarşıdurmaya KTMT-ni cəlb etməyə 

çalışır. Uğursuz cəhddir. O, Avropa ölkələrini cəlb etməyə çalışır. Mahiyyət etibarilə bu 

münaqişəni beynəlmiləlləşdirməyə çalışır. Müvafiq surətdə biz belə yanaşmanın yolverilməz 

olması barədə öz mövqeyimizi bildiririk. 

Türkiyənin cəlb edilməsi barədə mənim bəyanatıma gəldikdə isə mən, təbii ki, yalnız siyasi 

nizamlanmanı, münaqişədən sonrakı dövrdə nizamlamanı nəzərdə tutmuşam. İndiki anda Türkiyə 

bununla bağlı heç bir faktla təsdiqlənməmiş müxtəlif şayiələrə və insunasiyalara baxmayaraq, əsla 

münaqişəyə cəlb edilmiş tərəf deyil. Məsələn, guya Türkiyəyə məxsus F-16 təyyarəsinin 

Ermənistana məxsus Su-25 təyyarəsini vurması barədə xəbər həm Rusiya, həm də Avropa KİV-

lərində yayılıb. Heç bir sübut yoxdur. Məlum olub ki, görünür, erməni pilot, sadəcə, peşəkar 

baxımdan o qədər də hazırlıqlı olmayıb və dağa çırpılıb. Bax, bu cür feyk xəbərlər yayılır. Bunun 

nə məqsədlə edildiyini bilmirəm. Güman edə bilərəm, lakin bu feyk xəbərlər üçün heç bir əsas 

yoxdur. Beləliklə, hərbi qarşıdurma fazası başa çatanda biz, təbii ki, danışıqlar masası arxasına 

qayıdacağıq. Yeri gəlmişkən, döyüş əməliyyatlarının lap əvvəlindən Azərbaycan deyirdi ki, biz 

danışıqlar prosesindən çıxmırıq, biz siyasi nizamlamaya ümid edirik, lakin bu, nizamlama 

olmalıdır. Biz daha 30 il gözləyə bilmərik ki, Ermənistana nə vaxt müvafiq təsir göstəriləcək. 

İndiki vasitəçilik missiyasının 28 il ərzində heç bir nəticəyə gətirib çıxarmaması, fəaliyyətsizliyə, 

mövcud vəziyyətə gətirib çıxarması nəzərə alınmaqla biz, əlbəttə, praqmatik yanaşmanı əsas 

götürməliyik - eskalasiyanın azalması, möhkəm sülhün bərqərar olması, əməkdaşlığın inkişafı 

üçün regionda baş verən hadisələrə kimin real müsbət təsir göstərə biləcəyini nəzərə almaqla, 

şübhəsiz, fəal döyüş əməliyyatları başa çatandan sonra həyata keçiriləcək vasitəçilik missiyasında 

Türkiyənin böyük ölkə kimi, bizim qonşumuz, Cənubi Qafqazda qonşumuz kimi iştirak etməyə 

tamamilə haqqı var. Əlbəttə, hesab edirəm ki, bunlar, ilk növbədə, Türkiyə və Rusiyadır. 

-Siz Avropa ölkələri barədə danışdınız. Fransa prezidentinə çox sərt cavab verdiniz. 

Onu guya Azərbaycan Ordusu tərəfindən vuruşan muzdlular barədə dediyi sözlərə görə üzr 

istəməyə çağırdınız. Bu gün Siz bir daha təsdiq edə bilərsinizmi ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində muzdlular Azərbaycan tərəfində iştirak etmirlər? 

-Mən bütün bu günlər ərzində bu barədə deyirəm. Belə informasiya tullantılarına görə 

heyrətlənirəm və Fransa prezidenti ilə telefon söhbətlərimdə mən bizim mövqeyimizi kifayət qədər 

əsaslandırılmış şəkildə müdafiə etmişəm. Əvvələn, sübutlar təqdim etməsini, əgər belə sübutlar 

yoxdursa, onda Azərbaycan xalqından üzr istəməsini xahiş etmişəm. İkincisi, mən demişəm ki, 

bizim muzdlulara ehtiyacımız yoxdur. Bu gün Azərbaycan Ordusu güclü ordudur. Bütün 

beynəlxalq reytinqlərə görə o, dünyanın ən güclü 50 ordusunun siyahısına daxildir. Ehtiyatda 
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olanları, döyüşə hazır olan digər hərbiləşdirilmiş dəstələri nəzərə almasaq, bizim nizami orduda 

100 min döyüşçümüz var. Bu gün Azərbaycan Ordusu bizim əraziləri azad edir. Döyüş 

əməliyyatları yerindən çəkilmiş videolarda bizim artilleriyanın, pilotsuz uçuş aparatlarının necə 

işləməsi, azərbaycanlı əsgər və zabitlərin işğaldan azad edilmiş torpaqlarda bayraqlarımızı necə 

ucaltmaları görünür. Buna görə də bu ittihamlar əsassızdır, biz onları qətiyyətlə rədd edirik və bu 

cür şayiələrin, yoxlanılmamış məlumatların ictimai rəylə necəsə manipulyasiya etməsinə yol verə 

bilmərik. Qoy, sübutlar təqdim etsinlər. Bu gün fəal döyüş əməliyyatlarının onuncu günüdür, bizə 

heç bir sübut təqdim edilməyib. 

-Döyüş əməliyyatlarının başa çatdığını və Azərbaycanın öz qarşısına qoyduğu 

məqsədlərə nail olduğunu fərz etsək, Qarabağda yaşayan ermənilərin sayını nəzərə almaqla 

onları hansı gələcək gözləyir? Onların aqibəti necə olacaq? 

-Bu mövzuda əvvəl də, eskalasiyaya qədər də, eskalasiya dövründə də dəfələrlə 

danışmışam. Elə dünən Türkiyə telekanalına müsahibədə demişəm ki, biz Qarabağ ərazisində 

yaşayan ermənilərə öz vətəndaşlarımız kimi baxırıq. Hesab edirik ki, münaqişə nizamlanandan, 

işğala son qoyulandan sonra Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı əhalisi uzun illər boyu 

olduğu kimi birlikdə yaşamalıdır. 1980-ci illərin sonunda münaqişə başlayanda Dağlıq Qarabağ 

ərazisində əhalinin 75 faizi erməni, 25 faizi isə azərbaycanlı idi. Onların cinayətkar rejiminin 

başçısının qondarma “inauqurasiyası”nı keçirdikləri və Azərbaycan xalqını təhqir etdikləri Şuşa 

şəhərinin əhalisinin 98 faizi azərbaycanlılar idi. Şuşa şəhərinin əsası azərbaycanlı Pənahəli xan 

tərəfindən qoyulub. Bu qədim Azərbaycan şəhərindən bütün azərbaycanlılar qovulub. Odur ki, 

münaqişə başa çatandan və dinc yolla nizamlamadan sonra, yeri gəlmişkən, bu məqam Madrid 

Prinsipləri adlanan baza prinsiplərində əks etdirilib, – azərbaycanlı əhali işğal olunmuş ərazilərə 

qayıtmalıdır. Orada dəqiq yazılıb ki, köçürülmüş bütün şəxslərin öz yaşayış yerlərinə qayıtmaq 

hüququ var. Beləliklə, sülh sazişi əldə ediləndən sonra, - bunun baş verəcəyinə ümid edirəm, - 

azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıdacaq və orada əvvəl yaşadıqları kimi yaşayacaqlar. Mənim 

mövqeyim həmişə belə olub ki, biz 1980-ci illərin sonunda münaqişə başlayana qədər mövcud 

olmuş ab-havanı qaytarmalıyıq. Düşünürəm ki, bu, mümkündür. Erməni cəlladların Xocalıda 

törətdiklərindən, dinc əhalini məhv etmələrindən, bizim tarixi, dini abidələri dağıtmalarından, bu 

ərazilərdə azərbaycanlıların tarixi irsini yerlə-yeksan edəndən sonra bu, asan olmayacaq. Lakin 

hesab edirəm ki, biz buna çalışmalıyıq. Döyüş əməliyyatları günlərində mənim Ermənistan xalqına 

və hazırda Dağlıq Qarabağda yaşayanlara müraciətim dəfələrlə səslənib. Mən erməni xalqını öz 

hökumətinin başına ağıl qoymağa, erməni anaları öz uşaqlarını işğal edilmiş ərazilərə 

göndərməməyə çağırmışam. Ona görə ki, yəqin indi heç kəs üçün gizli deyil, qondarma “Dağlıq 

Qarabağ ordusu” yoxdur. “Dağlıq Qarabağ ordusu” deyilən ordunun 90 faizi Ermənistan 

vətəndaşlarından ibarətdir. Mən bu cür çağırışlar etmişəm. Erməni tərəfindən bu günlərdə 

nifrətdən, təcavüzdən, hədə-qorxulardan və tamamilə qeyri-adekvat hərəkətlərdən başqa çağırışlar 

eşitməmişəm. Bizim mövqeyimiz belədir, biz münaqişənin dinc yolla nizamlanmasının 

tərəfdarıyıq. İnanıram ki, Ermənistan tərəfinin siyasi iradəsi olarsa, biz buna nail ola bilərik. 

-İlham Heydər oğlu, bütün müharibələr, hər bir müharibə gec-tez sülhlə başa çatır. 

Siz həmin anı necə təsəvvür edirsiniz? 

-Bilirsiniz, bu barədə danışmaq çətindir, ona görə ki, bizim xalqımız o qədər müsibətlər 

görüb, erməni işğalçılar bu xalqa o qədər əzab-əziyyət verib ki, indi həmin məqamı bir mənzərə 

şəklində təsəvvür etmək çox çətindir. 30 ildən çoxdur ki, bizdə sülh yoxdur. Son iyirmi ildən artıq 

müddətdə malik olduğumuz vəziyyət atəşkəs olub. Lakin hamı başa düşürdü ki, bu atəşkəs davamlı 

deyil, möhkəm deyil. Buna görə Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentlərinin şəxsində Minsk qrupunun 

həmsədrləri bir neçə il bundan əvvəl bəyanatlarla çıxış ediblər, status-kvonun qəbuledilməzliyi, 

onun dəyişdirilməli olması barədə bir neçə bəyanat qəbul edilib. Onlar çox gözəl başa düşürdülər 

və başa düşürlər ki, bu atəşkəs çox amanabənddir, davamlı deyil. Bugünkü eskalasiya bunu bir 

daha təsdiq edir. Buna görə də sülh barədə danışmalı olsaq mən, ilk növbədə, onu genişəhatəli, 
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uzunmüddətli, dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün 

məqbul olan ciddi zəmanətlər şərti ilə əbədi nizamlama kimi görürəm. Bu ölkələrin tərkibinin 

Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin bugünkü tərkibindən fərqli ola biləcəyini istisna etmirəm. 

Ona görə ki, Minsk qrupu 1992-ci ildə tamamilə başqa geosiyasi reallıq şəraitində yaradılmışdı. O 

dövrdə SSRİ yenicə dağılmışdı və səmimi desəm, bu qrupun hansı əsasla yaradılmasını o qədər də 

başa düşmürəm. Ona görə ki, bu və ya digər birliyin, yaxud müvəqqəti formatın yaradılması 

müəyyən prinsipə əsaslanmalıdır. Buna görə, sizinlə əvvəl danışdığımız mövzuya qayıdaraq 

düşünürəm ki, region dövlətləri bu məsələdə fəal iştirak etməli, beynəlxalq təşkilatlar zəmanət 

verməli və əlbəttə, azərbaycanlılar hüquqa görə onlara məxsus olan torpaqlara qayıtmalıdırlar. 

-Daha bir dəqiqləşdirici sual. Sizin fikrinizcə, konfiqurasiya necə ola bilər? 

-Yəqin ki, bu barədə danışmaq hələ tezdir. Fikrimcə, bu barədə danışmaq hadisələri bir 

qədər qabaqlamaq deməkdir. Sadəcə istəyirəm ki, qonşularımız və tərəfdaşlarımız mənim 

mövqeyimi bilsinlər. Düşünürəm ki, regional əməkdaşlıq çox sahələrdə özünü kifayət qədər 

göstərib. Son illərə diqqət yetirsək görmək olar ki, Azərbaycan öz qonşuları ilə birlikdə 

əməkdaşlığın möhkəm regional formatının yaradılması üzərində çox fəal iş aparıb. Bu, siyasi, 

iqtisadi, nəqliyyat, energetika sahələrində və hər hansı başqa sahələrdə əməkdaşlığa aiddir. Uzun 

illərdən sonra, praktiki olaraq, müstəqillik dövrünün əvvəlindən başlayaraq beş Xəzəryanı ölkə 

arasında Xəzər dənizinin hüquqi statusunun nizamlanmasına dair Konvensiya imzalamaqla əldə 

etdiyimiz nailiyyətlərə baxmaq kifayətdir. Əvvəlcə həmin ölkələrin bəziləri ilə razılığa gələ 

bilmirdik, lakin sonra biz xoş məram göstərərək razılığa gəldik və bunun üstünlüklərini gördük. 

Bu gün böyük dövlət olan Rusiya ilə digər böyük dövlət, NATO-nun üzvü olan Türkiyə arasında 

əməkdaşlıq NATO ölkələri ilə Türkiyənin əməkdaşlığından qat-qat səmimi, möhkəm və 

səmərəlidir. Məsələn, NATO üzvü olan digər ölkə Türkiyəni daim nədəsə günahlandırır. Bunlar 

yeni geosiyasi reallıqlardır, 1992-ci ildə bunlar yox idi. Dünya dəyişib. Dünya gözümüzün 

qabağında dəyişir. Biz bunu əsas götürməliyik, filan ölkənin həll potensialına malik olması barədə 

hansısa ehkamları, fərziyyələri və ya sabitləşmiş fikirləri yox. Bu gün münaqişənin fəal fazaya 

keçdiyi və Ermənistanın baş nazirinin, - mən bunu görürəm, - öz telefon zəngləri ilə dünya 

liderlərini bezdirdiyi bir vaxtda kimin nizamlama potensialına malik olması aşkar görünür. Bax, 

nizamlama potensialına malik olan, ləyaqətinə, ədalətliliyinə, səmimiyyətinə görə Azərbaycanın 

hörmət etdiyi ölkələr uzunmüddətli sülhün qarantları olacaqlar. 

-Müsahibəyə və ətraflı cavablara görə çox sağ olun. 

-Sağ olun. 
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ANAMA: Goranboy rayonu ərazisində kasetli mərmi aşkarlanıb 

 

[17:48] 06.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə 

pozaraq iriçaplı silahlardan və artilleriya qurğularından bütün təmas xətti boyunca ordumuzun 

mövqelərini atəşə tutub. Dinc əhalini və mülki infrastrukturu hədəfə alan düşmən Azərbaycanın 

şəhərlərinə, rayonlarına, kəndlərinə raket və mərmilər atıb. Həmin tarixdən Azərbaycan 

Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) xüsusi 

mobil əməliyyat qrupları, həmçinin baş qərargahda operativ qərargah yaradılıb. Daxil olmuş 

çağırışlar və müraciətlər əsasında operativ şəkildə əməliyyat-axtarış çıxışları həyata keçirilir. 

Bunu ANAMA-nın operativ qərargahının rəisi İdris İsmayılov AZƏRTAC-a 

açıqlamasında deyib. 

ANAMA-nın operativ qərargahının rəisi bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

atılan raketlərdə kaset döyüş başlıqlarından istifadə olunur. Hazırda Goranboy rayonu ərazində iki 

məntəqədə kasetli mərmi aşkarlanıb. Agentliyin əməliyyat qrupu hazırda həmin ərazidədir və 

axtarış tədbirləri davam edir. Axtarış işləri tam yekunlaşdıqdan sonra bu barədə ətraflı məlumat 

veriləcək. 

İdris İsmayılov əlavə edib ki, əvvəllər Beyləqan rayonunda da kaset bombaların çanaq 

hissəsi aşkarlanmışdı. Ümumiyyətlə, kasetli bombalar qadağan olunmuş bombalar sinfinə daxildir. 

1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasına uyğun olaraq onun yaşayış ərazisinə, dinc əhaliyə 

atılması qadağandır. 

O vurğulayıb ki, ümumilikdə sentyabrın 27–dən oktyabrın 5-dək agentliyə 258 

təxirəsalınmaz siqnal (əməliyyat çağırışı) daxil olub və bu çağırışlar əsasında operativ və 

əməliyyat-axtarış çıxışları olub. Nəticədə Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, 

Goranboy, Naftalan, Füzuli, Tərtər, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı 

sahələrə, neft kəmərinin yaxınlığına, Mingəçevir İstilik Elektrik Stansiyasının ərazisinə, əkin və 

otlaq sahələrinə, yol kənarına və digər ərazilərə baxış keçirilib, 67 ədəd müxtəlif növ partlamamış 

hərbi sursat, hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan 2 ədəd metroloji radiopelenqator, o cümlədən 

94 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkarlanaraq götürülüb. 

Hazırda agentliyin 24 əməliyyat-axtarış qrupu regionlarda əməliyyat axtarış tədbirlərini 

davam etdirirlər. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindəki yaşayış məntəqələrinə, insanların 

sıx yaşadığı ərazilərə kasetli bombalar atması hərbi cinayətdir. Kasetli bombalar insan orqanizmi 

üçün olduqca zərərlidir. Bu bombalar çoxlu sayda kiçik bombalardan ibarətdir və məhz bu 

xüsusiyyətinə görə bu silah növü böyük əraziləri dağıda bilir. Ona görə kasetli bombaların 

insanların kütləvi şəkildə yaşadığı ərazilərə atılması qadağandır. 
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Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Qarabağda döyüşən kürd terrorçularının səsini yayıb 

 

[17:15] 06.10.2020  

 

Ermənistan Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzündə xarici muzdlulardan, o 

cümlədən İraq və Suriya ərazisindən gətirilmiş kürd terrorçu qruplaşma üzvlərindən fəal istifadə 

edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) ictimai 

əlaqələr şöbəsinin yaydığı məlumatda bildirilib. 

Məlumatda ölkəmiz əleyhinə hərbi əməliyyatlarda iştirak edən PKK ilə əlaqəli 

terrorçuların radio danışıqlarının ələ keçirildiyi qeyd olunub. Həmin səs yazılarında terrorçular 

erməni tərəfində vəziyyətin ağır və itkilərin çox olması, azərbaycanlılar tərəfindən dronların 

effektli tətbiqi barədə müzakirələr aparır, ermənilərin məlumatlarına aldanaraq münaqişə 

bölgəsinə gəldiklərindən peşmançılıq keçirdiklərini bildirirlər. 

DTX həmin materialları təqdim edib. 
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Azərbaycan QHT-ləri BMT-nin Baş katibinə və Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin 

prezidentlərinə müraciət ünvanlayıb 

 

[17:11] 06.10.2020  

 

Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın Azərbaycanın mülki və sənaye obyektlərinə qəsdən 

hücumlar etməsi ilə bağlı BMT-nin Baş katibinə və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin 

prezidentlərinə müraciət ünvanlayıb. AZƏRTAC müraciəti təqdim edir. 

Dərin narahatlıq və narazılıq hissi ilə, biz, Azərbaycan QHT-ləri, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı cari il sentyabrın 27-də başlatdığı hərbi təcavüzlə bağlı Sizə müraciət edirik. 6 

oktyabr 2020-ci il tarixinə olan məlumata görə, Ermənistanın hücumları nəticəsində 27 

azərbaycanlı mülki şəxs həlak olub, 141 nəfər yaralanıb, 500-dən çox yaşayış binası və mülki 

obyekt isə dağıdılıb. 

Biz, təəssüflə Ermənistanın 1949-cu il Cenevrə Konvensiyası da daxil olmaqla beynəlxalq 

humanitar hüquq norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, 

Beyləqan, Xızı, Abşeron və azərbaycanlı mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı digər şəhər və 

kəndlərimizə hücumlar edərək münaqişənin miqyasını və coğrafiyasını açıq şəkildə 

genişləndirmək cəhdlərinə diqqətinizi çəkmək istərdik. 

Oktyabrın 4-də Ermənistanın hərbi qüvvələri, müvafiq beynəlxalq konvensiyaların 

qadağan etdiyi kasetli bombalardan istifadə edərək, münaqişə bölgəsindən 60 kilometr məsafədə 

yerləşən, 500 min nəfərdən çox əhalisi olan Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, Gəncəni bombaladı. 

Elə həmin gün təcavüzkar Ermənistan həm də Azərbaycanın əsas sənaye mərkəzlərindən 

biri olan Mingəçevir şəhərinə qarşı raket hücumuna başladı. Cənubi Qafqaz regionunun ən böyük 

hidroelektrik stansiyası olan Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasının (SES) Ermənistan tərəfindən 

hədəfə alınması SES-in məhv edilməsinə gətirib çıxararaq Azərbaycanın və qonşu ölkələrin 

əhaliləri üçün humanitar fəlakətə səbəb ola bilərdi ki, bu da insanlığa qarşı açıq bir cinayətdir. 

Yuxarıda göstərilən faktları nəzərə alaraq, biz, Azərbaycan QHT-ləri adından Sizə 

müraciət edərək Birləşmiş Millətlər Təşkilatını Ermənistandan Azərbaycan xalqına qarşı təxribat 

xarakterli hərbi əməliyyatlar və hərbi cinayətlərin törədilməsini, Ermənistanın sənaye 

obyektlərimizə hücumlarını dayandırmağı tələb etmək və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə uyğun olaraq Ermənistanı hərbi 

qüvvələrini Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarmağa məcbur etmək məqsədilə praktik və nəticəyönümlü addımlar atmağa çağırırıq. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hərbi cinayətlərinə dair məlumatları əks etdirən 

infoqrafika müraciətə əlavə edilir. 

Müraciət Azərbaycanın 45 QHT-si tərəfindən imzalanıb: 

1. Rauf Zeyni Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu 

2. Sabit Bağırov Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu 

3. Umud Mirzəyev Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu 

4. Əliməmməd Nuriyev Konstitusiya Araşdırmalar Fondu 

5. Sahib Məmmədov Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası 

6. Novela Cəfərova D.Əliyeva adına Azərbaycan Qadınlarının Hüququnun Müdafiə 

Cəmiyyəti 

7. Səadət Bənənyarlı "Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyəti Azərbaycan Milli Bölməsi" 

ictimai birliyi 

8. Səltənət Qocamanlı İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi İctimai Birliyi 

9. Qorxmaz İbrahimli Biosfer İctimai Birliyi 

10. Əvəz Həsənov Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyi 

11. Əziz Ələkbərov Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyi 
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12. İsrayıl İsgəndərov "Ümid" Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi 

13. Vüqar Bayramov İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi 

14. Çingiz Qənizadə Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsi 

15. Məhərrəm Zülfüqarlı İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyası 

16. Kamil Səlimov "Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi" ictimai birliyi 

17. Fuad Məmmədov "Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası” 

18. Eyyub Hüseynov "Azad İstehlakçılar" İctimai Birliyi 

19. Tənzilə Rüstəmxanlı Azəri Türk Qadınlar Birliyi 

20. Mirvari Qəhrəmanova Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi 

21. Şəmistan Əlizamanlı "Vətənpərvərliyin Təbliğinə Dəstək" İctimai Birliyi 

22. Akif Nağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatı İctimai Birliyi 

23. Osman Gündüz Multimedia Sistemləri İctimai Birliyi 

24. Mayis Əliyev Sosial Hüquqların Araşdırılması 

25. İradə Rizazadə "Vətəndaşların Sosial Rifahı Naminə" İctimai Birliyi 

26. Bahar Qasımova "Azərbaycan Qadınları Respublika Cəmiyyəti" İctimai Birliyi 

27. Məlahət İbrahimqızı "Lider Qadınlar" İctimai Birliyi 

28. Fizüli Rzaquliyev Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi 

29. Mehdi Mehdiyev Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri İctimai 

Birliyi 

30. Mehriban Zeynalova Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyi 

31. Əhməd Abbasbəyli "Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı" İctimai Birliyi 

32. Nəsiman Yaqublu Tarix və Mətbuat Araşdırmalarına Dəstək 

33. Şahin Rəcəbov "Azərbaycan Valideyn-Müəllim Assosiasiyası" ictimai birliyi 

34. Aydın Əbilov "Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyi 

35. Fikrət Yusifov Ekonomiks Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyi 

36. Elçin Hüseynov "Azərbaycan Yazarlar Klubu" İctimai Birliyi 

37. Aydın Kərimov Müstəqil Hüquq Mərkəzi 

38. Əhməd Qəşəmoğlu Tərəqqi və Demokratiya İctimai Birliyi 

39. Hafiz Həsənov Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi 

40. Mirəli Hüseynov Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyi 

41. Şəmsəddin Əliyev Polisə Dəstək İctimai Birliyi 

42. Asif Əsgərli Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatı 

43. Emin Həsənli Tərxis Olunmuş Hərbiçilərin Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyi 

44. İlqar Orucov Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyəti İctimai Birliyi 

45. Ramil İsgəndərli "Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar" İctimai Birliyi 

 

AZƏRTAC 
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Dövlət Baxçalı: İşğal altındakı ərazilər azad edilməli, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan 

bayrağı yüksəlməlidir 

 

[17:03] 06.10.2020  

 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin atəşkəs, dialoq, danışıqlar, diplomatiya və sair 

üsullarla həllinə dair təkliflər hiyləgərcəsində fikirləşilən tələ və məğlubiyyətin təsdiqidir. 

Təcavüzkar düşmənin beli qırılmayana və hərbi zəfər siyasəti təsdiq edilməyənə qədər danışıqlar 

masasına oturmaq işğalçıya güzəşt olar. Ermənistanın silahlı dəstələri ya Dağlıq Qarabağdan 

çəkiləcək, ya da əziləcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət 

Baxçalı rəhbərlik etdiyi partiyanın Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunan deputatlarının 

qrup toplantısındakı çıxışında ifadə edib. 

Ermənistanı Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətində qalmaqda, bəşəri cinayət olan Xocalı 

soyqırımını törətməkdə, əsassız iddialar, onilliklər boyu xalqlarımıza qarşı edilən xəyanət, 

düşmənçilik və hiyləgərlik əməlləri törətməkdə sərt ittiham edən Dövlət Baxçalı deyib: “Cənubi 

Qafqaza sülhün gətirilməsinin yeganə yolu Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından 

bəhanəsiz çəkilməsi, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bayrağının yüksəldilərək suverenliyin bərpa 

edilməsidir. Başqa çarə, seçim və həll yolu yoxdur”. 

Dağlıq Qarabağdan xeyli aralıda yerləşən Tovuz rayonuna beynəlxalq ictimaiyyətin gözü 

qarşısında edilən hücumları, hazırda Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər və digər 

şəhərlərinə raketlərin atması, mülki əhalinin hədəf alınmasını, otuza yaxın dinc sakinin qətlə 

yetirilməsini vandalizm aktı kimi dəyərləndirən Dövlət Baxçalı deyib: “Terror dövləti olan 

Ermənistan sentyabrın 27-si səhər saatlarında növbəti dəfə təkcə Azərbaycana deyil, Türkiyəyə 

qarşı da hücuma keçdi. İşğal alındakı Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi rayonu düşmən 

tapdağından azad etmək Can Azərbaycanın halal haqqıdır. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Cəbrayıl rayonu daxil olmaqla, işğal altındakı bir sıra 

yaşayış yerlərini düşməndən azad etdiyini və sürətlə irəlilədiyini xatırladan partiya sədri əminliklə 

deyib ki, şanlı qələbə günü yaxındadır. Türkiyə bu haqqı işində Azərbaycanın yanındadır”. 

 

Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları adından ABŞ Konqresinin Nümayəndələr 

Palatasına müraciət ünvanlanıb 

 

[16:44] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları adından ABŞ Konqresinin Nümayəndələr 

Palatasına müraciət ünvanlanıb 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müraciətdə deyilir: 

“Hörmətli ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvləri. 

Biz, Azərbaycan QHT-ləri Konqres üzvü Jackie Speier tərəfindən oktyabrın 1-də ABŞ 

Konqresinə təqdim olunan 1165 saylı qətnamə layihəsi ilə əlaqədar sizə böyük narahatlıqla 

müraciət edirik. Bu qətnamə layihəsindəki müddəaların BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 

nizamnamələrini kobud şəkildə pozduğuna və bu illər ərzində ABŞ ilə Azərbaycan arasında 

qurulan qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq əlaqələrinin ruhuna zidd olduğuna tam əminik. 

Ermənistan ABŞ da daxil olmaqla bütün dünya ölkələri tərəfindən tanınan Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü qəsdən pozur. Ermənistan ABŞ ilə güclü hərtərəfli əlaqələrə və strateji enerji-

təhlükəsizlik tərəfdaşlığına sahib olan Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli tədbirlər görür. 

Bildiyiniz kimi, sentyabrın 27-dən Ermənistan silahlı qüvvələri – iriçaplı silahlar, minaatan 

və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından istifadə etməklə cəbhə xətti boyunca yaşayış 

məntəqələri ilə yanaşı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə intensiv hücum edərək 

Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar həyata keçirir. Ermənistan Azərbaycan 

Respublikasının çağırışlarına məhəl qoymadan açıq şəkildə və qəsdən mülki əhalini və uşaq 

bağçaları, məktəblər, xəstəxanalar kimi mülki infrastrukturu hədəf alır. 

Oktyabrın 5-dək Ermənistanın öz ərazisindən top və raket hücumları nəticəsində 25 

azərbaycanlı mülki şəxs öldürülüb, 127 nəfər yaralanıb və 500-dən çox yaşayış binası və mülki 

obyekt məhv edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri münaqişə zonasından uzaqda 

yerləşən və əhalinin sıx məskunlaşdığı Naftalan, Yevlax, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Şəmkir, 

Gəncə, Mingəçevir, Xızı və Abşeron şəhərlərini intensiv və qəsdən atəşə tutur. 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən su anbarı və əsas elektrik stansiyası yerləşən 

Mingəçevir şəhərinə iki raket hücumu olub. Beş yüz mindən çox əhalisi olan, Azərbaycanın ikinci 

böyük şəhəri Gəncə müvafiq beynəlxalq konvensiyalar tərəfindən qadağan edilmiş klaster 

bombalarla atəşə tutulub. 

Təxribat xarakterli bu hərəkətlərlə Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 

beynəlxalq humanitar hüququ pozur və digər ölkələri münaqişəyə cəlb etməyə çalışır. 

Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsas qarantı olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair 822, 853, 874 və 884 (1993) saylı qətnamələrində açıq 

şəkildə tələb olunur ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam 

və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. 

Bu qətnamələrdə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən təcavüzkar addımlar qınanır, 

münaqişə tərəfi olmayan mülki şəxslər qorunur və ərazi əldə etmək üçün güc tətbiq edilməsinin 

yolverilməz olduğu vurğulanır, eyni zamanda, ərazi bütövlüyü, suverenliyi və Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı təkrarlanır. 

Danılmaz faktdır ki, erməni lobbisinin xidmətlərindən istifadə edən Ermənistan 

Azərbaycana qarşı işğalçı və təcavüzkar niyyətlərini beynəlxalq aləmdə, o cümlədən ABŞ 

Konqresində tanıdır. 

ABŞ-dakı Azərbaycan icmasının son petisiyalarını nəzərə alaraq, erməni lobbi qrupları 

tərəfindən Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı qərəzli münasibət və 1165 saylı qətnamə layihəsi buna 

sübutdur. 
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Subyektiv və ədalətsiz qətnamə layihəsi ABŞ-ın Cənubi Qafqaz bölgəsindəki enerji və 

təhlükəsizlik maraqlarına birbaşa təhlükə yaradır. 

Biz inanırıq ki, ABŞ Konqresi təklif olunan 1165 saylı qətnamə layihəsini rədd edərək, 

ABŞ ilə Azərbaycan arasındakı uzunmüddətli əməkdaşlığa və hər iki dövlətin milli maraqlarına 

sadiqliyini nümayiş etdirəcək. 

Müraciət 290 QHT tərəfindən imzalanıb: 

1. Şəhla Xəlili - MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi 

2. Mirvari Qəhrəmanlı - Neftçilərin Hüqularını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi 

3. Sahib Məmmədov - Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası 

4. Cəmilə Abdulova - "Eşitmə və nitq məhdudiyyətli şəxslərə sosial yardım" İctimai Birliyi 

5. Vaqif Əmikişiyev- “Gənclik və Maarifçilik” İctimai Birliyi 

6. Afiq Məmmədov - "Addım" Gənclərin İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi 

7. Nabil Seyidov - Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər İctimai Birliyi 

8. Cavid Şahverdiyev - Azərbaycan Demokratik İslahatların İnkişafı Mərkəzi İctimai 

Birliyi 

9. Hafiz Əzəmmədov - Azərbaycan Gənc Marketoloq-Reklamçılar İctimai Birliyi 

10. Qafqaz Dəmirov - Süleyman Rəhimov adına Qubadlı rayon ədəbi İctimai Birliyi 

11. Həsən Həsənzadə - "Avropa Tələbələr Forumu - Bakı" İctimai Birliyi 

12. Sultan Əzimzadə - "20 Yanvar" İctimai Birliyi 

13. Mehriban Abdullayeva - "Demokratik Cəmiyyət və Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi" 

İctimai Birliyi 

14. Fatma Hacıyeva - "Vəfa" sosial problemlərin həllinə dəstək İctimai Birliyi 

15. Cavidan Ağazadə - "Dostluq" gənclərin əlaqələndirmə mərkəzi İctimai Birliyi 

16. Möhbubəli Nağıyev -"Balans" İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyi 

17. Ramil Göyüşov - "Qərb-resurs" vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək İctimai Birliyi 

18. Mehriban Zeynalova - "Təmiz Dünya" Qadınlara Yardım İctimai Birliyi 

19. Səlim Balayev - "Ekoloq-2010" Ekoloji Maarifləndirmə İctimai Birliyi 

20. Abil Zeynalov – Müharibə Veteranları İB 

21. Nigar Mənsimova - "Ümid Yeri" xeyriyyə cəmiyyəti İctimai Birliyi 

22. Bəxtiyar ƏIiyev - "Beynəlxalq hüquq assosiasiyası" İctimai Birliyi 

23. Mətanət Quliyeva - "Əngəlsiz Düşüncə" sosial inkişafa yardım İctimai Birliyi 

24. Gülqədəm Mirzəzadə - "Neftçalada qadınların sosial inkişafına dəstək" İctimai Birliyi 

25. Nadir İsmayılov - "Orta Asiya və Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsi" İctimai Birliyi 

26. Elçin Quliyev - "Davamlı İnkişafa Doğru" İctimai Birliyi 

27. Yaşar Zeynalov - "Yayım" Assosiasiyası İctimai Birliyi 

28. Natiq Əhmədov - "Məlahətli Ana" uşaqlara yardım İctimai Birliyi 

29. Aqil Məhərrəmov - Azərbaycan Uşaq Fondu 

30. Məhəmməd Vəliyev - Azərbaycan Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyi 

31. Şəhla Nağıyeva - "Sönməz Məşəl" Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi 

32. Afət Alışova - "Kitab Yayımı İşinin İnkişafına Dəstək" İctimai Birliyi 

33. Fazil Abbasov - “İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına Üzv Dövlətləri Jurnalistlərinin 

Assosiasiyası” İctimai Birliyi 

34. Gülsarə Həsənova - "Təhsilə Dəstək Mərkəzi" İctimai Birliyi 

35. Büllur Məmmədova - "Mədəniyyətin və Milli Ənənələrin Təbliği" İctimai Birliyi 

36. Nail Şükürov - “Üfüq” gənclərin inkişafı naminə İctimai Birliyi 

37. Azər Əliyev - "Gələcəyə Qayğı" regionların sosial iqtisadi inkişafına dəstək İctimai 

Birliyi 

38. Lamiyə İsazadə - "Kimsəsiz Uşaqların Sosial Müdafiəsi" İctimai Birliyi 

39. Vəfa Seyidova - "Meslek" eqli ve fiziki qusurlu ushaqlara qaygi İctimai Birliyi 
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40. Natavan Əzizova - "Biləsuvarda qadınların sosial inkişafına dəstək" İctimai Birliyi 

41. İlqar İsgəndərov - "İnkişafa Doğru" Regionların Sosial İqtisadi İnkişafına Dəstək 

İctimai Birliyi 

42. Şaban Nəsirov - "İctimai İştirakçılığın Dəstəklənməsi" İctimai Birliyi 

43. Rəşad Cəfərov - “İnnovasiyaya Doğru” Gənclərə Dəstək İctimai Birliyi 

44. İndira Şəmsvari - Tərəqqi Sosial İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyi 

45. Səbinə Kərimova - Əlilliyi Olan Şəxslərin Sosial Müdafiəsinə və İnteqrasiyasına 

Dəstək İctimai Birliyi 

46. Adil Nəsibov - "Bəhram Nəsibov Yaradıcılığının Təbliği" İctimai Birliyi 

47. Gülbahar Əliyeva - "Mədəni irs və multikultural inkişaf" maarifləndirmə İctimai Birliyi 

48. İlham Əliyev - "Hüquqi və Demokratik İslahatlar Mərkəzi" İctimai Birliyi 

49. Mehriban Hüseynova - Valideyn Himayəsindən Məhrum olmuş Uşaqlara Dayaq 

İctimai Birliyi 

50. Esmira Orucova - "Həsrət Yolu" Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyi 

51. Eynulla Xeyrullayev – Quba RQHTRTM 

52. Murad Hüseynli - Təkan Tələbə Gənclər İB 

53. Rauf Rəcəbov – Azərbaycan Milli İnkişaf Layihəsi İB 

54. Siyavuş Əmirli – ULUS Fondu 

55. Muxtar İmanov – "Folklorçular" İctimai Birliyi 

56. Aynur Əliyeva - "Regional inkişaf üzrə maarifləndirmə" İctimai Birliyi 

57. Nəsimi Həsənov - "Dünya Azərbaycanlılarının Vətənpərvərlər" İctimai Birliyi 

58. Təranə Əhməd - Kimsəsiz və aztəminatlı ailələrin uşaqlarına sosial-mənəvi dəstək 

İctimai Birliyi 

59. Sadiq Həsənov - “Sağlam həyata doğru" Ekoloji İctimai Birliyi 

60. Çingiz Bayramov - Türkiyə Universitetləri Məzunları İB 

61. Nəsiman Yaqublu - Tarix və Mətbuat Araşdırmalarına Dəstək 

62. Teymur Mirzəyev - "Region İcmalarının İnkişafına və Yoxsulluğun Azaldılmasına 

Dəstək" İctimai Birliyi 

63. İlham İsmayılov - Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi 

İctimai Birliyi 

64. Nizami Məmmədov - "Araz" Ziyalılar İctimai Birliyi 

65. Mübariz Göyüşlü - "Müasir İnkişaf" İctimai Birliyi 

66. Taleh Əliyev - Vətəndaş İştirakçılığının Təşviqinə Dəstək İctimai Birliyi 

67. Esmira Fuad - Mirzə İbrahimov adına Kitab Fondu 

68. Aynurə Hüseynova - "Antinarkomaniya Sahəsində Gənclərin Təşəbbüsü" İctimai 

Birliyi 

69. Fizuli Kərimov - Vətəndaş Cəmiyyəti Naminə Maarifləndirmə İctimai Birliyi 

70. Famil Gözəlov - Əhalinin Maarifləndirilməsinə Mütəxəssislərin Dəstəyi 

71. Ms. Rada Abbas – Head of the Social Assistance to Women War Veterans 

72. Hasil Tağıyev - "Qayıdış" İctimai Birliyi 

73. Ayaz Mirzəyev - Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi 

74. Tahirə Nağıyeva - “Loğman” Qaçqınlara Dayaq Mərkəzi İctimai Birliyi 

75. Könül Muxtarova - “Milli Dəyərlərin Qorunması” İctimai Birliyi 

76. Bəyimxanım Verdiyeva – Xan Şuşinski Fondu 

77. Nisə Qasımova - "Mədəniyyət Dalğası" yaradıcılığın təşviqi İctimai Birliyi 

78. Kübra Məmmədova - "Regional Qadın Təşəbbüsləri" İctimai Birliyi 

79. Rəfael Becanov - "İnsan Hüquqları və Maarifçilik" İctimai Birliyi 

80. Dəyanət Osmanlı – Türk Dünyası İnfo İB 

81. Şahin Rəcəb - "Azərbaycan Valideyn-Müəllim Assosiasiyası" İctimai Birliyi 
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82. Adil Adilov - "Regional İnkişafa Yardım" İctimai Birliyi 

83. Raqib Əliyev - "Saatlı" sosial inkişafa yardım İctimai Birliyi 

84. Xədicə Mikayılova - Azərbaycan Əlillər Cəmiyyəti İctimai Birliyi 

85. Xuraman Ağayeva - "Sosioloji Qrupların Psixoloji Reabilitasiyası" İctimai Birliyi 

86. Hacıəhməd Həsənov - “Faiq” kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının İctimai 

Birliyi 

87. Rüstəm Məlikov - "Ana Kür" ekoloji problemlərin öyrənilməsinə kömək İctimai Birliyi 

88. Fatimət Ağamirzəyeva - "Xalça Dünyası Assosiasiyası" İctimai Birliyi 

89. İlkin Ağayev - "Qloballaşan Dünyaya İnteqrasiya" İctimai Birliyi 

90. Hacı Nərimanoğlu – Zəngəzur Cəmiyyətləri İB 

91. Qnyaz Yusifov - “Ailələrə Sosial Dayaq" İB 

92. Cəsarət Hüseynzadə - "İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəstək" İctimai Birliyi 

93. Həsən Məmmədov - "Şəmsi Əsədullayev" xeyriyyə İctimai Birliyi 

94. Ruslan Atakişiyev - İqtisadi Resursların Öyrənilməsi İctimai Birliyi 

95. Vəfa Xəlilli - “Gəncliyə Dəstək” İctimai Birliyi 

96. Vüsalə Hüseynova - "İslahatçı qadınlar və innovasiyalar" İctimai Birliyi 

97. Murad Qəribli - "Sağlam Yaşa" gənclərin maarifləndirilməsi İctimai Birliyi 

98. Fikrət Xəlilov - "Yoluxucu Xəstəliklərlə Mübarizə" İB 

99. Dadaş Quliyev - Vətən Fədailərinin Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi 

100. Gülşən Axundova - Qadın İnkisaf Gələcək İB 

101. Elmar Hüseynov – Həmvətənlərə Dəstək İB 

102. Roza Əliqızı - Əsgər Ailəsi Cəmiyyəti VTİB olaraq 

103. Mehman Əliyev - "Müasir Gənclərin İnkişafına Dəstək" İctimai Birliyi 

104. Vüqar Əhmədov – Azərbaycan Amerika Gəncləri İB 

105. İlqar Orucov - "Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyəti" İctimai 

Birliyi 

106. Cavad Qasımov - İstedadlı Əlillər İctimai Birliyi 

107. Fikrət Yusifov - Ekonomiks Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyi 

108. Novella Cəfərova - D.Əliyeva adına Azərbaycan Qadinlarının Hüququnun Müdafiəsi 

Cəmiyyəti 

109. Azər Ələkbərov - Bakı İnsan Hüquqları Məktəbi 

110. Məhəmməd Əliyev - "Qarabağ" Kənd Təsərrüfatının İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi 

111. Tural Quliyev - "Addım" Gənclərin Təşəbbüsünə Dəstək İctimai Birliyi 

112. Nailə İsmayılova - "Yeni Həyat" Humanitar və Sosial Dayaq İB 

113. Ətrabə Məmmədova- Müharibədən Zərər Çəkmiş Ailələrə Dəstək İctimai Birliyi 

114. Telman Dadaşov - Tərəqqi Sosial İnkişaf İctimai Birliyi 

115. Bəsti Nəsibova - "Gələcəyə Baxış" Avropaya İnteqrasiya İctimai Birliyi 

116. Sevinc Əlizadə - "Zəfər" şəhid ailələrinə dəstək İctimai Birliyi 

117. Firuzə Babayeva - "Əlillərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı Uğrunda " İctimai Birliyi 

118. Şəkərxanım Əliyeva - "Gender Bərabərliyi" İctimai Birliyi 

119. Gülnarə Səlimova - "Gülsam" Əlillərin Reabilitasiyasi İctimai Birliyi 

120. İradə Həsənova - "Səma və Eko" Sosial İqtisadi İnkişafa Yardım İctimai Birliyi 

121. Məhsim Məhsimov - Regional Medianın İnkişafına Yardım 

122. Raci Səfərov - "Tərəqqi" Gəncliyin İnkişafı İctimai Birliyi 123. Azadə Məmmədova 

– Bacarıqlı Əllər Dünyası İB 

124. Vüsal Mirzəyev - Yerli İdarəetməyə Yardım İctimai Birliyi 

125. Mətanət Zeynalova - "Bizim şəhər" Sumqayıt Sosial-İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi 

126. Davud Rəhimli - Azərbaycan Respublikası Əlil Təşkilatları İttifaqı 

127. Mete Xalidə - Gəncəfilm Kino Yaradıcılığının İnkişafına Təkan İctimai Birliyi 
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128. Elmira Mehtiyeva - "Yeni Fikir" JHIB 

129. Afiq Məlikov – Maarifpərvərlik” Azərbaycan Gənclərinin İctimai Yardım 

Assosiasiyasi (MAGIYA) İctimai Birliyi 

130. Ramin Mahmudov - “Yurd” Gənclərin İntellektual İnkişafına Dəstək İB 

131. Şahin Qədirov - “Zirvə” mədəniyyət və incəsənət İctimai Birliyi 

132. Yadigar Məmmədli - Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqası İctimai Birliyi 

133. Zərifə Əsgərova - "Vətən Uğrunda Şəhid Ailələri və Milli Qəhrəmanlar" ictimai 

birliyi 

134. Anar Xəlilov - Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə ictimai birliyi 

135. Məlekyə Əlizadə - Gəncə Regional Qadın Mərkəzi 

136. İlqar Qasımov - "Hüquqi Yardım" ictimai birliyi 

137. Könül Ağayeva - RƏQƏMSAL İNKİŞAF İCTİMAİ BİRLİYi 

138. Lyudmila Xəlilova - Qadınlar Bələdiyyələrin İnkişafı Uğrunda İctimai Birliyi 

139. Leyli Quliyeva - Qloballaşan Azərbaycan Sivil İnkişaf Mərkəzi 

140. Namiq Rzayev - Ekomed İB 

141. Teymur Vəliyev - Sosial və İqtisadi İslahatlara Dəstək İctimai Birliyi 

142. Rahilə Mehtiyeva - Sosial-İqtisadi və Ekoloji İnkişaf İctimai Birliyi 

143. Qasım Xasməmmədli - Avropanın Gənc Azərbaycanlı Dostları Assosiasiyası 

144. Nəsrulla Nurullayev - Ahıl Ziyalılara Qayğı İB 

145. Cəlal Əmənov - Tərəqqi Sosial Tədqiqatlar İctimai Birliyi 

146. Yeganə Sultanova - Azərbaycan Diabet Liqası 

147. Mənsura Rəsulzadə - "Alyans" Canlı Aləmin Mühafizəsi İctimai Birliyi 

148. Fərrux Əsgərov – “Cəmiyyətin Davamlı İnkişafına Yardım” İctimai Birliyi 

149. Samir Adıgözəlli - İctimai-Siyasi Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi 

150. Mərhəmət Əsgərova - Demokratik İslahatlar və Hüquq İctimai Birliyi 

151. Gülzar İbrahimova - Hərbi Cərrahlar İB 

152. Zülfüqar Ələsgərov - Beynəlxalq Liberal Maarifçilik Mərkəzi 

153. Əli Mirzəyev- Şirvan RQRTM 

154. Fərqanə Əliyeva - Sosial Iqtisadi Araşdırmalar 

155. Himayət Rizvanqızı - Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyi 

156. İradə Əliyeva - Peşəyönümlü Təhsilin İnkişafına Yardım İctimai Birliyi 

157. Leyla Hüseynova - Sosial Rifah Qaçqın və məcburi köçkünlər İctimai Birliyi 

158. Mayis Əliyev – Sosial Hüquqların Araşdırılması İB 

159. Siyavuş Qasımov - İnnovasiyalara və İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi 

160. Əli Cəfərov - "Demokratiyanın və Milli Dəyərlərin Təbliği" İctimai Birliyi 

161. İntiqam Yaşar - Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi 

162. Çingiz Qənizadə - Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsi 

163. Səidə Qocamanlı - İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi İctimai Birliyi 

164. Səadət Bənənyarlı - "Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyəti Azərbaycan Milli 

Bölməsi" İctimai Birliyi 

165. Kübra Babayeva - Azərbaycan Maarifçi Xeyirxah Xanımlar İctimai Birliyi 

166. Gülnarə Şəbiyeva - "Ailə" Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyi 

167. Rəna Mirzəzadə - Gender və İnsan Hüququ Araşdırma Birliyi 

168. Ramil İsgəndərli - "Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar" İctimai Birliyi 

169. Solmaz Əliyeva – Gənc Mühasiblər Birliyi 

170. Ayaz Məmmədov - "Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" İB 

171. Tural Hüseynov - İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi İctimai Birliyi 

172. Eyyub Hüseynov – Azad İstehlakçılar Birliyi 

173. Nəzrin Babazadə - Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyi 
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174. Elgün Atalıyev - "Azərbaycan Vikimedia Könüllüləri" İctimai Birliyi 

175. Mariya Hüseynova - “Azərbaycan-Bolqarıstan Dostluğunun İnkişafına Yardım” 

İctimai Birliyi 

176. Novruz Əliyev - Araz heyvandarlıq-südçülük İctimai Birliyi 

177. Vidadi Quliyev- "Muğan düzü" Sosial İnkişaf İB 

178. İlqar Əliyev - "Gələcəyin Memarlığına Dəstək" İctimai Birliyi 

179. Xanlar Məmmədov – Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi İB 

180. Xanoğlan Əhmədov - "Media və Mülki Cəmiyyət" İctimai Birliyi 

181. Hafiz Səfixanov - Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İB 

182. Cəmilə İsbəndiyarova - Zeka İşığında” Milli Dəyərlərin Təbliğinə Yardım İctimai 

Birliyi 

183. Gülayə Səfərova - "Ailə Dünyası" Ailələrə Hüquqi Yardım İctimai Birliyi 

184. Hatəm Cabbarlı - Avrasiya Təhlükəsizlik və Strateji Araşdırmalar Mərkəzi 

185. İlqar Hüseynli - Sosial Strateji Tədqiqatlar və Analitik Araşdırmalar İB 

186. Eldəniz Salmanov - Türkdilli Dövlətlərlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti 

187. Elman Aslanov - Qüdrətli Azərbaycan Naminə İctimai Birliyi 

188. Mehri Xanbabayeva - Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi 

189. Çingiz Dadaşov - Demokratik İnkişafın Təşviqi " İB 

190. Qafar Mehdiyev - Müstəqil Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqası İctimai Birliyi 

191. Əli Balayev - Savalan tarixi araşdırmalar İctimai Birliyi 

192. Samir Həsənov - "Ulduz" İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Sahəsində 

Maarifləndirmə İctimai Birliyi 

193. Jalə Cəfərova - Milli Mədəniyyətin Təbliği İB 

194. Sevil Yüzbaşova - Eko Aləm İB 

195. Aqil Fərəcov - "Qızılbaş" Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyi 

196. Muğamat Əliyev- Gənc Vətənpərvərlər Birliyi 

197. Rauf Əhmədov - "İnnovativ Gənclər" İB 

198. Fuad Abbasov - "Misra" informasiya mübadiləsi və təşəbbüsləri İctimai Birliyi 

199. Heyran Məmmədova - "İnsan Hüquqları üzrə Təlim və Tədqiqat" İctimai Birliyi 

200. Təhmasib Novruzov - "Azadlıq Hərəkatçıları" İctimai Birliyi 

201. Niyaməddin Orduxanlı - "Bələdiyyələrin İnkişafına Yardım" İctimai Birliyi 

202. İradə Rizazadə - Vətəndaşların Sosial Rifahi Naminə İB 

203. Növrəstə Yusifova - “Qarabağ Əlilləri və Veteranları” İctimai Birliyi 

204. Emin Əliyev - Ekoloji təmiz məhsul istehsalçıları və ixracatçıları İB-nin sədri 

205. Asif Əsgərli – Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatı 

206. Tənzilə Rüstəmxanlı – Azəri Türk Qadınlar Birliyi 

207. İradə Yaqubova - "ELS-Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi" İB 

208. Vasif Musayev - Kəndlərin İnkişafı Uşaq və Gənclər İctimai Birliyi 

209. Məhluqə Rəhimova - Əlil Qadınlar Cəmiyyəti 

210. Dünyaxanım Əliyeva - Dünya Ana və Uşaqlar İctimai Birliyi 

211. Ruslan İsmayılov - İnsan Hüquqları üzrə Monitorinq və Maarifləndirmə Mərkəzi İB, 

212. İlhamə Qurbanova - Ailə və Ətraf Mühit IB 

213. Sabuhi Abdullayev – “ELM” Gənclərin Sosial-İntellektual İnkişafına Dəstək İctimai 

Birliyi 

214. Elçin Nəsirli - Sənaye, Mənəvi və Mədəni Tərəqqi naminə Beynəlxalq Təşkilat 

215. Şərqiyə Məmmədova - Maarifçi Qadınlar İctimai Birliyi 

216. Niyazi Mehdi - Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Qadınlar Alyansı (qısaca: Qadınlar 

Alyansı) 

217. Mehman Xəlilov - Gəncə Avratlantik Məlumat Mərkəzi 
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218. Ülviyyə Axundova - “Vətəndaş Cəmiyyətində Debat” İctimai Birliyi 

219. Tükəzban Süleymanova - Öyrədərək Öyrənirik" Gənclərin İntellektual İnkişafına 

Dəstək İctimai Birliyi 

220. Əhməd Abbasbəyli - "Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı" İctimai 

Birliyi 

221. Gülçöhrə Məmmədova - Azərbaycan Respublikasında Memarlıq, inşaat elminə və 

tədrisin inkişafına yardım xeyriyyə fondu 

222. Əziz Ələkbərli - Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyi 

223. Sahib Fərzəliyev - Potensial Sumqayıt Mütəxəssislər Birliyi 

224. Elşad Məmmədli - Vətəndaş Maarifləndirilməsi İB, 

225. Mahirə Əmirhüseynova - XXI Əsrin Qadınları İB 

226. Şəhriyar Məcidov - Avropaya İnteqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi 

227. Fəridə Vəliyeva - Miqrasiya Proseslərinin Tədqiqi İctimai Birliyi 

228. Elşad Eyvazlı - Tərəfsiz Jurnalistlər İctimai Birliyi 

229. Anar Aslanov – Gənclərin Sosial Problemlərinin Həlli 

230. Akif Kərimov - “Kür - Xəzər” Xeyriyyə İctimai Birliyi 

231. Südabə Məmmədova - "Təmas" Regional İnkişaf İctimai Birliyi 

232. Azər Əliyev - Gəncliyin Təşəbbüsü Maarifləndirmə İctimai Birliyi 

233. Namir Sərdarlı - “Könüllülər fəaliyyətinin təbliği” gənclər İctimai Birliyi 

234. Şövqi Bünyatov – “Əczaçılar Klubu” İctimai Birliyi 

235. Səlim Əsgərov - "Skalpel" xəstələrə yardım İctimai Birliyi 

236. Tamaşa Quliyeva - Üçüncü Sektor İctimai Birliyi 

237. Sevda Tahirli - Mirzə Ələkbər Sabir Fondu 

238. Pərviz Mustafayev - «Yeni Gələcək» Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi 

239. Rəsmiyyə Abdullayeva - Türkdilli Dövlətlərin İqtisadçıları İctimai Birliyi 

240. Fidan Maqsudova - Müasir Qadın və Cəmiyyət İB 

241. Hüseyn İbrahimov - “Sosial-Mədəni Dəyişikliklərin Öyrənilməsi” İctimai Birliyi 

242. Asəf Vəliyev - Müstəqil Jurnalistlərə Texniki və Hüquqi Yardım İctimai Birliyi 

243. Yəhya Sənan - Marketinq Fəaliyyətinin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi 

244. Zaur Orucov - "Zərərli Vərdişlərə Qarşı" İctimai Birliyi 

245. Dinara Bayramlı - "SAF Həyat Naminə" Gənclər İctimai Birliyi 

246. Məzahir Əfəndiyev - «Narkotiklərə Qarşı Təbliğat» İctimai Birliyi 

247. Namiq Cabbarzadə - Iqtisadi Münasibətlərin İştirakçılarının Maarifləndirilməsinə 

Kömək İctimai Birliyi 

248. Firuzə Rəsulova - Azərbaycan Milli Kulinariyasının Araşdırılması, Təbliği və 

Dünyaya İnteqrasiyası İctimai Birliyi 

249. Mətanət Cəfərova - Əsgər Ailələrinə Dəstək İB 

250. Şəbnəm Dadaşova - Qadın və Cəmiyyət Vətəndaş Maarifçiliyi İctimai Birliyi 

251. Qalibə Budaqova - Azərbaycan Milli Qəhrəman Ailələrinin Sosial Müdafiəsi 

252. Ramil Abbasov - "Spektr" sosial-iqtisadi araşdırmalar və inkişaf İctimai Birliyi 

253. Turqut Abbasbəyli - “Rezonans” gənclərin İctimai Birliyi 

254. Məhərrəm Zülfüqarlı - İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyası 

255. Zahir Məlikli – “Zəka” Ziyalılar Məclisi İctimai Birliyi 

256. Şahin Rəhmanlı - İrəli İctimai Birliyi 

257. Xəlil Süleymanov - Şəfa Psixoloji Sosial Yardım Mərkəzi 

258. İradə Nəsirova – “Mərhəmət" Kimsəsizlərə Yardım İB 

259. Həbib Misirov - Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi 

260. Elşən Süleymanov - «Keçi Təsərrüfatçıları» İctimai Birliyi 

261. Rəşad Həsənov - İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi 
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262. Rəhman Səfərov - Goranboyun Sosial İqtisadi İnkişafı Naminə 

263. Həmid Qasımov - Azərbaycan Tələbələri İctimai Birliyi 

264. Elman Əhəmdov - Azəri Tat Mədəniyyət Mərkəzi İB 

265. Asim Vəliyev- Gənclərin Töhfəsi İB 

266. Samir Axundov - "İntellekt" Sərhədsiz Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi 

267. Niyazi Həsənov - "Bərəkət" İctimai Birliyi 

268. Afər Hacıyev - Azərbaycan Toxumçular Assosiasiyası İB 

269. Ədil Ədilzadə - Yeni Həyat-İqtisadi İnkişaf İB 

270. Könül Quliyeva - «Uşaqların Gələcəyi Naminə» İB 

271. Namiq Qafarov - «Sosial İslahatlara Dəstək’’ İctimai birliyi 

272. Sevil Allahverdiyeva - "Qadın Problemlərinin Tədqiqatları Mərkəzi" İctimai Birliyi 

273. Pərvanə Mustafayeva - "Aşıq Pəri Məclisi" Ozan Sənətinin Təbliği İctimai Birliyi 

274. Nurəddin Mehdiyev - Bizim Nəsil Gənclərin Regional İnkişaf Assosiasiyası İB 

275. Aydın Əbilov - "Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyi 

276. Nazlı Zeynalova - Azyaşlıların hüquqi maariflənməsinə kömək» İB 

277. Xoşbəxt Seidova - Gənclərin Tənhalara dayaq İctimai Birliyi 

278. Saleh Bağırov - İrs – Gənclərin Maarifləndirmə və Təbliğat Mərkəzi” İctimai Birliyi 

279. Fərid Məlikov - İqtisadi və Sosial Təşəbbüslərdə Tərəfdaşlıq İctimai Birliyi 

280. Hafiz Həsənov - "Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi 

281. Mütəllim Rəhimov - Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzi İctimai Birliyi 

282. Aynur Zülfüqarova – “Qadın və Uşaqların İnnovativ Maarifləndirilməsinə Dəstək” 

İctimai Birliyi 

283. Günxan Əhmədli - Sosial-İqtisadi Təşəbbüslərə Dəstək 

284. Sahil Hüseynzadə - Biləsuvar Yeniyetmə və Gəncləri İB 

285. Eldar Nağıyev - Gənclərin Tərəqqisinə Dəstək İctimai Birliyi 

286. Rüfət Əsgərov - "Dəmirağac" Ekoloji İctimai Birliyi 

287. Vidadi Fətullayev - Miqrasiya sahəsinin inkişafı İctimai Birliyi 

288. Elçin Muxtarlı - Sağlamlığa Xidmət İctimai birliyi 

289. Lamiyə Kərimova - Psixososial Reabilitasiya və İnkişaf İctimai Birliyi 

290. Yeganə Mirzəyeva - "Cığır" Mənəvi Dəyərlərin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi 

291. Səməd Hətəmov - Doğma Yurda Qayıdış İctimai Birliyi 

292. Biosfer İctimai Birliyi. 

 

AZƏRTAC 
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Xarici ölkələrin Almaniyadakı hərbi attaşelik aparatının üzvlərinə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü barədə məlumat verilib 

 

[16:43] 06.10.2020  

 

Oktyabrın 6-da Azərbaycanın Berlindəki səfirliyində xarici ölkələrin Almaniyadakı hərbi 

attaşelik aparatının üzvlərinə Ermənistanın hərbi təxribatına qarşı ordumuzun həyata keçirdiyi əks-

hücum əməliyyatı barədə ətraflı məlumat verilib. 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Almaniya Federativ Respublikasındakı 

hərbi attaşesi polkovnik Mahir Bayramov çıxış edərək bildirib ki, cari il sentyabrın 27-də erməni 

silahlı birləşmələrinin cəbhə xəttindəki təxribatlarına cavab olaraq, Azərbaycan Ordusu cəbhəyanı 

yaşayış məntəqələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək və işğal altındakı əraziləri azad etmək üçün 

əks-hücum əməliyyatına başlayıb. Bu günədək davam edən əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 

azad olunmuş ərazilər haqqında məlumat verilib. 

Qeyd olunub ki, Ermənistan Livandan, Suriyadan muzdlu döyüşçüləri və terrorçuları hərbi 

əməliyyatlara cəlb edib. Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn, o cümlədən beynəlxalq 

humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini, habelə Ermənistanın müvafiq beynəlxalq 

öhdəliklərini pozaraq, Azərbaycanın mülki əhalisini və infrastrukturunu qəsdən hədəfə alır. 

Ermənistan tərəfinin məqsədyönlü atəşləri nəticəsində bu günədək 24 azərbaycanlı mülki şəxs 

qətlə yetirilib, 121 nəfər yaralanıb, 300-dən çox yaşayış binası və mülki obyekt dağıdılıb. 

Həmçinin vurğulanıb ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə, sənaye şəhəri 

olan Mingəçevir, habelə Azərbaycanın Xızı və Abşeron rayonlarında əhalinin sıx məskunlaşdığı 

yaşayış məntəqələri və mühüm əhəmiyyətli infrastrukturunun Ermənistan ərazisindən 

məqsədyönlü şəkildə raket hücumlarına tutulması hərbi əməliyyatlar zonasını genişləndirmək və 

münaqişəyə üçüncü ölkələri cəlb etmək məqsədi güdən təxribatdır. 

Tədbir iştirakçılarına bildirilib ki, aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində düşmənin 232-

dək tank və digər zirehli texnikası, 250 ədəd artilleriya sistemi, 38 ədəd hava hücumundan müdafiə 

vasitələri, o cümlədən 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi, 10 komanda-idarəetmə və komanda-

müşahidə məntəqəsi, 5 silah-sursat anbarı, 130-dan artıq avtomobil texnikası məhv edilib. 

Sonra polkovnik Mahir Bayramov sualları cavablandırıb. Xüsusi qeyd olunub ki, hərbi 

təxribat Ermənistan tərəfindən başladılıb. Azərbaycan Ordusunun ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə 

tanınan, lakin işğal olunmuş ərazilərində keçirilən və sülhə məcburetmə məqsədi daşıyan əks-

hücum əməliyyatları uğurla davam edir. 

Təqdimatda erməni təxribatını və ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatlarını əks etdirən foto 

və video materiallar nümayiş olunub. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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Xarici ölkələrin Almaniyadakı hərbi attaşelik aparatının üzvlərinə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü barədə məlumat verilib 

 

[16:43] 06.10.2020  

 

Oktyabrın 6-da Azərbaycanın Berlindəki səfirliyində xarici ölkələrin Almaniyadakı hərbi 

attaşelik aparatının üzvlərinə Ermənistanın hərbi təxribatına qarşı ordumuzun həyata keçirdiyi əks-

hücum əməliyyatı barədə ətraflı məlumat verilib. 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Almaniya Federativ Respublikasındakı 

hərbi attaşesi polkovnik Mahir Bayramov çıxış edərək bildirib ki, cari il sentyabrın 27-də erməni 

silahlı birləşmələrinin cəbhə xəttindəki təxribatlarına cavab olaraq, Azərbaycan Ordusu cəbhəyanı 

yaşayış məntəqələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək və işğal altındakı əraziləri azad etmək üçün 

əks-hücum əməliyyatına başlayıb. Bu günədək davam edən əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 

azad olunmuş ərazilər haqqında məlumat verilib. 

Qeyd olunub ki, Ermənistan Livandan, Suriyadan muzdlu döyüşçüləri və terrorçuları hərbi 

əməliyyatlara cəlb edib. Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn, o cümlədən beynəlxalq 

humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini, habelə Ermənistanın müvafiq beynəlxalq 

öhdəliklərini pozaraq, Azərbaycanın mülki əhalisini və infrastrukturunu qəsdən hədəfə alır. 

Ermənistan tərəfinin məqsədyönlü atəşləri nəticəsində bu günədək 24 azərbaycanlı mülki şəxs 

qətlə yetirilib, 121 nəfər yaralanıb, 300-dən çox yaşayış binası və mülki obyekt dağıdılıb. 

Həmçinin vurğulanıb ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə, sənaye şəhəri 

olan Mingəçevir, habelə Azərbaycanın Xızı və Abşeron rayonlarında əhalinin sıx məskunlaşdığı 

yaşayış məntəqələri və mühüm əhəmiyyətli infrastrukturunun Ermənistan ərazisindən 

məqsədyönlü şəkildə raket hücumlarına tutulması hərbi əməliyyatlar zonasını genişləndirmək və 

münaqişəyə üçüncü ölkələri cəlb etmək məqsədi güdən təxribatdır. 

Tədbir iştirakçılarına bildirilib ki, aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində düşmənin 232-

dək tank və digər zirehli texnikası, 250 ədəd artilleriya sistemi, 38 ədəd hava hücumundan müdafiə 

vasitələri, o cümlədən 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi, 10 komanda-idarəetmə və komanda-

müşahidə məntəqəsi, 5 silah-sursat anbarı, 130-dan artıq avtomobil texnikası məhv edilib. 

Sonra polkovnik Mahir Bayramov sualları cavablandırıb. Xüsusi qeyd olunub ki, hərbi 

təxribat Ermənistan tərəfindən başladılıb. Azərbaycan Ordusunun ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə 

tanınan, lakin işğal olunmuş ərazilərində keçirilən və sülhə məcburetmə məqsədi daşıyan əks-

hücum əməliyyatları uğurla davam edir. 

Təqdimatda erməni təxribatını və ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatlarını əks etdirən foto 

və video materiallar nümayiş olunub. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 

 

AZƏRTAC 
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Milli Məclisin iclasında Madagiz kəndinin Suqovuşan adlandırılması təsdiqlənib 

 

[16:09] 06.10.2020  

 

Oktyabrın 6-da Milli Məclisin payız sessiyasında növbəti plenar iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclası açan Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bu gün hər 

birimizin ürəyinin qürurla dolub-daşdığını bildirib. Qurtuluş savaşı aparan Ordumuz yeni-yeni 

ərazilərimizi düşməndən təmizləyərək zəfər yürüşünü davam etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyev dediyi kimi, “Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin 

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”. 

Bu gün döyüş meydanında xalqımızın taleyi və müqəddəratı ilə bağlı məsələnin həll 

olunduğunu bildirən Sədr deyib: “Mən əminəm ki, qarşıda bizi yeni böyük uğurlar gözləyir. 

İndiyədək Cəbrayıl şəhəri və həm bu rayonda, həm də digər ərazilərdə çoxlu sayda kənd 

düşməndən təmizlənib. Kəlbəcərin, Laçının, Zəngilanın, Qubadlının, Şuşanın, işğal altında olan 

digər torpaqlarımızın azad ediləcəyi gün uzaqda deyil. 

Əldə edilən hərbi qələbələr, təəssüf ki, itkisiz başa gəlmir. Azərbaycanın qəhrəman əsgər 

və zabitləri Vətən torpağını düşməndən xilas etmək üçün ölümün gözünə dik baxırlar. Bununla 

birlikdə, döyüş meydanında duruş gətirə bilməyən xain düşmən öz terrorçu mahiyyətini 

göstərərək, mülki obyektləri, yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutur. Dinc əhali arasında həlak 

olan və yaralananlar var”. 

Milli Məclisin Sədri bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralılarımıza şəfa diləyib. 

Sonra Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb ki, bu gün Azərbaycan xalqı dövlətimizin 

başçısının və Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşib, hərb tariximizi yeni hünər və qələbələrlə 

zənginləşdirən müzəffər Ordusunun yanındadır. Əminəm ki, bu birlik, bu dəstək, bu qüvvət 

sayəsində tezliklə Qarabağın hər yerində şanlı Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Qəhrəman 

Ordumuza, mətin xalqımıza, müdrik rəhbərimizə eşq olsun! 

Milli Məclisin Sədri bir məlumatı da nəzərə çatdırıb ki, parlamentin deputatları, Aparatın 

və İşlər İdarəsinin əməkdaşları dövlətimizin başçısının və Birinci vitse-prezidentimizin 

başladıqları aksiyaya qoşularaq, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna vəsait köçürüblər. Sədrin 

çıxışı alqışlarla qarşılanıb. 

İclasın gündəliyi təsdiq edildikdən sonra deputatlar cari məsələlər barədə fikirlərini 

bildiriblər. 

Çıxış edən deputatlar Cavanşir Feyziyev, Naqif Həmzəyev, Rəşad Mahmudov, Emin 

Hacıyev, Əli Məsimli, Müşfiq Cəfərov, Səttar Möhbalıyev, Cavid Osmanov, Azər Badamov, 

Bəhruz Məhərrəmov, Hikmət Məmmədov, Soltan Məmmədov, Məlahət İbrahimqızı, Zahid Oruc, 

Erkin Qədirli Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təxribatlar, ölkəmizin haqq savaşı, şanlı 

Ordumuzun zəfər yürüşü, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti, Fransanın Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsindəki mövqeyi ilə bağlı fikirlərini ifadə ediblər. 

İclasda çıxış edən Milli Məclis Sədrinin müavini Adil Əliyev bildirib ki, erməni lobbisi 

Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan əleyhinə 1165 

saylı qətnamə layihəsinin müzakirəyə çıxarılmasına hazırlaşır. Bu işə Konqresin erməni qrupunun 

iki həmsədri rəhbərlik edir. Həmin şəxslərin hər ikisi demokratdır, onlar erməni soyqırımı üzrə 

aktın sponsoru olublar. Onlardan biri Cek Spear 1165 saylı qətnamə ilə bağlı Nümayəndələr 

Palatasının 46 üzvündən dəstək alıb. Ümumiyyətlə isə Konqresin erməni qrupunun 116 üzvü var. 

Adil Əliyev deyib ki, hazırda ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlı icmasının üzvləri ABŞ 

Nümayəndələr Palatası tərəfindən 1165 saylı qətnamənin qəbulunun dayandırılması üçün 
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imzatoplama kampaniyasına başlayıblar. Lakin bu iş lazımi səviyyədə deyil. Adil Əliyev ABŞ-da 

40 mindən çox azərbaycanlının yaşadığını nəzərə alaraq onları bu məsələdə daha fəal olmağa 

çağırıb. Sədr müavini Milli Məclisin deputatlarını da bu məsələyə kömək göstərməyə səsləyib. 

Sonra Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, Tərtər rayonunun Madagiz kəndi 

erməni işğalından azad edilən kimi Prezident İlham Əliyev onun tarixi adını geri qaytararaq həmin 

kəndi Suqovuşan adlandırıb. Bu gün Milli Məclis həmin məsələni qanuniləşdirəcək. Qanun 

layihəsi bir oxunuşda təsdiqlənəcək. 

“Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunun Madagiz kəndinin Suqovuşan kəndi 

adlandırılması haqqında” qanun layihəsi barədə məlumat verən Milli Məclisin Regional məsələlər 

komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov bildirib ki, məsələ komitənin iclasında müzakirə olunub. 

Komitə üzvləri məsələni yekdilliklə Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə tövsiyə ediblər. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq təsdiqlənib. 

Sonra Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova qeyd edib ki, gündəliyin növbəti 14 məsələsi 

parlamentin oktyabrın 2-də keçirilən iclasında ikinci oxunuşda müzakirədən keçmiş qanun 

layihələridir. Bu gün həmin qanun layihələri üçüncü oxunuşda müzakirəyə təqdim edilib. 

Bildiyiniz kimi, üçüncü oxunuşda qanun layihəsinin mətninə dəyişiklik edilmir. 

Əvvəlcə Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu 

komitəsinin sədri Əli Hüseynli “Azərbaycan Dəmir Yollarının 140 illiyi (1880-2020)” yubiley 

medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsini üçüncü oxunuşda 

müzakirəyə təqdim edib. Qanun layihəsinə əsasən, Azərbaycan Dəmir Yollarının 140 illiyi ilə 

əlaqədar olaraq təsis edilən yubiley medalı ilə vəzifələrini nümunəvi icra edən, fəaliyyətində 

yüksək nəticələr göstərən, dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində çalışan işçilər, dəmir yolu nəqliyyatı 

sahəsinin inkişafında və təkmilləşdirilməsində xüsusi xidmətləri olan şəxslər, habelə beynəlxalq 

tərəfdaşlar təltif olunacaqlar. 

Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda səsə qoyularaq qəbul edilib. 

Sonra “Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinin 10 illiyi (2012-2022)” yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi 

barədə qanun layihəsinə də üçüncü oxunuşda baxılıb. Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib ki, bu medalla həqiqi 

hərbi xidmət keçən və xidməti vəzifələrini nümunəvi yerinə yetirən zabit və gizirlər, müddətdən 

artıq hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçular, ehtiyatda olan və istefaya buraxılmış hərbçilər, həmin 

orqanda səmərəli fəaliyyət göstərən mülki işçilər, habelə bu sahədə xüsusi xidmətləri olan digər 

şəxslər təltif ediləcəklər. 

Sənəd səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda təsdiqlənib. 

İclasda Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nurlan Həsənov Şəhərsalma 

və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsini şərh edib. Deputat bildirib 

ki, Azərbaycan Prezidenti 2018-ci il dekabrın 28-də tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə və obyektin 

istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Fərman imzalayıb. 

Tikintiyə dövlət nəzarəti prosedurlarında nəzərdə tutulan sadələşdirmələrlə əlaqədar müvafiq 

qanunların təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar təkliflərin hazırlanması barədə Nazirlər Kabinetinə 

tapşırıq verilib. Təqdim edilən qanun layihəsi həmin təkmilləşdirilməyə dair təklifləri nəzərdə 

tutur. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda təsdiqlənib. 

“Dövlət rüsumu haqqında” Qanuna təklif edilən dəyişikliklər barədə danışan İqtisadi 

siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili bildirib ki, qanun layihəsi barədə 

komitənin rəyi müsbətdir. Qeyd olunub ki, qanun layihəsinə təklif olunan dəyişikliklər minik 

avtomobillərinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin dövlət qeydiyyatına alınmasına 
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görə dövlət rüsumunun məbləğinin hər il üçün təsdiqlənməsi mexanizmindən imtina olunmasını 

və rüsumların daimi əsasda müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda təsdiqlənib. 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov Vergi 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsinin üçüncü oxunuşu barədə məlumat 

verib. Bildirib ki, qanun layihəsi daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya 

birinci dərəcə əlilliyi olan şəxsə baxan, onunla birlikdə yaşayan valideynin, arvadın (ərin), 

himayəçinin və ya qəyyumun gəlirlərinin gəlir vergisindən azad olunan hissəsinin artırılaraq 200 

manat məbləğində müəyyən edilməsini, güzəşt tətbiq olunan kateqoriyaya sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqları övladlığa götürən şəxslərin də aid edilməsini nəzərdə tutur. Sənəd səsə qoyularaq 

üçüncü oxunuşda təsdiqlənib. 

Sonra Elm və təhsil komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev “Təhsil haqqında” Qanunda 

dəyişiklik edilməsi barədə məsələnin üçüncü oxunuşu ilə bağlı bildirib ki, layihə 

“Övladlığagötürmə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli Fərmanına uyğun olaraq 

hazırlanıb. Düzəliş övladlığa götürülən uşaqların təhsil xərclərinin dövlət vəsaiti hesabına 

ödənilməsini ehtiva edir. Bu, ölkəmizdə övladlığa götürməni, xüsusilə az və orta təminatlı ailələr 

tərəfindən valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların övladlığa götürülməsini təşviq edəcək. 

Sənəd səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul olunub. 

Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Hicran Hüseynova “Valideynlərini itirmiş 

və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” qanunda dəyişiklik 

edilməsi barədə (üçüncü oxunuş) məlumat verib ki, bu qanun layihəsi də valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsinin stimullaşdırılması məqsədi daşıyır. Təklif 

olunan qanun layihəsinə əsasən övladlığa götürülmüş uşaqların dövlət, bələdiyyə və özəl ali və 

orta ixtisas təhsili müəssisələrində və ali məktəblərin magistratura səviyyəsində ödənişli əsaslarla 

təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqının dövlət hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda təsdiqlənib. 

“Sosial müavinətlər haqqında” Qanuna təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsini 

(üçüncü oxunuş) şərh edən Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədr müavini Məlahət İbrahimqızı 

bildirib ki, bu sənəd də “Övladlığa götürmə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər haqqında” Prezidentin 2018-ci il 10 dekabr tarixli Fərmanına uyğun olaraq, valideyn 

himayəsindən məhrum uşaqların övladlığa götürülməsini stimullaşdırmaq və uşaqları övladlığa 

götürən ailələri dəstəkləmək məqsədilə hazırlanıb. 

Sənəd səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda təsdiqlənib. 

Sonra Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədr müavini Məlahət İbrahimqızı Əmək, 

Cinayət və İnzibati Xətalar məcəllələrinə, “Uşaq hüquqları haqqında” Qanuna təklif edilən 

dəyişiklikləri üçüncü oxunuşda təqdim edərkən bildirib ki, layihə “Gənclər siyasəti haqqında” 

Qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır. Layihə 

üçüncü oxunuşda təsdiq edilib. 

Sonra Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami Səfərov Mülki 

Prosessual, Cinayət, Miqrasiya və İnzibati Xətalar məcəllələrinə, “Yerli (bələdiyyə) vergilər və 

ödənişlər haqqında” və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanunlara (üçüncü oxunuş) təklif 

edilən dəyişikliklərin “Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə” 2018-ci il 30 noyabr tarixli 

qanun layihəsinə uyğunlaşdırma məqsədilə hazırlandığını bildirib. Deputat qeyd edib ki, qanun 

layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsindən sonra komitəyə heç bir yeni qeyd və təklif daxil 

olmayıb. Qanun layihəsi səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib. 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədr müavini Əli Məsimli Vergi 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsini üçüncü oxunuşa təqdim edib. 

Bildirilib ki, təklif olunan dəyişikliklər məcburi nişanlama malların uçotdan yayındırılmasının, 
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saxta məhsulların bazara daxil olmasının qarşısının alınması məqsədilə onlara məcburi nişanlama 

kodunun və digər qoruyucu elementlərin vurulması məqsədilə hazırlanıb. Qanun layihəsi səsə 

qoyularaq qəbul edilib. 

Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvü İlham Məmmədov Əmək Məcəlləsində, 

“Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”, “Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Məktəbəqədər təhsil haqqında”, 

“Peşə təhsili haqqında”, “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” və “Ümumi təhsil haqqında” 

qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə sənədi təqdim edib. İkinci oxunuşdan sonra qanun layihəsi 

üzərində heç bir düzəlişin aparılmadığı diqqətə çatdırılıb. Qanun layihəsi səsə qoyularaq üçüncü 

oxunuşda təsdiqlənib. 

Sonra Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami Səfərov İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda təqdim 

edərkən vurğulayıb ki, Məcəlləyə yeni 192.12-ci maddə əlavə olunur. Əlavəyə əsasən, qanunla 

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilən şəxslərlə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq 

üçün əmək müqaviləsinin bağlanılmasına görə vəzifəli şəxslər üç min manat məbləğində cərimə 

olunacaqlar. Sənəd səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib. 

Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin 

sədri Əli Hüseynli “Publik hüquqi şəxslər haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi barədə sənədlə 

əlaqədar məlumatında qeyd edib ki, təklif olunan dəyişikliyə əsasən publik hüquqi şəxsin təsisçisi 

onun strukturu və işçilərin say həddi ilə yanaşı, əməkhaqqı fondunun həcmini də təsdiq edəcək. 

Sənəd səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda təsdiqlənib. 

Daha sonra Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, üçüncü oxunuşda olan qanun 

layihələrinin müzakirəsi başa çatıb. Növbəti məsələ texniki xarakterli olduğu üçün bir oxunuşda 

qəbul ediləcək. 

Sonra Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov məlumat verib ki, 

"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə 

edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı"nda dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihəsi "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə 

qismən dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 12 iyun tarixli 

Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar irəli sürülüb. Belə ki, həmin Qanunla Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Babək rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməklə Babək 

qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Babək qəsəbəsinə şəhər statusu, Cəhri kənd inzibati ərazi 

dairəsi tərkibindəki Cəhri kəndinə qəsəbə statusu, Nehrəm kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki 

Nehrəm kəndinə qəsəbə statusu verilib. Bununla əlaqədar olaraq “Bələdiyyələrin əraziləri və 

torpaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilmiş "Azərbaycan 

Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı"nda uyğunlaşdırma məqsədilə dəyişiklik edilməsi zərurəti 

yaranıb. Dəyişikliklər texniki xarakter daşıyır. 

Layihə səsə qoyularaq qəbul edilib. 

Sonra Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə Komitəsinin sədri 

Ziyafət Əsgərov “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi haqqında (birinci oxunuş) məlumat verib. 

Bildirib ki, bu dəyişiklik hərbi sahədə kadr hazırlığının keyfiyyətinin daha da artırılmasına xidmət 

edir. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. 

İclasda ayrı-ayrı məsələlərin müzakirəsi zamanı deputatlar Qüdrət Həsənquliyev, Fazil 

Mustafa, Arzu Nağıyev və Aydın Mirzəzadə çıxış edərək fikirlərini bildiriblər. 

Sonra millət vəkilləri "İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası 

haqqında" qanun layihəsini ikinci oxunuşda müzakirə etdilər. 
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Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov qeyd edib ki, bu Qanun 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikasında insan orqanlarının və toxumalarının (bundan sonra - orqanlar) 

donorluğunun və onların transplantasiyasının hüquqi əsaslarını, donorların, resipiyentlərin, orqan 

transplantasiyası sahəsində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinin və tibb işçilərinin hüquqlarını 

və vəzifələrini müəyyən edəcək, bu sahədə yaranan münasibətləri tənzimləyəcək. Komitə sədri 

layihənin birinci oxunuşu zamanı deputatların qaldırdıqları məsələlərə münasibət bildirib. 

Müzakirələr zamanı çıxış edən deputatlar Razi Nurullayevin və Etibar Əliyevin fikirləri 

dinlənildikdən sonra layihə səsə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul olunub. 

Bununla da Milli Məclisin bugünkü iclası başa çatıb. 

 

AZƏRTAC  

 

  

https://azertag.az/
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Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin adına saxta 

“Twitter” hesabı açılıb 

 

[15:44] 06.10.2020  

 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin adına saxta 

“Twitter” hesabı açılıb. 

Bununla əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər: 

“Vətəndaşları, sosial şəbəkə istifadəçilərini və KİV nümayəndələrini həmin profilə istinad 

etməməyə və https://twitter.com/ModAzerbaijan  saxta hesabının bağlanılması üçün şikayət 

etməyə çağırırıq. 

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi “Twitter” hesabı 

aşağıdakı linkdədir: https://twitter.com/wwwmodgovaz ”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://twitter.com/ModAzerbaijan
https://twitter.com/wwwmodgovaz
https://azertag.az/
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Mövlud Çavuşoğlu: Dünya haqlı tərəf olan Azərbaycanı dəstəkləməli və beynəlxalq 

hüququn yanında olmalıdır 

 

[15:13] 06.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı otuz ildir eyni çağırışlar edilir. Həmsədrlərlə dəfələrlə 

görüşmüşəm. İşğalçı ilə Azərbaycana eyni münasibət göstərirlər. Ermənistana Azərbaycanın işğal 

edilmiş ərazilərindən dərhal çıx deyirlərmi? Bunun belə davam etməyəcəyini bütün dünya 

anlamalıdır. Müvafiq qərarlara baxmayaraq, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad 

edilməyib. Amma hər zaman hücum edən Ermənistan olub. Öz torpaqlarını azad etmək üçün 

mübarizə aparan Azərbaycan isə mülki əhalinin yaşadığı obyektləri hədəfə almır. Çətin vəziyyətə 

düşən Ermənistan Gəncəni, Tərtəri, Xızını atəşə tutur. Bu, müharibə cinayətidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 

azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşdən sonra keçirilən brifinqdə deyib. 

Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, bütün çağırışların hamısı atəşkəsə istiqamətlənib. Hamı 

atəşkəsə çağırışı edir. Atəşkəs indiyədək olub və nəticəsi nə olub? Qısa müddətdən sonra ermənilər 

yenə hücum ediblər. Atəşkəs elan edilsin, amma nəticəsi nə olacaq? 

“Biz Azərbaycanla iki dövlət, bir millətik. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəkləyirik. Bu məsələdə ikili standartlar olmamalıdır. Dünya haqlı tərəf olan Azərbaycanı 

dəstəkləməli, beynəlxalq hüququn yanında olmalıdır”, - deyə Türkiyənin Xarici İşlər naziri 

vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC  

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Müdafiə Nazirliyinin xüsusi xidməti müşavirəsi keçirilib 

 

[15:11] 06.10.2020  

 

Oktyabrın 6-da Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xüsusi 

xidməti müşavirə keçirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müşavirədə 

aparılan əks-hücum əməliyyatında mövcud vəziyyətin təhlili aparılıb. Düşmən qüvvələrinin planlı, 

məqsədyönlü və ardıcıl şəkildə darmadağın olunmasının davam etdirilməsi tapşırılıb. 

General-polkovnik Zakir Həsənov qoşunlara azad olunmuş ərazilərdə həyati əhəmiyyətli 

və ilkin zəruri tədbirlərin görülməsinə dair göstəriş verib. 

Müdafiə naziri düşmən tərəfindən “İsgəndər” əməliyyat-taktiki raket komplekslərinin 

tətbiq olunacağı halda adekvat tədbir görüləcəyini bildirib. Nazir Azərbaycan Ordusuna 

arsenalındakı yüksək dəqiqlikli və böyük dağıdıcı qüvvəyə malik silah növlərini tətbiq etməklə 

düşmən tərəfinin hərbi-strateji infrastrukturuna böyük zərbələr endirməyi planlaşdırmağı əmr 

edib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Türkiyənin Xarici İşlər naziri: Ermənistan Yaxın Şərq regionundakı erməniləri 

Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə köçürür 

 

[14:45] 06.10.2020  

 

Ermənistan beynəlxalq hüququ pozaraq Yaxın Şərq regionunda yaşayan erməniləri 

Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərinə köçürür. Yəni, bu torpaqlarda daimi qalmaq istədiklərinin 

mesajını verirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşdən sonra keçirilən brifinqdə deyib. 

Mövlud Çavuşoğlu qeyd edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət bunun belə davam etməyəcəyini 

bilməlidir. Bütün dünya ölkələrinin haqlının yanında olması, həqiqətləri deməsi üçün 

Azərbaycanla mübarizəmizi davam etdirəcəyik. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Bakıya Azərbaycana dəstək olmaq üçün gəlmişəm, hər zaman onun 

yanında olacağıq 

 

[14:33] 06.10.2020  

 

Azərbaycan xalqına dəstəyimi göstərmək üçün oktyabrın 6-da Bakıya gəlmişəm. Hər 

zaman Azərbaycanın yanında olacağıq. Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etdiyi bir dövrdə 

Bakıya səfər edirəm. Biz Azərbaycanla kədərimizdə də, sevincimizdə də birgə olacağıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 

Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşdən sonra keçirilən brifinqdə deyib. 

Nazir bildirib: “Bütün dünyaya bir daha demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ 

Azərbaycanındır. İşğal olunmuş ərazilər azad edilməyib və bu günədək qəbul edilmiş qətnamələr 

yerinə yetirilməyib. Bir milyondan çox azərbaycanlı qardaşımız öz evlərinə dönməyi gözləyirlər. 

Ermənistan bir sıra yaşayış məntəqələrinə hücum edib. Küncə sıxılan Ermənistan yaşayış yerlərinə 

atəş açır, hətta Abşerona belə atəş açıb. Bu, müharibə cinayətidir, Ermənistanın çarəsizliyinin 

göstəricidir. Azərbaycan isə heç vaxt mülki vətəndaşları hədəfə almayıb. Bu da Ermənistanla 

Azərbaycanın əsas fərqidir”. 

 

AZƏRTAC 
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Leonid Kalaşnikov: Rusiyanı Qarabağda gedən müharibəyə cəlb etməyə cəhd  

göstərirlər 

 

[14:32] 06.10.2020  

 

Rusiyanı hazırda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən müharibəyə cəlb etməyə cəhd 

göstərirlər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, RF Dövlət Dumasının MDB məsələləri, Avrasiya inteqrasiyası 

və həmvətənlərlə iş üzrə Komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov bu fikri “Rossiya 1” telekanalının 

“60 minut” siyasi tok-şousunun yeni buraxılışında söyləyib. 

Verilişdə Almaniyanın “Spiegel” jurnalında dərc olunan materiala istinadən Qarabağda 

döyüşlərdə yaraqlıların iştirakı mövzusu müzakirə edilib. Deputat qeyd edib ki, o, dürüst 

məlumatlar almaqdan ötrü Azərbaycan Prezidentini dinləyir. Deputat Rusiyanı daim bu 

münaqişəyə cəlb etməyə cəhd göstərilməsindən hiddətləndiyini bildirib. Kalaşnikovun fikrincə, 

indiki vəziyyətdən çıxmağın yolu Kazan müqaviləsinin maddələrini yerinə yetirməkdir, yəni 

sərhədlərin açılması müqabilində Ermənistan tədricən rayonları qaytarmalıdır. 

 

Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramov: Ermənistanın təxribatları zamanı Türkiyənin bütün səviyyələrdə 

dəstəyini gördük və hiss etdik 

 

[14:31] 06.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən başlayaraq Dağlıq Qarabağ bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

növbəti hərbi təcavüzü və təxribatı nəticəsində Azərbaycan hərbçilərinə və mülki şəxslərinə qarşı 

hücum edilib. İlk gündən etibarən bizim həm mülki, həm də hərbçilərimiz arasında itkilərimiz 

olub. Bu məqamda Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan dövləti öz beynəlxalq hüququna, 

vətəndaşlarını müdafiə etmək hüququna və BMT-nin Nizamnaməsinə uyğun olaraq müvafiq 

addımlar atıb və əks-həmlə tədbirlərinə başlanılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov 

oktyabrın 6-da türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə keçirdiyi brifinqdə söyləyib. 

Ceyhun Bayramov deyib: “Biz bu tarixdən və bundan əvvəl baş verən bir sıra erməni 

təxribatları zamanı qardaş Türkiyənin bütün səviyyələrdə, o cümlədən ölkə başçısı, millət vəkilləri, 

siyasi partiyalar, ictimai birliklər, nazirlər və türk xalqı səviyyəsində tam, hərtərəfli, birmənalı 

dəstəyini gördük və hiss etdik. Fürsətdən istifadə edərək Sizin simanızda Türkiyə dövlətinə və 

Türkiyə xalqına Azərbaycan dövləti və xalqı adından bir daha minnətdarlığımı bildirirəm”. 

Bu problemin köçkündə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 30 ilə 

yaxındır ki, həll edilməməsinin dayandığını vurğulayan nazir bildirib ki, 1993-cü ildən bəri BMT-

nin məsələnin həllinə dair 4 qətnaməsi başda olmaqla, çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların 

qətnamələri və qərarları olub, lakin bu uzun illər ərzində onların heç birinin icrasında irəliləyiş baş 

verməyib. 2018-ci ildən sonra isə Ermənistanda formalaşmış hərbi-siyasi rəhbərlik danışıqları 

tamamilə məhv etmək, prosesə çoxsaylı və ağır zərbələr vurub. Bu isə danışıqlar prosesini 

müəyyən mənada mənasız formaya gətirib çıxarıb. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın haqlı mübarizəsini meydanda və masada birlikdə 

aparmağa davam edəcəyik 

 

[14:27] 06.10.2020  

 

Bu səfərimin məqsədi Türkiyənin Can Azərbaycana olan dəstəyini bir daha bütün dünyaya 

göstərməkdir. Bu gün Sizin liderliyinizlə Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək üçün mübarizə 

aparır və buna qadirdir, gücü var, potensialı var. Əlbəttə, Türkiyə olaraq və Türk xalqı olaraq, biz 

də hansı sahədə ehtiyac duyarsa, Azərbaycana hər cür dəstəyi verməyə hazırıq. Bunu 

Prezidentimiz Ərdoğan və biz hər platformada izah edirik, vurğulayırıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşü zamanı söyləyib. 

Mövlud Çavuşoğlu deyib: “Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bütün dünyaya çatdırmaq 

bizim də borcumuzdur. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, xaricdəki bütün səfirliklərimizlə 

- Azərbaycanın və Türkiyənin səfirlikləri ilə birlikdə həyata keçiririk. Bu gün Sizdən alacağımız 

təlimatlarla daha böyük güclə bir yerdə çalışmağa davam edəcəyik. Azərbaycanın işğal edilmiş 

torpaqları artıq azad olunmalıdır. Azərbaycan hüquqi və mənəvi cəhətdən də haqlıdır və bu haqlı 

mübarizəsini hər yerdə izah edərkən bu mübarizəni də meydanda və masada birlikdə aparmağa, 

inşallah, davam edəcəyik”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2821 
 

Prezident İlham Əliyev: Bütün dünya gördü ki, Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi böyük 

bir güc olan dövlət var 

 

[14:10] 06.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev nümayəndə heyətini qəbul edərkən bu 

səfərin xüsusi önəm daşıdığını vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı deyib: “Siz Azərbaycanda 

dəfələrlə olmusunuz. Amma Azərbaycan üçün o qədər də asan olmayan bir dönəmdə sizin 

gəlməyiniz əlbəttə ki, xüsusi önəm daşıyır. Bu, qardaş ölkənin açıq dəstəyinin təzahürüdür. Bu 

dəstəyə görə Azərbaycan xalqı qardaş Türk xalqına və onun Prezidentinə dərin minnətdarlıq hissi 

ilə yaşayır”. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

qətiyyətli bəyanatları bütün dünyaya Azərbaycanın tək olmadığını göstərdi. 

“Mənim əziz qardaşım hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə bu günlərdə 

təmaslarım onun çox açıq, qətiyyətli bəyanatları bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan tək deyil. 

Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi dünya miqyasında böyük bir güc olan dövlət var, qardaş ölkə 

var. Bu dəstək bizi ruhlandırır, bizə əlavə güc verir və eyni zamanda, bölgədə sabitliyin, əmin-

amanlığın təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib 

 

[14:05] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Türkiyə 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyə nümayəndə heyətini salamlayan Prezident İlham 

Əliyev dedi: 

-Xoş gəlmisiniz, əziz Mövlud bəy, sizi salamlayıram. Şadam ki, siz gəlmisiniz. Siz 

Azərbaycanda dəfələrlə olmusunuz. Amma bu səfərin xüsusi önəmi var. Azərbaycan üçün o qədər 

də asan olmayan bir dönəmdə sizin gəlməyiniz əlbəttə ki, xüsusi önəm daşıyır. Bu, qardaş ölkənin 

açıq dəstəyinin təzahürüdür. Bu dəstəyə görə Azərbaycan xalqı qardaş türk xalqına və onun 

Prezidentinə dərin minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. 

Mənim əziz qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə bu günlərdə 

təmaslarım, onun çox açıq, qətiyyətli bəyanatları bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan tək deyil. 

Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi dünya miqyasında böyük bir güc olan dövlət var, qardaş ölkə 

var. Bu dəstək bizi ruhlandırır, bizə əlavə güc verir və eyni zamanda, bölgədə sabitliyin, əmin-

amanlığın təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır. Mən bunu bu günlər ərzində demişəm ki, 

Türkiyə bölgədə sabitləşdirici rol oynayır. Türkiyənin bölgədə 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 birliyin gələcəyi, hesab edirəm ki, 

bölgədə dayanıqlı sülhün təmin edilməsi üçün əsas şərt olacaqdır. 

Sizi bir daha salamlayıram. Xahiş edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı hörmətli cənab 

Prezidentə çatdırasınız. 

 

x x x 

 

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu dedi: 

-Sağ olun, cənab Prezidentim. Əvvəlcə, bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə çox təşəkkür edirik. 

Hörmətli Prezidentimiz, qardaşınız Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, bütün kabinetimizin, - dünən 

Nazirlər Kabinetində toplantımız var idi, - və türk xalqının Sizə salamlarını və uğur diləklərini 

gətirmişəm. 

Xüsusilə Zati-alinizin də vurğuladığı kimi, Türkiyənin, türk xalqının Can Azərbaycana 

olan dəstəyini bir daha bütün dünyaya göstərmək üçün buraya səfərə gəldim. Bu gün Sizin 

liderliyinizlə Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək üçün mübarizə aparır və buna qadirdir, gücü 

vardır, potensialı vardır. Əlbəttə, Türkiyə olaraq və türk xalqı olaraq, biz də nə vaxt ehtiyacı olarsa, 

hansı sahədə ehtiyac duyarsa Azərbaycana hər cür dəstəyi verməyə hazırıq. Bunu Prezidentimiz 

Ərdoğan və bizlər hər platformada 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 təlimatlarla daha böyük güclə bir yerdə 
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çalışmağa davam edəcəyik. Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları artıq azad olunmalıdır. 

Azərbaycan hüquqi və mənəvi cəhətdən də haqlıdır və bu haqlı mübarizəsini hər yerdə izah 

edərkən bu mübarizəni də meydanda və masada birlikdə aparmağa, inşallah, davam edəcəyik. 

Bu gün Sizin qəbulunuzdan sonra qardaşım Ceyhunla bu məsələlərdə necə birlikdə hərəkət 

edəcəyimizi dəyərləndirəcəyik. 

Bizi qəbul etdiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirik. Dostluq qrupumuzun sədri Şamil bəylə 

birlikdə gəldik. İnşallah, bugünkü toplantılarımız Azərbaycanın torpaqlarının azad edilməsi 

yolunda xeyirlərə səbəb olacaq. Bir daha təşəkkür edirəm, hörmətli Prezidentim. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. 

 

AZƏRTAC 
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Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırır 

 

[13:46] 06.10.2020  

 

İordaniya Haşimilər Krallığı, Oman Sultanlığı və Əlcəzair Xalq Demokratik 

Respublikasındakı Azərbaycan diasporu bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların adından 

Ermənistanın son hərbi təxribatlarını pisləyən bəyanat yayıb. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bəyanatda Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarının Ermənistanın bir daha işğalçı dövlət olması təsdiqlədiyi 

bildirilir. Sənəddə, həmçinin deyilir: “Otuz ilə yaxındır ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal 

altında saxlayır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə əməl etməyən işğalçı dövlətin 

münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasında maraqlı olmadığı, əksinə, yeni ərazilər iddiasında 

olduğu da vurğulanır. Dünya ictimaiyyətini Cənubi Qafqaz regionunda sülhə və sabitliyə ciddi 

təhlükə olan Ermənistanın bu işğalçı siyasətinə son qoymağa çağırırıq. 

Bununla yanaşı, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Pakistan İslam Respublikasında yaşayan 

azərbaycanlılar da Azərbaycan dövlətinin və Ordusunun yanında olduqlarını bəyan edərək 

yaşadıqları ölkələrin yerli ictimaiyyətini haqlı mübarizəsində ölkəmizin mövqeyini dəstəkləməyə 

və işğalçı Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasətini pisləməyə çağırıblar. 

Misirdəki Azərbaycan diasporunun sədri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirovun bu ölkənin 

aparıcı qəzetlərdən biri olan "Almasryalyoum" qəzetinin saytında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

uğrunda Ermənistana qarşı apardığı haqlı müharibənin səbəbləri haqqında yazısı dərc olunub. 

Türkiyənin Bilkent Universitetinin Nanotexnologiya Araşdırmaları Mərkəzinin fəxri 

professoru Əmirullah Məmmədov “Facebook” sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında 

Azərbaycana dəstəyini nümayiş etdirib: “Bu, Azərbaycanın Vətən müharibəsidir. Mübarizəmizdə 

haqlıyıq və qalib gələcəyik”. 

Latviya Seyminin üzvü, ölkənin ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndələrindən 

biri, deputat Romans Naudins “Facebook” sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında ermənilərin 

Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindəki məscidlərimizi təhqir etmələrini göstərən şəkil 

paylaşaraq yazıb: “Erməni “siyasətçiləri” Azərbaycanın hazırda mübarizə apardığı işğal altında 

olan torpaqlarındakı məscidlərinə belə münasibət göstərirlər. “Erməni siyasətçiləri” ifadəsini 

xüsusi vurğulayıram, çünki yalnız siyasətçilərin mövqeyi sayəsində mədəni və tarixi abidələrə bu 

cür münasibət göstərilə bilər...”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentə yazırlar: Sizin qətiyyətli, müdrik və cəsarətli siyasətiniz Azərbaycan xalqını 

uğurlu gələcəyə, parlaq qələbəyə doğru aparır 

 

[12:28] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun cəbhədə Ermənistan silahlı qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr vurması, 

əldə etdiyi qələbələr vətəndaşlarımız, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, həmçinin bir sıra digər 

ölkələrin vətəndaşları tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır. Onlar sevinc hisslərini Azərbaycan 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə yazdıqları məktublarda ifadə 

edirlər. 

AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin məktubların bir neçəsini təqdim edir. 

ABŞ-ın Hyuston şəhərindən Təranə Teylor Prezidentə yazır: “Hörmətli Prezident, cənab 

Ali Baş Komandan, öz adımdan, ailəmiz adından və Hyustonda yaşayan azərbaycanlılar adından 

Sizi və şanlı Ordumuzu düşmən üzərində gözəl qələbələrə görə ürəkdən təbrik edir və alqışlayıram. 

Sizə haqq işimizdə uğurlar arzu edirik. Sizin xarici informasiya agentliklərinə müsahibələrinizi 

izlədikcə belə müdrik, yüksək təhsilli, humanist və eyni zamanda, Vətən üçün qəti sözünü deməyə 

çəkinməyən rəhbərimizin olması ilə fəxr edirik. Sizi dəstəkləyirik və əlimizdən gələn yardımı 

etməyə hazırıq. İşimiz haqdır, qələbə bizimlədir!”. 

Seneqalın “Xalq uğrunda Birlik” partiyasının sədri, xüsusi işlər üzrə səfir, Seneqal 

Prezidentinin xüsusi işlər üzrə müşaviri, Əl-Mədinə təbliğat qrupunun sədri və baş müdiri Şeyx 

Məhəmməd Əl-Mənsur Ənyas yazır: “Zati-aliləri cənab İlham Əliyev, möhtərəm cənabınıza 

Allahın salamı olsun. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarında törədilən açıq-aşkar 

cinayətlərlə müşayiət olunan son xəbərləri böyük təəssüf və ürək ağrısı ilə izlədik. Harada 

olmağımızdan asılı olmayaraq, var qüvvəmizlə Sizin - qardaşlarımızın yanında olmaq, ölkənizə 

qarşı müharibədə haqlarınızı və torpaqlarınızı qoruyarkən Sizə dəstək vermək bizim müsəlmanlıq 

borcumuzdur. 

“Əgər Allah sizə yardım edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz” (Quran, Al İmran, 160). 

Şükürlər olsun Allaha, bu gün Siz Vətəninizi müdafiə etməklə özünüzü iki xoş əməldən biri 

qarşısında qoymusunuz: zəfər və ya da şəhadət. Ağlı başında, bəsirətli insanlar Sizin mövqeyinizin 

ədalətli olduğunu, müdrik addımlarınızı, səbrinizi və sülh məramınızı görürlər. Biz Seneqaldan 

Sizinlə tam həmrəyliyimizi, yanınızda olduğumuzu bəyan edir, Allahın düşmənlərinizə qarşı Sizə 

kömək olması, gücünüzü artırması, bütün müsəlmanların izzəti və fəxri olaraq qalmağınız üçün 

dua edirik. Qələbəyə yaxın olduğunuzu bəyan edərək Sizə “Davam edin, Allah sizinlədir!” 

deyirəm. Bəyan edirik ki, Siz istədiyiniz vaxt yanınıza gələrək ölkənizi qorumaq, zəfərinizi 

yaxınlaşdırmaq üçün müharibəyə qatılmağa hazırıq. Allahın nəzərləri üzərinizdə olsun! Bir daha 

Sizinlə həmrəy olduğumuzu və Sizi dəstəklədiyimizi bəyan edərək, Allahdan Sizə zəfər, 

təhlükəsizlik və əmin-amanlıq bəxş etməsini diləyirik”. 

Türkiyə Ehtiyatda olan Zabitlər Dərnəyinin sədri, ehtiyatda olan general-mayor Namik 

Kamal Çalışkan Ankaradan dövlətimizin başçısına yazır: “Hörmətli cənab Prezident, bir kökə 

mənsub olmaqdan qürur duyduğumuz böyük türk birliyinin azad və müstəqil bir dövləti olan 

Azərbaycan Respublikası mərhum liderimiz Heydər Əliyevin “bir millət, iki dövlət” sözləri ilə 

ifadə edildiyi kimi həm də bizim Vətənimizdir. Bundan əlavə, ulu öndər Mustafa Kamal Atatürkün 

dediyi kimi “Azərbaycanın sevinci sevincimizdir, kədərimiz kədərimizdir”. Yuxarı Qarabağ da 

daxil olmaqla torpaqlarınızın bir hissəsini işğal edən ermənilər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və 

ATƏT-in qərarlarına baxmayaraq bu işğalı davam etdirirlər. Onların mülki əhaliyə qarşı insanlığa 

sığmayan hərəkətləri qəbul edilə bilməz. Bu işğala və Ermənistanın son vaxtlar həyata keçirdiyi 

təcavüzə qarşı başladığınız mübarizə bizi qürurlandırdı. Bu qəti mübarizənizdə qələbə 

qazanacağınıza, illərdir davam edən haqsız işğala son qoyacağınıza, münaqişəni sülh yolu ilə həll 

etmək istəməyən Ermənistanı və onların havadarlarını sülhə məcbur edəcəyinizə əminəm. Türkiyə 
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Respublikası və türk xalqı hər zaman Azərbaycana qardaşdır. Bu çərçivədə hökumətimizin elan 

etdiyi dəstək iradəsi xalqımızın da iradəsidir. Türkiyə Ehtiyatda olan Zabitlər Dərnəyi olaraq 

Azərbaycanı sona qədər dəstəkləyirik. Hər zaman və hər yerdə Azərbaycan Ordusuna hər cür töhfə 

verməyə hazır olduğumuzu bəyan edirik. Bu müqəddəs mübarizədə şəhid olan qardaşlarımıza 

mərhəmət və qazilərimizə təcili şəfa diləyirik. Bütün xalqınıza başsağlığı verir, ehtiramımızı 

bildiririk”. 

Avstriyanın Vyana şəhərindən Ayan Məmmədli: “Əziz Prezidentimiz, cənab İlham Əliyev, 

mən hazırda xaricdə təhsil alan yüzlərlə azərbaycanlı tələbələrdən biri kimi doğma 

Azərbaycanımızın müqəddəs torpaqlarının Sizin rəhbərliyinizlə şanlı Ordumuz tərəfindən 

işğalçılardan azad edilməsinin sevincini uzaq Avstriyada böyük həyəcanla yaşamaqdayam. Hər 

gün bu qərib ölkədə doğma yurdumdan aldığım zəfər xəbərləri qəlbimi qürur hissi ilə doldurur. 

Döyüş meydanlarında şücaət göstərən əsgərlərimizin hər uğurunu ailəmin Xocalıda şəhid olmuş 

əzizlərinin intiqamının alınması kimi dəyərləndirirəm. Hələ keçən il Avstriya Konservatoriyasında 

musiqi təhsilin almağa başlayanda ən böyük arzum o olmuşdur ki, Vətənə yetkin musiqiçi kimi 

dönəndə ilk ifamı yurdumun musiqi beşiyi olan Şuşada səsləndirim. Bu gün çox sevincliyəm ki, 

digər ərazilərimiz kimi, Şuşanın da azad olunmasına sayılı günlər qalıb. Bu sevinci və xoşbəxtliyi 

biz tələbə və gənclərə yaşatdığınız üçün Sizə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Hazırda doğma 

Vətəndən uzaqda olsaq da, qəlbimiz xalqımızın qəlbi ilə bir döyünür. Bu sınaq günlərində 

müzəffər Ordumuza can sağlığı və yalnız böyük qələbələr arzu edirəm. Dualarımız və sevgilərimiz 

sizinlədir! Yaşasın dünya azərbaycanlıları, yaşasın Ali Baş Komandanımız, yaşasın doğma 

Azərbaycanımız!”. 

Ukraynanın Sumı Vilayət Deputatlar Şurasının sədri Vladimir Tokar: “Hörmətli cənab 

Prezident, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında daim dost və tərəfdaşlıq münasibətləri olub. 

Azərbaycan dost bir ölkə kimi Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində 

ərazi bütövlüyünü dəstəklədi və dəstəkləməyə davam edir. Odur ki, bu gün Azərbaycan ərazi 

bütövlüyü üçün ədalətli bir mübarizə apararkən, şəxsən mən uzun müddət Bakıda və ölkənin digər 

şəhərlərində yaşamış bir insan kimi Sizi və bütün Azərbaycan xalqını dəstəkləyirəm. Axı, Dağlıq 

Qarabağ beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınıb. Sumı Vilayət Deputatlar 

Şurasının sədri, həmçinin bir siyasətçi kimi hesab edirəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında 

münaqişə sülh yolu ilə həll olmalıdır. Ermənistanın beynəlxalq hüququ, sülh danışıqlarını açıq 

şəkildə pozan və insan tələfatı ilə nəticələnən hücumlarını qınayıram. Sülhsevər Azərbaycan və 

Ukrayna xalqlarına bu çətin lokal münaqişələrdən ən qısa zamanda xilas olmağı və ölkələrində 

sülhü və sabitliyi bərpa etməyi arzulayıram”. 

Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Talaveri kəndindən Abbasov Bayram, Natiq İsrailov, 

Xosrov İsmail, Svetlana Eyvazova və Nərgiz Eyvazova yazırlar: “Hörmətli cənab Prezident, 

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların adından müraciət edərək işğalçı ermənilərə qarşı həyata 

keçirdiyiniz ədalət müharibəsində Sizi tam dəstəklədiyimizi bildiririk. Azərbaycan beynəlxalq 

hüquqa uyğun olaraq haqqını icra edir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qarabağın işğaldan azad 

edilməsi ilə bağlı qətnamələrinin icrasını tələb edir. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Gəncə şəhərindən Fazil Səfixanov: “Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan. 

Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə Ordumuzun 

uğurla irəliləməsi, yeni-yeni bölgələrimizi düşməndən təmizləməsi ilə bağlı Sizə minnətdarlığımı 

bildirirəm. Bu məhz Sizin sayənizdə mümkün olur. Qürurla bildirirəm ki, bir vətəndaş kimi 

dövlətim və Vətənim qarşısında müqəddəs borcumu yerinə yetirməyə hər zaman hazıram və 

könüllü olaraq cəbhəyə getmək üçün müraciət etmişəm. Lakin ahıl yaşımla əlaqədar olaraq 

döyüşlərə aparmırlar. Cənab Ali Baş Komandan, Sizdən xahiş edirəm, göstəriş verin ki, məni də 

Orduya qəbul etsinlər. Hər zaman Sizin yanınızdayıq, hər an döyüşə hazırıq. Hər şey üçün Sizə 

minnətdaram. Yaşasın müzəffər Ordumuz!”. 
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Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndindən Rauf Musayev: “Hörmətli Prezident, 

cənab Ali Baş Komandan, 27 ildən sonra doğma Cəbrayılımızın erməni tapdağından azad edilməsi 

sevincini bizə bəxş etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Biz cəbrayıllılar Sizin 

uzaqgörən siyasətinizi dəstəkləyirik. Verdiyiniz qərarlar və qətiyyətli mövqeyinizlə bizi qələbədən 

qələbəyə aparırsınız. İnanırıq ki, Sizin rəhbərliyinizlə Ordumuz yeni-yeni zəfərlər qazanacaq. 

Hörmətli Ali Baş Komandan, biz cəbrayıllılar daim Sizin əmrinizi gözləyir, ölkəmiz uğrunda 

döyüşməyə hər an hazır olduğumuzu bildiririk. Yaşasın müstəqil Azərbaycan!”. 

Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Gültəkin Maxsudova: “Möhtərəm cənab Prezident, 

Sizin siyasətiniz nəticəsində doğma torpağımız – Cəbrayılımız erməni işğalçılarından azad edildi. 

Sizə ailəmiz, Quycaq kənd camaatı, bütün cəbrayıllılar adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. 27 

ildir ki, düşmən tapdağı altında qalan doğma yurd yerimizə yenidən gedəcəyimiz, cənnətməkan 

torpağının havasını udacağımız, o buz kimi bulaqların suyundan yenidən dadacağımız günü 

səbirsizliklə gözləyirik. Bu gün Siz bizə yeni nəfəs, yeni ruh bəxş etdiniz. Biz Sizinlə və bütün 

hərbçilərimizlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Allah Sizi və bütün hərbçilərimizi qorusun”. 

Gəncə şəhərinin 32 saylı tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi Qənirə Rzazadə: 

“Hörmətli cənab Ali Baş Komandan, yaşadığımız tarixi günlərdən son dərəcə ilhamlanaraq, mən 

də bir məktəbli kimi Sizə məktub yazmağı özümə borc bildim. Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad 

olunması xəbəri hamımızda böyük sevincə səbəb oldu. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, 

Ermənistanın səngiməyən təxribatları Gəncə şəhərində heç bir narahatlıq yaratmır, əksinə, hər 

kəsdə mübarizə ruhu vardır. Sizin sayənizdə Azərbaycan dünyada öz sözünü deyə biləcək qüdrətli 

dövlətə çevrilib. Sizin bütün təşəbbüslərinizi dəstəkləyirik və gələcəkdə də daim dəstəkləyəcəyik. 

Artıq haqqın zamanı çatıb. Rəşadətli Azərbaycan Ordusu haqqın, ədalətin mücahidlərinə çevrilib. 

Qarabağ artıq onların həyat amalıdır. Təbiidir ki, Ermənistanın muzdlu döyüşçüləri Vətən həsrəti 

ilə alışıb-yanan Azərbaycan əsgərini məğlub etməyə qadir deyil. Minlərlə şəhidlərimizin qanı 

yerdə qalmamalıdır. Şəhid anasının göz yaşları hədər olmamalıdır. Yalnız uğrunda şəhidlik 

zirvəsinə ucaldıqları torpaqlar qaytarıldıqdan sonra onların ruhu rahatlığa qovuşacaqdır. Qardaş 

Türkiyə və Pakistan dövlətləri və xalqı mənəvi dəstək yerimiz oldu. Onlara da təşəkkürlərim 

sonsuzdur. Sizə ailəmiz adından minnətdarıq ki, bizim Prezidentimizsiniz. Uğurlarımız və 

zəfərlərimiz daimidir. Azərbaycan Ordusu həmişə müzəffərdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ 

Azərbaycandır”. 

Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Vüsal Musalı: “Hörmətli cənab Prezident, Allah 

Sizdən razı olsun. Allah bizi dəstəkləyən ölkələrin, Rəcəb Tayyib Ərdoğan kimi saleh 

dostlarımızın sayını artırsın. Siz bu günlərdə xalqımızın Sizə olan etimadını bir daha doğrultdunuz. 

Bir şəhid övladı olaraq torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunmasında göstərdiyiniz 

qətiyyətli mövqeyinizi dəstəkləyir və bu yolda yürütdüyünüz siyasət uğruna canımı fəda etməyə 

hazır olduğumu bildirirəm. Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Quba şəhərinin sakini Gülnarə Məclumova yazır: “Hörmətli cənab Prezident, 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini çoxdan gözləyirdik. Təhsil işçisi olaraq, əminliklə deyə 

bilərəm ki, məhz Sizin uğurlu siyasətiniz nəticəsində biz artıq Qələbənin astanasındayıq. Bunun 

üçün Sizə və şanlı Ordumuza minnətdaram. Düşmən üzərində qazanılan zəfərlərə görə Sizi və 

xalqımızı təbrik edirəm. Var olsun yenilməz Azərbaycan Ordusu və cənab Ali Baş 

Komandanımız! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Laçın rayonunun Minikənd kəndindən Sənan Əmirov: “Rəşadətli, möhtərəm Ali Baş 

Komandanımız, müdrik və qətiyyətli rəhbərliyinizlə yeni-yeni ərazilərimizin düşmənlərdən azad 

edilməsi və qürurverici qələbələrimiz münasibətilə Sizi təbrik edirik. Yaxın zamanlarda tam 

qələbəmizi bayram edəcəyimizə əminik. Hər birimiz, bütün xalq Sizinlədir. Vətənimizin 

düşməndən azad edilməsi naminə son damla qanımızadək vuruşmağa hazırıq və bunun üçün 

könüllü olaraq müraciət etmişik. Möhtərəm Prezidentimiz, Siz müdrik lider kimi, dövlətimizin-

xalqımızın tarixinə şərəfli səhifələr yazmısınız. Rəşadətli rəhbərliyinizlə apardığınız bu şərəfli 
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müharibə həm Vətən torpaqlarımızı düşməndən azad edəcək, həm də son 200 ildə mənfur 

qonşumuz ermənilərin bizə etdiklərinə, onların işğalçılıq siyasətinə və hərəkətlərinə layiqli tarixi 

cavab olacaq. Mövcud qlobal, sosial-siyasi çətinliklər mühitində, haqq işi uğrunda mübarizədə 

Sizə yeni uğurlar diləyirik, əziz liderimiz. Qarabağ Azərbaycandır! Qələbə bizimlədir! Biz öz 

rəhbərimizə dərindən inanırıq, güvənirik, daim Sizinləyik. Sizinlə və şücaətli Ordumuzla fəxr 

edirik”. 

Bərdə rayonunun Gərənə kəndindən Sevinc Bahadurlu: “Cənab Prezidentim, Bərdə rayon 

Alpout kənd tam orta məktəbinin kollektivi adından yazaraq bildiririk ki, bu şərəfli zəfər yolunda 

daim Sizin yanınızdayıq və hər zaman Sizi dəstəkləyirik. Uca Yaradan Sizi, Ordumuzu, xalqımızı 

qorusun. Azərbaycan xoşbəxt ölkədir ki, güclü ordusu və onun başında duran uzaqgörən Ali Baş 

Komandanı var. Əziz Prezidentimiz, arzumuz, amalımız Sizinlə, Ordumuzla irəli, qələbəyə doğru 

getməkdir. İnanırıq ki, Sizin və məğrur Ordumuzun sayəsində işğal olunmuş torpaqlarımız tezliklə 

qaytarılacaq, üçrəngli bayrağımız Qarabağda dalğalanacaq”. 

Tovuz rayonunun sakini Ramin Qələndərov: “Çox hörmətli cənab Prezident, biz Tovuz 

rayonunun çoxsaylı gəncləri Qarabağın düşməndən azad olunması barədə şanlı Ordumuza, 

qəhrəman əsgərlərimizə Sizin verdiyiniz əks-hücum əmrini ürəkdən bəyənir, dəstəkləyirik və 

mənfur düşmənə qarşı mübarizədə bizim hər birimiz əsgəriniz olaraq döyüşlərə qatılmağa hazırıq. 

Cənab Ali Baş Komandan, artıq 30 ilə yaxındır ki, düşmən tapdağında olan Qarabağımızın Sizin 

dönməz siyasətiniz, mətin iradəniz və Ali rəhbərliyinizlə azad olunmasında biz Tovuz gəncləri 

olaraq iştirak etməyə hazırıq. Ordumuza uğurlar arzulayırıq”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Sərxanlı kəndindən Elvin Quliyev: 

“Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Sizin rəhbərliyinizlə ordumuzun torpaqlarımızın 

işğaldan azadlığı uğrunda apardığı mübarizədə hər gün eşitdiyimiz yeni zəfər, yeni uğur, yeni 

qələbə sevincini Uca Allahın yardımı ilə xalqımıza bəxş etdiyiniz üçün Sizə dərin 

minnətdarlığımızı bildirir, qələbələr münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bu zəfərin 

əldə edilməsi Sizin ağıllı və savadlı siyasətinizin, müdrik uzaqgörənliyinizin bariz nümunəsidir. 

Haqq yolunda aparılan mübarizəmizdə Ali Baş Komandan olaraq Sizə güvənirik. Bu günlərdə 

yaşadığımız zəfər coşqusu bizlərə hər an sevinc göz yaşları, sevincdən doğan qəhər bəxş edir. Bu 

məktubu yazarkən belə, ardı-arası kəsilməyən, sevincli zəfər xəbərləri eşidirəm. Bir Vətən övladı 

olaraq azadlıq uğrunda canımdan, qanımdan keçmək üçün səbirsizliklə əmrinizi gözləyirəm. Allah 

Sizi var etsin, daim qorusun. Biz Sizinləyik, yanınızdayıq. Bir Vətənimiz var - Azərbaycan. Bir 

şüarımız var - Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Şamaxı rayonundan Samir Xanaliyev: “Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, bu 

günlər hamımızın qəlbi qürurla doludur. Mən də keçirdiyim sevinc hisslərini sözlə ifadə edə 

bilmirəm, fərəhdən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Siz bizim müdrik, uzaqgörən liderimizsiniz. 

Xalq həmişə olduğu kimi ətrafınızda sıx birləşərək Sizə güvənir. Zəfər bizimdir. Cənab, Ali Baş 

Komandan, Sizin komandanlığınızla şanlı ordumuz müqəddəs üçrəngli bayrağımızı, İnşallah, 

Qarabağda dalğalandıracaq. Ordumuzun zəfərinə çox sevinirik. Bu qələbə əzmini, zəfər sevincini 

bizə yaşatdığınız üçün Sizə dərin təşəkkür edirik. Sizə, Azərbaycana, şanlı ordumuza daha böyük 

uğurlar, zəfərlər arzulayıram. Allah Sizə yar olsun. Allah Sizi, xalqımızı, ordumuzu qorusun”. 

Zaqatala şəhərindən Samir Rəhimov: “Möhtərəm və əziz Prezident, son günlər Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri qazandığı böyük uğurlarla xalqımızı sevindirir. Dünyadakı bütün azərbaycanlılar 

Sizin rəhbərliyinizlə ordumuzun bütün torpaqlarımızı işğaldan tam olaraq azad edəcəyinə inanırıq. 

Bu müqəddəs yolda zəfərin müjdəçisi olan şanlı Ordumuza uğur arzulayırıq. Allah Sizə uzun 

ömür, cansağlığı versin. Biz hər an Sizinləyik. Allah Sizi qorusun”. 

Qazax rayonunun sakini Ülvi Zeynalov: “Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, 

Sizin qətiyyətli, müdrik və cəsarətli siyasətiniz Azərbaycan xalqını hər zaman uğurlu gələcəyə, 

parlaq qələbəyə doğru aparır. Biz qazaxlı gənclər olaraq Sizin və Ordumuzun ətrafında sıx 

birləşmişik, xalqımızın işıqlı gələcəyi naminə atdığınız hər bir addımı dəstəkləyirik. Biz Sizin 
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rəhbərliyinizlə əzəli və tarixi Azərbaycan torpaqları olan Dağlıq Qarabağın, o cümlədən, ətraf 7 

rayonun birmənalı olaraq düşmən tapdağından azad edilməsi müjdəsini səbirsizliklə gözləyirik. 

Cənab Ali Baş Komandan, Siz müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edən, əzəli və 

əbədi torpaqlarımız olan Dağlıq Qarabağı işğaldan azad edən sərkərdə kimi tarixdə qalacaqsınız. 

Əminik ki, gələcək nəsillər ən yeni tarix dərsliyində bu ifadə ilə qarşılaşacaqlar. Bu tarixi anları 

Azərbaycan gəncliyinə yaşatdığınız üçün Sizə minnətdarıq. Biz Sizinlə fəxr edirik. Uca Tanrı Sizi 

qorusun”. 

Sabirabad rayonunun Suqovuşan kəndindən Xalid Əliyev: “Möhtərəm cənab Prezident, bu 

günlərdə Qarabağ uğrunda gedən mübarizədə Sizinləyik. Bildirmək istəyirəm ki, Sizin 

yürütdüyünüz siyasəti, atdığınız hər bir addımı tam dəstəkləyirik. Cənab Ali Baş Komandan, 

Ordumuz Sizin siyasi iradənizdən, millətə olan sevginizdən güc alaraq, böyük ruh yüksəkliyi ilə 

uğurlu əməliyyatlar həyata keçirir, zəfərlər qazanır. İnanıram ki, bu qələbələr davamlı olacaq, bizə 

məxsus torpaqlardan sonuncu erməni əsgəri çıxanadək mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Atdığınız 

hər bir addıma, qazandığınız hər bir uğura görə Sizə minnətdaram. Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Sumqayıt şəhərindən Qivami Cavadov: “Cənab Ali Baş Komandan, Sizin rəhbərliyinizlə 

Ordumuz 30 illik işğala son qoyaraq, Azərbaycan torpaqlarını xain düşmənlərdən azad edir. İgid 

əsgərlərimiz yeni tarix yazırlar. Bu gün bütün xalq bir yumruq kimi Sizin ətrafınızda cəmləşib, 

Sizinlə fəxr edir. Yürütdüyunüz məqsədyönlü siyasəti dəstəkləyir, atdığınız hər bir addımı 

təqdirəlayiq sayırıq. İnşallah, yaxın günlərdə Azərbaycanın üçrəngli bayrağı azad olunan rayon və 

kəndlərimizdə dalğalanacaq. Mən öz adımdan və ailəm adından Sizə çox-çox minnətdaram. Hər 

zaman Sizin yanınızdayıq. Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin”. 

Bakı şəhərindən dosent David Nəsibov: “Hörmətli cənab Prezidentim, bir həftədir 

ordumuzun zəfər yürüşü ilə torpaqlarımızı 30 ildir işğalda saxlayan, tərəfdaşları ilə yalançı sülh 

danışıqları vasitəsilə vaxtı uzadan, ancaq heç vaxt, heç bir şərt müqabilində torpaqlarımızı 

qaytarmağı ağlından belə keçirməyən, çox hiyləgər, işğalçı, mənfur ermənilərdən azad etməsi 

ürəyimizi fəxarət hissi ilə döyündürür. Sanki yenidən doğuluruq, keçirdiyimiz bütün ağrı-acılar 

unudulur, uçmaq üçün qanad istəyirik. İnanırıq ki, bu zəfər yürüşü axıradək davam edəcək. Sizin 

çıxışlarınız, onlara və havadarlarına verdiyiniz haqlı, məntiqi və sərt cavablar bizləri buna bir daha 

inandırır. İnanın ki, bütün millətimiz böyük ruh yüksəkliyi içindədir, heç bir çətinliklər, gələcək 

məhrumiyyətlər millətimizin bu ruhunu sarsıda bilməz. Millətimiz ömrü boyu Sizə minnətdar 

olacaq. Sizin rəhbərliyinizlə şanlı Azərbaycan ordusuna, millətimizə qalibiyyət diləyirik. Üçrəngli 

bayraqlarımızın işğal olunmuş bütün rayonlarımızda, kəndlərimizdə dalğalanmağına böyük inam 

hissi ilə yaşayırıq”. 

Şəki şəhərindən Yusif Kərimli: “Hörmətli cənab Prezidentim, mənim 9 yaşım var. Şəki 

şəhəri 11 saylı orta məktəbin 4a sinif şagirdiyəm. 5 yaşımdan şahmatla məşğul oluram. 9 yaşım 

olmağına baxmayaraq şanlı bayrağımızı 4 dəfə dünya və Avropa çempionatlarında yüksək 

zirvələrə qaldırmışam. Hazırda Qarabağda başlayan zəfər dolu yürüşlərimizi mən və ailəm hər gün 

sevinc dolu göz yaşlarımızla izləyirik. İnşallah, gözəl bayrağımız qısa müddət ərzində 

Qarabağımızda və işğalda olan 7 rayonumuzda dalğalanacaqdır. Buna tam inamım var. Bu gün 

atamın 34 yaşı olur. Suqovuşanın işğaldan azad olunması atam üçün ən böyük hədiyyə oldu. Buna 

görə Sizə və bütün hərbçilərimizə təşəkkür edirik. Biz idmançılar bu haqlı mübarizəmizdə 

Sizinləyik. Qarabağ Azərbaycandır! Əminik ki, Sizin komandanlığınızla torpaqlarımıza 

qayıdacağıq”. 

Lənkəran rayonunun Boladi kəndindən Akif Nəsirov: “Hörmətli cənab Prezident, 

cəbhədəki uğurlarımız münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə bu şərəfli və haqq yolunda 

daha böyük uğurlar qazanmağı arzu edirəm. Siz bizim güc və qürur mənbəyimizsiniz. Sizin 

yorulmaz fəaliyyətinizin nəticəsidir ki, bu gün qüdrətli Azərbaycan Ordusu öz vəzifəsini çox 

ləyaqətlə icra edir. Azərbaycan xalqı Sizinlə fəxr edir və Sizin arxanızdadır. İşğal altında olan 
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torpaqların azad edilməsi ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən xahiş edərdim ki, Sizə 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilsin. Bir daha Sizi və xalqımızı təbrik edirəm”. 

Mingəçevir şəhərindən Anar Quliyev: “Hörmətli cənab Prezident, əvvəlcə onu qeyd edim 

ki, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Sizinlə fəxr edirəm. Bu gün mənim doğum günümdür. 

Mənə ən böyük hədiyyəni Siz verdiniz – Cəbrayıl şəhərini azad etdiniz. Buna görə Sizə və 

Ordumuza minnətdaram. Biz Sizin uğurlu daxili və xarici siyasətinizi həmişə dəstəkləmişik. 

Azərbaycan xalqı hər zaman Sizinlədir. Tezliklə Sizdən növbəti şad xəbərləri gözləyirik. Yaşasın 

Azərbaycan, var olsun Azərbaycan Ordusu! Yaşasın Azərbaycan xalqı!”. 

Gəncə şəhərindən Rövşən Abbasov: “Hörmətli cənab Prezident, ordumuzun erməni 

faşistlərinə qarşı apardığı uğurlu əməliyyatlara, gözəl çıxışlarınıza görə Sizə minnətdaram. Biz 

deyəsən, uzun bir yolun sonuna gəlib çıxmışıq. Ötən illər ərzində ordu quruculuğu işlərinin 

mükəmməl təşkili və Sizin qətiyyətli mövqeyiniz bizə Qarabağı bəxş etməkdədir. İnşallah, gözəl 

üçrəngli bayrağımız Şuşada dalğalanacaqdır. Allah Sizi qorusun!”. 

Sabirabad rayonunun Qaratəpə kəndindən Əlirza Hüseynov: “Hörmətli cənab Prezident, 

möhtərəm Ali Baş Komandan, Sizi, Mehriban xanım Əliyevanı və dünya azərbaycanlılarını tarixi 

torpaqlarımızın - Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ və ətraf 

rayonların düşmən tapdağından azad olunması münasibətilə təbrik edirəm. Sizə bütün Azərbaycan 

xalqının vahid Lideri və Ali Baş Komandanı kimi bu müqəddəs və haqq işində bizlərə bəxş 

etdiyiniz qələbələr üçün sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Sizin siyasətiniz Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamı və Azərbaycanı işıqlı gələcəyə 

aparacaq yeganə siyasətdir”. 

Şirvan şəhərindən Rəşad Abdulla: “Cənab Ali Baş Komandan, 27 sentyabr tarixindən Sizin 

komandanlığınızla əzəli torpaqlarımızın geri qaytarılması istiqamətində qazandığımız qələbələr 

bir vətəndaş olaraq hamımızı qürurlandırır və Sizin ətrafınızda daha sıx birləşməyə, çalışdığımız 

sahə üzrə fəaliyyətimizdə daha diqqətli və dəqiq işləməyə ruhlandırmışdır. Sizə gecəli-gündüzlü 

çəkdiyiniz bu əziyyətlərdə uca Allahdan cansağlığı, səbir diləyirik. Sizin komandan kimi 

apardığınız taktiki gedişlərdə qüsursuz vətəndaş kimi hər zaman Sizin ətrafınızda sıx birləşmişik. 

Hər hansı bir əmrinizi yerinə yetirməyə sıravi əsgər kimi hazırıq. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin Sizə etibar etdiyi Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü və iqtisadi inkişafı istiqamətində 

gördüyünüz bütün fəaliyyətinizi dəstəkləyirik və Sizinlə birlikdə bu fəaliyyətinizin bir damlası 

olmağımızla fəxr edirik. Əzəli torpaqlarımızın geri qayıtması sevincini, qələbəsini görmək bizə 

yaşamaq, yaratmaq şövqü verdi. Bundan sonra daha çox çalışmaq və Sizin ətrafınızda yumruq 

kimi birləşmək hamımızın vətəndaşlıq məsuliyyətimizi artırır. Fəaliyyətinizdə, Azərbaycanımızın 

ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda apardığınız mübarizənizdə, dövlətçiliyimizin və 

iqtisadiyyatımızın inkişafında çəkdiyiniz zəhmətinizə görə Sizə, birinci xanım Mehriban 

Əliyevaya dərin təşəkkürümüzü bildirir, uca Allahdan cansağlığı, uzun ömür diləyirik. Sizə 

təşəkkür edirik. Əminik ki, Sizinlə birlikdə güclü olduğumuza inanırsınız. Çox Sağ olun”. 

Bakı şəhərinin Nizami rayonunun sakini Sevda Abuzərli: “Əziz Prezidentimiz İlham 

Əliyev, cəbhədə qazandığımız uğurlar bizi həddən artıq sevindirdiyindən övladlarım bir neçə 

gündür ki, israrla Sizə məktub yazmaq istəyirlər. Mən isə onlara qələbə günündə təbrik məktubu 

yazarıq söyləyirdim. Bu gün Gəncədə yaşayan valideynlərimlə danışdıqdan sonra onların 

Prezidentimizə - Sizə olan etibarını, inamını çatdırmağı özümə borc bildim. Əziz Prezidentimiz, 

mən Sizə və Ordumuza güvəndiyimi bildirərək övladlarımın da ürək sözlərini Sizə çatdırmaq 

istərdim. Belə ki, qızım Dunay Sizin “Rossiya-1” televiziya kanalındakı çıxışınızı alqış və sevinclə 

qarşıladığını, daim Sizinlə olduğunu qeyd etməyimi xahiş etdi. Böyük oğlum, Atilla adlı 

sərkərdəm isə Xankəndidə - Xanın kəndində bayrağımızın dalğalanacağı günü səbirsizliklə 

gözləyir. On yaşlı Altay balam isə bu yaşda belə Sizin müsəlləh əsgəriniz olmaq arzusundadır. 

Sizi və Şanlı Ordumuzu dəstəkləyirik! 

Ürəyim, canım, şöhrətim, şanım, 
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Eşqinlə yanım, Azərbaycanım!”. 

Balakən rayonundan Xacay Qafarova: “Möhtərəm cənab Prezident, Sizi bir gənc olaraq, 

bir vətəndaş olaraq səmimiyyətimlə və bütün qəlbimlə dəstəkləyirəm. Aldığınız düzgün qərarların 

nəticəsinin gətirdiyi xoş xəbərlərə bir azərbaycanlı kimi çox sevinirəm. Sizə inamımız və 

etibarımız tamdır. Bu gün Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi Sizin 

dərin strategiya və düzgün yeridilmiş siyasi qərarlarınızın nəticəsidir. Biz gənclərin daim Sizi 

dəstəklədiyimizi və Sizin yanınızda olduğumuzu bildirmək istəyirəm. Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!”. 

Biləsuvar rayonunun Amankənd kəndindən Mail Hüseynov: “Çox hörmətli Prezidentimiz, 

cənab Ali Baş Komandanımız, işğalçı dövlətə qarşı apardığınız mübarizədə Azərbaycan xalqı 

həmişə Sizinlədir. Ordumuzun düşmənə tutarlı cavabı hər bir azərbaycanlı kimi, mənim də qəlbimi 

fəxr hissi ilə doldurur və qürurlandırır. Cənab Prezident, hazırda iki övladım cəbhədə döyüşür. 

Böyük övladım Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub, həmin döyüşlərdə yaralanıb, indi yenə 

torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşur. Sizin rəhbərliyinizlə xalqımızın savaşı haqq işidir. Haqq 

işi hər zaman qalib gələcək. Sizə və Azərbaycan xalqına Qələbə, yeni-yeni zəfərlər arzulayıram. 

Allah bu haqlı savaşda Ordumuzla və Sizinlə olsun. Xalq və Ordu həmişə bir yerdədir. Biz birlikdə 

güclüyük”. 
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Milli Məclisdə Madagiz kəndinin Suqovuşan adlandırılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul 

edilib 

 

[12:20] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunun Madagiz kəndi bundan sonra Suqovuşan 

adlandırılacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Milli Məclisin oktyabrın 6-da keçirilən iclasında “Tərtər 

rayonunun Madagiz kəndinin Suqovuşan kəndi adlandırılması haqqında” qanun layihəsi 

müzakirəyə çıxarılıb. 

Layihəyə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunun Çaylı kənd inzibati ərazi 

dairəsi tərkibindəki Madagiz kəndinin Suqovuşan adlandırılması təklif olunub. 

Qanun layihəsi səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşməndən götürülən hərbi qənimətin videogörüntülərini 

təqdim edib 

 

[12:07] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

hərbçilərinin atıb qaçdığı və bölmələrimizin məhv etdiyi düşmənin silah və hərbi texnikalarının 

videogörüntülərini paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla düşmən qənimətlərinin 

videogörüntülərini təqdim edir. 

 

AZƏRTAC 
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Əli Əkbər Vilayəti: Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılmalıdır 

 

[11:55] 06.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılmalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Seyid Əli 

Xamneyinin Beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli Əkbər Vilayəti deyib. 

O bildirib ki, BMT-nin Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi haqqında 4 qətnaməsi 

var. İran da BMT-nin üzvü kimi bu qərarların yerinə yetirilməsini istəyir. 

Ə.Vilayəti diqqətə çatdırıb ki, münaqişə nəticəsində 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və 

məcburi köçkün düşüb. Dağlıq Qarabağ azad edildikdən sonra onlar öz doğma yurdlarına 

qayıtmalıdırlar. 

  

Rabil Kətanov,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tehran 
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Hikmət Hacıyev: “Amnesty International” bir daha nə qədər birtərəfli, qərəzli, ikili 

standartlardan çıxış edən bir təşkilat olduğunu göstərdi 

 

[11:43] 06.10.2020  

 

“Amnesty International” bir daha nə qədər birtərəfli, qərəzli, ikili standartlardan çıxış edən, 

yalnız kağız üzərində müstəqil və ermənipərəst bir təşkilat olduğunu göstərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Amnesty 

International”un Ermənistanın Azərbaycana qarşı sentyabrın 27-də törətdiyi hərbi təcavüzlə 

əlaqədar tamamilə həqiqətdən uzaq açıqlaması ilə bağlı Trend-ə şərhində deyib. 

H.Hacıyev bildirib ki, özünü yalandan qeyri-hökumət təşkilatı adlandıran “Amnesty 

International”, əslində, siyasi sifarişlər yerinə yetirməklə QHT fəlsəfəsinə böyük zərbə vurur: "Biz 

“Amnesty International”ın bu açıqlamasını rədd edirik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ölkəmizin 

ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün öz ərazimizdə vuruşur və yalnız legitim hərbi hədəflərə 

yüksək dəqiqliklə zərbələr endirir. Ordumuz mülki əhalini və obyektləri hədəfə almır və kasetli 

sursatlardan istifadə etmir. 

Əgər Ermənistan kasetli sursatların istifadəsindən narahatdırsa, o zaman Kasetli hərbi 

sursatlar haqqında konvensiyaya, ilk növbədə, özü qoşulsun. Lakin bunu etməyən Ermənistan 

Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı kasetli sursatlardan istifadə edir. 

Sual olunur. “Amnesty International” nəyə görə cəbhə zonasından uzaqda yerləşən 

Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin, böyük su anbarı və elektrik stansiyasının, 

eləcə də digər strateji obyektlərin yerləşdiyi Mingəçevirin mülki əhalisinə qarşı Ermənistanın raket 

hücumlarını görməzdən gəlir. Sentyabrın 27-dən bu günə kimə Ermənistanın hücumları 

nəticəsində 27 mülki şəxs həlak olmuş, 141 mülki şəxs isə yaralanmışdır. Bundan əlavə, 63 mülki 

obyekt və 376 yaşayış evi yararsız hala düşmüşdür. 

Ermənistanın bu raket hücumları beynəlxalq mülki aviasiya üçün də böyük təhlükə törədir. 

Bundan başqa, Azərbaycanı Kasetli hərbi sursatlar haqqında konvensiyaya qoşulmağa 

çağırmaqla özünü “ədalət carçısı” kimi qələmə verən “Amnesty International” nədən Ermənistanı 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən 

geri çəkilməsini tələb edən qətnamələrini icra etməyə çağırmır. 

Bu saxtakar təşkilat Azərbaycan cəmiyyətində ikrah doğurur. “Amnesty International” və 

bu qəbildən olan “qeyri-hökumət təşkilatları”nın fəaliyyətinə ən düzgün qiyməti sentyabrın 24-də 

BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi müzakirələrində çıxışı zamanı Prezident 

İlham Əliyev vermişdir". 
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Sahibə Qafarova: İşğal altında olan bütün torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağı 

dalğalanacaq 

 

[11:30] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidentinin, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında şanlı Ordumuzun zəfər 

yürüşü davam edir. Ordumuz Ermənistanın işğal etdiyi torpaqları bir-birinin ardınca azad edir. 

Prezident İlham Əliyev dediyi kimi, dövlətimiz heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci dövlətin 

yaranmasına imkan verməyəcək. 

Bu fikirləri Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova parlamentin bu gün keçirilən iclasda 

bildirib. 

Hazırda döyüş meydanında xalqımızın taleyi ilə bağlı məsələnin həll olunduğunu bildirən 

Milli Məclisin Sədri qeyd edib: “Xalqımızın taleyi həll olunur. Cəbrayıl da daxil olmaqla, işğal 

altındakı kəndlərimiz, şəhərlərimiz işğaldan azad edilir. Şanlı Ordumuzun qələbələrindən təşvişə 

düşən Ermənistan məğlubiyyəti qəbul etməyərək mülki əhalini, təmas xəttindən tamamilə kənarda 

olan ərazilərimizi hədəfə alırlar”. 

Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidentinin, Ali Baş Komandanın ətrafında 

sıx birləşməklə və bu qüvvə sayəsində bütün torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Əfqanıstanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə verdiyi dəstək yüksək 

qiymətləndirib 

 

[11:06] 06.10.2020  

 

Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə 

Əfqanıstan İslam Respublikasının Xarici İşlər naziri Məhəmməd Hənif Atmar arasında telefon 

danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir 

Məhəmməd Hənif Atmar bölgədə yaşanan gərginlikdən narahatlığını ifadə edib və Əfqanıstanın 

Azərbaycana dəstəyini bir daha qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov qardaş Əfqanıstan tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və 

suverenliyinə verilən dəstəyi yüksək qiymətləndirib və bu xüsusda, Əfqanıstan İslam 

Respublikasının Milli Şurasının bəyanatlarına istinad edib. 

Ceyhun Bayramov həmkarına bölgədəki son gərginlik, xüsusilə Ermənistan tərəfindən 

Azərbaycanın mülki şəxslərinin və infrastrukturunun məqsədli şəkildə hədəfə alınması barədə 

məlumat verib. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən təmas xəttindən uzaqda yerləşən 

Azərbaycan şəhərlərinin məqsədyönlü şəkildə atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında 

itkilər olduğu və mülki infrastruktura ziyan dəydiyi vurğulanıb. 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri bildirib ki, regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi üçün beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ciddi riayət olunması, o cümlədən BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsi zəruridir. 
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Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 27 nəfər həlak olub, 141 

nəfər xəsarət alıb 

 

[10:45] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 

kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirən təcavüzkar Ermənistanın 

hərbi-siyasi rəhbərliyinin bilavasitə göstərişi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 

yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində həlak olan və xəsarət alan mülki şəxslərin, eləcə 

də infrastruktura dəyən ziyanın yeni statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə 

tutması nəticəsində 6 oktyabr saat 10:00-a olan məlumata görə, həlak olmuş şəxslərin sayı 27-yə, 

xəsarət alanların sayı isə 141-ə çatıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun intensiv ağır 

artilleriya və raket atəşi nəticəsində 376 evə və 63 mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə 

geri çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyaları və onların Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və 

qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş 

əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx 

yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndinin 

videogörüntülərini yayıb 

 

[10:29] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun 

Çaxırlı kəndinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin görüntüləri təqdim 

edir. 
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Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “Pervıy Kanal” televiziyasına müsahibə verib 

 

[10:11] 06.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 6-da Rusiyanın “Pervıy Kanal” 

televiziyasına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısının müsahibəsi bu gün “Pervıy Kanal” televiziyasında 

yayımlanıb. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Mənim adın Yevgenidir, “Pervıy kanal”ın müxbiriyəm. Çox sağ olun. 

Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı. Sağ olun. 

-İlham Heydər oğlu, Siz dəfələrlə bəyan etmisiniz ki, budəfəki hücum əməliyyatının məqsədi 

Qarabağı geri qaytarmaqdır. “Qarabağ bizim torpağımızdır və biz oraya qayıdacağıq”, - bu, Sizin 

sözlərinizdir. Bu, tamamilə birmənalı mövqedir. Lakin qarşı tərəfin mövqeyi də bundan az birmənalı 

deyil – “Bir qarış belə torpağı verməyəcəyik”. Beləliklə, qeyri-müəyyənliyə gedən yol alınır. Sizin 

fikrinizcə, Azərbaycan və Ermənistanın danışıqlar masası arxasında əyləşməsi üçün nə baş 

verməlidir? 

-İlk növbədə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə - erməni işğalçı qüvvələri Azərbaycanın 

ərazilərini ələ keçirdikləri dövrdə qəbul edilmiş 4 qətnaməsi yerinə yetirilməlidir. Bu qətnamələrdə 

təcavüzkara çox dəqiq siqnal göndərilir. Orada yazılıb ki, işğal olunmuş ərazilərin dərhal, qeyd-şərtsiz və 

tamamilə qaytarılması təmin edilməlidir. O vaxtdan 27 il keçib. Erməni tərəfi həmin qətnamələri yerinə 

yetirmir, onlara məhəl qoymur və hər vasitə ilə münaqişəni mümkün qədər çox, mümkün qədər uzun 

müddətə dondurmağa çalışır. Status-kvonun qəbuledilməz və dəyişdirilməli olması barədə beynəlxalq 

ictimaiyyətin, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin bütün çağırışları havada 

qalır. Buna görə ermənilərin mövqeyi tarixi yalana, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin 

pozulmasına əsaslandığı halda, bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, tarixi 

ədalətə əsaslanır. Əminəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri Ermənistan tərəfindən yerinə 

yetirilən, Ermənistan öz qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasına razılıq verən kimi hər iki tərəf 

qısa müddətdə razılığa gələ bilər. Bu razılıq Qafqazda sülhü bərqərar edər. 

-Bir həftədən çoxdur döyüşlər gedir və istər bir tərəfin, istərsə də digər tərəfin yaydığı 

videolardan aydın görünür ki, döyüşlər intensiv, itkilər çox ağırdır. Siz Azərbaycan tərəfindən həmin 

rəqəmləri göstərə bilərsinizmi? 

-Ermənistan tərəfindən və Dağlıq Qarabağ tərəfindən artilleriya atəşləri nəticəsində bu gün səhərə 

olan məlumata görə, bizim tərəfdən 27 dinc sakin həlak olub, 170-dən çox dinc sakin müxtəlif dərəcəli 

xəsarətlər alıb, 800-dən çox ev dağıdılıb. Qarşıdurmanın budəfəki eskalasiyası sentyabrın 27-də başlanıb. 

O vaxt Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən bizim yaşayış məntəqələrinə, habelə döyüş mövqelərimizə 

artilleriya atəşləri başlanıb, nəticədə bu hücumun elə ilk dəqiqələrində dinc sakinlər və hərbi qulluqçular 

həlak olub. Biz adekvat tədbirlər görməyə məcbur olduq, operativ surətdə əks-hücuma keçdik. Bu əks-

hücum nəticəsində düşmənin çox sayda atəş nöqtələrini, döyüş mövqelərini susdurduq, şimal və cənub 

istiqamətlərində işğal altında olan ərazilərin bir hissəsini azad etdik, bununla da Azərbaycanın bir sıra 

yaşayış məntəqələri, oradakı vətəndaşlar bu gün artıq normal şəraitdə yaşaya bilərlər, çünki ermənilərin 

artilleriya atəşləri artıq oraya çatmır. Lakin son günlərdə Azərbaycan ərazilərinə artilleriya atəşləri 

Ermənistan tərəfindən uzaqvuran artilleriya vasitəsilə aparılır, “Toçka U” və “Elbrus” kimi ölümsaçan 

sistemlərdən istifadə edilir, bu, Cenevrə konvensiyalarının çox kobud şəkildə pozulmasıdır, cinayətdir, 

müharibə cinayətidir. Bu gün səhərdən münaqişə zonasının bilavasitə yaxınlığında yerləşən Tərtər şəhərinin 

atəşə tutulması yenidən davam edir. Əhalisinin sayına görə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan 

Gəncənin əhalisi də atəşə tutulub. Mingəçevirdə bizim ən böyük elektrik stansiyasının ərazisinə bir raket 

düşüb, 10-dan çox şəhərimiz, yüzlərlə kəndimiz şiddətli artilleriya bombardmanına məruz qalır. Bu, erməni 

tərəfin köhnə taktikasıdır. Onlar hər dəfə döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayanda dinc əhaliyə ziyan 

vurmağa və beləliklə, Azərbaycan Ordusunun əks-hücumunu dayandırmağa çalışaraq belə alçaq 

hərəkətlərə əl atırlar. Lakin onlar bu əks-hücumu dayandıra bilmirlər və bilməyəcəklər. 

-Hərbi itkilər barədə danışmaq olarmı? 

-Hərbi itkilər. Bu gün bununla bağlı informasiya məxfidir. Azərbaycan ictimaiyyətinə bu barədə 

döyüş əməliyyatlarının fəal fazası başa çatandan sonra məlumat veriləcək. 

https://azertag.az/
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-Siz Türkiyəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında iştirak etməyə çağırırsınız. 

Sizin fikrinizcə, bu iştirak hərbi, yoxsa siyasi səylər mənasında məhz nədən ibarət olmalıdır? 

- Mən bu barədə dünən bəyan edərkən onu nəzərdə tutmuşam ki, Ermənistanın təcavüzkar hərəkətləri 

davam edir, Ermənistan hər vasitə ilə çalışır ki, bu münaqişəyə mümkün qədər çox ölkə cəlb edilsin. Mən 

müsahibələrimin birində belə siyasətin yolverilməz olduğunu demişəm. Münaqişə Ermənistanın və 

Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxmamalıdır. Əslində, münaqişə hətta Ermənistan ərazisinə də çıxmır. 

Odur ki, Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşlərinə baxmayaraq, biz Ermənistan ərazisinə heç bir zərbə 

endirmirik, Ermənistan ərazisinə keçmirik, hərçənd bunun üçün hər cür imkanımız var. Erməni tərəfi bu 

qarşıdurmaya KTMT-ni cəlb etməyə çalışır. Uğursuz cəhddir. O, Avropa ölkələrini cəlb etməyə çalışır. 

Mahiyyət etibarilə bu münaqişəni beynəlmiləlləşdirməyə çalışır. Müvafiq surətdə biz belə yanaşmanın 

yolverilməz olması barədə öz mövqeyimizi bildiririk. 

Türkiyənin cəlb edilməsi barədə mənim bəyanatıma gəldikdə isə mən, təbii ki, yalnız siyasi 

nizamlanmanı, münaqişədən sonrakı dövrdə nizamlamanı nəzərdə tutmuşam. İndiki anda Türkiyə bununla 

bağlı heç bir faktla təsdiqlənməmiş müxtəlif şayiələrə və insunasiyalara baxmayaraq, əsla münaqişəyə cəlb 

edilmiş tərəf deyil. Məsələn, guya Türkiyəyə məxsus F-16 təyyarəsinin Ermənistana məxsus Su-25 

təyyarəsini vurması barədə xəbər həm Rusiya, həm də Avropa KİV-lərində yayılıb. Heç bir sübut yoxdur. 

Məlum olub ki, görünür, erməni pilot, sadəcə, peşəkar baxımdan o qədər də hazırlıqlı olmayıb və dağa 

çırpılıb. Bax, bu cür feyk xəbərlər yayılır. Bunun nə məqsədlə edildiyini bilmirəm. Güman edə bilərəm, 

lakin bu feyk xəbərlər üçün heç bir əsas yoxdur. Beləliklə, hərbi qarşıdurma fazası başa çatanda biz, təbii 

ki, danışıqlar masası arxasına qayıdacağıq. Yeri gəlmişkən, döyüş əməliyyatlarının lap əvvəlindən 

Azərbaycan deyirdi ki, biz danışıqlar prosesindən çıxmırıq, biz siyasi nizamlamaya ümid edirik, lakin bu, 

nizamlama olmalıdır. Biz daha 30 il gözləyə bilmərik ki, Ermənistana nə vaxt müvafiq təsir göstəriləcək. 

İndiki vasitəçilik missiyasının 28 il ərzində heç bir nəticəyə gətirib çıxarmaması, fəaliyyətsizliyə, mövcud 

vəziyyətə gətirib çıxarması nəzərə alınmaqla biz, əlbəttə, praqmatik yanaşmanı əsas götürməliyik - 

eskalasiyanın azalması, möhkəm sülhün bərqərar olması, əməkdaşlığın inkişafı üçün regionda baş verən 

hadisələrə kimin real müsbət təsir göstərə biləcəyini nəzərə almaqla, şübhəsiz, fəal döyüş əməliyyatları başa 

çatandan sonra həyata keçiriləcək vasitəçilik missiyasında Türkiyənin böyük ölkə kimi, bizim qonşumuz, 

Cənubi Qafqazda qonşumuz kimi iştirak etməyə tamamilə haqqı var. Əlbəttə, hesab edirəm ki, bunlar, ilk 

növbədə, Türkiyə və Rusiyadır. 

-Siz Avropa ölkələri barədə danışdınız. Fransa prezidentinə çox sərt cavab verdiniz. Onu guya 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən vuruşan muzdlular barədə dediyi sözlərə görə üzr istəməyə 

çağırdınız. Bu gün Siz bir daha təsdiq edə bilərsinizmi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində muzdlular 

Azərbaycan tərəfində iştirak etmirlər? 

-Mən bütün bu günlər ərzində bu barədə deyirəm. Belə informasiya tullantılarına görə heyrətlənirəm 

və Fransa prezidenti ilə telefon söhbətlərimdə mən bizim mövqeyimizi kifayət qədər əsaslandırılmış şəkildə 

müdafiə etmişəm. Əvvələn, sübutlar təqdim etməsini, əgər belə sübutlar yoxdursa, onda Azərbaycan 

xalqından üzr istəməsini xahiş etmişəm. İkincisi, mən demişəm ki, bizim muzdlulara ehtiyacımız yoxdur. 

Bu gün Azərbaycan Ordusu güclü ordudur. Bütün beynəlxalq reytinqlərə görə o, dünyanın ən güclü 50 

ordusunun siyahısına daxildir. Ehtiyatda olanları, döyüşə hazır olan digər hərbiləşdirilmiş dəstələri nəzərə 

almasaq, bizim nizami orduda 100 min döyüşçümüz var. Bu gün Azərbaycan Ordusu bizim əraziləri azad 

edir. Döyüş əməliyyatları yerindən çəkilmiş videolarda bizim artilleriyanın, pilotsuz uçuş aparatlarının necə 

işləməsi, azərbaycanlı əsgər və zabitlərin işğaldan azad edilmiş torpaqlarda bayraqlarımızı necə ucaltmaları 

görünür. Buna görə də bu ittihamlar əsassızdır, biz onları qətiyyətlə rədd edirik və bu cür şayiələrin, 

yoxlanılmamış məlumatların ictimai rəylə necəsə manipulyasiya etməsinə yol verə bilmərik. Qoy, sübutlar 

təqdim etsinlər. Bu gün fəal döyüş əməliyyatlarının onuncu günüdür, bizə heç bir sübut təqdim edilməyib. 

-Döyüş əməliyyatlarının başa çatdığını və Azərbaycanın öz qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail 

olduğunu fərz etsək, Qarabağda yaşayan ermənilərin sayını nəzərə almaqla onları hansı gələcək 

gözləyir? Onların aqibəti necə olacaq? 

-Bu mövzuda əvvəl də, eskalasiyaya qədər də, eskalasiya dövründə də dəfələrlə danışmışam. Elə 

dünən Türkiyə telekanalına müsahibədə demişəm ki, biz Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərə öz 

vətəndaşlarımız kimi baxırıq. Hesab edirik ki, münaqişə nizamlanandan, işğala son qoyulandan sonra 

Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı əhalisi uzun illər boyu olduğu kimi birlikdə yaşamalıdır. 1980-

ci illərin sonunda münaqişə başlayanda Dağlıq Qarabağ ərazisində əhalinin 75 faizi erməni, 25 faizi isə 

azərbaycanlı idi. Onların cinayətkar rejiminin başçısının qondarma “inauqurasiyası”nı keçirdikləri və 
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Azərbaycan xalqını təhqir etdikləri Şuşa şəhərinin əhalisinin 98 faizi azərbaycanlılar idi. Şuşa şəhərinin 

əsası azərbaycanlı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. Bu qədim Azərbaycan şəhərindən bütün 

azərbaycanlılar qovulub. Odur ki, münaqişə başa çatandan və dinc yolla nizamlamadan sonra, yeri 

gəlmişkən, bu məqam Madrid Prinsipləri adlanan baza prinsiplərində əks etdirilib, – azərbaycanlı əhali 

işğal olunmuş ərazilərə qayıtmalıdır. Orada dəqiq yazılıb ki, köçürülmüş bütün şəxslərin öz yaşayış 

yerlərinə qayıtmaq hüququ var. Beləliklə, sülh sazişi əldə ediləndən sonra, - bunun baş verəcəyinə ümid 

edirəm, - azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıdacaq və orada əvvəl yaşadıqları kimi yaşayacaqlar. Mənim 

mövqeyim həmişə belə olub ki, biz 1980-ci illərin sonunda münaqişə başlayana qədər mövcud olmuş ab-

havanı qaytarmalıyıq. Düşünürəm ki, bu, mümkündür. Erməni cəlladların Xocalıda törətdiklərindən, dinc 

əhalini məhv etmələrindən, bizim tarixi, dini abidələri dağıtmalarından, bu ərazilərdə azərbaycanlıların 

tarixi irsini yerlə-yeksan edəndən sonra bu, asan olmayacaq. Lakin hesab edirəm ki, biz buna çalışmalıyıq. 

Döyüş əməliyyatları günlərində mənim Ermənistan xalqına və hazırda Dağlıq Qarabağda yaşayanlara 

müraciətim dəfələrlə səslənib. Mən erməni xalqını öz hökumətinin başına ağıl qoymağa, erməni anaları öz 

uşaqlarını işğal edilmiş ərazilərə göndərməməyə çağırmışam. Ona görə ki, yəqin indi heç kəs üçün gizli 

deyil, qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu” yoxdur. “Dağlıq Qarabağ ordusu” deyilən ordunun 90 faizi 

Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. Mən bu cür çağırışlar etmişəm. Erməni tərəfindən bu günlərdə 

nifrətdən, təcavüzdən, hədə-qorxulardan və tamamilə qeyri-adekvat hərəkətlərdən başqa çağırışlar 

eşitməmişəm. Bizim mövqeyimiz belədir, biz münaqişənin dinc yolla nizamlanmasının tərəfdarıyıq. 

İnanıram ki, Ermənistan tərəfinin siyasi iradəsi olarsa, biz buna nail ola bilərik. 

-İlham Heydər oğlu, bütün müharibələr, hər bir müharibə gec-tez sülhlə başa çatır. Siz həmin 

anı necə təsəvvür edirsiniz? 

-Bilirsiniz, bu barədə danışmaq çətindir, ona görə ki, bizim xalqımız o qədər müsibətlər görüb, 

erməni işğalçılar bu xalqa o qədər əzab-əziyyət verib ki, indi həmin məqamı bir mənzərə şəklində təsəvvür 

etmək çox çətindir. 30 ildən çoxdur ki, bizdə sülh yoxdur. Son iyirmi ildən artıq müddətdə malik olduğumuz 

vəziyyət atəşkəs olub. Lakin hamı başa düşürdü ki, bu atəşkəs davamlı deyil, möhkəm deyil. Buna görə 

Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentlərinin şəxsində Minsk qrupunun həmsədrləri bir neçə il bundan əvvəl 

bəyanatlarla çıxış ediblər, status-kvonun qəbuledilməzliyi, onun dəyişdirilməli olması barədə bir neçə 

bəyanat qəbul edilib. Onlar çox gözəl başa düşürdülər və başa düşürlər ki, bu atəşkəs çox amanabənddir, 

davamlı deyil. Bugünkü eskalasiya bunu bir daha təsdiq edir. Buna görə də sülh barədə danışmalı olsaq 

mən, ilk növbədə, onu genişəhatəli, uzunmüddətli, dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən, həm Azərbaycan, 

həm də Ermənistan üçün məqbul olan ciddi zəmanətlər şərti ilə əbədi nizamlama kimi görürəm. Bu 

ölkələrin tərkibinin Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin bugünkü tərkibindən fərqli ola biləcəyini 

istisna etmirəm. Ona görə ki, Minsk qrupu 1992-ci ildə tamamilə başqa geosiyasi reallıq şəraitində 

yaradılmışdı. O dövrdə SSRİ yenicə dağılmışdı və səmimi desəm, bu qrupun hansı əsasla yaradılmasını o 

qədər də başa düşmürəm. Ona görə ki, bu və ya digər birliyin, yaxud müvəqqəti formatın yaradılması 

müəyyən prinsipə əsaslanmalıdır. Buna görə, sizinlə əvvəl danışdığımız mövzuya qayıdaraq düşünürəm ki, 

region dövlətləri bu məsələdə fəal iştirak etməli, beynəlxalq təşkilatlar zəmanət verməli və əlbəttə, 

azərbaycanlılar hüquqa görə onlara məxsus olan torpaqlara qayıtmalıdırlar. 

-Daha bir dəqiqləşdirici sual. Sizin fikrinizcə, konfiqurasiya necə ola bilər? 

-Yəqin ki, bu barədə danışmaq hələ tezdir. Fikrimcə, bu barədə danışmaq hadisələri bir qədər 

qabaqlamaq deməkdir. Sadəcə istəyirəm ki, qonşularımız və tərəfdaşlarımız mənim mövqeyimi bilsinlər. 

Düşünürəm ki, regional əməkdaşlıq çox sahələrdə özünü kifayət qədər göstərib. Son illərə diqqət yetirsək 

görmək olar ki, Azərbaycan öz qonşuları ilə birlikdə əməkdaşlığın möhkəm regional formatının yaradılması 

üzərində çox fəal iş aparıb. Bu, siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, energetika sahələrində və hər hansı başqa 

sahələrdə əməkdaşlığa aiddir. Uzun illərdən sonra, praktiki olaraq, müstəqillik dövrünün əvvəlindən 

başlayaraq beş Xəzəryanı ölkə arasında Xəzər dənizinin hüquqi statusunun nizamlanmasına dair 

Konvensiya imzalamaqla əldə etdiyimiz nailiyyətlərə baxmaq kifayətdir. Əvvəlcə həmin ölkələrin bəziləri 

ilə razılığa gələ bilmirdik, lakin sonra biz xoş məram göstərərək razılığa gəldik və bunun üstünlüklərini 

gördük. Bu gün böyük dövlət olan Rusiya ilə digər böyük dövlət, NATO-nun üzvü olan Türkiyə arasında 

əməkdaşlıq NATO ölkələri ilə Türkiyənin əməkdaşlığından qat-qat səmimi, möhkəm və səmərəlidir. 

Məsələn, NATO üzvü olan digər ölkə Türkiyəni daim nədəsə günahlandırır. Bunlar yeni geosiyasi 

reallıqlardır, 1992-ci ildə bunlar yox idi. Dünya dəyişib. Dünya gözümüzün qabağında dəyişir. Biz bunu 

əsas götürməliyik, filan ölkənin həll potensialına malik olması barədə hansısa ehkamları, fərziyyələri və ya 

sabitləşmiş fikirləri yox. Bu gün münaqişənin fəal fazaya keçdiyi və Ermənistanın baş nazirinin, - mən bunu 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2843 
 

görürəm, - öz telefon zəngləri ilə dünya liderlərini bezdirdiyi bir vaxtda kimin nizamlama potensialına 

malik olması aşkar görünür. Bax, nizamlama potensialına malik olan, ləyaqətinə, ədalətliliyinə, 

səmimiyyətinə görə Azərbaycanın hörmət etdiyi ölkələr uzunmüddətli sülhün qarantları olacaqlar. 

-Müsahibəyə və ətraflı cavablara görə çox sağ olun. 

-Sağ olun. 

 
AZƏRTAC 

2020, 6 oktyabr 
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Toşiyuki Fucivara: Yaponiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyün dəstəkləyir və münaqişənin 

tezliklə həllini arzulayır 

 

[09:30] 06.10.2020  

 

Dost Azərbaycan xalqını çox sevən biri olaraq, Dağlıq Qarabağ probleminin tezliklə həll 

olunmasını arzulayıram. Uzun illər davam edən bu münaqişədə xalqınızın hiss etdiyi ağrı və 

acılara üzülürəm. Dağlıq Qarabağ regionunun tezliklə əvvəlki vəziyyətə, yəni Azərbaycanın 

tərkibinə qayıtmasını diləyirəm. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın Yaponiyadakı xüsusi müxbirinə müsahibəsində 1999-2002-ci 

illərdə Yaponiyanın Azərbaycanda səfiri olmuş Toşiyuki Fucivara deyib. Yaponiyanın da bir sıra 

ətraf ölkələrlə ərazi mübahisəsinə malik olduğunu xatırladan sabiq səfir bu problemin həlli üçün 

dünya təcrübəsində iki yolun olduğunu deyib. Bunlardan birinin danışıqlar, digərinin isə müharibə 

yolu olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, Yaponiya həmin mübahisələri həll etmək üçün müharibə 

yolunun əleyhinədir. Çünki II Dünya müharibəsində məğlub olan Yaponiya son Konstitusiyasına 

görə problemlərin həll olunması vasitəsi kimi müharibədən istifadə edə bilməz. Buna görə də biz 

bu məsələlərin həlli üçün qonşularımızla danışıqlara üstünlük veririk. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq uzun müddətdir ki, davam 

etməsinin düzgün olmadığını vurğulayan T.Fucivara bunun işğal edilmiş ərazilərdən qovulmuş 

insanlara qarşı böyük bir ədalətsizlik olduğunu bildirib. O deyib ki, ərazilərin işğal altında 

saxlanması yolverilməzdir və buna görə də münaqişə edən tərəflər problemin həllinin sivil 

formalarından istifadəyə üstünlük verməlidirlər. Əks halda tərəflər arasında baş verən silahlı 

qarşıdurma daha da dərinləşə və Dünya müharibəsinədək gedib çıxa bilər. 

Hazırda davam edən silahlı qarşıdurmanın dünyanın enerji təhlükəsizliyinə bir təhdid 

olduğunu diqqətə çatdıran sabiq diplomat bunun nəzərə alınmasının vacibliyini bildirib. Qeyd edib 

ki, döyüşlərin Avrasiya məkanının iqtisadiyyatı üçün həyati əhəmiyyətə malik neft və qaz boru 

kəmərlərinə yaxınlığı bu kəmərlər üçün böyük təhdiddir və buna maksimum dərəcədə diqqət 

yetirilməlidir. Azərbaycan neft və qazının ixrac edildiyi ölkələrə daha diqqətlə yanaşaraq, məhz 

bu dövlətlərdə yaranan təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıq çağırışları etməlidir. Həmin dövlətlərin 

rəhbərlərinin münaqişənin həlli yolunda daha fəal çalışmasına nail olmalıdır. 

Ermənistan ordusunun Azərbaycan şəhərlərinə raketlərlə hücumunun yolverilməz 

olduğunu vurğulayan sabiq diplomat, bunun beynəlxalq qanunları, Cenevrə konvensiyasının 

prinsiplərini pozduğunu da xatırladıb. 

İstər Yaponiya, istərsə də bir sıra Avropa ölkələrinin mətbuatının Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusunda verdiyi məlumatların əsasən erməni mövqeyinə yaxın 

olmasına diqqət çəkən keçmiş səfir, bunun üçün Azərbaycan tərəfinin səsini daha ucadan 

qaldırmasını istədiyini deyib. Bildirib ki, azərbaycanlı dostlarının öz haqq səslərini çatdırması 

üçün həm dünya mediasına, həm də BMT daxil olmaqla bütün beynəlxalq təşkilatlara daha sıx 

müraciət etməsinə ehtiyac olduğunu düşünür. Onları bu istiqamətdə daha ciddi şəkildə çalışmağa 

çağırır. 

Yaponiya hökumətinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirən T.Fucivara 

problemin həlli üçün sərhədlərin keçmiş sovet dövründəki halına qayıtmasını və bundan sonra 

problemin həlli üçün tərəflərin ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakı ilə masa arxasında oturaraq 

müzakirələr aparmasını arzuladığını bildirib. 

 

Vüqar Ağayev,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tokio 

 

AZƏRTAC 
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Niderland azərbaycanlıları Ermənistanın hərbi təxribatına dair beynəlxalq təşkilatlara 

bəyanat ünvanlayıb 

 

[06:50] 06.10.2020  

 

Niderland Krallığında yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri Benelüks Azərbaycanlıları 

Konqresinin təşkilatçılığı ilə Rotterdam şəhərində toplaşıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, toplantıda Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya 

Şurası, Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyi, Covor Rusdilli Yəhudi İcmasının üzvləri iştirak ediblər. 

Tədbirdə sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarından 

və Azərbaycan Ordusunun şanlı qələbələrindən danışılıb. İştirakçılar ordumuza və dövlətimizin 

Dağlıq Qarabağ siyasətinə dəstəklərini bildiriblər. Soydaşlarımızın Niderland cəmiyyətini 

ölkəmizin reallıqlarına dair məlumatlandırmaq məqsədilə gördükləri işlər və görülməsi vacib olan 

məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. 

Toplantıda erməni təxribatlarına dərhal son qoyulması və işğal olunan torpaqlardan erməni 

separatçılarının qeyd-şərtsiz çıxması tələbi qoyulan bəyanat hazırlanıb. Bəyanat beynəlxalq 

təşkilatlara, Avropa və Niderland parlamentlərinə, Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə 

ünvanlanıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə 

şəhərini Cenevrə Konvensiyasının qərarları ilə istifadəsi qadağan olunmuş raketlərlə 

bombalanması sərt şəkildə pislənilib. Bildirilib ki, Ermənistanın mülki obyektləri və əhalini hədəf 

alması bütün hüquq normalarına ziddir. 

Niderlandda yaşayan soydaşlarımız dünya birliyini və beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın 

təxribatçı hərəkətlərini pisləməyə, Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və sabitliyin, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünün bərqərar olması istiqamətində qətiyyətli addımlar atmağa səsləyiblər. 

 

Şəhla Ağalarova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Rotterdam 

 

AZƏRTAC 
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BMT Baş katibi Qarabağla bağlı dünya ölkələrinə müraciət edib 

 

[05:55] 06.10.2020  

 

BMT Baş katibi Antoniu Quterreş regional və beynəlxalq qüvvələri Ermənistan-

Azərbaycan münaqişə zonasında atəşin təcili dayandırılmasına nail olmaq üçün kömək etməyə 

çağırıb. 

AZƏRTAC RİA Novosti saytına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Baş katibin rəsmi 

nümayəndəsi Stefan Dyujarrik bildirib. Onun sözlərinə görə, Baş katib yaşayış məntəqələrinin 

atəşə tutulması da daxil olmaqla, hərbi əməliyyatların yayılması barədə xəbərlərdən ciddi 

narahatdır. 

 

AZƏRTAC 
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Fahrettin Altun: Türkiyə ədalətli davasında hər zaman qardaş Azərbaycanın 

yanındadır 

 

[02:09] 06.10.2020  

 

Otuz ildir davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yalnız Ermənistanın işğal etdiyi 

ərazilərdən geri çəkiləcəyi halda mümkün olacaq. Türkiyə ədalətli davasında hər zaman qardaş 

Azərbaycanın yanındadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının 

İctimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində 

bildirib. O, beynəlxalq birliyin artıq qeyri-qanuni işğal qarşısında susa bilməyəcəyini yazıb. 

Sosial mediada, eyni zamanda, Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə 

əlaqələr idarəsi tərəfindən hazırlanan, 20 Yanvar hadisələri, 1990-cı illərə aid erməni vəhşilikləri, 

Azərbaycanın inkişaf yolu və sentyabrın 27-dən etibarən şanlı Azərbaycan Ordusunun erməni 

təxribatına əks-hücumu nəticəsində əldə edilən uğurları əks etdirən videoçarx yerləşdirilib. 

 

Günel Məlikova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin 2 ədəd “Qrad”ı və topları sıradan çıxarılıb 

 

[01:44] 06.10.2020  

 

Gün ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlərdə Ermənistan ordusuna 

məxsus 2 ədəd BM-21 “Qrad”ı sıradan çıxarılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 41-ci artilleriya 

alayının atəş mövqelərində dayanan “Qrad”lar Azərbaycan Ordusunun atəş zərbəsi ilə məhv edilib. 

Bundan əlavə, 42-ci artilleriya alayının atəş mövqeyində yerləşdirilmiş D-20 artilleriya 

qurğuları və onların heyətləri də bölmələrimizin sərrast atəşi ilə məhv edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ballıcada yerləşən silah-sursat anbarı məhv edilib 

 

[01:16] 06.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun dəqiq atəş zərbəsi nəticəsində Ballıca məntəqəsində yerləşən 

mərkəzi silah-sursat anbarı məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd edilib ki, işğal olunmuş ərazilərimizdə yerləşdirilmiş Ermənistan ordusuna məxsus bu hərbi 

anbarda külli miqdarda müxtəlif sursat növləri saxlanılırdı. 

 

AZƏRTAC 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Hazırda bütün cəbhəboyu əməliyyat və hərbi üstünlük 

ordumuzun tərəfindədir 

 

[00:24] 06.10.2020  

 

Hazırda bütün cəbhəboyu əməliyyat və hərbi üstünlük ordumuzun tərəfindədir. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif 

Dərgahlı AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib. 

Polkovnik V.Dərgahlı bildirib ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin 

Azərbaycan Ordusunun guya 200 nəfərdən artıq canlı qüvvə itirməsi barədə yaydığı məlumat 

yalandır, heç bir əsası yoxdur və növbəti dezinformasiyadır. 

Bildiririk ki, Ermənistan ordusu döyüşlərdə canlı qüvvə və hərbi texnika baxımından ağır 

itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilir. İşğal altında olan torpaqlarımız azad olunur. Bu, 

danılmaz bir faktdır. 

Hazırda bütün cəbhəboyu, o cümlədən cəbhənin Cəbrayıl-Füzuli istiqamətində əməliyyat 

və hərbi üstünlüyümüz davam edir. Ermənistan ordusunun fəlakətdən qurtulmasının yeganə yolu 

işğal olunmuş torpaqlarımızdan dərhal çıxmasıdır. 

 

AZƏRTAC 
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5 oktyabr 
 

 

ABŞ Dövlət Katibinin müavini Ermənistanın Azərbaycanın mülki obyektlərini raket atəşinə 

tutduğu barədə məlumatlandırılıb 

 

[23:49] 05.10.2020  

 

Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və ABŞ Dövlət 

Katibinin müavini Stiven Biqan arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir Ceyhun 

Bayramov həmkarına bölgədəki son gərginlik barədə məlumat verib. ABŞ dövlət katibinin müavininin 

diqqətinə çatdırılıb ki, Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququ açıq şəkildə pozaraq Azərbaycanın mülki 

əhalisi və mülki obyektlərini, o cümlədən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni, sənaye şəhəri 

olan Mingəçeviri, habelə təmas xəttindən çox uzaqda yerləşən Xızı və Abşeron rayonlarını qəsdən raket 

atəşinə tutur. Nazir Ceyhun Bayramov həmsöhbətinə Ermənistanın yaşayış məskənlərini atəşə tutması 

nəticəsində ciddi itkilər verdiyini bildirib. Qeyd edib ki, Ermənistanın bu hərbi təxribatı vəziyyətin qəsdən 

pisləşməsinə yönəlib və Ermənistanın hərbi əməliyyatlar zonasını böyütmək niyyətini nümayiş etdirir. 

Dövlət katibinin müavini Stiven Biqan bölgədəki gərginliyin artması və hərbi əməliyyatların 

genişlənməsindən ciddi narahatlığını dilə gətirib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin səyləri ilə dialoqun 

vacibliyini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov diqqətə çatdırıb ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq normaları və 

prinsiplərinə, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq üzrə öhdəliklərinə əməl etməli və Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair tələblərini yerinə yetirməlidir. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Aprel döyüşlərinin qəhrəmanı düşmən texnikasını məhv etməkdə  

davam edir 

 

[23:20] 05.10.2020  

 

2016-cı ilin Aprel döyüşlərində 6 tank məhv edərək “Azərbaycan Bayrağı” ordeninə layiq görülmüş 

gizir Tahir Misirxanov düşmən texnikasını bu gün də məhv etməkdə davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, torpaqlarımızın işğaldan 

azad edilməsi uğrunda sentyabrın 27-dən başlayan əks-hücum əməliyyatında igidliklə vuruşan gizir 

T.Misirxanov şəxsi rəşadət göstərərək bugünədək düşmənin daha 11 zirehli texnikasını sıradan çıxarıb. 

Azərbaycan Ordusunun qələbələrində payı olan, ümumilikdə 17 düşmən texnikasını məhv edən 

igid döyüşçümüz bundan qürur duyduğunu və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması naminə 

sonadək döyüşəcəyini fəxrlə deyir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və Rusiyanın XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub 

 

[22:49] 05.10.2020  

 

Oktyabrın 5-də qarşı tərəfin təşəbbüsü əsasında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri 

Ceyhun Bayramov ilə Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovun telefon danışığı baş 

tutub. 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a 

verilən məlumata görə, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov bölgədəki artan gərginliyin narahatlıq 

doğurduğunu bildirib. Gərginliyin aradan qaldırılması və tərəflərin siyasi dialoqa qayıtmasının vacibliyi 

vurğulanıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov, öz növbəsində, Ermənistanın məqsədyönlü şəkildə Azərbaycanlı mülki 

əhalini və infrastrukturu atəşə tutması, ölkəmizin ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni, sənaye şəhəri 

Mingəçeviri, habelə cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən digər şəhərlərdəki sıx məskunlaşma qəsəbələrinin 

hədəfə alınması barədə rusiyalı həmkarına məlumat verib. Mülki insanlar arasında itkilərin olduğu 

vurğulanıb. Ermənistanın bu əməllərinin beynəlxalq humanitar hüququn ciddi pozulması halı olduğunu 

qeyd edən nazir Ceyhun Bayramov yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə 

düşdüyünü bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya və Fransanın Xarici İşlər nazirləri Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə  

ediblər 

 

[22:33] 05.10.2020  

 

Rusiya və Fransanın Xarici İşlər nazirləri Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. 

AZƏRTAC Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir 

ki, oktyabrın 5-də Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla Avropa və Fransanın Xarici İşlər naziri 

Jan-İv Le Drian arasında telefon danışığı olub. 

Söhbət zamanı nazirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyəti ətraflı müzakirə edib, 

genişmiqyaslı hərbi əməliyyatların davam etməsi ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını bildiriblər. 

XİN başçıları gündəlikdə duran bir sıra aktual məsələləri də müzakirə ediblər. 

 

Fəridə Abdullayeva,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Prezidenti: Ermənistan Azərbaycan ərazilərini təkcə işğal etməyib, həm də orada insanlıq 

cinayətləri törədib 

 

[22:30] 05.10.2020  

 

Son vaxtlar bölgəmizdə yaşanan ən mühüm hadisələrdən biri işğalçı Ermənistanın Azərbaycan 

torpaqlarına yenidən başladığı hücumlar nəticəsində yaranmış gərginlikdir. Beynəlxalq ictimaiyyət 

Azərbaycanın Qarabağ və ətraf bölgələrinin ermənilər tərəfindən işğal edilməsinə hələ də susur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə hökumətinin 

iclasından sonra xalqa müraciətində söyləyib. 

Türkiyə Prezidenti vurğulayıb ki, Ermənistan Qarabağı nəinki işğal edib, orada qətliamlar törədib. 

Eyni zamanda, cəzasız buraxılıb. ATƏT-in ABŞ, Fransa və Rusiyadan ibarət Minsk qrupu otuz ilə yaxındır 

ki, problemi həll etməyib. Qardaş Azərbaycan xalqı bu illər ərzində həm işğalın, həm də itkilərinin acısını 

yaşayıb. Ermənistan keçmişdə törədiyi zülmlərin bədəlini ödəmədiyi halda, yenidən Azərbaycan 

torpaqlarına hücum edərkən bu dəfə hiddətli bir müqavimətlə qarşılaşdı. Azərbaycan Ordusu Ermənistanın 

hücumlarına cavab vermək və Qarabağı işğaldan azad etmək üçün sürtələ irəliləyir. Qarabağdakı bir çox 

ərazilər düşməndən azad edildi. Türkiyə olaraq bütün qəlbimizlə və imkanlarımızla Azərbaycanın yanında 

olduğumuzu söyləyirik. Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək mübarizəsinə dəstək vermək 

bütün şərəfli dövlətlərin borcudur. 

Türkiyənin bundan sonra da haqq və ədalətin yanında olacağını diqqətə çatdıran Prezident Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan deyib: “Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin, işğal altındakı torpaqlarının azad edilməsi 

mübarizəsindəki fəaliyyətimiz də buna söykənir. Qafqazın son otuz ildə ən mühüm böhran məsələsi olan 

Qarabağ münaqişəsinin bu halda həlli həm tarixin, həm hüququn, həm də coğrafiyanın gerçəklərini əks 

etdirir. Əks halda, bölgədəki hüquqsuzluq və münaqişələrin bitməsi mümkün deyil. Bir daha azərbaycanlı 

qardaşlarımza mübarizəniz mübarək olsun deyir, mübarək mübarizənizdə zəfərə qədər yanınızda 

olduğumuzu bildiririk”. 

  

Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və Fransa Xarici İşlər nazirləri bölgədəki mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi 

aparıblar 

 

[21:25] 05.10.2020  

 

Oktyabrın 5-də qarşı tərəfin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun 

Bayramov və Fransa Respublikasının Xarici İşlər naziri Jan İv Lö Drian arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, telefon 

danışığı zamanı tərəflər arasında bölgədəki mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

Fransanın Xarici İşlər naziri bölgədə baş verən gərginliyin alovlanmasının ciddi narahatlıq 

doğurduğunu qeyd edib. O, Minsk qrupunun həmsədr ölkələri vasitəsilə məsləhətləşmələrin davam 

etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə artan gərginlik, xüsusən də Ermənistanın azərbaycanlı mülki 

şəxslərini və obyektlərini qəsdən atəşə tutması barədə qarşı tərəfə məlumat verib. Nazir təmas xəttindən 

uzaqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini, o cümlədən Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci ən böyük 

şəhəri olan Gəncənin, sənaye şəhəri Mingəçevirin, eləcə də Xızı və Abşeron rayonlarının hədəfə 

çevrilməsinin mülki əhali arasında itki və infrastrukturun məhv olması ilə nəticələndiyini vurğulayıb. 

Fransalı həmsöhbətinə bu günə qədər Ermənistanın açdığı atəş nəticəsində 25 azərbaycanlı mülki şəxsin 

həlak olduğu və 127 nəfərin yaralandığı barədə məlumat verilib. 

Fransanın Xarici İşlər naziri mülki əhalinin hədəfə alınması və hərbi əməliyyatların coğrafiyasının 

genişləndirilməsinin yolverilməz olduğunu vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, 

Ermənistanın bütün silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması bölgədə 

sülhün təmin edilməsi üçün mühüm şərt olduğunu qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyində fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt” nömrələri açıqlanıb 

 

[21:21] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyində fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt” telefon 

nömrələri açıqlanıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadla həmin nömrələri təqdim edir: 

Müdafiə Nazirliyi: +994 (012) 912 

Nazirliyin Tibb Baş İdarəsi: 

+994 (012) 406-68-84 

+994 (012) 406-68-58 

+994 (012) 406-72-52 

+994 (012) 406-72-77 

Nazirliyin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsi: 

+994 (012) 406-85-43 

+994 (012) 406-59-33 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Ermənistanın son təxribatları ilə əlaqədar beynəlxalq 

təşkilatlara müraciət edib 

 

[21:05] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Ermənistanın son təxribatları ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara 

müraciət edib. 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından AZƏRTAC-a bildirilib ki, müraciətdə 

deyilir: “Sentyabrın 27-dən hərbi təxribatlara başlayan işğalçı Ermənistanın faşist xislətli rejimi 

“ənənəsinə” sadiq qalaraq yenə də çirkin simasını göstərir, kəndlərimizi, dinc əhalini nişan almaqdan 

çəkinmir. Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 

kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini dayandırmaması, Azərbaycanı özünümüdafiə 

hüququndan yararlanaraq, nəhayət, düşməni sülhə məcbur etmək, Ermənistanın təxribatlarının, hərbi 

avantüralarının, ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasətinin qarşısını almaq məqsədilə əks-hücum əməliyyatlarına 

başlamağa vadar edib. 

Ordumuzla döyüş meydanında rüsvayçı məğlubiyyətlər yaşayan Ermənistan silahlı qüvvələri 

Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, mülki obyektləri, fərdi və çoxmənzilli yaşayış 

evlərini, xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, məktəb binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati 

binalarını, təsərrüfat təyinatlı əraziləri ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutaraq dağıntı və 

yanğınlar törədir, dinc əhalini qətlə yetirir. 

Ermənistan silahlı qüvvələri 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saatlarından başlayaraq münaqişə 

zonasından xeyli kənarda yerləşən, Azərbaycanın qədim tarixə malik, ikinci böyük şəhəri, çoxsaylı 

mədəniyyət turizm obyektləri olan, əhalinin sıx məskunlaşdığı Gəncə şəhərinə raketlər ataraq 1 mülki 

vətəndaşın ölümünə, 35 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Dağılan yaşayış binaları, tarixi abidələrin 

uçqunları altında xeyli insan xəsarət alıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələri qəsdən və hədəflənmiş şəkildə Beyləqan və Tərtər şəhərlərini, Füzuli 

rayonunun Horadiz şəhərini, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Cəbrayıl, Xızı və Bakı ətrafındakı Abşeron 

rayonlarını, habelə mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı digər yaşayış məntəqələrini də ağır artilleriyadan və 

raketlərdən istifadə etməklə atəşə tutub. Nəhəng su anbarının və elektrik stansiyasının yerləşdiyi 

Azərbaycanın iri sənaye mərkəzlərindən olan Mingəçevir şəhəri də atəşə məruz qalıb. Ermənilər tərəfinin 

məqsədyönlü atəşləri nəticəsində bu günədək 24 azərbaycanlı mülki şəxs qətlə yetirilib, 121 nəfər 

yaralanıb, 300-dən çox yaşayış binası və mülki obyektlər dağıdılıb. Halbuki, beynəlxalq humanitar hüquq 

əsas prinsip kimi hərbi əməliyyatların gedişində döyüşçülərin və mülki şəxslərin, hərbi və mülki obyektlərin 

aydın şəkildə fərqləndirilməsini tələb edir. Xüsusi raket sistemlərindən istifadə etməklə mülki əhalini hədəf 

seçən işğalçı Ermənistan dövləti isə BMT Nizamnaməsini, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 

beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, Cenevrə konvensiyalarını, xüsusilə müharibə zamanı “Mülki 

əhalinin müdafiəsi haqqında” 1949-cu il 12 avqust tarixli Konvensiyanı, “Silahlı münaqişə zamanı mədəni 

sərvətlərin mühafizəsi haqqında” 1954-cü il 14 may tarixli Haaqa Konvensiyasının və insan hüquqları 

sahəsində digər beynəlxalq sənədlərin müddəalarını kobud şəkildə pozmaqla öz təcavüzkar siyasətini, 

müharibə cinayətlərini davam etdirir. 

Azərbaycan Ordusu dinc əhaliyə silah tuşlamır, bir güllə, mərmi belə atmır. Azərbaycan 

döyüşçüləri yad torpaqlarda deyil, öz qədim yurdunda sülhün bərqərar olması uğrunda erməni 

terrorçularına qarşı savaşır. Azərbaycan mülki əhaliyə zərər dəyməməsi üçün səy göstərməklə beynəlxalq 

hüququn tələbləri çərçivəsində özünü müdafiə hüququndan istifadə edir. 

Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti, hüquq müdafiə və qeyri-hökumət təşkilatları, ayrı-ayrı 

vətəndaşlar tərəfindən erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 

dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatlarına, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, ATƏT-ə, Avropa 

İttifaqına, Avropa Şurasına və digər beynəlxalq təşkilatlara etdikləri müraciətlər cavabsız qalmaqdadır. 

Dinc əhali qırılır, tarixi abidələr, mədəniyyət obyektləri dağıdılır, lakin başda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

olmaqla, beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda, münaqişənin nizamlanmasının birbaşa məsuliyyətini 

daşıyan ATƏT-in Minsk qrupu susmaqda davam edir. İkili standartlar sayəsində Ermənistanın cinayətlərinə 

göz yumulur, Azərbaycanın haqlı səsi eşidilmir. 
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Biz həmkarlar ittifaqları olaraq dünyanın aparıcı dövlətlərini, beynəlxalq qurumları, eləcə də 

beynəlxalq əməkçi təşkilatlarını Ermənistanın Azərbaycan ərazisində törətdiyi cinayətlərə seyrçi 

qalmamağa, eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində mülki əhalinin 

pozulmuş hüquq və azadlıqlarının bərpası istiqamətində üzərlərinə düşən zəruri addımları atmağa və 

müvafiq tədbirlər görməyə çağırırıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycan öz qanuni haqqı uğrunda mübarizə aparır 

 

[20:52] 05.10.2020  

 

Azərbaycan öz qanuni haqqı uğrunda mübarizə aparır. Beynəlxalq ictimaiyyətin də haqlının 

yanında olması lazımdır. Biz bu məsələdə mövqeyimizi açıq şəkildə ifadə edirik. Daha əvvəl söylədiyim 

kimi, Azərbaycan indiyə qədər Türkiyədən bir dəstək istəməyib. Lakin lazım gələrsə, çəkinmədən dəstək 

verəcəyimizi hörmətli Prezidentimiz başda olmaqla hər birimiz söyləmişik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu NATO-

nun Baş katibi Yens Stoltenberq ilə Ankarada keçirdiyi birgə mətbuat konfransında ifadə edib. 

Ermənistanın mülki Azərbaycan əhalisinə hücumlar etməsinin yeni olmadığını vurğulayan nazir 

Mövlud Çavuşoğlu xatırladıb ki, Ermənistanın silahlı birləşmələri tərəfindən 1992-ci ildə Azərbaycanın 

Xocalı şəhərində uşaq və qadınlar da daxil olmaqla 613 nəfərdən çox dinc sakin qətlə yetirilib. Bu ilin 

iyulunda Ermənistan yenə mülki əhaliyə hücum etdi. Bu dəfə də həm azərbaycanlı hərbçilər, həm də dinc 

əhali arasında ölənlər oldu. İndi Bakı ətrafına və Gəncəyə raket atıblar. Əslində, bu hərəkətlər müharibə 

cinayətidir. Azərbaycan isə işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün mübarizə aparır. 

Azərbaycanın hüquqi və mənəvi baxımdan haqlı mübarizə içində olduğunu diqqətə çatdıran nazir 

Mövlud Çavuşoğlu deyib: “Ermənistan əvvəlcə cəbhə xəttində Azərbaycanın həm hərbi mövqelərinə, həm 

də mülki əhaliyə hücumlar etdi, uşaqlar da daxil olmaqla dinc insanlar şəhid oldular. Digər tərəfdən, son 

günlərdə sıxışdırılan Ermənistan Gəncəyə və hətta Bakıya yaxın yerlərə də raket atmağa başladı. Əslində, 

bütün bunlar müharibə cinayətləridir”. 

Azərbaycanın öz torpaqlarını terrorçulardan və işğalçılardan geri almaq üçün mübarizəyə 

qalxdığını diqqətə çatdıran Türkiyə xarici siyasət qurumunun rəhbəri vurğulayıb ki, Ukrayna və 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu olduqda hər kəs haqlı olaraq bu ölkələrin ərazi 

bütövlüyünü dəstəkləyir: “Yaxşı, Ermənistan-Azərbaycan mövzusu gündəmə gəldikdə nədən “Ermənistana 

Azərbaycan torpaqlarından çəkil deyilmir?” Hər iki ölkə də NATO-nun tərəfdarıdır. Beləliklə, NATO-nun 

da tarazlaşdırıcı bir şəkildə atəşkəs, eyni şəkildə sülh yolu ilə həll variantı çağırışı etməsi normaldır. Amma 

bu problemin beynəlxalq hüquq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları çərçivəsində, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü əsasında həllini tapması üçün Ermənistanın dərhal işğal etdiyi ərazilərdən çəkilməsi barədə 

NATO başda olmaqla hər kəsin çağırış etməsi lazımdır. Bu məsələnin başqa həlli yoxdur. Otuz ildir ki, 

Azərbaycan ərazisi işğal altındadır”. 

Ermənistanın təcavüzü həyata keçirmək üçün güclü bir dəstək aldığını və işğal nəticəsində bir 

milyondan yuxarı azərbaycanlının öz yurd-yuvasından didərgin salındığını vurğulayan nazir Mövlud 

Çavuşoğlu deyib: “Beynəlxalq təşkilatlar münaqişə tərəfləri arasında ya çox balanslı şəkildə olmağa çalışır, 

ya da Ermənistanı dəstəkləyən açıqlamalar verirlər. Məsələn, Minsk qrupunda təmsil olunan Fransa açıq 

şəkildə Ermənistana dəstək verir. Bu problemi həll etmək üçün Minsk qrupu daha fəal olmalı, məsələni 

yoluna qoymaq üçün qəti addımlar atmalıdır” 

Mətbuat konfransında məlumat verilib ki, görüşdə, həmçinin Türkiyə-NATO münasibətləri, 

problemlərin təşkilat daxilində həllinə dair görülən işlər, Şərqi Aralıq dənizi, Liviya və Suriya məsələləri 

müzakirə olunub. 

Türkiyənin müdafiə məsələləri və bu sahəyə aid olan sənayesini inkişaf etdirdiyini, eləcə də 

terrorizmlə qərarlı bir şəkildə mübarizə apardığını diqqətə çatdıran nazir Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, 

onun ölkəsi maraq və mənafelərini bundan sonra da əzmlə müdafiə edəcək. 

 

Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi dinc əhaliyə qarşı terror 

əməllərini davam etdirir 

 

[20:40] 05.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 

işğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonalar, habelə hərbi hədəf 

olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən obyektlər, o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla 5 oktyabr 

2020-ci il tarixdə Ağdam rayonunun müxtəlif istiqamətlərində intensiv atəşə tutması nəticəsində 1954-cü 

il təvəllüdlü Rəhimov Eyvaz Musa oğlu həlak olub, rayonun Üçoğlan kənd sakini 1971-ci il təvəllüdlü 

Səfərov Mehman Ağalar oğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Bundan başqa, düşmənin Goranboy rayonunun yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə 

tutması səbəbindən yaşadığı evə top mərmisinin düşməsi nəticəsində Qızılhacılı kənd sakinləri 1955-ci il 

təvəllüdlü Abbasova Raziyə Bayraməli qızı həlak olub, eyni zamanda top mərmisinin düşdüyü başqa bir 

yaşayış evinin sakinləri 1958-ci il təvəllüdlü Həsənov Məşdi İbrahim oğlu, sonuncunun qızı 1984-cü il 

təvəllüdlü Sevinc Həsənova və azyaşlı nəvəsi 2011-ci il təvəllüdlü Həsənov Elcan Elgün oğlu, boş sahəyə 

düşmüş top mərmisinin qəlpələrindən 1969-cu il təvəllüdlü Ələkbərov Rasim Nadir oğlu müxtəlif dərəcəli 

bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerlərində döyüş şəraitində mümkün olan bütün 

istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2863 
 

 

Mətyu Brayzə: Ermənilərin Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutması onların ümidsiz 

olmalarından xəbər verir 

 

[20:39] 05.10.2020  

 

Azərbaycan öz torpaqlarını azad edərək irəliləməkdə davam edir. Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar 

göz qabağındadır. Ermənistanın isə Azərbaycanın dinc əhalisini atəşə tutması onların ümidsiz 

olduqlarından xəbər verir. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a açıqlamasında ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri və ABŞ-ın 

Azərbaycandakı sabiq səfiri Mətyu Brayzə deyib. 

Mətyu Brayzə Ermənistanın Azərbaycana raket hücumlarının təxribat xarakteri daşıdığını bildirib. 

Qeyd edib ki, bununla onlar Azərbaycanın da cavab olaraq Ermənistanın mülki əhalisini vurmasını və 

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Azərbaycana qarşı savaşa cəlb olunmasını istəyirlər. 

Paşinyanın öz hərəkətləri ilə özünü çox təhlükəli bir vəziyyətə saldığını deyən M.Brazyə bildirib 

ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını geri qaytarmalıdır. Paşınyan Rusiyadan yardım 

istəyir, lakin Moskva da görür ki, Ermənistan beynəlxalq prinsipləri pozaraq ATƏT-in Minsk qrupunun 

danışıqlar formatından imtina edib. 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, 

Məzrə kəndlərini və müxtəlif istiqamətlərdə bir neçə strateji yüksəkliyi azad edib 

 

[20:38] 05.10.2020  

 

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndlərini və müxtəlif 

istiqamətlərdə bir neçə strateji yüksəkliyi azad etmişdir. Qəhrəman ordumuzun uğurlu əməliyyatı davam 

edir. Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Gəncə şəhəri növbəti dəfə atəşə tutulur 

 

[20:32] 05.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri Gəncə şəhərini növbəti dəfə atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş prokuroru: Düşmən mülki şəxsləri hədəfə almaqla döyüş meydanındakı 

uğursuzluqlarına don geyindirmək istəyir 

 

[19:47] 05.10.2020  

 

Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin “rəhbəri” Araik Arutunyan və digərlərinin cəzalandırılması 

üçün lazımi addımlar həyata keçirilir. Düşmən mülki şəxsləri hədəfə almaqla döyüş meydanındakı 

uğursuzluqlarına don geyindirmək istəyir. Onların məqsədi Azərbaycanın dinc əhalisini qorxutmaqdır. 

Lakin sizi əmin edirəm ki, bunların heç biri alınmayacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

oktyabrın 5–də Baş Prokurorluqda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı 

törədilmiş cinayətlərlə bağlı ölkəmizdə akkreditə olunan diplomatik korpusun, beynəlxalq təşkilatların, 

yerli və beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələri üçün təşkil olunan brifinqdə məlumat verib. 

Baş prokuror bildirib ki, toqquşmalar artıq yeni fazaya keçib. Ermənistanın kriminal hərbi-siyasi 

rejimi müharibə aparmağın bütün qaydalarını pozaraq çox təhlükəli addımlar atır. Dünən Azərbaycanın 

ikinci böyük şəhəri olan Gəncə Ermənistan ordusunun artilleriya atəşinə məruz qalıb. Mülki əhaliyə külli 

miqdarda ziyan dəyib. Düşmən bu təhlükəli addımı bu gün də davam etdirib. Ermənistanın və qondarma 

“rejim”in rəhbərliyinin göstərişi ilə Mingəçevir şəhəri də düşmənin hücumuna məruz qalıb. Azərbaycan 

Ordusunun peşəkarlığı sayəsində bu addımların qarşısı alınıb. 

Abşeron və Xızı rayonlarının da Ermənistan ordusu tərəfindən raket zərbələrinə məruz qaldığını 

vurğulayan Baş prokuror deyib ki, qondarma “rejim”in rəhbəri Araik Arutunyan Azərbaycana qarşı bu 

addımları ilə fəxr edir, bu barədə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edir. Cinayətkar rejim müharibə 

qaydalarını pozur. Münaqişə zonasından kənarda dinc Azərbaycan əhalisinin yaşadığı şəhər və rayonlara 

hücumlar dayandırılmalıdır. Bu, bizim tələbimizdir. Bu hücumlar yolverilməzdir. Ancaq ağlını itirmiş 

şəxslər, ağlını itirmiş rəhbərlik belə göstəriş verə bilər. İndicə aldığımız məlumata görə, Ağcabədinin 

mərkəzi də ermənilər tərəfindən hücuma məruz qalıb. Prokurorluq əməkdaşları hadisə yerində lazımi işləri 

görürlər. 

Ermənistan silahlı birləşmələri hərbi hədəfli obyektlərin vurulması adı ilə döyüş bölgəsindən xeyli 

uzaqda yerləşən mülki əhalinin sıx yaşadığı ərazilərin və məntəqələrin ağır artilleriyadan atəşə tutularaq 

dinc əhaliyə qarşı cinayətlərin törədilməsinə görə Ermənistanın və işğal olunmuş Qarabağ bölgəsində 

yaradılmış qondarma rejiminin kriminal hərbi-siyasi rəhbərliyi birbaşa məsuliyyət daşıyır. Ermənistanın 

məqsədi siyasi xarakter daşıyır və digər ölkələrin bu münaqişəyə cəlb edilməsidir. Eyni zamanda, Qarabağ 

bölgəsində yaradılmış qondarma rejimin kriminal hərbi-siyasi rəhbərliyinin Qarabağda uğursuzluqlarına bu 

ölkənin cəmiyyətinin diqqətini yayındırmaqdır. Eləcə də Azərbaycanın dinc əhalisini qorxutmaqla onların 

yaşadıqları yerləri tərk etməyə vadar etməkdir. 

Kamran Əliyev vurğulayıb ki, Ermənistan tərəfindən atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulmaqla 

əsasən dinc əhalinin sıx yaşadığı ərazilər, xəstəxanalar, məktəblər, uşaq evləri ağır artilleriyadan atəşə 

tutularaq mülki infrastruktura külli miqdarda ziyan vurulur. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən 

zərərçəkmiş şəxslərin və zərər dəymiş mülki infrastruktur obyektlərinin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə 

bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Baş prokuror əlavə edib ki, mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərin hamısı sənədləşdirilir. Hadisə 

yerindən olan maddi sübutlar götürülür, ziyanın məbləği müəyyənləşdirilir. Bütün sübutlar toplandıqdan 

sonra beynəlxalq hüquq normalarının bütün imkan vasitələrindən istifadə edilərək Dağlıq Qarabağdakı 

qondarma rejimin rəhbərinin və digərlərinin Azərbaycan qanunları çərçivəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilməsi üçün lazımi addımlar atılacaq. 
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Vaqram Poqosyan erməni qoşunlarının bəzi mövqelərdən geri çəkildiyini etiraf edib 

 

[19:29] 05.10.2020  

 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın “rəhbəri”nin “mətbuat katibi” Vaqram Poqosyan 

erməni qoşunlarının geri çəkildiyini etiraf edib. 

“Cəbhənin bəzi istiqamətlərində qoşunlar geri çəkildi”, - deyə o, “Facebook” səhifəsində qeyd edib. 

Cəbhədəki acı məğlubiyyətlərini taktiki gediş adı ilə ört-basdır etməyə çalışan Poqosyanın bu etirafı 

böyük itkilər verən düşmənin hərbi qüvvəsinin tükənmək üzrə olduğu faktını bir daha təsdiqləyir. 
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Prezident İlham Əliyev: Gəncəyə hücum Ermənistanın terrorçu ölkə olmasını bir daha 

göstərir 

 

[19:22] 05.10.2020  

 

Gəncəyə hücum Ermənistanın terrorçu ölkə olmasını bir daha göstərir. Yəni, bu, Cenevrə 

Konvensiyasına daban-dabana zidd olan bir hərəkətdir. Yəni mülki əhalini, şəhərləri vurmaq 

qəbuledilməzdir. Gəncə şəhəri döyüş bölgəsi deyil. Gəncə şəhərinin içərisində hər hansı bir top, tank 

yoxdur. Niyə bunu vurursan? Yəni, nifrətə görə. Azərbaycana, Türkiyəyə qarşı nifrət onların qanındadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “TRT Haber” telekanalına 

müsahibəsində səsləndirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bilirsiniz, Tərtər şəhərini demək olar ki, dağıdıblar. Tərtər şəhərində 

bizim vətəndaşlar kişi kimi, mərd-mərdanə durublar. Deyiblər ki, öldü var, döndü yoxdur, torpağımızdan 

heç yerə getməyəcəyik. Nə qədər mərmi düşüb? Gün var idi ki, təkcə Tərtər şəhərinə iki min mərmi düşdü. 

O da balaca bir şəhərdir... Cəbrayıl şəhərini götürmək böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Çünki bir daha demək 

istəyirəm ki, bu 30 il ərzində, atəşkəs rejimi dönəmində orada bir neçə xətt istehkam quruldu, özü də çox 

möhkəm. Bir də ki, o bölgənin relyefi də təbii istehkamdır. Yəni, Dağlıq Qarabağ dağlarda yerləşir. Yəni, 

biz aşağıdan yuxarıya gedirik. Bunun nə qədər çətin olduğunu hər kəs anlayar. Ona görə Azərbaycan əsgəri, 

Azərbaycan zabiti, generalı şücaət, rəşadət, cəsarət göstərir, canı, qanı bahasına ərazi bütövlüyümüzü təmin 

edir. İnşallah sona qədər irəliyə gedəcəyik”. 
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Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev “Ukraina-24” telekanalına müsahibə 

verib 

 

[19:18] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın hərbi təxribatları ilə əlaqədar “Ukraina-24” 

telekanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi müsahibəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

son hərbi təxribatları və dövlətimizin özünün suveren ərazisini müdafiə etməsi, mülki insanlarımızın, 

obyektlərimizin atəşə məruz qalması barədə danışıb. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan 30 ilə yaxındır münaqişənin dinc yolla həllinə çalışıb. 

Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupu formatında münaqişənin həllində maraqlı olub, lakin Ermənistan 

həmişə qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirib. 

“Ermənistanın baş naziri “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deməklə danışıqlar prosesini 

pozmaqda maraqlı olduğunu göstərib, qeyri-konstruktivlik nümayiş etdirib. Bundan başqa, Ermənistan 

ordusu təxribatlar törədərək Azərbaycanın mülki insanlarını qətlə yetirməyə, evləri, mülki obyektləri atəşə 

tutmağa başlayıb. Azərbaycan Ordusu vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əks-hücuma keçib”, 

- deyə Prezidentin köməkçisi əlavə edib. 

Hikmət Hacıyev, həmçinin Azərbaycan və Ukraynanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü 

dəstəklədiklərini xatırladıb, bunun beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olduğunu söyləyib. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşməndən götürülən xeyli sayda qənimətin fotolarını 

təqdim edib 

 

[19:15] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

hərbçilərinin atıb qaçdığı və bölmələrimizin məhv etdiyi düşmənin silah və texnikalarının fotoşəkillərini 

paylaşıb. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla həmin fotoşəkilləri təqdim edir. 
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Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanın iyul təxribatının hədəflərindən biri də TANAP boru xəttini 

nəzarətə almaq idi 

 

[19:03] 05.10.2020  

 

İyul ayında Ermənistanın Tovuza hücumunun bir neçə hədəfi var idi. Çünki ondan öncəki dönəmdə 

bəyan etmişdilər ki, əgər Dağlıq Qarabağ ətrafında döyüşlər olarsa, onlar bizim strateji infrastruktur 

layihələrimizi vurmağa hazırdırlar - Səngəçal Neft-Qaz Terminalı 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 torpaqlarını işğal etmək və həmin TANAP boru xəttinə 

yaxınlaşmaq, yaxud da ki, onu nəzarətə almaq idi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “TRT Haber” telekanalına 

müsahibəsində səsləndirib. 

Hücumun digər səbəblərindən də danışan dövlətimizin başçısı deyib: “Hazırda Ermənistanda çox 

dərin böhran yaşanır, həm siyasi, həm iqtisadi. Bu böhran nəticəsində Ermənistanda siyasi əlaqələr pozulub. 

Çünki indi Paşinyan hakimiyyəti əsas müxalifət liderlərini həbsə atdırır. Misal üçün, əsas müxalifət 

partiyasının sədrini deputat toxunulmazlığından məhrum etdi, həbsə atdı. İki keçmiş prezidentə qarşı 

cinayət işi açıldı. Söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Konstitusiya Məhkəməsini zor gücü ilə 

məhv etdi, öz adamlarını gətirdi. Ona görə Ermənistanın daxilində artıq çox ciddi bir narahatlıq var. 

Paşinyan ictimai fikri yayındırmaq üçün bu hücumu təşkil edir. Rusiyanı cəlb etmək, strateji 

infrastrukturumuzu məhv etmək, daxildəki vəziyyəti sabitləşdirmək və Azərbaycan torpaqlarının bir 

qismini işğal etmək və ondan sonra müzakirələrdə öz mövqeyini gücləndirmək”. 

 

AZƏRTAC 
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Dmitri Peskov: Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan və Türkiyə ilə 

dialoqu yüksək səviyyədə və daimi əsasda həyata keçirilir 

 

[18:45] 05.10.2020  

 

Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan və Türkiyə ilə dialoqu yüksək 

səviyyədə və daimi əsasda həyata keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan 

edib. 

Kremlin nümayəndəsi əlavə edib ki, bu, prezidentlərin iş qrafikinin münasibliyindən asılıdır. 

“Bu, heç də o demək deyil ki, Rusiya tərəfi işgüzar əlaqələrdə hansısa kəsir hiss edir. Əksinə, RF 

XİN-in rəhbəri S.Lavrov Azərbaycan və Türkiyədən olan həmkarları ilə daim əlaqədə olur”, - deyə Kremlin 

nümayəndəsi bildirib. 

O qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusu üzrə Rusiya-Türkiyə və Rusiya-Azərbaycan 

dialoqu yüksək səviyyədə və daimi əsasda həyata keçirilir. 

D.Peskov zərurət yaranacağı halda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı telefon 

danışıqları aparacağını istisna etməyib. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: NATO başda olmaqla hər kəs Ermənistandan Azərbaycan torpaqlarından 

çəkilməsini tələb etməlidir 

 

[18:26] 05.10.2020  

 

Ermənistanın mülki Azərbaycan əhalisinə hücumları yeni deyil. Ermənistan tarixinə nəzər salsaq, 

Xocalıda uşaq və qadınlar da daxil olmaqla 613-dən çox insanın necə qətlə yetirdiyini görə bilərik. Bu ilin 

iyulunda Ermənistan yenə mülki əhaliyə hücum etdi. Bu dəfə də həm azərbaycanlı hərbçilər, həm də dinc 

əhali arasında ölənlər oldu. İndi Bakı ətrafına və Gəncəyə raket atıblar. Əslində bu hərəkətlər müharibə 

cinayətidir. Azərbaycan isə işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün mübarizə aparır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu NATO-

nun Baş katibi Yens Stoltenberqlə Ankarada keçirdiyi birgə mətbuat konfransında ifadə edib. 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə dözməyin mümkünsüz olduğunu diqqətə çatdıran nazir deyib ki, 

Ukrayna və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü məsələsi ortaya çıxanda haqlı olaraq hər iki ölkəni müdafiə edirik. 

Lakin məsələ Azərbaycana gələndə haqsızlıq görürük. Minsk qrupunun həmsədrlərindən olan Fransa 

birtərəfli qaydada Ermənistanı müdafiə edir. Biz hamını haqlının tərəfində olmağa dəvət edirik. NATO 

başda olmaqla hər kəs Ermənistandan Azərbaycan torpaqlarından çəkilməsini tələb etməlidir. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti: Fransa özü-özünü həmsədrlər üçlüyünün xaricinə qoyur və biz buna səssiz 

qala bilmərik 

 

[18:08] 05.10.2020  

 

Bütün prosesdə 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 fərqlidir. 

Amma, eyni zamanda, bu məsələdə biz bu ölkələri bir-birindən ayırmırıq və bu ölkələr bütün proses 

boyunca son olaylara qədər vahid bir mövqedən çıxış edirdi, bitərəf idi. Halbuki biz bilirdik ki, bəlkə də 

bunların ürəyində tərəftutma var. Bu da təbiidir. Amma rəsmi addımlarda və bizimlə təmaslarda heç zaman 

bunu göstərmirdilər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “TRT Haber” telekanalına 

müsahibəsində səsləndirib. 

Aparıcının “Fransa prezidenti Makronu üzr istəməyə dəvət etdiniz” replikasına cavab olaraq 

dövlətimizin başçısı deyib: “Bəli, təbii, çünki bizə qarşı ittiham irəli sürdü. Olmayan şeyləri üstümüzə atdı. 

Bu, bizim ölkəmiz üçün qəbuledilməzdir. Deyib ki, Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə bölgəyə terrorçuları 

gətirib. Onun açıqlamasında bu, var. Ondan sonra bir açıqlamasında demişdir ki, “Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağı fəth etmək istəyir və biz buna icazə vermərik”. Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır. Bir dövlət 

öz torpaqlarını fəth edə bilərmi? Yəni, həmsədr bilmirmi ki, bu torpaqlarda qanunsuz olaraq ermənilər 

oturub bizim bütün tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi, qəbirlərimizi, evlərimizi yerlə-yeksan ediblər. 

Ağdamın, Füzulinin görüntülərinə baxın. Bizim yarıdağılmış məscidlərimizdə donuz, inək saxlayır. Bütün 

müsəlmanları təhqir edir. Görmürlərmi bunu?” 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, ona görə də “Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir 

və biz buna icazə vermərik” sözləri qəbuledilməzdir. Ona görə Fransa özü-özünü artıq bu bərabər üçlüyün 

xaricinə qoyur və biz buna səssiz qala bilmərik. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan cəbhədəki qoşunlarını təmin edə bilmir 

 

[18:04] 05.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Hadrutda yerləşən 1-ci motoatıcı alayının müdafiə sahəsində silah-

sursat, ərzaq və yanacaq çatışmazlığı yaranıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, alayın 3-cü taborunun şəxsi 

heyəti döyüş mövqelərini özbaşına tərk edərək qaçıb. Eyni zamanda, hərbi hissənin sürücüləri də döyüş və 

avtomobil texnikalarını ataraq döyüş zonasından qaçıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun 4 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib 

 

[17:57] 05.10.2020  

 

Qoşunlarımızın zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Ağdərə 

istiqamətində 62-ci artilleriya alayının 2, 41-ci artilleriya alayının 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli 

reaktiv sistemi məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin Ağcabədi şəhərinə raket zərbələri nəticəsində iki mülki şəxs, o 

cümlədən 5 yaşlı uşaq xəsarət alıb 

 

[17:56] 05.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin müdafiə olunmayan ərazilər, yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonalar, habelə hərbi 

hədəf olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən obyektlər, o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla 

oktyabrın 5-də saat 16 radələrində Ağcabədi şəhərinə üç raket atıb. Raketlərdən biri partlamayıb. Qalan iki 

raketdən biri həyətyanı sahəyə düşərək evdə dağıntılara səbəb olub, digəri isə başqa bir evə düşüb. 

Yaşadıqları evə raket düşməsi nəticəsində şəhər sakinləri 1994-cü il təvəllüdlü İbrahimov Elşən 

Mehdi oğlu və qardaşı qızı 2015-ci il təvəllüdlü İbrahimova Ayan Rövşən qızı müxtəlif bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Eyni zamanda, evə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: İşğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində fəaliyyətimizi davam 

etdiririk 

 

[17:48] 05.10.2020  

 

Xain düşmənimizdə hər hansı etik qayda yoxdur. Ölkəmizə qarşı müharibə siyasəti çox eybəcər 

şəkildə aparılır. Biz Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hərbi təcavüzündə bunun bir daha şahidi olduq. 

Silahlı Qüvvələrimiz də onların layiqli cavablarını verir və verəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 5-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan Prezidentinin 

köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 

bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, Azərbaycan cəmiyyəti, vətəndaşlarımız ən güclü şəkildə 

səfərbərdir. Biz işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində fəaliyyətimizi davam etdiririk. 

Bu gün hər birimiz qürur hissi duyuruq. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə hər bir Azərbaycan vətəndaşı 

tarixi, hüquqi əsaslarla öz torpaqlarının işğaldan azad edilməsini istəyir. Bizim işimiz haqq işidir. Qarabağ 

bizimdir! 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Bu gün hər bir vətəndaşımız qəhrəmanlıq salnaməsi yazır 

 

[17:38] 05.10.2020  

 

Bu gün biz xain, alçaq düşmənlə üz-üzəyik. Lakin hər bir Azərbaycan vətəndaşı möhkəmdir. 

Ermənistanın məqsədi Qarabağ cəbhəsindəki uğursuzluqlarını kompensasiya etməkdir. Onlar Azərbaycan 

vətəndaşlarına qorxu aşılamağı qarşılarına məqsəd kimi qoyublar, amma buna heç vaxt nail ola 

bilməyəcəklər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 5-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan Prezidentinin 

köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 

bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycana qarşı 30 ildir elan edilməmiş bu təcavüz siyasəti 

artıq elan olunmuş şəkildə davam edir. Bu gün hər bir vətəndaşımız qəhrəmanlıq salnaməsi yazır. Bizim 

işimiz haqq işidir. Biz beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında bu fəaliyyəti həyata keçiririk. 

 

AZƏRTAC  
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Mehriban Əliyeva: Bizim hər birimiz Böyük Qələbə anını yaxınlaşdırmaq üçün əlimizdən gələni 

etməyə borcluyuq 

 

[19:31] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” 

səhifəsində paylaşım edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: 

“Əziz həmvətənlər! Rəşadətli Ordumuz əzəli Azərbaycan torpaqlarını 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 vicdansızcasına feyk xəbərlər 

tirajlayır. Bu şiddətli hücumda beynəlxalq birliyi fəal surətdə yanlış məlumatlandıran erməni diasporu 

xüsusi rol oynayır. Bu gün biz hamımız həqiqətən tarixi hadisələrin şahidləriyik! Lakin biz baş verənləri 

sadəcə kənardan müşahidə edə bilmərik. 

Bizim hər birimiz Böyük Qələbə anını yaxınlaşdırmaq üçün əlimizdən gələni etməyə borcluyuq. 

Deməli, biz hamımız erməni yalanını ifşa etmək üçün maksimum səy göstərməyə borclu olan əsgərlərik. 

Mən sizin hər birinizi erməni təbliğatının feyklərini ifşa etməyə və erməni təcavüzü haqqında həqiqətləri 

bütün mümkün platformalarda beynəlxalq birliyə çatdırmağa çağırıram! Azərbaycanı özünün Vətəni hesab 

edən hər kəs səsini ucaltmalı və ermənilərin yalanını təkzib etməlidir! Uca Tanrı bizim Ordumuzu, 

xalqımızı və Vətənimizi qorusun!". 

 

AZƏRTAC 
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Prezident: Biz bu məsələni tarixi ədalət əsasında həll etməliyik. Tarixi ədalət onu deyir ki, Qarabağ 

qədim Azərbaycan torpağıdır 

 

[17:19] 05.10.2020  

 

Biz bu məsələni tarixi ədalət əsasında həll etməliyik. Tarixi ədalət onu deyir ki, Qarabağ qədim 

Azərbaycan torpağıdır və bütün tarixi sənədlər, bütün tarixi abidələrimiz bunu göstərir. Eyni zamanda, biz 

həmişə müzakirə masasında çox müsbət davranış nümayiş etdirmişdik və müzakirə masasında olan təkliflər 

də bu məsələnin həllini mümkün edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu “TRT Haber” telekanalına müsahibəsində 

təklifləri şərh edərkən söyləyib. 

Dövlətimizin başçısı mərhələli həll variantı barədə danışaraq deyib: “İlk mərhələdə ermənilər beş 

bölgədən çıxır, sonrakı mərhələdə daha iki bölgədən çıxır, ondan sonra vaxtilə Dağlıq Qarabağın 

ərazisindən qovulmuş azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıdır, o cümlədən Şuşaya qayıdır, iki toplum 

çərçivəsində artıq həyat bərpa edilir, Ermənistan-Azərbaycan arasındakı sərhəd açılır, ticarət başlanır, 

ondan sonra insanlar bir-biri ilə təmasa girirlər və beləliklə, sülh gələcək. Yəni bu, bizim mövqeyimizdir 

və bu, beynəlxalq vasitəçilərin, həmsədrlərin də münasibətidir. Ermənistan bunu qəbul etmir. Bundan əlavə 

Ermənistanın müdafiə naziri bir neçə ay öncə demişdir ki, biz yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibəyə 

başlamalıyıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “TRT Haber” televiziya kanalına müsahibə verib 

 

[17:15] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 5-də Türkiyənin “TRT Haber” 

televiziya kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Cənab Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyev, “TRT Haber”ə xoş gəldiniz. Zaman 

ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. İşğal altındakı torpaqlarınızdan bu günədək nə qədəri geri alınıb. 

Hərəkat bu anda hansı mərhələdədir və planladığınız çərçivədə gedirmi? 

-Bəli, hər şey plan üzrə gedir. Bu günə qədər qarşımızda duran bütün vəzifələr icra edilmişdir. 

Azərbaycan Ordusu uğurla irəliyə gedir. Bir çox yaşayış məntəqələri, bir şəhər, bir neçə kənd işğaldan azad 

edildi. Hazırda müxtəlif istiqamətlərdə şiddətli döyüşlər gedir. 

Bildiyiniz kimi, dünən Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edildi və Cəbrayıl rayonunun bir neçə kəndi 

də işğaldan azad edildi. Ümid edirəm ki, bundan sonra da Azərbaycan Ordusu öz missiyasını uğurla icra 

edəcək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Bizim əsas məqsədimiz bundan ibarətdir. Bu 

məqsəd tarixi ədaləti təmin edəcək. Eyni zamanda, bu beynəlxalq qanunlara da hörmət əlaməti kimi qəbul 

edilməlidir. Çünki Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər torpaqlar Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. 

Beynəlxalq hüquq baxımından da bu torpaqlar Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. 

-Atəşkəs çağırışlarına cavab verərkən heç bir ölkə liderinə zəng etmədiyinizi, sadəcə, 

danışmaq istəyənlərlə vəziyyəti dəyərləndirdiyinizi bildirdiniz. Ermənistanın baş naziri Paşinyanın 

isə adəti üzrə yalvardığını, bir çox dövlət başçısına zəng etdiyini vurğuladınız. Keçmiş təcrübələriniz 

əsasında bu dəfə başqa ölkələrin atəşkəs çağırışlarının nəticə verəcəyini düşünürsünüzmü? 

-Atəşkəs müəyyən şərtlərlə təmin edilməlidir. Çünki bu günə qədər bizə ünvanlanan çağırışlar, 

sadəcə bundan ibarətdir ki, atəşkəsi təmin edin, müharibəyə ara verin, ondan sonra müzakirələr davam 

etsin. Hansı müzakirələr davam edəcək, müzakirələr nəyin əsasında davam edəcək, bunlar bizə deyilmir. 

Biz bu müzakirələrdə artıq 30 ilə yaxındır ki, iştirak edirik və ümidlərlə iştirak edirdik. Əgər ümidlərimiz 

olmasaydı, təbii ki, bu müzakirələrdə iştirak etməzdik. Hər zaman müzakirələr mövcud olan prinsiplər 

əsasında gedirdi. Bu prinsiplərin arasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsi vardır. İşğal 

altında olan bölgələrin mərhələli şəkildə azad edilməsi, bizə qaytarılması, ondan sonra da sülhün təmin 

olunması məsələsi müzakirə mövzusu idi. Amma bugünkü Ermənistan bütün əvvəldən, bəri başdan əldə 

edilmiş prinsipləri pozaraq bizə qarşı yeni hücum təşkil etdi. Təbii ki, biz əks-hücum əməliyyatına keçib 

öz torpaqlarımızı Azərbaycan əsgərinin gücü ilə azad edirik. Ona görə, sadəcə, atəşkəsin bərpa edilməsi 

məsələsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Bizim tələblərimiz var. Mən bunu artıq rəsmən bəyan etmişəm. 

Bizə çox ciddi zəmanətlər verilməlidir. Beynəlxalq vasitəçilər bizə bu zəmanətləri təsdiq etməlidirlər. Eyni 

zamanda, Ermənistanın işğal edilmiş torpaqlardan çıxmaq qrafiki, yəni cədvəli bizə verilməlidir, hansı gün 

hansı bölgədən çıxacaq. Təbii ki, o zaman müharibə dayanacaq. Çünki biz istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu 

ilə həll olunsun, amma həll olunsun. Bəzi vasitəçilər istəyirlər ki, sadəcə atəşkəs olsun. Atəşkəs isə 1994-

cü ildən qüvvədədir. Bu illər ərzində niyə bu məsələ həll olunmadı? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

qərarları niyə icra edilmədi? Təcavüzkar dövlətə sanksiyalar niyə tətbiq edilmədi? Bütün bu suallar havada 

qalır. Bu suallara cavab yoxdur. Bu gün Azərbaycanın şanlı Ordusu öz uğurlu əməliyyatlarını keçirərkən, 

bizim dədə-baba torpaqlarımızı azad edərkən bu çağırışlar gəlir ki, nəbadə irəliyə getməyin, ara verin. 

Müharibənin öz qaydaları, öz qanunları var. Hər günün öz əhəmiyyəti var, önəmi var. Biz ara versək, qarşı 

tərəf toparlanacaq, əlavə qüvvə yığacaq. Onsuz da onların çıxışlarında göstərilir ki, Ermənistanın xaricində 

yaşayan erməniləri də onlar bu müharibəyə cəlb edirlər. Beləliklə, bu müharibəni regional müstəvidən 

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 verilirsə dediniz, hansı zəmanəti nəzərdə tutursunuz? 

- Birinci zəmanət. Ermənistanın baş naziri bir il bundan əvvəl bizim torpaqlarımızda demişdi ki, 

“Qarabağ Ermənistandır”, Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. İkincisi, o deməlidir ki, Qarabağ 

Ermənistan deyil. Üçüncüsü, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməlidir. Dördüncüsü, bəyan 

etməlidir ki, hansı gündə, 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 torpaqlarına qayıdacaq. Amma biz bilməliyik 
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ki, bu, nə zaman olacaq. Çünki biz 30 ildir ki, gözləyirik, 30 il bizə verilən vədlər, deyilən sözlər həyatda 

reallaşmır, gerçəkləşmir. Azərbaycan xalqı artıq buna dözə bilmir, Azərbaycan dövləti dözə bilmir. Bizə 

konkret, real tarix deyilməlidir ki, onlar nə zaman hansı bölgədən çıxacaqlar. 

-İndi dediyiniz 30 il ərzində bu günə qədər bir çox söz verildi. Bundan sonra veriləcək sözə 

necə güvənəcəksiniz? 

-Elə onun üçün mən söyləyirəm ki, sözdən başqa, bizə konkret tarix verilməlidir. Əgər o tarixdə, - 

bilmirəm veriləcək, verilməyəcək, - veriləcək tarixdə Ermənistan silahlı qüvvələri bəlli olan bölgələrdən 

çıxmazsa, o zaman biz də atəşkəsə riayət etməyəcəyik. 

-Qarşıdurmalar daha böyük müharibəyə, böyük regional böhrana yol aça bilərmi? 

Narahatlığınız varmı? 

-Bunu onsuz da Ermənistan istəyir. Onların çirkin əməlləri buna hesablanıb. Biz hesab edirik ki, 

buna yol vermək olmaz. Bu müharibə Azərbaycanla Ermənistan arasında olan müharibədir. Bu müharibəni 

biz başlamamışıq. Biz bu müharibənin səbəbkarı deyilik. Biz, sadəcə olaraq, özümüzü müdafiə edirik və 

öz torpaqlarımızı geri istəyirik. Bizim Ermənistan torpaqlarında gözümüz yoxdur. İyul ayında Ermənistan-

Azərbaycan sərhədində ermənilər tərəfindən başlanan 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 ərazisindən hücum edir. Bax, dünən Gəncəyə zərbələr Ermənistan 

ərazisindən vuruldu, Mingəçevirə zərbələr vuruldu. Bizim orada böyük stansiyamız var. Mərmilərdən biri 

stansiyanın yanına düşdü. Doğrudur, onların mərmiləri elə mərmilərdir ki, - siz mühümmat deyirsiniz 

mərmilərə, - onların bəziləri partlamadı. Bəzilərini isə bizim hava hücumundan müdafiə qurğularımız 

havada məhv etdi. Onlar bizi bu təxribata çəkirlər ki, biz də Ermənistana hücum edək, Ermənistana zərbələr 

endirək. Ondan sonra da çıxıb bütün dünyaya desinlər ki, Azərbaycan bizə hücum edir, gəlin Ermənistanı 

xilas edin, yəni Ermənistan canını qurtarır. 

-Ermənistanın beynəlxalq hüquqla çərçivələnmiş sərhədlərində bu hücumlar davam edərsə, 

vaxt gələrsə, yenə bugünkü mövqeyinizi qoruyacaqsınız, yoxsa..? 

-Bunu demək hələ tezdir. Biz qarşıdurmaların gedişinə baxacağıq. Hər halda, bizə vurulan hər bir 

zərbənin mənbəyi bizim üçün qanuni hədəfdir, legitim hədəfdir. Biz bu hədəfləri vurmağa məcbur olacağıq. 

Bu gün Azərbaycan Ordusu yalnız hərbi hədəfləri vurur. Bu, videogörüntülərdə artıq hər kəs üçün aydındır, 

hər kəs bunu görə bilir. Biz yalnız Ermənistanın işğalçı ordusuna qarşı döyüşürük. Mülki əhaliyə qarşı heç 

vaxt döyüşməmişik. Bu gün də etmirik və etməyəcəyik. 

- Qaşaltı Qaraqoyunluda gördüm, ikisi uşaq olmaqla, beş Azərbaycan vətəndaşı qətlə 

yetirildi. Azərbaycan Ordusunun 27 sentyabr erməni hücumlarına cavab verməsi ilə başlayan 

hərəkatın son hədəfi artıq bəllidir: Dağlıq Qarabağın Ermənistanın işğalından qəti şəkildə azad 

edilməsi, təmizlənməsi, boşaldılması. Siz ilk gündən etibarən dediniz ki, bundan sonra döyüşlər 

ancaq Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarından Ermənistanın qeyd-şərtsiz çıxması ilə 

dayandırılacaq. Hələ də eyni mövqedəsiniz, düzgünmü anlayıram? 

-Bəli, mənim mövqeyimdə hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Biz bu məsələni tarixi ədalət əsasında 

həll etməliyik. Tarixi ədalət onu deyir ki, Qarabağ qədim Azərbaycan torpağıdır və bütün tarixi sənədlər, 

bütün tarixi abidələrimiz bunu göstərir. Eyni zamanda, biz həmişə müzakirə masasında çox müsbət davranış 

nümayiş etdirmişdik və müzakirə masasında olan təkliflər də bu məsələnin həllini mümkün edir. Orada 

göstərilir ki, mərhələli həll olmalıdır. İlk mərhələdə ermənilər beş bölgədən çıxır, sonrakı mərhələdə daha 

iki bölgədən çıxır, ondan sonra vaxtilə Dağlıq Qarabağın ərazisindən qovulmuş azərbaycanlılar Dağlıq 

Qarabağa qayıdır, o cümlədən Şuşaya qayıdır, iki toplum çərçivəsində artıq həyat bərpa edilir, Ermənistan-

Azərbaycan arasındakı sərhəd açılır, ticarət başlanır, ondan sonra insanlar bir-biri ilə təmasa girirlər və 

beləliklə, sülh gələcək. Yəni bu, bizim mövqeyimizdir və bu, beynəlxalq vasitəçilərin, həmsədrlərin də 

münasibətidir. Ermənistan bunu qəbul etmir. Bundan əlavə Ermənistanın müdafiə naziri bir neçə ay öncə 

demişdir ki, biz yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibəyə başlamalıyıq. 

-Qısa adı ATƏT olan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun 

3 həmsədr ölkəsi var – Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa. Sizə atəşkəs çağırışı etdilər. 

Cavabınız dəyişdimi? Şərtiniz yerinə yetirilmədiyi təqdirdə, yəni işğal altındakı torpaqlardan 

ermənilərin çəkilmədikləri müddətdə hər hansı atəşkəs ehtimalı varmı? 
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-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 tarixləri verilərsə, 

o zaman atəşkəs üzərində çalışmaq olar. Amma onu da bilməliyik ki, atəşkəsi bərpa etmək o qədər də asan 

məsələ deyil. Çünki atəşkəs birtərəfli bərpa edilmir və bu anda çox ciddi şiddətli döyüşlər gedir. Hər iki 

tərəf yerlərdə olan əsgər və zabitlərə təlimat verməlidir. Biri buna əməl edəcək, o biri əməl etməyə bilər. 

Yəni o, çox çətin bir prosesdir. Ancaq əgər o çıxma tarixi bizə verilərsə təbii ki, biz bu təlimatı 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, Cənubi Qafqazın qonşusudur. Ona görə təbii ki, Türkiyə 

bu işlərdə fəal olmalıdır və mən fürsətdən istifadə edərək, bizim bütün türk qardaşlarımıza öz adımdan, 

Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, başda əziz qardaşım, cənab Prezident Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan olmaq şərtilə. Türkiyənin ilk saatlardan bizə göstərdiyi dəstək xüsusi önəmə malikdir. Bu, 

təkcə öz qardaşlarına verilən dəstək deyil. Odur ki, biz - bütün Azərbaycan xalqı buna görə dərin təşəkkür 

hissi ilə yaşayırıq. Eyni zamanda, bu döyüşlərin daha böyük müstəviyə çıxmaması üçün Türkiyənin qəti 

münasibəti çox önəmlidir. Çünki Türkiyə dedi ki, biz Azərbaycanın yanındayıq, sona qədər Azərbaycanın 

yanındayıq. Azərbaycan haqq yolundadır, haqq-ədalət Azərbaycanın tərəfindədir və bu, bir çox başqa 

aktorlara da xəbərdarlıq oldu. Ona görə bundan sonrakı sülh prosesində Türkiyə mütləq olmalıdır. Təbii ki, 

sülh prosesi başlanacaq, müharibə daim aparıla bilməz və bu, nə qədər tez olsa, o qədər də yaxşıdır. Məhz, 

bizim fikrimiz bundan ibarətdir və beləliklə, artıq bu bölgədə uzunmüddətli dayanıqlı sülh təmin edilə bilər. 

-Cənab Prezident, Minsk qrupunun həmsədrləri deyərkən Fransanı ayrı bir yerə 

qoyursunuz. 

- Fransa özünü ayrı yerə qoyur, mən qoymuram. Bütün prosesdə 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 fərqlidir. Amma, eyni zamanda, bu məsələdə biz bu ölkələri bir-

birindən ayırmırıq və bu ölkələr deməliyəm ki, bütün proses boyunca 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 addımlarda və bizimlə təmaslarda heç zaman bunu 

göstərmirdilər. 

- Fransa prezidenti Makronu üzr istəməyə dəvət etdiniz. 

- Bəli, təbii, çünki bizə qarşı ittiham irəli sürdü. Olmayan şeyləri 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 açıqlamasında demişdir ki, “Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir və biz 

buna icazə vermərik”. Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır. Bir dövlət öz torpaqlarını fəth edə bilərmi? 

Yəni, həmsədr bilmirmi ki, bu torpaqlarda qanunsuz olaraq ermənilər oturub bizim bütün tarixi 

abidələrimizi, məscidlərimizi, qəbirlərimizi, evlərimizi yerlə-yeksan ediblər. Ağdamın, Füzulinin 

görüntülərinə baxın. Bizim yarıdağılmış məscidlərimizdə donuz, inək saxlayır. Bütün müsəlmanları təhqir 

edir. Görmürlərmi bunu? Ona görə “Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir 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. 

- İcazənizlə, daha bir neçə sualım olacaq. İstər cəbhə xəttinə uzanan quru yolları üzərində, 

istər olduğumuz şəhər və kəndlərə baxdığımızda, istərsə də paytaxt Bakıda dünən axşam gördük ki, 

Azərbaycan bayrağının yanında Türkiyənin bayrağı dalğalanır. Evlərdə, iş yerlərində, 

avtomobillərdə, hər yerdə. Türkiyədə də bənzər bir mənzərə var, bəlkə xəbərlərdə 

görmüsünüz. Cəbrayıldakı zəfərdən sonra Türkiyənin dörd bir yanında küçələrə axışıb qardaş 

Azərbaycana böyük dəstək nümayişləri var idi. 

-Doğrudur. Biz qürur duyuruq. Bu, təbiidir. Bizim qardaşlığımız əbədidir və bizim qardaşlığımız 

bütün sınaqlardan keçib. Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər dünya ölkələri üçün 

örnəkdir. Mən dəfələrlə bu mövzu ilə bağlı öz sözlərimi demişdim. Əziz qardaşım, Türkiyə Prezidenti 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təşkil olunan birgə mətbuat konfranslarında dəfələrlə demişəm ki, bu gün dünya 

miqyasında Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci ölkə yoxdur və bu, sadəcə olaraq, söz 

deyildi. Bu, ürəkdən gələn duyğulardır. Bizim birliyimiz bizim tariximizə əsaslanır, ortaq etnik köklərə, 

dilimizə, dinimizə, qardaşlığımıza əsaslanır. Əziz qardaşım Tayyib bəylə tarixi xidmətimiz odur ki, biz çox 

güclü bir təməl üzərində müasir Türkiyə-Azərbaycan birliyini yaratdıq. Türkiyə bayraqları onsuz da 

Azərbaycanda hər yerdə var, Azərbaycan bayraqları da Türkiyədə. Biz bir-birimizi bir-birimizdən 

ayırmırıq, birlikdəyik. Bu hadisələr bir daha onu göstərdi ki, bizi ən çox dəstəkləyən, birinci dəstəkləyən 

Türkiyə olmuşdur, birmənalı şəkildə, qəti şəkildə. Türkiyə Prezidentinin çox cəsarətli və qəti açıqlamaları 

bir çox ölkələrə xəbərdarlıq oldu - kənarda durun, qarışmayın, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə yanındadır 

və Azərbaycan da hər zaman Türkiyənin yanındadır! Bütün mövzularda, bütün kürsülərdə biz bir-birimizi 

dəstəkləyirik və bizim birliyimiz əbədi olmalıdır. 

- Bu arada, Pakistanı da xatırlatmaq istəyirəm. Onların da bayraqlarını hər bir yerdə 

görürəm. Rusiya harada durur Sizcə? Çünki Rusiya xüsusi bir önəmə sahibdir. 

- Mən fürsətdən istifadə edərək, bizim digər dost-qardaş ölkələrə də təşəkkürümü bildirmək 

istəyirəm. Türkiyədən sonra bizə ikinci dəstək verən ölkə Pakistan oldu, ondan sonra Əfqanıstan oldu, 

ondan sonra daha bir neçə ölkə bizə öz dəstəyini göstərdi. Onların hər birinə, o ölkələrin prezidentlərinə 

təşəkkürümü bildirirəm. Bu çətin dönəmdə təbii ki, onların həmrəyliyi, dəstəyi bizim üçün çox önəmlidir 

və bizə mənəvi güc verir. 

Rusiya bizim qonşumuzdur. Rusiya ilə münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. Bu gün bir çox 

sahələrdə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Hər iki ölkə bu 

münasibətlərə strateji tərəfdaşlıq münasibətləri kimi yanaşır və bu, birgə imzalanmış müqavilələrdə də öz 

təsdiqini tapır. Bu məsələ ilə bağlı Rusiya çox məsuliyyətli və böyük ölkə kimi davranır. Rusiyadan müsbət 

mesajlar gəlir və hər hansı bir tərəfi dəstəkləmək müzakirə mövzusu deyil. Halbuki Ermənistan buna çox 

ümid edirdi. Ermənistanın bu toqquşmanı bölgənin xaricinə çıxarmaq məqsədi də Rusiyanı buraya cəlb 

etməkdir. Ermənistan Azərbaycana hazırda Ermənistan ərazisindən niyə hücum edir? Məhz ona görə ki, 

biz də hücum edək, o da Rusiya ilə, başqa ölkələrlə birgə iştirak etdiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı 

Müqaviləsinin baş katibliyinə müraciət etsin və desin ki, Azərbaycan bizə hücum edir, gəlin bizə yardım 

edin. İyul ayında, niyə onlar bu təxribatı Ermənistan-Azərbaycan sərhədində törətdilər? Tovuz Qarabağ 

bölgəsindən uzaq məsafədə yerləşir. Orada onların hansı hədəfləri var idi - bir hədəfi ki, biz hücum edək, 

biz dövlət sərhədini keçək, - mən dedim bizdə belə bir fürsət var idi, - və ondan sonra müraciət etsin o 

təşkilata ki, gəlin bizimlə bərabər Azərbaycana qarşı vuruşun. Yəni, Rusiyanı bu işlərə cəlb etmək istəyir 

və bu, növbəti təxribatdır, mən əminəm ki, buna müvəffəq olmayacaq. 

- İyul ayında Ermənistan Tovuza hücum edərkən daha başqa bir şeyi hədəfləmiş ola 

bilərdimi? Misal üçün, hədəfdə enerji təhlükəsizliyini zəiflətmək ola bilərdimi? TANAP, Bakı-

Tbilisi-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 Qarabağ ətrafında döyüşlər olarsa, onlar bizim strateji infrastruktur layihələrimizi 

vurmağa hazırdırlar - Səngəçal Neft-Qaz Terminalı 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 torpaqlarını işğal etmək və həmin TANAP boru xəttinə yaxınlaşmaq, yaxud 

da ki, onu nəzarətə almaq idi. Ancaq bu, alınmayanda geri çəkildilər, bütün vasitəçilərdən imdad dilədilər. 

Mən də söylədim ki, Ermənistan torpaqlarında bizim hədəfimiz yoxdur. Ona görə dörd gündən sonra hücum 

dayandı. 

Başqa bir səbəb ola bilər. Mən bununla bağlı öz fikirlərimi bildirmişdim. Hazırda Ermənistanda 

çox dərin böhran yaşanır, həm siyasi, həm iqtisadi. Bu böhran nəticəsində Ermənistanda siyasi əlaqələr 

pozulub. Çünki indi Paşinyan hakimiyyəti əsas müxalifət liderlərini həbsə atdırır. Misal üçün, əsas 

müxalifət partiyasının sədrini deputat toxunulmazlığından məhrum etdi, həbsə atdı. İki keçmiş prezidentə 

qarşı cinayət işi açıldı. Söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Konstitusiya Məhkəməsini zor gücü 

ilə məhv etdi, öz adamlarını gətirdi. Ona görə Ermənistanın daxilində artıq çox ciddi bir narahatlıq var. 

Paşinyan ictimai fikri yayındırmaq üçün bu hücumu təşkil edir. Rusiyanı cəlb etmək, strateji 

infrastrukturumuzu məhv etmək, daxildəki vəziyyəti sabitləşdirmək və Azərbaycan torpaqlarının bir 

qismini işğal etmək və ondan sonra müzakirələrdə öz mövqeyini gücləndirmək. 

-Hörmətli Prezident, icazənizlə son iki sualımı vermək istərdim. İndi bu cür münaqişə, savaş 

və böhranların olduğu bölgələrdə qara təbliğat da meydana çıxır. Ermənistan hücumlarını başladığı 
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gündən etibarən bu mövzuda - qara təbliğat mövzusunda nə kimi müşahidələriniz oldu. 

Dəyərləndirmənizi xahiş edə bilərəmmi? 

-Bilirsiniz, Azərbaycana qarşı qara təbliğat bir dəqiqə, bir saniyə dayanmır. Bunun bir neçə səbəbi 

var. Birincisi, erməni lobbisi bizə qarşı daim hərəkətdədir. Azərbaycanı qaralamaq, bizim üstümüzə ləkə 

atmaq, bizim imicimizi korlamaq səyləri dayanmır. Dünyanın bir çox ölkələrində erməni lobbiləri var. Bu, 

heç kəs üçün sirr deyil. Müntəzəm olaraq mütəmadi qaydada bizə hücum edirlər. Olmazın yalanlarını, 

iftiralarını uydururlar. Bu münaqişə dönəmində təbii ki, erməni lobbisi bütün gücünü səfərbər edib və bizə 

qarşı yeni qara təbliğat səylərini ortaya qoyubdur. Ancaq bizə yapışmır. Mən demişəm, dəlil verin, sübut 

verin, fakt verin. O cümlədən Fransa prezidentinə, - o, mənə telefonla iki dəfə zəng etmişdi, - dedim ki, 

fakt verin. Sentyabrın 27-dən artıq 8 gün keçir. 

- Makron nə deyir? 

- Heç nə demir, deyir ki, bizdə kəşfiyyat məlumatı var. Dedim verin bizə, haradadır bu kəşfiyyat 

məlumatı? Yoxdur bu, ola da bilməz. 

- Sizin kəşfiyyatınız Ermənistanla bağlı nə deyir? 

- Hansı mövzuda? 

- Əlinizdəki kəşfiyyat materiallarında, Ermənistandakı xarici güclərdən bəhs edilir. 

Livandan, Suriyadan gələn... 

-Bizdə təbii ki, belə məlumatlar var və bu məlumatlar əsaslıdır, artıq onlar dəqiqləşdirilir. Biz çox 

məsuliyyətli dövlət olduğumuz üçün rəsmi bəyanatlarda buna toxunmuruq. Təbii ki, mediada, ondan sonra 

siyasətçilər, politoloqlar arasında belə məlumatlar dolaşır. Amma biz bunu gərək təsdiqləyək. Bizdə 

əvvəldən kəşfiyyat məlumatı var idi ki, Dağlıq Qarabağa terrorçular gətirilib yetişdirilir, onlara təlim 

keçilir. 

-Hansı terror qruplaşmaları? 

-PKK terror qruplaşmaları. Bu barədə çoxlu məlumatlar var idi. Hələ bir neçə il bundan öncə biz 

bu məsələni beynəlxalq platformalarda qaldırırdıq. Onlar təlim alır və istisna edilmir ki, bu gün də var. 

Sadəcə olaraq, mənim əlimdə yüzdə yüz fakt olandan sonra bunu deyəcəyəm. Bu gün ehtimal çox 

böyükdür. Amma Ermənistandan və bəzi başqa ölkələrdən fərqli olaraq biz 100 faiz təsdiqini tapmamış 

məlumatı ortaya atmırıq. 

Bir misalı da gətirə bilərəm, bizə qarşı iddia qaldırdı ki, Türkiyənin F-16 təyyarəsi Ermənistanın 

SU-25 təyyarəsini vurdu. Dedim ki, sübut verin. Bizdə məlumat var, bunu bütün bu qara təbliğatın üzvləri 

ortaya atdılar. İndi özləri gördülər ki, bu, yoxdur. Amma bir adam bizdən üzr istədimi? Xeyr. Bizə böhtan 

atdılar, ləkə vurdular, ondan sonra gördülər ki, bu, yalandır. Amma üzr istə. 

-Bəli, silahlı pilotsuz uçuş aparatlarının Azərbaycan Ordusunun sərəncamına verilməsi 

yanılmıramsa, bu hərəkatın gedişinə çox təsir etdi. 

- Doğrudur. Bunun çox böyük təsiri var. Maşallah, bu silahlı uçuş aparatları dünyanın ən yüksək 

səviyyəsində olan aparatlardır və onların Azərbaycan Ordusunda olması bizim ordumuzu böyük dərəcədə 

gücləndirmişdir. Bu aparatlar bizə böyük imkanlar yaratdı və eyni zamanda, canlı qüvvə itkisinin çox da 

böyük olmamasına gətirib çıxardı. Çünki əgər bu imkanlar bizdə olmasaydı, Ermənistanın Dağlıq 

Qarabağda və işğal edilmiş torpaqlarda 30 il ərzində qurduğu istehkamları, tankları, topları, yaylım atəş 

qurğularını məhv etmək daha çətin ola bilərdi. Daha çox insan həlak ola bilərdi. Ona görə bu mükəmməl 

texnoloji intellektual məhsul Türkiyə xalqının potensialını göstərir. Biz o ölkəyik ki, bizim Türkiyə kimi 

müttəfiqimiz var. Biz çox xoşbəxt ölkəyik ki, bizim Türkiyə kimi müttəfiqimiz, qardaşımız var. Əlbəttə ki, 

Türkiyənin bizə göstərdiyi mənəvi dəstək, eyni zamanda, Türkiyə müdafiə sənayesinin məhsullarının bizdə 

olması bizi gücləndirir və bunu bütün dünya görür. Bu gün Türkiyə Ordusu NATO-da ikinci ordudur. Heç 

kim türk ordusunun qabağında dura bilməz. Bunu hər kəs gördü, hər kəs anladı. Biz də Türkiyə Ordusunun 

daha kiçik modelini qururuq və inşallah bərabər quracağıq. Bizim də qarşımızda bölgədə heç kim dura 

bilməz. Bizim və Türkiyənin işi haqq işidir. Biz özümüzü müdafiə edirik, öz vətəndaşlarımızı müdafiə 

edirik, öz ərazi bütövlüyümüzü saxlamaq istəyirik. Bizim başqa ölkənin torpağında gözümüz yoxdur. 

Amma bizə mənsub olan bizə qalmalıdır. Otuz ildir ki, ermənilər bizim qədim torpağımızı istismar edirlər. 

İnsanlara o torpaqlara qayıtmağa icazə vermirlər. Beynəlxalq vasitəçilər biganə qalır, məhəl qoymur. Belə 

olan halda Azərbaycan özü bunu edəcək. 

- Gəncəyə hücumda bir erməni vətəndaşınızın yaralandığı məlumatını paylaşdım. Bu arada, 

cəbhədə gecə və gündüz müşahidə aparmaq imkanımız oldu, komandirlər Sizin onlara telefonla zəng 

etdiyinizi bizə söylədilər. 
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- Bəli, təbii ki, bu, Ermənistanın terrorçu ölkə olmasını bir daha göstərir. Yəni, bu Cenevrə 

Konvensiyasına daban-dabana zidd olan bir hərəkətdir. Yəni, mülki əhalini, şəhərləri vurmaq 

qəbuledilməzdir. Gəncə şəhəri döyüş bölgəsi deyil. Gəncə şəhərinin içərisində hər hansı bir top, tank 

yoxdur. Niyə bunu vurursan? Yəni, nifrətə görə. Azərbaycana, Türkiyəyə qarşı nifrət onların qanındadır. 

Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın gənc nəsli də bu nifrət əsasında tərbiyə edilir. Ancaq bu, bizi yolumuzdan 

döndərə bilməz. Bilirsiniz, Tərtər şəhərini demək olar ki, dağıdıblar. Tərtər şəhərində bizim vətəndaşlar 

kişi kimi, mərd-mərdanə durublar. Deyiblər ki, öldü var, döndü yoxdur, torpağımızdan heç yerə 

getməyəcəyik. Nə qədər mərmi düşüb? Gün var idi ki, təkcə Tərtər şəhərinə iki min mərmi düşdü. O da 

balaca bir şəhərdir, böyük şəhər deyil. 

O ki qaldı, mənim komandirlərə telefonla zəng etməyimə, təbii ki, onlar tarixi ədaləti bərpa edirlər. 

Onlar öz həyatlarını risk altında qoyurlar. Onlar qəhrəmandırlar və onlar torpaqlarımızı xilas edirlər, azad 

edirlər, qaytarırlar. Madagizin işğaldan azad edilməsi çox böyük strateji önəm daşıyır. Qəsəbə o qədər 

böyük olmasa da, bunun strateji önəmi çox böyükdür. Oranı götürmək çox çətin bir işdir. Bunu hər bir 

hərbçi deyər. İnanılmaz çətin bir işdir. Amma o götürüldü, Madagizdə indi Azərbaycan bayrağı qaldırıldı 

və həmin gün o qəsəbəyə tarixi adı qaytarıldı – Suqovuşan. Bu, bizim tarixi adımızdır. 

Cəbrayıl şəhərini götürmək böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, bu 

30 il ərzində, atəşkəs rejimi dönəmində orada bir neçə xətt istehkam quruldu, özü də çox möhkəm. Bir də 

ki, o bölgənin relyefi də təbii istehkamdır. Yəni, Dağlıq Qarabağ dağlarda yerləşir. Yəni, biz aşağıdan 

yuxarıya gedirik. Bunun nə qədər çətin olduğunu hər kəs anlayar. Ona görə Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan 

zabiti, generalı şücaət, rəşadət, cəsarət göstərir, canı, qanı bahasına ərazi bütövlüyümüzü təmin edir. 

İnşallah sona qədər irəliyə gedəcəyik. 

-Qarabağ, işğal edilən torpaqlar yenidən Azərbaycana qaytarılandan sonra orada yaşayan 

ermənilərə nə deyəcəksiniz? 

-Mən artıq öz sözümü dedim. Mən bir neçə gün bundan öncə bizim yaralı əsgərlərimizin yanına 

getdim, hərbi hospitalda onlarla görüşdüm. Onlara təşəkkürümü bildirdim və eyni zamanda, onlarla görüş 

əsnasında erməni xalqına müraciət etdim. Anlayırdım ki, onların yanında bunu demək o qədər də asan deyil, 

çünki onlar ermənilər tərəfindən vurulub. Amma dedim ki, bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Erməni 

xalqı öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etməlidir. Öz hökumətinin yarıtmaz, çirkin siyasətinin nəticəsində bu 

döyüşlər baş verdi. Bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Torpaqlarımız azad olunandan, işğala son qoyulandan 

sonra Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və oraya qayıdacaq azərbaycanlılar bir yerdə yaşayacaqlar. İki 

toplum çərçivəsində, bir ölkə ərazisində. Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni var. Siz də qeyd etdiyiniz 

kimi, Gəncədə Ermənistanın hücumu nəticəsində yaralanmış insanlardan biri də milliyyətcə ermənidir. 

Burada ermənilər yaşayır. Onlara söz deyən yoxdur. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Bizim erməni xalqı 

ilə heç bir problemimiz yoxdur. Erməni xalqı öz hakimiyyətinin əsiridir. Təəssüflər olsun ki, Paşinyan 

hakimiyyəti iqtidara gələndə çox vədlər verdi. Biz də ümid edirdik ki, artıq o köhnə kriminal rejim tarixə 

atıldı. Amma bunun yerinə yeni rejim gəldi, o rejim ki, artıq öz xalqını bəlaya saldı. O rejim ki, indi bizim 

mülki insanlarımızı, əsgərlərimizi öldürür. Mən tam əminəm ki, erməni və Azərbaycan xalqları barışacaq. 

Bu gün bir çox ölkələrdə ermənilər və azərbaycanlılar bir yerdə yaşayırlar. Gürcüstanda, orada 300 minə 

yaxın azərbaycanlı, 200 minə yaxın erməni var. Bəzən onlar bir kənddə yaşayırlar. Onların arasında 

problem yoxdur. Türkiyədə, Rusiyada, - Rusiya vətəndaşı olan azərbaycanlıların sayı 700 minə yaxındır, - 

bir yerdə yaşayırlar. Heç bir problem yoxdur. Nə üçün burada yaşamasınlar? Onsuz da yaşayıblar bir yerdə. 

Mənim xatirəmdədir, 1982-ci ildə mərhum atamla birlikdə Dağlıq Qarabağa - Şuşaya getmişdik. Bizim 

böyük şairimiz Vaqifin məqbərəsi açılırdı. Bu məqbərənin açılışı mərasimində erməni və Azərbaycan 

şairləri şeirlər deyirdilər, Azərbaycan dilində, erməni dilində. O bir dostluq bayramı idi. Yəni, o, mənim 

şahidi olduğum mənzərədir. Bizim Bakı şəhərində ermənilər yaşayırdı. Yəni, bizim heç bir problemimiz 

yox idi. Biz istəyirik ki, yenə də birlikdə yaşayaq. Yenə də Ermənistanla yaxşı qonşular kimi yaşayaq. 

Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Biz onları belə tanıyırıq. Ümid edirəm ki, 

bu işğalçı siyasətə son qoyulandan sonra bizim xalqlarımız barışacaq. 

-Mərhum atanızın sizə Dağlıq Qarabağla bağlı vəsiyyəti olubmu, olubsa nə idi? 

-Atamın yolu mənim üçün bir işıq yoludur. Onun siyasətini davam etdirmək mənim onun oğlu kimi 

və Prezident kimi borcumdur. Mən ilk dəfə prezident seçiləndə andiçmə mərasimində dedim ki, Heydər 

Əliyev yolu ilə gedəcəyəm, bu yoldan dönməyəcəyəm və bu yolun Azərbaycan üçün yeganə yol olduğunu 

demişdim. Bütün sahələrdə - istər xarici siyasət sahəsində, istər iqtisadiyyat, sosial, o cümlədən Dağlıq 

Qarabağ məsələsində bu yola sadiqəm. Çünki ona da təzyiqlər olmuşdur. Onun dövründə də təzyiqlər 
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olmuşdu ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verin, Dağlıq Qarabağ sizdən ayrıldı, sizdən qopdu. O, təzyiqlərə 

tab gətirdi, dözdü. Azərbaycan xalqının maraqlarına 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 demişəmsə, bu gün də deyirəm - Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü təmin 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 Azərbaycanın Prezidenti cənab İlham Əliyevə çox təşəkkür 

edirəm. Belə bir vəziyyətdə, müharibə şəraitində 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 Türkiyə-Azərbaycan üçün bir işıq yoludur - Bir 

millət, iki dövlət. Türkiyə-Azərbaycan - tək millət, iki dövlət. 

- Çox təşəkkür edirəm. 

-Sağ olun. Təşəkkürlər. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hücumları onun dövlət səviyyəsində həyata 

keçirdiyi terror siyasətinin göstəricisidir 

 

[17:10] 05.10.2020  

 

Biz Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hücumlarını qəti şəkildə pisləyirik. Bu, Ermənistanın 

dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi terror siyasətinin göstəricisidir. Bu əmrlər bilavasitə Ermənistanın 

siyasi-hərbi rəhbərliyinin tapşırığı ilə həyata keçirilir. Burada da beynəlxalq hüquqa əsasən, Ermənistan 

siyasi rəhbərliyində və qondarma qurumun rəhbərliyində olan şəxslər məsuliyyət daşıyır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri oktyabrın 5-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan Prezidentinin 

köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 

bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, ermənilər tərəfindən hədəfə alınan yerlər arasında hərbi obyektlər 

yoxdur. Bu hücumlar məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilir, artıq uzaqmənzilli raketlərdən də istifadə edilir. 

Bu raketlər artıq Xızı şəhərinə qədər gəlib çıxıb. Bu, Ermənistan dövlətinin terrorçu əməllərini göstərir. 

Ermənistan tərəfi öz uğursuzluqlarını ört-basdır etmək üçün bu cür addımlar atır. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin daha 3 tankı məhv edilib 

 

[17:05] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin daha üç tankının məhv edilməsi ilə bağlı 

məlumat yayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 63-cü tank taborunun daha üç tankı məhv edilib. 

Nazirliyin mətbuat xidməti düşmən tanklarının sıradan çıxarılmasının görüntülərini paylaşıb. 

 

AZƏRTAC 
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Beyləqan şəhəri də düşmən atəşinə məruz qalır 

 

[17:00] 05.10.2020  

 

Hazırda Ermənistan silahlı qüvvələri Beyləqan şəhərini də atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya 

qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 5 oktyabr saat 16:00-a olan məlumata görə, 

həlak olan şəxslərin sayı 25-ə, xəsarət alanların sayı isə 127-yə çatıb. Bundan başqa, Ermənistanın 

ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 316 evə və 56 mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması tarixi ədaləti təmin 

edəcək  

 

[16:51] 05.10.2020  

 

İşğal altındakı torpaqlarımızın geri alınması ilə bağlı əməliyyat plan üzrə gedir. Bu günə qədər 

qarşımızda duran bütün vəzifələr icra edilib. Azərbaycan Ordusu uğurla irəliyə gedir. Bir çox yaşayış 

məntəqələri, bir şəhər, bir neçə kənd işğaldan azad edildi. Hazırda müxtəlif istiqamətlərdə şiddətli döyüşlər 

gedir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev “TRT Haber” telekanalına 

müsahibəsində məlumat verib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bildiyiniz kimi, dünən Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edildi və 

Cəbrayıl rayonunun bir neçə kəndi də işğaldan azad edildi. Ümid edirəm ki, bundan sonra da Azərbaycan 

Ordusu öz missiyasını uğurla icra edəcək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Bizim əsas 

məqsədimiz bundan ibarətdir. Bu məqsəd tarixi ədaləti təmin edəcək. Eyni zamanda, bu, beynəlxalq 

qanunlara da hörmət əlaməti kimi qəbul edilməlidir. Çünki Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər torpaqlar 

Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Beynəlxalq hüquq baxımından da bu torpaqlar Azərbaycan dövlətinə 

məxsusdur”. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Hazırda Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi şəhərini atəşə tutur 

 

[16:44] 05.10.2020  

 

Hazırda Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi şəhərini atəşə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Məlumatda düşmənin atəşi nəticəsində Ağcabədi şəhərində yaralıların olduğu bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 25-ə, xəsarət 

alanların sayı 127-ə çatıb 

 

[16:14] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirən təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyinin bilavasitə göstərişi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini 

atəşə tutması nəticəsində həlak olan və xəsarət alan mülki şəxslərin, eləcə də infrastruktura dəyən ziyanla 

bağlı yeni statistika açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində 5 oktyabr saat 16:00-a olan məlumata görə, həlak olmuş şəxslərin sayı 25-ə, xəsarət alanların 

sayı isə 127-yə çatıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi 

nəticəsində 316 evə və 56 mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyaları və 

onların Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı politoloq: Azərbaycanın Gəncə şəhərinin atəşə tutulması onu göstərir ki, Ermənistan 

ordusu Azərbaycan əhalisinə münasibətdə terror siyasəti yürüdür 

 

[16:00] 05.10.2020  

 

Qarabağda cəbhə xəttindən onlarca kilometr məsafədə yerləşən, əhalisi yalnız dinc sakinlər olan 

Azərbaycanın Gəncə şəhərinin atəşə tutulması onu göstərir ki, Ermənistan ordusu Azərbaycan əhalisinə 

münasibətdə terror siyasəti yürüdür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri rusiyalı politoloq Aleksandr Ryabtsov söyləyib. 

Rusiyalı politoloq deyib: “Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan ordusu Azərbaycanın hamılıqla 

tanınmış əraziləri olan işğal edilmiş rayonlardan və Dağlıq Qarabağın özündən kənarda yerləşən obyektləri 

atəşə tutmur. Beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycan yalnız öz ərazilərinin işğaldan azad edilməsi 

uğrunda müharibə aparır və bu mənada o, hər hansı konvensiyaları, hüququ və razılaşmaları pozmur. 

Erməni ordusu Azərbaycanın Gəncə şəhərini atəşə tutub. Nəticədə azı bir nəfər həlak olub, bir neçə 

nəfər yaralanıb. Beləliklə, Ermənistan özünü işğalçı və terrorçu ölkə kimi göstərib. Azərbaycan ərazisinə, 

Azərbaycan şəhərlərinə atəş açmaqla Ermənistan beynəlxalq qanunvericiliyi pozur, bilərəkdən cinayət 

törədir. Bu ciddi cinayətə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində, habelə BMT-nin Haaqa Beynəlxalq 

Məhkəməsində baxılmalıdır. 

Problemin mahiyyətini bilməyənlər nəzərə almalıdırlar ki, Gəncə şəhəri döyüş əməliyyatları 

zonasından təxminən 60 kilometr aralıda yerləşir. Gəncə hər hansı kiçik kənd deyil, 500 min əhalisi olan 

iri şəhərdir. Bu şəhərdə məktəblər, xəstəxanalar, uşaq bağçaları var. Bir mərmi düşməsi onlarca insanın – 

qadınların və uşaqların həyatı bahasına başa gələ bilər. Erməni qoşunları və onların Xankəndidəki, 

Yerevandakı rəhbərləri nə etdiklərini başa düşürdülərmi? Əlbəttə, lap yaxşı başa düşürdülər. Başa 

düşürdülər və maksimum sayda insan tələfatına nail olmağa ümid edərək atəş açırdılar. Mənim fikrimcə 

bu, heç şübhəsiz, Azərbaycanı cavab hərəkətlərinə sövq etmək, sonra isə şivən qoparmaq və bu hərəkətlərə 

beynəlxalq münasibət bildirilməsini tələb etmək üçün nəzərdə tutulan beynəlxalq cinayətdir”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Aleksandr Perenciyev: Gəncə şəhərinin atəşə tutulması qisasdır və bu, erməni tərəfinin əsəblərinin 

dözmədiyini göstərir 

 

[15:48] 05.10.2020  

 

Gəncə şəhərinin atəşə tutulması qisasdır və bu, erməni tərəfinin əsəblərinin dözmədiyini göstərir. 

Reallıq belədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə G.V.Plexanov adına Rusiya İqtisad Universitetinin 

Politologiya və sosiologiya kafedrasının dosenti, “Rusiya zabitləri” Ekspert Şurasının üzvü Aleksandr 

Perenciyev Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

intensiv atəşə tutulmasını şərh edərkən bildirib. 

Onun sözlərinə görə, bu, Ermənistanın münaqişəyə KTMT-ni cəlb etmək cəhdi deyil. Rusiyalı 

politoloq deyib: “KTMT-nin müdaxiləsi barədə qərar təşkilatın üzvü olan ölkələrin Müdafiə nazirləri 

səviyyəsində deyil, siyasi səviyyədə qəbul edilir. Üzv ölkələrdən birinin suveren ərazisinə təhlükə yarandığı 

zaman KTMT-yə üzv ölkələrin liderləri toplaşır və mümkün müdaxilə məsələsini müzakirə edirlər. Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə gəlincə, bu halda KTMT-yə üzv-ölkələr Ermənistanın tərəfini saxlamayacaqlar. 

Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan bu münaqişəyə görə öz qoşunlarını 

Azərbaycana yeritməyəcəklər. Səbəb çox sadədir: hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın işğal edilmiş 

ərazilərində aparılır. Əgər məsələn, Azərbaycan Ermənistanın suveren ərazisinə hücum edərsə, o halda 

KTMT Yerevanın müdafiəsinə qalxardı. İndi isə elə vəziyyət yaranmayıb”. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycandakı xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri əməliyyat şəraiti 

haqqında məlumatlandırılıb 

 

[15:47] 05.10.2020  

 

Oktyabrın 5-də Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsi tərəfindən 

Azərbaycanda akkreditə olunan xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki 

nümayəndələri üçün növbəti brifinq keçirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, brifinq iştirakçılarının 

diqqətinə işğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən əməliyyatların gedişatı və azad olunmuş ərazilər, 

düşmən qüvvələrinə vurulmuş ziyan barədə məlumat verilib. 

Bundan əlavə, qonaqlara təmas xəttindən xeyli uzaqda yerləşən Azərbaycanın şəhər və rayonlarına 

düşmənin raket və artilleriya zərbələri endirməsi barədə də ətraflı məlumat çatdırılıb. 

Düşmənin açdığı atəş zərbələri nəticəsində dinc əhali və mülki infrastruktura dəyən ziyan, eləcə də 

düşmən ordusunun öz hərbi qulluqçularına qarşı göstərdiyi qeyri-insani münasibət və hərəkətlər barədə 

faktlar da diqqətə çatdırılıb. 
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Baş Prokurorluq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Abşeron və Xızı rayonlarına raket atmaları ilə 

bağlı məlumat yayıb 

 

[14:52] 05.10.2020  

 

İşğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri oktyabrın 4-də saat 12 radələrində bu ölkənin 

təcavüzkar hərbi-siyası rəhbərliyinin göstərişi ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il 

tarixli Cenevrə Konvensiyası və onun Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və 

qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla mühüm 

dağıntılara səbəb ola bilən müharibə üsullarından istifadə etməklə döyüş əməliyyatlarının aparıldığı 

bölgəyə aidiyyəti olmayan Xızı rayonunun Türkoba və Abşeron rayonunun Pirəkəşkül kəndlərinin yaşayış 

məntəqələrini və silahsızlaşdırılmış zonaları, habelə hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən 

obyektləri, o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla böyük dağıdıcı qüvvəyə malik 2 ədəd uzunmənzilli 

ballistik raketdən istifadə edərək, həmin kəndlər istiqamətində intensiv atəşlər açmaqla Azərbaycan 

Respublikasına qarşı təcavüzkar müharibə planlaşdırılmaqla aparılıb və terrorçuluq cinayəti törədilib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, faktla bağlı Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 29, 120.2.1-ci (cinayətkar 

birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürməyə cəhd), 29, 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi 

təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürməyə cəhd), 29, 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik 

niyyəti ilə qəsdən adam öldürməyə cəhd), 186.3-cü (əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə xüsusilə 

külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə), 279.3-cü (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı 

birləşmələri yaratma) maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq 

İdarəsinə tapşırılıb. 

Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən zərərçəkmiş şəxslərin və zərər dəymiş mülki infrastruktur 

obyektlərinin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Baş Prokurorluq bəyan edir ki, Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən hərbi hədəfli obyektlərin 

vurulması adı ilə döyüş bölgəsindən xeyli uzaqda yerləşən mülki əhalinin sıx yaşadığı ərazilərin və 

məntəqələrin ağır artilleriyadan atəşə tutularaq dinc əhaliyə qarşı cinayətlərin törədilməsinə görə 

Ermənistanın və işğal olunmuş Qarabağ bölgəsində yaradılmış qondarma rejiminin kriminal hərbi-siyası 

rəhbərliyi birbaşa məsuliyyət daşıyır. 

İctimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat veriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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FHN: Düşmən Gəncə şəhərini və Beyləqan rayonunu yenidən raket atəşinə tutub 

 

[14:38] 05.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 5-də səhər saatlarından etibarən Ermənistanın silahlı qüvvələri 

Beyləqan rayonunun və Gəncə şəhərinin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri ağır artilleriyadan atəşə 

tutmaqda davam edir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Gəncə şəhərinə atılmış 

raketlərin Gəncə beynəlxalq xəstəxanasının, 34 saylı orta məktəbin, Şah İsmayıl Xətai küçəsində yerləşən 

mebel fabrikinin yaxınlığına, “Yevlax avtovağzalı” kimi adlandırılan əraziyə və Mərkəzi bazara atılması 

nəticəsində 3 mülki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, mülki 

infrastruktura külli miqdarda ziyan dəyib. 

Eyni zamanda, Beyləqan şəhərinə atılmış iki raket mərmisindən biri uşaq bağçasının həyətinə, 

digəri isə şəhər ərazisindəki boş sahəyə düşüb. 

Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 

müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir. 

İctimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2900 
 

Ombudsman tərəfindən Ermənistanın Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutması 

nəticəsində törədilən dağıntılara və insan tələfatına dair hesabat hazırlanıb 

 

[14:34] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva 

aidiyyəti beynəlxalq qurumlara və dünya ictimaiyyətinə, həmçinin Azərbaycanın xarici ölkələrdəki 

səfirliklərinə və ölkəmizdəki diplomatik nümayəndəliklərə Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı 

mülki əhalinin məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrini mütəmadi atəşə tutması nəticəsində törədilmiş 

dağıntılar və insan tələfatına dair hesabat təqdim edib. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bıldiriblər ki, hesabat 2020-ci il 

sentyabrın 27-dən oktyabrın 1-dək olan dövrü əhatə edir və Ombudsmanın faktaraşdırıcı monitorinq səfəri 

çərçivəsində toplanmış faktlar, eləcə də hadisələrlə bağlı digər materiallar əsasında hazırlanıb. 

Ombudsmanın hesabatı BMT-nin Baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasına, İnsan Hüquqları üzrə Ali 

Komissarına, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarına, İnsan Hüquqları Şurasına, UNİCEF-in, UNESCO-nun, 

Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar 

institutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu quruma üzv 

dövlətlərin Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan 

Hüquqları Komissiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh 

Bürosuna, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan hüquqları institutlarına, Azərbaycanın xarici 

ölkələrdəki və xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinə, həmçinin Azərbaycanın diaspor 

təşkilatlarına göndərilib. 

 

AZƏRTAC 
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Günay Səlimzadə: Ermənistan ordusunun artilleriya atəşi nəticəsində xəsarət alan 121 mülki şəxsin 

30-u qadın, 7-si uşaqdır 

 

[14:12] 05.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrindən başlayaraq, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin 

göstərişi ilə düşmənin silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələr ağır 

artilleriya atəşinə tutulur və bununla da mülki əhalimizə qarşı müxtəlif cinayətlərin törədilməsi davam edir. 

Oktyabrın 5-i saat 12-yə olan son məlumata əsasən, mülki əhali arasında 24 mülki şəxs həlak olub. Onlardan 

5-i qadın, 3-ü uşaqdır. Bundan başqa, 121 mülki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan 30-

u qadın, 7-si isə uşaqdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəisi Günay Səlimzadə 

oktyabrın 5-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Günay Səlimzadə bildirib ki, oktyabrın 4-də Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə 

qarşı növbəti dəfə cinayət törədilib. Həmin gün saat 10 radələrində işğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan və döyüş bölgəsindən 500 kilometrdən çox məsafədə yerləşən Gəncə 

şəhərinin, eləcə də əhalimizin sıx yaşadığı məntəqələr ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Ümumilikdə 

Gəncənin müxtəlif istiqamətlərinə 7 raket atılıb. Xoşbəxtlikdən 5 raket partlamayıb. Qalan 2 raketin 

partlaması nəticəsində bir mülki şəxs – 1999-cu il təvəllüdlü Əliyev Tunar Qoşqar oğlu həlak olub, 32 nəfər 

isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanalara yerləşdirilib. Eyni zamanda, mülki 

infrastruktura və evlərə külli miqdarda ziyan vurulub. Həmin 32 şəxsdən 19-u qadın, 5-i isə uşaqdır. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəisi xüsusi vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikasının 

işğal olunmuş Qarabağ bölgəsində yaradılmış qondarma “rejim”in qondarma “başçısı” Araik Arutunyan 

oktyabrın 4-də “Facebook”dakı səhifəsində Gəncə şəhərinin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələrinin 

atəşə tutulması barədə göstəriş verdiyini açıqlayıb. Bu fakt üzrə Araik Arutunyan barəsində Azərbaycan 

Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Araik Arutunyan və həmin 

qanunsuz qurumun digər hərbi-siyasi rəhbərliyinin sülh və insanlıq əleyhinə, o cümlədən müharibə 

cinayətləri törətmələri ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün zəruri tədbirlər görülür. Bununla 

bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən bütün beynəlxalq qurumlara müraciət ediləcək. 

“Göstərilən faktlar bir daha sübut edir ki, Ermənistan tərəfi beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqda davam edir, BMT Baş Assambleyasının 1974-cü il tarixli “Fövqəladə 

vəziyyət və hərbi münaqişələr zamanı qadın və uşaqların müdafiəsi haqqında” Bəyannaməsi ilə üzərinə 

düşən öhdəlikləri icra etməyərək dinc mülki əhalimizi qəsdən hədəfə alır. Bununla da kifayətlənməyən 

Ermənistan tərəfi oktyabrın 4-də saat 22 radələrindən başlayaraq, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin 

göstərişi ilə düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın dinc əhalisinin qəsdən hədəfə alınmaqla 

döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 100 kilometrdən çox uzaqlıqda yerləşən, Azərbaycanın sənaye 

şəhəri, 100 mindən çox əhalisi olan Mingəçevir şəhərinin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri raket 

atəşinə tutulub. Atılmış 3 raketdən 2-si xoşbəxtlikdən partlamayıb. Həmin raketlərdən biri “Azərbaycan” 

İstilik Elektrik Stansiyasının qarşısına, digəri yaşayış məntəqəsinin yaxınlığına düşüb. Üçüncü raketin 

partlaması nəticəsində 5 mülki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Eyni zamanda, evlərə də külli 

miqdarda ziyan dəyib”, - deyə Günay Səlimzadə vurğulayıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, baş vermiş bu cinayət hadisələri ilə bağlı rayon prokurorluqları tərəfindən 

ümumilikdə 19 cinayət işi başlanıb. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün 

olan bütün istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Yaralananların xəsarətlərinin ağırlıq dərəcələrini, 

o cümlədən mülki infrastruktura və evlərə dəymiş maddi ziyanın məbləğini müəyyənləşdirmək məqsədilə 

müvafiq ekspertizalar təyin olunub. 

Hazırda cinayət işləri üzrə istintaq davam etdirilir. 
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Düşmənin Bərdə şəhərinə atdığı raket zərbəsi nəticəsində bir mülki şəxs həlak olub, üç nəfər 

xəsarət alıb 

 

[14:10] 05.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma 

və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Oktyabrın 5-də 

səhər saatlarından etibarən düşmənin silahlı qüvvələri Goranboy, Göygöl, Beyləqan, Bərdə, Tərtər, Zərdab 

rayonlarının və Gəncə şəhərinin ərazisində əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri atəşə tutub. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması 

nəticəsində Bərdə şəhərinin mərkəzi küçələrinə və mərkəzi xəstəxananın yaxınlığına düşmüş raket 

mərmisinin qəlpələrindən Mehdiyeva Şəhriyar İsa qızı həlak olub, üç nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 

müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2903 
 

XİN: Ermənistanın Azərbaycan şəhərlərinə raket hücumları münaqişəyə üçüncü ölkələri cəlb 

etmək məqsədi güdür 

 

[13:58] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasına qarşı yeni təcavüzü çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələri 

beynəlxalq hüququn, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini, habelə 

Ermənistanın müvafiq beynəlxalq öhdəliklərini pozaraq Azərbaycanın mülki əhalisini və infrastrukturunu 

qəsdən hədəfə alır. 

Ermənistan tərəfinin məqsədyönlü atəşləri nəticəsində bu günədək 24 nəfər azərbaycanlı mülki şəxs 

qətlə yetirilib, 121 nəfər yaralanıb, 300-dən çox yaşayış binası və mülki obyektlər dağıdılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 

xidməti idarəsinin açıqlamasında yer alıb. Açıqlamada, həmçinin deyilir: “Azərbaycanın ikinci ən böyük 

şəhəri olan Gəncə, sənaye şəhəri olan Mingəçevir, habelə Xızı və Abşeron rayonlarında əhalinin sıx 

məskunlaşdığı yaşayış məntəqələri və müstəsna əhəmiyyətli infrastrukturunun Ermənistan ərazisindən 

məqsədyönlü şəkildə raket hücumlarına tutulması hərbi əməliyyatlar zonasını genişləndirmək və 

münaqişəyə üçüncü ölkələri cəlb etmək məqsədi güdən təxribatdır. 

Azərbaycan tərəfində Azərbaycanın mülki əhalisi və infrastruktur obyektlərinin məhz Ermənistan 

ərazisindən, o cümlədən Gorus, Sisyan, Cermuk və Berd şəhərlərindən raket atəşinə tutması barədə tutarlı 

faktlar var. 

Bütün dəlillər yerli və xarici mütəxəssislərin, o cümlədən yerlərdə olan xarici jurnalistlərin iştirakı 

ilə toplanaraq müvafiq beynəlxalq təşkilatlara təqdim ediləcək. 

Ermənistanı beynəlxalq hüququn normaları və prinsiplərinə, o cümlədən beynəlxalq humanitar 

hüquq çərçivəsində öhdəliklərinə tabe olmağa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çəkilməsinə dair tələblərini yerinə yetirməyə 

çağırırıq. 

Bir daha təkrar edirik ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mülki şəxslərin və Azərbaycanın 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin dərinliyindəki yaşayış məntəqələrinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün həyata keçirəcəyi əks-hücum tədbirlərinin nəticələrinə görə tam məsuliyyət məhz Ermənistan 

rəhbərliyinin üzərinə düşür”. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Mülki əhalinin raket atəşinə tutulması Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin 

zəifliyini və panikada olduğunu göstərir 

 

[12:46] 05.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Gəncə, Bərdə, Beyləqan və digər şəhərlərinin insanların 

sıx məskunlaşdığı ərazilərini raket atəşinə tutur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabındakı paylaşımında bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bu, barbarlıqdır, vandalizmdir, Ermənistan siyasi-hərbi 

rəhbərliyinin zəifliyini və panikada olduğunu göstərir. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Azərbaycan Ordusunun həyata keçirəcəyi bütün əks-həmlələrin doğuracağı nəticələrə görə 

tam məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərindədir 

 

[12:43] 05.10.2020  

 

Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz suveren torpaqlarında mülki əhalini müdafiə etmək üçün 

beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində və özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 

çərçivəsində ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün legitim hərbi mübarizə aparır. Bu xüsusda, biz 

Ermənistanı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl etməyə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

müvafiq qətnamələrinin tələblərinə uyğun olaraq işğalçı qüvvələrini Azərbaycanın işğal olunmuş bütün 

ərazilərindən tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarmasını tələb edirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi 

Leyla Abdullayeva oktyabrın 5-də keçirilən brifinqdə deyib. 

O qeyd edib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin başlatdığı 

təcavüzə cavab olaraq həyata keçirəcəyi bütün əks-həmlələrin doğuracağı nəticələrə görə tam məsuliyyət 

Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərindədir. 

 

AZƏRTAC 
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Günay Səlimzadə: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində həlak olan 24 mülki şəxsdən 5-i 

qadın, 3-ü uşaqdır 

 

[12:39] 05.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrindən başlayaraq, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin 

göstərişi ilə düşmənin silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələr ağır 

artilleriya atəşinə tutulur və bununla da mülki əhalimizə qarşı müxtəlif cinayətlərin törədilməsi davam edir. 

Oktyabrın 5-i saat 12-yə olan son məlumata əsasən, mülki əhali arasında 24 mülki şəxs həlak olub. Onlardan 

5-i qadın, 3-ü uşaqdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəisi Günay Səlimzadə 

oktyabrın 5-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Günay Səlimzadə bildirib ki, 121 mülki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan 30-

u qadın, 7-si isə uşaqdır. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2907 
 

“Rossiya-1” telekanalı Paşinyanın Kremlə aramsız zənglərini əks etdirən kadrlar yayıb  

 

[12:36] 05.10.2020  

 

 “Rossiya-1” telekanalı Prezident Vladimir Putinin Rusiyanın hökumət üzvləri ilə keçirdiyi iclas 

zamanı Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Kremlə aramsız zənglərini əks etdirən kadrlar yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Moskva, Kreml, Putin” verilişində Prezident Vladimir Putinin iclasda 

iştirakı zamanı Paşinyanın ona dəfələrlə zəng vurduğu əks olunur. Kadr arxasında Vladimir Salavyov 

bildirir ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı digər ölkələrin rəhbərləri Vladimir Putinə daim 

zəng vururlar. Kadrlardan görünür ki, Vladimir Putin zənglərə cavab vermir. 

Müxbir Prezidentin mətbuat xidmətinə istinadla deyir ki, zəng vuran Paşinyandır. Daha sonra iki 

dəfə Fransa Prezidenti Makron zəng vurub. Bundan sonra Rusiya Prezidentinin köməkçisi ona məktub da 

çatdırır. Vladimir Putin iclasın sonunadək Paşinyanın zənglərinə cavab vermir. 

  

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2908 
 

XİN: Ermənistan Cenevrə Konvensiyasını kobudcasına pozaraq azərbaycanlı mülki şəxsləri və 

mülki infrastrukturu hədəfə alır 

 

[12:30] 05.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən yeni təcavüz aktına əl atan Ermənistan tərəfi beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini, o cümlədən Cenevrə Konvensiyasını və onun tələblərini kobudcasına pozaraq azərbaycanlı 

mülki şəxsləri və mülki infrastrukturu məqsədyönlü şəkildə hədəfə alır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi 

Leyla Abdullayeva oktyabrın 5-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Leyla Abdullayeva bildirib ki, sentyabrın 27-dən indiyədək ermənilərin atəşi nəticəsində 24 mülki 

şəxs qətlə yetirilib, 121 nəfər yaralanıb və 300-dən çox ev, mülki obyektlər, infrastrukturlar dağıdılıb. 

Ermənistan tərəfi ənənəvi şəkildə yenə də yalan və iftiraya əl ataraq guya azərbaycanlı mülki şəxsləri və 

obyektləri hədəfə almadığını bildirir. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Gəncə şəhəri Ermənistanın Berd rayonundan atəşə tutulur 

 

[12:17] 05.10.2020  

 

Gəncə şəhəri hazırda Ermənistan ərazisindən atəşə tutulur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Gəncə şəhəri Ermənistanın 

Berd rayonu ərazisindən atəşə məruz qalır. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir 

 

[11:51] 05.10.2020  

 

Hazırda Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Ağcabədi rayonunun kəndləri, Tərtər şəhəri və rayonun 

kəndləri, Goranboy və Göygöl rayonlarının əraziləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə qarşı adekvat tədbirlər görülür. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 24 nəfər həlak olub, 121 nəfər xəsarət 

alıb 

 

[11:31] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirən təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyinin bilavasitə göstərişi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini 

atəşə tutması nəticəsində həlak olan və xəsarət alan mülki şəxslərin, eləcə də infrastruktura dəyən ziyanın 

statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması 

nəticəsində 5 oktyabr saat 11:00-a olan məlumata görə, həlak olmuş şəxslərin sayı 24-ə, xəsarət alanların 

sayı isə 121-ə çatıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi 

nəticəsində 306 evə və 56 mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri 

çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyaları və 

onların Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən 

uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Gəncə şəhərinə hücum Ermənistanın işğalçı simasının son nümunəsidir 

 

[11:21] 05.10.2020  

 

Azərbaycanın qədim Gəncə şəhərinə hücum etmək Ermənistanın hüquq tanımayan və işğalçı 

simasının son nümunəsidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopa 

məxsusdur. Parlamentin rəhbəri məlum cinayət hadisəsi ilə bağlı sosial media hesabından paylaşımında bu 

sözləri yazıb: “Mülki əhaliyə qarşı törədilən bu hücumu şiddətlə qınayır. Vətən naminə qəhrəmancasına 

mübarizə aparan Azərbaycan Ordusuna müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan silahlı qüvvələri şəhərlərimizi atəşə tutur 

 

[11:12] 05.10.2020  

 

Hazırda Beyləqan, Bərdə və Tərtər şəhərləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, adekvat tədbirlər görülür. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusunda qan ehtiyatı ilə bağlı heç bir problem yoxdur 

 

[10:31] 05.10.2020  

 

Qan vermək məqsədilə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına vətəndaşlar tərəfindən xeyli 

sayda müraciətlər daxil olur. 

Bununla əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

Azərbaycan Ordusunda qan komponentlərinin ehtiyatı ilə bağlı heç bir problem yoxdur. 

Ordumuzun qan və qan komponentlərinə tələbatı Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının Qan 

Bankı bölməsi tərəfindən tam təmin edilir. Hərbi tibb müəssisələrində bütün qan qruplarından ehtiyatlar 

mövcuddur. 

 

AZƏRTAC 
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Ceyhun Bayramovun Cozef Borel ilə telefon danışığında bölgədəki mövcud vəziyyətlə bağlı fikir 

mübadiləsi aparılıb 

 

[10:29] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqının (Aİ) xarici 

və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borel ilə telefon danışığı olub. Xarici İşlər 

Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tərəflər arasında bölgədə mövcud 

olan vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov bölgədəki son gərginliklə bağlı məlumat verib. O, Ermənistan tərəfindən 

Azərbaycanın mülki şəxslərinin və infrastrukturunun məqsədli şəkildə hədəfə alınmasını, o cümlədən 

ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinin raket atəşinə tutulmasını qeyd edib. Ermənistanın mülki 

şəxsləri atəşə tutması nəticəsində baş vermiş itkilərlə bağlı qarşı tərəfə məlumat verən nazir bu günədək 24 

azərbaycanlı mülki şəxsin qətlə yetirildiyini, 111 nəfərin isə yaralandığını bildirib. Vurğulanıb ki, bölgədəki 

gərginliyin tam məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyinin üzərindədir. 

Cozef Borel bölgədə gərginliyin alovlanmasının ciddi narahatlıq doğurduğunu qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, o cümlədən 

beynəlxalq humanitar hüquqa riayət olunması, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 

yerinə yetirilməsi vacibdir. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın ərazisinin Ermənistandan raket atəşinə tutulmasını təsdiqləyən 

videogörüntüləri təqdim edib 

 

[10:25] 05.10.2020  

 

Oktyabrın 5-də səhər saatlarında Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin 

radiolokasiya sistemlərinin texniki vasitələri Ermənistanın Cermuk, Qafan və Berd rayonları ərazisində 

yerləşən start mövqelərindən Azərbaycan ərazisinə atılan raket buraxılışını qeydə alıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bütün cəbhə boyu 

sıxışdırılan düşmən artıq bir neçə gündür Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisində əhalinin kompakt 

yaşadığı məntəqələrə, mülki infrastruktura sistemli şəkildə raket zərbələri endirir. 

Eyni zamanda, Ermənistanın müdafiə nazirliyi Azərbaycan ərazisinin Ermənistandan atəşə 

tutulması faktını inkar edir və bunun işğal olunmuş ərazilərimizdən həyata keçirildiyini bildirir. 

Ermənistanın bu cür məsuliyyətsiz və cinayətkar hərəkəti məqsədyönlü şəkildə Azərbaycanı cavab 

tədbirləri görməyə təhrik edir. 

Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi raketlərin Ermənistan ərazisindən buraxıldığını təsdiqləyən 

videonu təqdim edib. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA tərəfindən cəbhəboyu ərazilərdə təxirəsalınmaz əməliyyatlar keçirilib 

 

[02:58] 05.10.2020  

 

Oktyabrın 2-dən Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 

Agentliyə (ANAMA) Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Goranboy, Şəmkir, Xızı, Tərtər rayonları və 

Gəncə şəhəri ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi 

sistemindən 67 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən 3 

müraciət daxil olub. 

ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, daxil olmuş 70 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil 

çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Ağcabədi rayonunun E.Sadıqov küçəsi, Muğanlı, Diləğanlı, Boyat, 

Minəxorlu, Rəncbərlər, Poladlı, Cəfərli kəndləri və Hindarx qəsəbəsi, Ağdam rayonu Alıbəyli və Mərzili 

kəndləri, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Alxanlı kəndi və 5-ci Zobcuq qəsəbəsi, Goranboy rayonunun 

Goran qəsəbəsi və Boluslu kəndi, Şəmkir rayonunun Sabirkənd kəndi, Xızı rayonunun Türkoba kəndi, 

Tərtər rayonunun İ.İsgəndərov küçəsi, Gəncə, Mingəçevir və Beyləqan şəhərləri ərazisində Daxili İşlər 

Nazirliyinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 66 operativ və təxirəsalınmaz 

əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı 14 ədəd partlamamış hərbi 

sursat (2 ədəd 300 mm-lik raket (9M528), 12 ədəd tank əleyhinə idarə olunmayan raket (5 ədəd PQ-22, 3 

ədəd PQ-9 və 4 ədəd PQ-7) və 32 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. 

Həmçinin agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 3 ədəd raket yerində işarələnib və növbəti iş günü 

ətrafında əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. 

Ümumilikdə agentlik tərəfindən sentyabrın 27–dən oktyabrın 4-dək 200 siqnal (əməliyyat çağırışı) 

əsasında 194 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub ki, nəticədə Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Bərdə, 

Beyləqan, Biləsuvar, Goranboy, Naftalan, Füzuli, Tərtər, Şəmkir, Hacıqabul rayonları, Gəncə və 

Mingəçevir şəhərləri ərazisində ev və həyətyanı sahəyə, neft kəmərinin yaxınlığına, Mingəçevir İES-in 

ərazisinə, əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına, meşə massivinə, məktəbə baxış keçirilib, 66 ədəd müxtəlif 

növ partlamamış hərbi sursat (PHS), hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan metroloji radiopelenqator, 1 ədəd 

kamikadze dron (partladıcısı yerində zərərsizləşdirilmişdir), 2 ədəd raketin mikrosxeması və 69 ədəd 

partlamış raket hissələri aşkar olunub. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın ağlını başına yığması və məsuliyyətini dərk etməsi üçün sülhə 

məcburetmə davam etməlidir 

 

[00:57] 05.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın Azərbaycanın mühüm mülki infrastrukturunu məqsədli 

şəkildə hədəf almasının daha bir sübutu barədə özünün “Twitter” hesabında paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Mingəçevirdə enerji blokunun yaxınlığına düşən raketin fotolarını 

paylaşan Hikmət Hacıyev onun partlamadığını qeyd edərək bildirib: “Ermənistanın ağlını başına yığması 

və məsuliyyətini dərk etməsi üçün sülhə məcburetmə davam etməlidir”. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Mingəçevir şəhərində beş nəfər yaralanıb 

 

[00:30] 05.10.2020  

 

İşğalçı ölkənin silahlı qüvvələri oktyabrın 4-də saat 23 radələrindən başlayaraq Ermənistanın hərbi-

siyası rəhbərliyinin göstərişi ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə 

Konvensiyaları və onların Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini 

kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının 

aparıldığı bölgədən 100 kilometrdən artıq uzaqlıqda yerləşən Azərbaycanın sənaye şəhəri, 100 mindən artıq 

əhalisi olan Mingəçevir şəhərinin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri raket zərbələri ilə atəşə 

tutmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 

atılmış 3 raketdən 2-si partlamamışdır. Partlamayan raketlərdən 1-i Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası 

MMC-nin qarşısına, digəri isə dinc sakinlərin yaşadıqları evin yaxınlığına düşmüşdür. 3-cü raketin fərdi 

yaşayış evinə atılması nəticəsində 5 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya 

yerləşdirilmiş, eyni zamanda evə külli miqdarda ziyan dəymişdir. 

Hadisə yerində olan prokurorluq əməkdaşları tərəfindən zərərçəkmiş şəxslərin və zərər dəymiş 

mülki infrastruktur obyektlərin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata 

keçirilir. 

İctimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat veriləcəkdir. 
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4 oktyabr 
 

 

Prezident İlham Əliyev: Ermənistan vətəndaşları Azərbaycanı tərk edib, öz torpağında yaşasalar, 

onda sülh olacaq 

 

[23:35] 04.10.2020  

 

Bir neçə gün əvvəl mən erməni xalqına müraciət etdim ki, öz hökumətinizi etdiklərinə görə 

məsuliyyətə cəlb edin, övladlarınızı Azərbaycana göndərməyin, öz övladlarınızı işğal olunmuş ərazilərə 

göndərməyin. Bu gün qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu”nun 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından 

ibarətdir. Bu işğala son qoyun. Azərbaycan ərazisini tərk edin. Öz torpağınızda yaşayın və onda bizdə sülh 

olacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu fikirləri “Əl-Ərəbiyə” telekanalına 

müsahibəsində səsləndirib. 

“Biz yenidən Azərbaycan və erməni xalqlarının əvvəlki normal əlaqələrini bərpa etməyə 

çalışacağıq. Biz çalışarıq. Bu, asan olmayacaq, lakin biz çalışarıq qonşu olaq, yanaşı yaşayaq. Bu, necə 

deyərlər, mənim erməni xalqına sözümdür. Ermənistan hökumətinə deyəsi sözüm yoxdur. Mən onların nə 

etməli olduğunu artıq dedim. Əgər onlar atəşkəs istəyirlərsə, bizim qarşımızda üzr istəyin, bizə çıxmaqla 

bağlı vaxt cədvəli verin, sadəcə sözlər yox ki, biz bunu dayandıracağıq və danışıqlar aparacağıq. Bu, 

işləməyəcək. Onların hansı ərazini nə vaxt azad edəcəkləri ilə bağlı vaxt cədvəli - birinci gün, ikinci gün, 

üçüncü gün. Bizim müqəddəs Şuşa torpağında öz bandası ilə rəqs etməklə və “Qarabağ Ermənistandır” 

deməklə azərbaycanlıların hissələrini təhqir etmiş Ermənistanın baş naziri üzr istəməli və deməlidir ki, 

“Qarabağ Ermənistan deyil”. Mənim sözüm budur”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan Xızı və Abşeron istiqamətində raket atıb 

 

[23:32] 04.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Xızı rayonu ərazisinə raket zərbələri endirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabındakı paylaşımında bildirib. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Xızı və Abşeron bölgəsinə iki ədəd 300 kilometr məsafəli orta 

mənzilli raket atılıb. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı dövlət terroru 

davam edir 

 

[23:03] 04.10.2020  

 

Ermənistanın azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı dövlət terroru davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabındakı paylaşımında bildirib. 

H.Hacıyev qeyd edib: “Bir neçə dəqiqə əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın 

Mingəçevir sənaye şəhərinə qarşı raket hücumu təşkil edib. Mingəçevirdə su anbarı və əsas elektrik 

stansiyası mövcuddur. Çarəsizliyin barbar ifadəsi”. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2923 
 

Prezident İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyə” televiziya kanalına müsahibə verib 

 

[23:00] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 4-də “Əl-Ərəbiyə” televiziya 

kanalına müsahibə verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

-Əvvəllər soyuq müharibə olmuş bu münaqişə indi Azərbaycanı və Ermənistanı alova 

bürüyüb. Bu müharibə keçmişdən qaynaqlanır və indi artilleriya mərmilərinin səsi eşidilir. Dağlıq 

Qarabağ yenidən gündəmə gəlib, müharibə Qarabağdan və beynəlxalq tərəflərin müdaxilələrindən 

kənara doğru genişlənir, regional müharibəyə çevrilməklə bağlı xəbərdarlıqlar mövcuddur. 

Münaqişənin həll yolu, beynəlxalq müdaxilələr bizim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev ilə müzakirəmizin mövzusu olacaq. Canlı yayımımıza Bakıdan Prezident İlham Əliyev 

qoşulur. Xoş gəlmisiniz cənab Prezident. 

-Təşəkkür edirəm. 

-Cənab Prezident, biz son günlərdə inkişaf edən hadisələrdən, Ermənistan və Azərbaycan 

arasında olan böhrandan başlayacağıq. Bu eskalasiyanın başlanğıcı necə oldu? 

-Sentyabr ayının 27-də Ermənistan bizim hərbi mövqelərimizə və mülki şəxslərimizə hücum etdi. 

Mülki şəxslərimiz bu hücumdan əziyyət çəkmişdir. Mülki şəxslərimiz arasında qurbanlar var. Bu səhərə 

olan məlumata əsasən 22 mülki şəxs öldürülmüş və 73-ü yaralanmışdır. Əfsuslar olsun ki, bu gün bizdə 

yenə sadə kəndlilərimiz arasında onlarla yaralı və qətlə yetirilənlər var. Biz cavab tədbiri görməli idik və 

bizim cavabımız adekvat olmuşdur. Biz əks-hücuma başladıq və bu əks-hücum nəticəsində Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərində yerləşən Ermənistanın atəş mövqelərini susdura bildik. Biz ərazilərin bir qismini, 

bir neçə kəndi azad edə bildik və bu gün biz 27 il Ermənistanın işğalı altında olan Cəbrayıl şəhərini azad 

etdik. Bizim uğurlu hərbi əməliyyatımız davam edir. Biz torpaqlarımızı azad etmək və ərazi bütövlüyümüzü 

bərpa etmək üçün tamamilə qətiyyətliyik. 

-Prezident Əliyev, açıq-aşkar görünür ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında hadisələrin 

gedişi nəzarətdən çıxır, bu hərbi əməliyyatların genişlənməsinin hər hansı bir həddi varmı? 

-Hadisələrin nəzarətdən çıxdığını düşünmürəm, vəziyyət Azərbaycan Ordusunun nəzarəti 

altındadır. Biz hazırda hücum əməliyyatını həyata keçiririk, bizim məqsədimiz ərazilərimizi azad etməkdir. 

Mən vasitəçilərə təklif etdim və Ermənistan xalqına da müraciət etdim ki, işğala görə öz hökumətini 

məsuliyyətə cəlb etsinlər və işğalı dayandırsınlar. Ermənistan buna razı olarsa, demək olar ki, 30 il ərzində 

qanunsuz olaraq öz nəzarətində saxladığı işğal edilmiş əraziləri boşaltmağa başlasa, müharibə dayanacaq. 

Bizə müharibə lazım deyil. Biz 1992-ci ildən bəri danışıqlar prosesində iştirak edirdik. Demək olar ki, bu 

30 il ərzində danışıqlar masasında sıfır irəliləyiş olmuşdur. Ermənistan ərazilərimizdən qoşunların tam, 

dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrini icra etmək 

istəmirdi. Əksinə, onların hərbi-siyasi rəhbərliyi yeni torpaqları işğal etməyə cəhd edirdi. Onlar 

Azərbaycana qarşı hücuma keçməyə cəhd edirdilər və iyul ayında onlar faktiki olaraq yeni hərbi hücuma 

keçdilər. Beləliklə, biz özümüzü, insanlarımızı müdafiə etməli idik və dünyanın bütün ölkələri tərəfindən 

tanınan, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməli idik. 

-Prezident Əliyev, əgər Ermənistan Sizin təqdim etdiyiniz bu təşəbbüsə cavab verməsə, bu 

eskalasiya davam edəcək və mülki şəxslərin həyatı üçün qorxular olacaq və bunun bədəli çox yüksək 

olacaq. 

-Ermənistan təkcə mülki əhalinin yaşadığı kəndləri ağır artilleriyadan istifadə etməklə atəşə 

tutmaqla yox, eyni zamanda, işğal olunmuş ərazilərdə əcnəbilərin qanunsuz məskunlaşmasını təmin 

etməklə Cenevrə Konvensiyanı kobud şəkildə pozur. Biz ərazilərimizin azad olunmasını istəyirik, biz iki 

ölkə arasında olan münaqişənin həllini tapmağa imkan yaratmaq üçün mandatı olan vasitəçilərə çox 

güvənirdik. Lakin danışıqlar masasında konstruktiv yanaşma nümayiş etdirmək əvəzinə, Ermənistan iyul 

ayında bizə qarşı hərbi hücuma keçdi və biz onlara adekvat cavab verdik. Onlar terror aktları törətməyi 

planlaşdıran diversiya qrupunu göndərdilər və bu diversiya qrupunun başçısı yaxalanmışdır. İndi o, ifadə 

verir və sentyabr ayında onlar bizim kəndlərimizi və şəhərlərimizi artilleriya bombardmanına tutdular. 

Münaqişə bölgəsinə yaxın yaşayan sıravi azərbaycanlıların 500-dən çox evi tamamilə dağıdılmışdır və ya 

onlara ziyan dəymişdir. Buna görə Ermənistan bu təcavüzkar hərəkətləri dayandırmalıdır, onlar 

qoşunlarının bizim ərazilərimizdən çıxarılmasını üzərlərinə öhdəlik götürməlidirlər. Onlar işğal olunmuş 

ərazilərdən qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt cədvəlini bizə təqdim etməlidirlər. Onların “Qarabağ 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2924 
 

Ermənistandır” deyən baş naziri indi deməlidir ki, “Qarabağ Ermənistan deyil” və bundan sonra əlbəttə ki, 

biz bu düşmənçiliyə son qoymağa və atəşkəs rejimini bərpa etməyə hazır olacağıq. 

-Lakin Prezident Əliyev, “Əl-Ərəbiyə” vasitəsilə Ermənistan prezidenti danışıqlar haqqında 

danışdı və o dedi ki, münaqişə danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Siz buna nə cavab verərdiniz? 

-Mən razıyam. Mən həllin danışıqlar vasitəsilə olduğunu düşünürəm. Lakin danışıqların məğzi 

olmalıdır. Ermənistanın “Qarabağ Ermənistandır” deməsi, - onların baş naziri bunu söyləyib, - münaqişənin 

həlli prinsiplərini faktiki olaraq məhv etdi. Çünki həmsədr ölkələri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və 

Fransa olan ATƏT-in Minsk qrupu - onlar danışıqlar zamanı illər ərzində münaqişənin həlli üçün prinsipləri 

hazırlayıblar və regionumuzda dayanıqlı sülhə nail olmaq üçün birinci addım işğal olunmuş ərazilərin 

boşaldılmasıdır. İki il bundan əvvəl dövlət çevrilişi və Corc Soros tərəfindən maliyyələşdirilmiş “inqilab” 

nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş Ermənistanın baş naziri “Qarabağ Ermənistandır” deyəndə o danışıqların 

məğzini məhv edir. Danışılası heç bir şey qalmır. Buna görə Ermənistanda hakimiyyətdə olan baş nazir öz 

destruktiv davranışı, hərbi toqquşmaya gətirib çıxarmış hərəkətləri barədə ciddi şəkildə düşünməlidir. Biz 

28 ildir ki, danışıqlar prosesində idik və mənim Ermənistanın iki sabiq prezidenti ilə danışıqlar təcrübəm 

var idi. Biz həll yolunu tapmaq üçün nisbətən məqbul şəkildə işləyirdik, biz kiçik addımlar atırdıq. Biz 

vasitəçilərlə birlikdə münaqişənin həlli üçün əsas prinsipləri işləyib hazırlayırdıq. Sonra iki il bundan əvvəl 

siyasi həyatda heç bir təcrübəsi olmayan, bütün həyatı boyu hətta kiçik bir şirkətin rəhbəri olmayan, 

geosiyasət, beynəlxalq münasibətlər haqqında heç bir anlayışı olmayan, küçədən olan bir şəxs hakimiyyətə 

gəlir və öz ölkəsini dağıtmağa başlayır. İndi Ermənistan böhran vəziyyətindədir. O, əsas siyasi partiyanın 

rəhbərini həbs edir. O, mənim müxtəlif dövrlərdə danışıqlar üzərində çalışdığım iki sabiq prezidentə qarşı 

cinayət araşdırmasına başlayır. O, tamamilə despotik bir rejim yaradır və danışıqları məhv edir və biz nə 

etməliyik? O, azərbaycanlılara qarşı təhqiramiz bəyanatlar verir, o, təhrikedici addımlar atır və vasitəçilərin 

özlərini, yumşaq desək, bu qəribə davranış çox çaşdırmışdır. O, danışıqlar prosesini məhv edir. Ona görə 

mən hesab edirəm ki, danışıqlara geri qayıtmaq üçün birinci Ermənistanın baş naziri “Qarabağ Ermənistan 

deyil” deməlidir, çünki “Qarabağ Ermənistandır” ifadəsi yalandır, Qarabağ Azərbaycandır! O, torpaqların 

sahibi olan bizə onların qaytarılmasını təmin edən iyirmi il ərzində işlənib hazırlanmış prinsiplərə sadiq 

qaldığını deməlidir. Bu çirkin hərbi hücuma keçdikdən sonra o, bizə şəhərlərimizdən qoşunların çıxarılması 

üzrə vaxt cədvəlini verməlidir və belə olan halda biz savaşı dayandırmağa hazırıq. Əks halda, biz bunu güc 

yolu ilə edəcəyik, biz ərazi bütövlüyümüzü güc yolu ilə bərpa edəcəyik və ona yerini göstərəcəyik. 

-Prezident Əliyev, tərcümə olduğuna görə müdaxilə edə bilmirdim, lakin cavabınızla bağlı 

şərh vermək istədiyim üç məsələ var. Birincisi, Siz Ermənistanın böhran vəziyyətində olduğunu 

dediniz. Lakin biz erməni xalqının öz rəhbərliyini dəstəklədiyini görürük və onlar ölkə rəhbərliyinin 

onları necə müdafiə etməsini alqışlayırlar. İkincisi odur ki, Ermənistanın “Qarabağ Ermənistan 

deyil” deməsi ərazilərdən çıxması üçün yeganə şərtdir, yoxsa danışıqlar masasına qayıtmaq üçün 

başqa şərtlər və ya ilkin şərtlər var? Üçüncüsü, vasitəçilərin haqqında danışdığı və ya çaşqınlıq 

yaşadığı ölkələr hansılardır? 

-Ölkələr haqqında artıq mən dedim, ATƏT-in Minsk qrupu. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr 

ölkələri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Bu qrupun nümayəndələri ilə son illər ərzində 

təmaslarımda bizim fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız oldu və nə mən, nə də onlar danışıqların irəli 

aparılması üçün nəyin edilməsinin mümkün olduğunu bilmirdik. Çünki bildiyiniz kimi, danışıqlar 

prinsipləri və danışıqlar formatı müəyyən olunmuşdur. Bu, Azərbaycan tərəfindən birtərəfli qaydada 

müəyyən olunmamışdır. Bu, vasitəçilər tərəfindən təklif olunmuşdur və iki ölkə - Azərbaycan və 

Ermənistan tərəfindən qəbul olunmuşdur. Danışıqların formatı Azərbaycan və Ermənistandır, bu, iki ölkə 

arasında münaqişədir. Ermənistanın baş naziri bu formatın qəbuledilməz olduğunu və Azərbaycanın 

Ermənistanın özü də daxil olmaqla heç bir dünya ölkəsinin tanımadığı qondarma “Dağlıq Qarabağ 

respublikası” ilə danışıqlar aparılmalıdır dedi. Bu, danışıqları pozmaq üçün qəsdən edilmiş bir hərəkət idi, 

çünki o, bilirdi ki, nə biz, nə də vasitəçilər bunu qəbul etməyəcək. Vasitəçilər - Rusiya, Amerika Birləşmiş 

Ştatları və Fransa bunu rədd etdilər. Sonra o dedi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Bunu onun sələflərindən 

heç biri əvvəllər deməmişdi. Onların heç biri. Çünki bu, danışıqların sonu deməkdir. Çünki danışıqların 

mahiyyəti ərazini sülh yolu ilə, danışıqlar vasitəsilə Azərbaycana qaytarmaq və sonra Dağlıq Qarabağda 

azərbaycanlı və erməni icması arasında normal birgəyaşayışı təmin etməkdir. Çünki müharibədən əvvəl, 

Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal etməzdən əvvəl, Dağlıq Qarabağ əhalisinin 25 faizi azərbaycanlılar 

idi. Lakin bu gün Dağlıq Qarabağla yanaşı, erməni əhalinin mövcud olmadığı, 700 mindən çox 

azərbaycanlının yaşadığı Dağlıq Qarabağ ətrafındakı yeddi rayon işğal altındadır. Onların hamısı didərgin 
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düşüb, evlərinin hamısı dağıdılıb. Bütün tarixi abidələrimiz, o cümlədən məscidlərimiz erməni barbarları 

tərəfindən dağıdılıb və indi biz irəliləyişə yaxınlaşdığımız bir vaxtda Ermənistan hökumətində dəyişiklik 

olur, siyasətlə heç bir əlaqəsi olmayan yeni insanlar, yeni komanda hakimiyyətə gəlir, bu destruktiv 

bəyanatları verir və addımları atır, bizə qarşı hərbi təcavüzə başlayır. Biz nə etməli idik? Biz özümüzü 

müdafiə etməli idik. Biz məhz bunu etdik və ərazi bütövlüyümüz bərpa olunanadək biz bunu edəcəyik. 

-Prezident Əliyev, Rusiya və Fransa Türkiyə üzərindən Suriyadan gələn muzdlularla bağlı 

sizə qarşı ittihamlar irəli sürür. Siz buna necə cavab verərsiniz? 

-Biz bunu tamamilə rədd edirik. Son on gün ərzində, ötən həftə Fransa Prezidenti mənə iki dəfə 

telefon zəngi edib. Mən ona dedim ki, bizə dəlil verin. Bizim ərazimizdə guya suriyalı döyüşçülərin 

olmasına dair heç bir dəlil yoxdur. O, mənə sentyabrın 27-də zəng edəndə mən ondan soruşdum və o 

vaxtdan bu yana məndə heç bir dəlil yoxdur. Əgər belə dəlilləri varsa, niyə bizə təqdim etmədilər? Sonra 

o, mənə bir neçə gün əvvəl zəng edəndə bu məsələni yenidən qaldırdı. Dedi ki, onlarda kəşfiyyat məlumatı 

var. Mən dedim onu bizimlə paylaşın. Heç bir dəlil və sübut təqdim etmədən ölkəni ittiham etmək doğru 

deyil və bu gün mən bu qəbuledilməz ittihamla bağlı Fransadan bir dəlil belə almamışam. Azərbaycan 

torpağında əcnəbi döyüşçülər yoxdur və mən Fransa Prezidentinə dedim ki, bizim ordumuz demək olar ki, 

yüz min nəfərdən ibarətdir. Bizim indi döyüş zonasında etdiyimiz internetdə göstərilir. Bizim müasir 

dronlarımızın erməni tanklarını və hava hücumuna qarşı sistemlərini necə dağıtdığını hər kəs görə bilər. 

Ordumuz bir kəndin ardınca o birini azad edir. Uzun illər ərzində işğal altında olan torpaqlarda bayrağımız 

qaldırılır. Beləliklə, bu ittihamlar tamamilə əsassızdır. 

Sizə deyə biləcəyim digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, ermənilər başqa bir feyk xəbər yayıblar ki, 

Türkiyəyə məxsus F-16 Ermənistanın Su-25 təyyarəsini vurub. Bu, feyk xəbər idi. Bu feyk xəbər mediaya 

təqdim olundu. Siyasətçilər, avropalı siyasətçilər bu feyk məlumatı istifadə etməyə başladılar və indi sübut 

olunanda ki, bu, baş verməyib, heç kim üzr belə istəmədi. Mən bizi ittiham edənlərdən üzrxahlıq tələb 

edirəm. Mən onlardan məsuliyyətli olmağı, söylədiklərinə nəzarət etməyi tələb edirəm. Biz ittihamlara 

dözəcək ölkə deyilik. Biz təhqirə dözəcək ölkə deyilik. Əgər biz düşündüyümüzü deməyə başlasaq, 

zənnimcə, həmin ölkələrdə çoxlu çaxnaşma olacaq. Onlar Azərbaycandan əl çəkməlidirlər, onlar regiondan 

əl çəkməlidirlər. Biz burada öz torpağımızdayıq. Bizim torpağımız işğal olunub. Əgər Fransa Dağlıq 

Qarabağ üçün öz müqəddəratını təyinetmə istəyirsə, qoy onlar demək olar ki, sakinlərinin yarısı 

ermənilərdən ibarət olan Marsel şəhərini onlara versinlər və onlara Dağlıq Qarabağ respublikası elan 

etməyə icazə versinlər və qoy onlara müstəqillik versinlər. Qoy Korsikaya müstəqillik versinlər, qoy 

basklara müstəqillik versinlər. Niyə onlar bizdən Dağlıq Qarabağ üçün müstəqillik tələb edirlər? Onların 

bunu bizdən tələb etməyə nə haqqı var? Onlar bu ittihamları dayandırmalıdırlar. Azərbaycana hücum 

etməyi və nüfuzumuza xələl gətirməyi dayandırmalıdırlar. Əgər biz muzdlular və terrorçular barədə 

danışmağa başlasaq, düşünürəm ki, bizi günahlandıranlar özləri çox utancverici vəziyyətə düşəcəklər. 

Yaxşı olar ki, onlar bizi günahlandırmazdan əvvəl güzgüyə baxsınlar. 

-Bəziləri hesab edir ki, bu böhran genişlənsə, sizin torpaqlarınız savaş meydanına çevriləcək 

və bu, sizin xeyrinizə olmayacaq. Bu, bir növ sizin torpağınızda marionetlər müharibəsinə bənzəyir. 

Siz qorxmursunuz ki, bu, regionlar arasında mübarizə olar? 

-Xeyr, marionetlər müharibəsi yoxdur. Azərbaycan müstəqil ölkədir. Bizim müstəqilliyimiz bütün 

beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Azərbaycanın beynəlxalq arenada çox güclü mövqeyi var. Mən 

bizim nailiyyətlərimizlə bağlı sizə cəmi iki misal gətirə bilərəm. Bir neçə il bundan əvvəl 155 ölkənin 

dəstəyi ilə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçildi. Bu, bizim müstəqil siyasətimiz sayəsində və 

ölkəmizin beynəlxalq ictimaiyyətin çox məsuliyyətli üzvü olması sayəsində oldu. Keçən il biz Bakıda 120 

ölkənin iştirakı ilə Qoşulmama Hərəkatının sammitini keçirdik və Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına 

sədrliyi üzərinə götürdü. Bu şərəfli vəzifə 120 ölkənin yekdil qərarı ilə Azərbaycana həvalə oldu. Marionet 

ölkə bu dəstəyi ala bilərmi? Marionet ölkələr miskindir. Heç kim onlara hörmət etmir. Heç kim onlara 

diqqət yetirmir. Bu gün Azərbaycanın sözü dünya üçün əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün regionda Azərbaycan 

olmadan heç bir siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat layihəsi həyata keçirilə bilməz və bizə marionet deyənlər 

özləri marionetdir. Qoy onlar güzgüyə baxsınlar. Onlar ölkələrə yuxarıdan aşağı baxmağa öyrəşiblər. Biz 

belə vəziyyətdə deyilik. Biz öz ləyaqətimizi müdafiə edirik, biz öz müstəqilliyimizi müdafiə edirik. 

Dünyada heç bir ölkənin bizim işlərimizə müdaxilə etməyə haqqı yoxdur və onlar bunu başa düşməlidirlər. 

Öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir. Azərbaycanın bir milyon insanı 

öz doğma torpaqlarına qayıdacağı vaxtı gözləyir və biz hökumət olaraq bunu təmin edəcəyik. Biz 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2926 
 

insanlarımızı öz vətəninə qaytaracağıq, şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Biz 

işğal olunmuş bütün ərazilərdə Azərbaycan bayrağını qaldıracağıq. 

-Prezident Əliyev, Avropa deyir ki, sizinlə Ermənistan arasında olan bu böhranın hərbi həll 

yolu yoxdur. Siz Avropanın bu mövqeyinə necə cavab verərdiniz? 

-Mən çox eşidirəm münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur. Birincisi, mən bununla razı deyiləm. 

İkincisi, yaxşı, əgər hərbi həll yolu yoxdursa, bizə qeyri-hərbi həll yolu verin, bizə diplomatik həll verin. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əməl edin. Onlar dünyanın ən ali beynəlxalq qurumu 

tərəfindən qəbul olunub və bu qətnamələr erməni qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən heç bir şərt 

olmadan çıxarılmasını tələb edir. Biz 1992-ci ildən bu yana danışıqlar aparırıq və bu 28 il ərzində hər hansı 

diplomatik həll olubmu? Vasitəçilər və ya digər beynəlxalq təşkilatlar bizə siyasi həll təqdim ediblərmi? 

Xeyr. Onlar bu münaqişəni dondurulmuş etdilər. Lakin o dondurulmuş deyil. Biz nə qədər gözləməliyik? 

Daha 30 il? Ermənilər bizim torpağımızda oturmağa və bizim insanlarımıza öz evlərinə geri qayıtmağa 

icazə verməməyə nə qədər davam edəcəklər? Əgər beynəlxalq ictimaiyyət beynəlxalq qətnamələrin yerinə 

yetirilməsini təmin edə bilmirsə, Azərbaycan bunu özü edəcək. Bu da baş verir. Mən bir daha münaqişənin 

həllinə kömək etmək istəyən bütün tərəflərə, həmçinin Ermənistan rəhbərliyinə deyirəm ki, nə qədər gec 

deyil işğala indi son qoyun. Bəyanat verin ki, siz həll prinsiplərini qəbul edirsiniz, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü qəbul edirsiniz, işğal olunmuş bütün ərazilərdən çıxmaqla bağlı bizə vaxt cədvəli verəcəksiniz 

və Azərbaycan ərazisində “Qarabağ Ermənistandır” deyən Ermənistanın baş naziri Azərbaycan xalqı 

qarşısında üzr istəməli və deməlidir “Qarabağ Ermənistan deyil” və onda biz dayanarıq. 

-Prezident Əliyev, son olaraq, Ermənistanın ünvanına dediklərinizdən sonra bizim xəbər 

kanalı vasitəsilə erməni xalqı və Ermənistandakı bütün rəsmilərə demək istədiyiniz başqa bir şey 

varmı? 

-Bilirsiniz, bir neçə gün əvvəl mən Ermənistanın hücumu nəticəsində yaralanmış Azərbaycan 

əsgərlərinə baş çəkdim və onlarla söhbət edərkən mən erməni xalqına müraciət etdim. Mən başa düşdüm 

ki, onlar üçün mənim dediklərim adi bir şey deyil. Bu, bəlkə də onların eşitmək istədiyi yeganə şey deyildi. 

Çünki onlar az qala ermənilər tərəfindən öldürülmüşdülər və onların qarşısında əyləşərkən, onlara və bizim 

üçün belə qəhrəmanlar yetişdirmiş valideynlərinə minnətdarlığımı ifadə edərkən mən dedim ki, müraciətim 

həm də erməni xalqınadır. Öz hökumətinizi etdiklərinə görə məsuliyyətə cəlb edin, övladlarınızı 

Azərbaycana göndərməyin, öz övladlarınızı işğal olunmuş ərazilərə göndərməyin. Bu gün qondarma 

“Dağlıq Qarabağ ordusu”nun 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. Bu işğala son qoyun. 

Azərbaycan ərazisini tərk edin. Öz torpağınızda yaşayın və onda bizdə sülh olacaq. Biz yenidən Azərbaycan 

və erməni xalqlarının əvvəlki normal əlaqələrini bərpa etməyə çalışacağıq. Biz çalışarıq. Bu, asan 

olmayacaq, lakin biz çalışarıq qonşu olaq, yanaşı yaşayaq. Bu, necə deyərlər, mənim erməni xalqına 

sözümdür. Ermənistan hökumətinə deyəsi sözüm yoxdur. Mən onların nə etməli olduğunu artıq dedim. 

Əgər onlar atəşkəs istəyirlərsə, mən artıq dedim, bizim qarşımızda üzr istəyin, bizə çıxmaqla bağlı vaxt 

cədvəli verin, sadəcə sözlər yox ki, biz bunu dayandıracağıq və danışıqlar aparacağıq. Bu, işləməyəcək. 

Onların hansı ərazini nə vaxt azad edəcəkləri ilə bağlı vaxt cədvəli - birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. 

Bizim müqəddəs Şuşa torpağında öz bandası ilə rəqs etməklə və “Qarabağ Ermənistandır” deməklə 

azərbaycanlıların hissələrini təhqir etmiş Ermənistanın baş naziri üzr istəməli və deməlidir ki, “Qarabağ 

Ermənistan deyil”. Mənim sözüm budur. 

-Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, bizə Bakıdan qoşulduğunuza görə təşəkkür edirik. 

-Təşəkkür edirəm! 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən Mingəçevir və Tərtəri atəşə tutub 

 

[22:45] 04.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Mingəçevir şəhəri ərazisinə raket zərbələri, Tərtər şəhərinin 

ərazisinə isə artilleriya zərbələri endirilib, yaralananlar var. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu ilə döyüşlərdə sarsıdıcı zərbələr alaraq geri çəkilən düşmən 

yaşayış məntəqələrimizi intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2928 
 

Prezident İlham Əliyev: Ermənistan 30 il qanunsuz olaraq öz nəzarətində saxladığı işğal olunmuş 

əraziləri boşaltmağa başlasa, müharibə dayanacaq 

 

[22:42] 04.10.2020  

 

Hadisələrin nəzarətdən çıxdığını düşünmürəm, vəziyyət Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. 

Biz hazırda hücum əməliyyatını həyata keçiririk, bizim məqsədimiz ərazilərimizi azad etməkdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti, İlham Əliyev bunu “Əl-Ərəbiyə” telekanalına 

müsahibəsində aparıcının “Azərbaycan və Ermənistan arasında hadisələrin gedişatı nəzarətdən çıxır, bu 

hərbi əməliyyatların genişlənməsinin hər hansı bir həddi varmı?” sualını cavablandırarkən bildirib. 

Dövlətimizin başçısı deyib: “Mən vasitəçilərə təklif etdim və Ermənistan xalqına da müraciət etdim 

ki, işğala görə öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etsinlər və işğalı dayandırsınlar. Ermənistan buna razı olarsa, 

demək olar ki, 30 il ərzində qanunsuz olaraq öz nəzarətində saxladıqları işğal olunmuş əraziləri boşaltmağa 

başlasalar müharibə dayanacaq. Bizə müharibə lazım deyil. Biz 1992-ci ildən bəri danışıqlar prosesində 

iştirak edirdik. Demək olar ki, bu 30 il ərzində danışıqlar masasında sıfır irəliləyiş olmuşdur. Ermənistan 

ərazilərimizdən qoşunların tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən Beynəlxalq Millətlər 

Təşkilatının qətnamələrini icra etmək istəmirdi. Əksinə, onların hərbi-siyasi rəhbərliyi yeni torpaqları işğal 

etməyə cəhd edirdi. Onlar Azərbaycana qarşı hücuma keçməyə cəhd edirdilər və iyul ayında onlar faktiki 

olaraq yeni hərbi hücuma keçdilər. Beləliklə, biz özümüzü, insanlarımızı müdafiə etməli idik və dünyanın 

bütün ölkələri tərəfindən tanınan, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

etməli idik”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan dərhal hücumları dayandırmalı, muzdlu əsgərləri və 

terrorçuları geri göndərməlidir 

 

[22:11] 04.10.2020  

 

Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizini işğal edən Ermənistan iyulun 12-də və sentyabrın 21-də 

Tovuz istiqamətindəki hücumlarının ardından bütün dünyanın gözü qarşısında atəşkəsi pozaraq 

Azərbaycanın mövqelərini və yaşayış məskənlərini ağır silahlarla davamlı atəşə tutmuşdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin mətbuata açıqlamasında 

əksini tapıb. 

Video və yazılı açıqlamada deyilir: “Uşaq, qadın və yaşlı demədən Xocalıda qətliam həyata keçirən 

Ermənistan 30 il əvvəl necə idisə, bu gün də eyni şəkildə bölgədə sülhə və sabitliyin təmin olunmasına 

əngəl olmaqda davam edir. 

Beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması və mülki əhalinin itkilərinə yol açan erməni 

hücumlarını şiddətlə qınayırıq. Ermənistan dərhal hücumları dayandırmalı, xaricdən gətirdiyi muzdlu 

əsgərləri və terrorçuları geri göndərməli, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını dərhal tərk etməlidir. 

Günahsız mülki əhalini hədəfə alan erməni terrorçuları ilə əməkdaşlıq edən PKK-YPG terroristlər dərhal 

bölgəni tərk etməlidir. Əks halda, hər zaman olduğu kimi yenə də məyusluğa düçar olacaqlar. 

Ermənistanın özünə qarşı türk təyyarələri, pilotsuz və silahlı pilotsuz aparatlar ilə (İHA/SİHA) 

hücum edildiyinə dair heç bir sübuta əsaslanmayan mənasız iddialar irəli sürür. Bu iddiaları öz 

himayədarlarından başqa heç kim tərəfindən ciddi qəbul edilməyib. Beləliklə, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri öz gücü ilə zəfər qazanacaq imkana və qabiliyyətə, işğal altındakı öz torpaqlarını qurtaracaq əzm 

və qərarlılığa sahib olduğunu ötən günlər bütün dünyaya göstərmişdir. 

Bütün imkanlarımızla xalqını və torpağının bütövlüyünü qorumaq üçün qanuni müdafiə haqqından 

istifadə edən, özü öz doğma torpağını geri qaytarmaq mücadiləsi göstərən Azərbaycan qardaşlarımızın 

bundan öncə olduğu kimi bundan sonra da yanında olacağımızı təkrar olaraq vurğulamaq istəyirik. 

Ermənistan hücumlarında şəhid olan Azərbaycan qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, bütün 

Azərbaycan xalqına başsağlığı diləyirik. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[21:55] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev 

oktyabrın 4-də Birlik komandirləri - general-mayor Mayis Bərxudarovu, general-mayor Hikmət Mirzəyevi 

və onların rəhbərlik etdikləri şəxsi heyəti Cəbrayıl şəhərinin və rayonunun 9 kəndinin işğaldan azad 

olunması münasibətilə təbrik edib. Onlara tapşırıq verib ki, Ali Baş Komandanın təbriklərini korpusların 

bütün şəxsi heyətinə çatdırsınlar.  

Mayis Bərxudarov və Hikmət Mirzəyev Ali Baş Komandana öz təşəkkürlərini bildirib, Prezidenti 

əmin ediblər ki, qarşıya qoyulmuş bütün vəzifələri bundan sonra da şərəflə yerinə yetirəcəklər. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

 

[21:30] 04.10.2020  

 

Oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC dövlətimizin başçısının müraciətini təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin xalqa 

müraciəti 

 

-Əziz həmvətənlər. 

Bu gün Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun doqquz kəndi işğaldan azad edildi. Bu tarixi hadisə 

münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 

Cəbrayıl rayonunun və işğal olunmuş digər ərazilərin azad edilməsində 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 rəhmət 

diləyirəm, yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. 

Uzun illərdən sonra Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Cəbrayıl bizimdir! 

Dörd il bundan əvvəl Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi yenidən qurulmağa başlamışdır. 

Uğurlu əməliyyat nəticəsində azad edilmiş yüksəkliklər imkan verdi ki, Cəbrayıl rayonunun Cocuq 

Mərcanlı kəndinə sakinlər qayıtsınlar. Gözəl qəsəbə saldıq. Qəsəbənin açılışında demişdim ki, Cocuq 

Mərcanlı bizim yenilməz iradəmizin rəmzidir. Cocuq Mərcanlı onu göstərir ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı 

işğalla barışmayacaq və bizim işğal edilmiş digər 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, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizə aparır. 

Döyüş meydanında əsgər və zabitlərimiz 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 dövlətimizin yeni tarixini yazırıq, şanlı tarixini yazırıq. Biz bu gün tarixi 

ədaləti bərpa edirik. Çünki Qarabağ torpağı bizim əzəli tarixi torpağımızdır. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu 

bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub, tikib. Ancaq 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 edəcəyik. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış bütün məscidlərimizi bərpa 

edəcəyik. Bu bölgələrə həyat qayıdacaq. Biz ermənilər tərəfindən bizim tarixi adlarımızı dəyişdirib tarixi 

saxtalaşdırmaq, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsini silmək cəhdlərinə son qoyduq. 

Bizim yaşayış məntəqələrinin tarixi adları bərpa edilir və bərpa ediləcəkdir. 

Biz öz torpağımızda döyüşürük, vuruşuruq. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir və biz 

haqq yolundayıq. Bizim əsgərimiz xilaskar əsgərdir. Çünki öz doğma dədə-baba torpağını işğalçılardan 

azad edir. 

Bu gün cəbrayıllılar, əlbəttə ki, sevinc içindədirlər, necə ki, bütün Azərbaycan xalqı. Dünən bizim 

qədim yaşayış yerimiz – Suqovuşan qəsəbəmiz işğaldan azad edildi. Bütün Azərbaycan xalqı bu tarixi 

hadisəni qeyd edirdi, bir-birini təbrik edirdi, göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Bu, sevinc göz yaşlarıdır. 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 məntəqələrini 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 müraciət edirəm, sizin həsrətinizə son qoyulur və bizim digər bütün 

qaçqın, köçkün soydaşlarımız bilsinlər ki, biz onları da onların dədə-baba torpaqlarına qaytaracağıq. Güc 

yolu ilə! Biz istəyirdik ki, bu məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunsun, səbir göstərirdik. Danışıqlarda həmişə 

ədalətli mövqedə olmuşuq, bizə mənsub olanı istəmişik. Başqasının torpağında heç vaxt gözümüz olmayıb. 

Amma demişik ki, bu, bizimdir, xalqımızındır, millətimizindir, bizə qayıtmalıdır, danışıqlar yolu ilə 
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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 olarmı?! Otuz il ərzində biz ümidlə yaşayırdıq ki, beynəlxalq birlik bu məsələni həll 

edəcək. Bu məsələnin həlli ilə məşğul olan ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar öz sözünü deyəcək. Dünyanın ən 

ali beynəlxalq orqanı – BMT Təhlükəsizlik Şurası öz qətnamələrinin 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. Ancaq bunun müqabilində nə 

gördük? Təcavüzkar daha da azğınlaşıb. Təcavüzkarın tamahı daha da böyüyüb, bizim dədə-baba 

torpağımıza göz dikib. Nəticədə işğal edilmiş bütün torpaqları qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”na 

aid edib, yeni xəritələr dərc edib və bu xəritələrdə işğal edilmiş bütün ərazilər Dağlıq Qarabağ kimi təqdim 

edilir. Ondan sonra nə oldu? Ondan sonra bəyan etdilər ki, bir qarış torpağı Azərbaycana qaytarmayacağıq. 

Biz demişdik ki, axı bu, danışıqlar predmetinə zidd olan məsələdir. Axı danışıqlarda bizim əsas 

ümidverici məqamımız o idi və orada göstərilirdi ki, işğal edilmiş torpaqlar mərhələli yollarla Azərbaycana 

qaytarılacaq. Biz də buna razılıq vermişdik ki, mərhələli yollarla qaytarılsın, sülh yolu ilə qaytarılsın. Bir 

mərhələdə 5 rayon qaytarılsın, ikinci mərhələdə 2 rayon qaytarılsın, sonra azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa 

qayıtsınlar, Şuşaya qayıtsınlar, ondan sonra Azərbaycan və erməni xalqları birlikdə yaşasınlar, necə ki, 

vaxtilə biz yaşamışıq. Bu, ədalətli mövqedir. Bu, beynəlxalq hüququn bütün normalarına uyğun olan bir 

mövqedir. Biz nə istəmişik ki? Bunu istəmişik 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 hədələyirlər. Gördük ki, iyul ayında heç bir səbəb olmadan bizim Tovuz şəhərimiz və digər 

yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutuldu, hərbçilərimiz həlak oldu, mülki vətəndaş həlak oldu. Gördük ki, 

avqust ayında diversiya qrupu göndərildi və o diversiya qrupunun başçısı zərərsizləşdirildi, saxlanıldı. İndi 

ifadələr verir, deyir göndərilib ki, terror aktları törətsin. Budurmu danışıqlar prosesinə sadiqlik?! Sonra isə, 

Ermənistanın baş naziri cəfəng fikirlər ortaya atır, tarixi saxtalaşdırır, öz xalqını, beynəlxalq ictimaiyyəti 

aldatmağa çalışır. Bir il bundan əvvəl o, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deməklə bütün danışıqlar 

prosesinə zərbə vurdu, onu mənasız etdi. Danışıqların formatını dəyişdirmək cəhdləri – “Qondarma, 

oyuncaq xunta rejimi ilə Azərbaycan danışıqlar aparmalıdır” sözləri danışıqlar prosesinə tamamilə ziddir. 

Adekvat cavab aldımı? Mən Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə, həmsədr olan səfirlərə, digər beynəlxalq 

təşkilatlara, Avropa İttifaqının nümayəndələrinə dəfələrlə demişdim ki, Ermənistana təsir edin, sanksiyalar 

tətbiq edin, təzyiq edin. Belə olmaz. Əgər güclü təsir olmasa, Ermənistan daha da azğınlaşacaq, daha da 

quduracaq, yeni iddialar ortaya atacaq. Eşitmədilər məni. Mən istəyirdim bu məsələ sülh yolu ilə həll 

olunsun. Eşitmədilər. Hesab edirdilər ki, Azərbaycan xalqı və mən – Azərbaycan Prezidenti bu vəziyyətlə 

barışacağam?! Hesab edirdilər ki, bizim müqəddəs şəhərimiz olan Şuşa erməni tapdağında qalacaq, mən 

bununla barışacağam?! Azərbaycan xalqının tarixinə zərbə vuran erməni cəlladları ilə biz danışıqlarmı 

aparmalıyıq? Azərbaycan xalqı təhqir edildi, Şuşada qondarma rejimin başçısı özünə “andiçmə mərasimi” 

keçirmişdir. Baxım görüm, indi andiçmə mərasimi harada keçiriləcək, yas mərasimini keçirəcək! İndi qaçıb 

siçan kimi gizlənib. Çıxsın ortalığa! Ermənistanın baş naziri gedib Şuşada, Cıdır düzündə rəqs edir, hesab 

edir ki, biz bununla barışacağıq?! Səhv edir! Heç vaxt biz bununla barışmayacağıq. Qondarma “Dağlıq 

Qarabağ respublikası”nın parlamentinin Şuşaya köçürülməsi nə deməkdir?! Yenə də Azərbaycan xalqını 

təhqir etmək cəhdidir. Cəbrayıla Ermənistandan yeni yolun çəkilməsi nə deməkdir?! O deməkdir ki, orada 

qanunsuz məskunlaşma aparılacaq. Artıq Livandan, başqa yerlərdən erməniləri gətirirlər, köçürürlər bizim 

qədim şəhərimizə, Şuşada yerləşdirirlər, televiziyada göstərirlər, beynəlxalq konvensiyaları pozurlar, 

Cenevrə Konvensiyasını tapdalayırlar. Bunlara söz deyən var?! Tapşırıq vermişəm bütün bizim xarici 

diplomatik orqanlara – məsələ qaldırın, BMT-də, ATƏT-də, Avropa İttifaqında, başqa təşkilatlara, deyin 

ki, bu, qanunsuzdur! Qanunsuz məskunlaşma cinayətdir! Buna reaksiya oldu?! Minsk qrupu bir açıqlama 

verdimi?! Vermədi! Avropa İttifaqı verdimi?! Vermədi! Dedi ki, bu, bizi maraqlandırmır. 

Maraqlandırmırsa, indi də maraqlandırmasın. İndi nə əl-ayağa düşmüsünüz? İndi nə hoqqalardan çıxırsınız? 

Azərbaycana qarşı iftiralar irəli sürülür, bəzi ölkələr, Avropa ölkələri bizi ittiham edirlər. Getsinlər güzgüyə 

baxsınlar. Bu ittihamların heç bir əsası yoxdur ki, kimsə imkan verməz Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth 

etsin. Dağlıq Qarabağ bizimdir, bizim torpağımızdır, biz oraya qayıtmalıyıq, qayıdırıq və qayıdacağıq! 

Ona görə indiki vəziyyətdə birinci günahkar Ermənistan rəhbərliyidir. Eyni zamanda, bu məsələyə 

biganə yanaşan və daim Ermənistanın tərəfini saxlayan və bu işğalı əbədi etmək istəyən bəzi ölkələrin 

dairələridir. Azərbaycan özü bu məsələni həll edir və mən 27 sentyabr hadisələrindən əvvəl Ermənistana 

demişdim, gəl, təkbətək vuruşaq. Baxaq kim-kimdir! İndi nə oldu? Paşinyan hər gün bir dünya liderinə 
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zəng edir. Hər gün! Mən heç kimə zəng etməmişəm, heç bir liderə zəng etməmişəm. Təmaslarım olub, 

mənə zəng ediblər. Amma o, adam qalmayıb ki, zəng etməsin, yalvarmasın, emissar göndərməsin, 

ağlamasın, onların ayağına yıxılmasın. Bax budur bunun sonu. Əgər bizimlə normal dildə danışsaydı, bizim 

müqəddəs şəhərimizi mundarlamasaydı, 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! Azərbaycan əsgəri onları iti qovan kimi 

qovur! İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır! Onların səngərlərində Azərbaycan əsgəri 

dayanır! Onların postları bizim əlimizdədir! Onların tanklarını biz sürürük! Onların digər silahlı texnikaları 

bizim əlimizdədir, yük maşınları bizim əlimizdədir! Biz xilaskar missiyamızı icra edirik və edəcəyik! 

Ermənistan rəhbərliyi yaxşı düşünsün, 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 Ermənistandır”. İndi desin 

“Qarabağ Ermənistandır”. İndi mənə olan zənglər və zənglər əsnasında gedən söhbətlər əlbəttə ki, 

konfidensial xarakter daşıyır və bəzi hallarda indi soruşurlar bəs, sizin şərtiniz nədir? Mənim şərtim birdir 

- çıxsın bizim torpaqlarımızdan, çıxsın, qarşıdurma dayansın. Amma sözdə yox, əməldə. Desin ki, mən 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram, necə ki, baza prinsiplərində bu, təsbit edilib. Desin ki, mən 

işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımızı çıxaracağam, necə ki, baza prinsiplərində bu, təsbit edilib. Desin 

ki, mən Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Sonuncu şərt budur ki, 

qrafik versin, işğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması cədvəli verilsin bizə. Onda 

biz əlbəttə ki, atəşkəs rejimini bərpa edəcəyik. Halbuki indi şiddətli döyüşlər getdiyi zaman 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 sadəlövh sayırlar bunlar? Vaxt verin ki, bunlar gəlsinlər 

danışıqlara. Mən nə lazımdır dedim, vəssalam. 

Bu gün Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi Ermənistana, onun havadarlarına dərs olmalıdır. Mən 

hadisələrdən əvvəl demişdim. Orada təxribat törətdi, dərs verdik, dərs olmadı. Burada təxribat törətdi, dərs 

verdik, dərs olmadı. Nəhayət, bu dəfə təxribat törətdi, dərs verdik, indi dərs oldu. 

Biz haqq-ədalət tərəfindəyik. Biz tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim 

xalqdır. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında 

bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik, Azərbaycan 

xalqının ümidlərini doğrulduruq və bundan sonra da doğruldacağıq. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacağıq! 

Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ATƏT-in Minsk Qrupunun ABŞ-dan olan həmsədrini cəbhədəki 

vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb 

 

[21:11] 04.10.2020  

 

Oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər nazirinin təşəbbüsü ilə nazir Ceyhun 

Bayramov və ATƏT-in Minsk Qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Endryu Şofer arasında telefon danışığı 

olub. 

Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov, 

amerikalı həmsədrə bölgədəki yüksək gərginlik, xüsusən də Ermənistanın azərbaycanlı mülki şəxsləri və 

obyektləri məqsədyönlü atəşə tutması barədə məlumat verib. Nazir, təmas xəttindən uzaqda yerləşən 

Azərbaycan şəhərlərini, o cümlədən Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan 

Gəncənin raket atəşinə tutulmasının mülki əhali arasında itki və infrastrukturun məhv olması ilə 

nəticələndiyini vurğulayıb. 

Endryu Şoferə məlumat verilib ki, bu günə qədər Ermənistanın açdığı atəş nəticəsində 24 

azərbaycanlı mülki şəxs şəhid olub, 111 nəfər isə yaralanıb. Vurğulanıb ki, Ermənistan bu hərbi təxribatları 

həyata keçirməklə dinc əhalini terrora məruz qoymaq, hədələmək və çaxnaşma yaratmaq məqsədi güdür. 

Nazir, bunun Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin terror taktikasını açıq şəkildə nümayiş etdirdiyini 

qeyd edib. 

Bölgədəki gərginliyin artmasından ciddi narahatlığını ifadə edən Endryu Şofer, atəşkəsə riayət 

edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, 

Ermənistanın bütün silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasnını bölgədə 

sülhün təmin olunması baxımından zəruri olduğunu bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti humanitar hüquq normalarına riayət edir 

 

[21:04] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları döyüş əməliyyatları aparılan ərazilərdə “Beynəlxalq 

silahlı münaqişə tərəflərinin hörmət etməli olduqları beynəlxalq humanitar hüquq normalarına dair 

Memorandum”un tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərirlər. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, hərbçilərimiz hərbi 

əməliyyatlarda iştirak etməyən şəxslərin mühafizəsini təşkil etmək, onlara tibbi və digər yardım göstərmək, 

eləcə də itkin düşmüş və vəfat etmiş şəxslərlə davranış qaydalarına riayət etmək bacarığına malikdirlər. 

Bundan başqa, hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Ordusu tərəfindən mülki əhali və 

infrastrukturun hərbi qulluqçu və obyektlərdən fərqləndirilməsi həyata keçirilir, mülki əhali və 

infrastrukturun hərbi zərbələrdən qorunması təmin edilir. 

Eyni zamanda Azərbaycan Ordusu tərəfindən şəraitin imkan verdiyi hallarda mülki əhalinin 

qabaqcadan məlumatlandırılması, həmçinin öz nəzarətində olan əhalinin düşmən zərbələrindən qorunması 

tədbirləri həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Mədəniyyət Nazirliyi: Ermənistan Gəncəyə raket zərbələri endirməklə vandalizm siyasətini 

nümayiş etdirib 

 

[20:26] 04.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri oktyabrın 4-də Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə 

Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, qədim tarix və mədəniyyət mərkəzi olan Gəncəni ağır artilleriyadan 

atəşə tutub. 

Mədəniyyət Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nəticədə 1 mülki şəxs həlak olub, 32 nəfər 

yaralanıb, şəhərdəki mülki obyektlərə, yaşayış binalarına, müxtəlif tikililərə, o cümlədən dövlət tərəfindən 

mühafizəyə götürülən tarixi abidəyə ciddi ziyan dəyib. 

Nazirlik diqqətə çatdırır ki, Gəncə şəhərində dövlət qeydiyyatına alınmış 195 daşınmaz tarix-

mədəniyyət abidəsi mövcuddur. Həmin abidələrdən 1-i dünya əhəmiyyətli arxeoloji, 15-i ölkə əhəmiyyətli 

memarlıq, 3-ü ölkə əhəmiyyətli bağ-park, monumental və xatirə, 169-u yerli əhəmiyyətli memarlıq, 6-sı 

yerli əhəmiyyətli bağ-park, monumental və xatirə abidələri, 1-i dekorativ-tətbiqi sənət nümunəsidir. Gəncə 

Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisində yerləşən dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidə kimi dövlət 

mühafizəsinə götürülmüş “Köhnə Gəncə” (orta əsrlər), ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidələri olan İmamzadə 

kompleksi (XVII—XIX əsrlər), Uğurlu xan və Şah Abbas karvansaraları (XVII-XVIII əsrlər), Gəncə 

çayının sahilində yerləşən Gəncə qalası və qala divarları (XV—XVI əsrlər) şəhərin zəngin mədəni irsindən 

xəbər verir. 

Əsrlər boyu Böyük İpək Yolu üzərində mədəniyyət mərkəzi kimi tanınan Gəncə dünyanın mədəni 

irsinə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvi, 2013-cü ildə 900 illik yubileyi UNESCO səviyyəsində qeyd 

olunmuş görkəmli şairə Məhsəti Gəncəvi, məşhur incəsənət xadimləri, bəstəkarlar, memarlar və s. bəxş 

etmişdir. 2020-ci ilin 23 sentyabrında Gəncə şəhəri UNESCO-nun Öyrənən Şəhərlər üzrə Qlobal 

Şəbəkəsinə (UNESCO Global Network of Learning Cities) üzv seçilib. 

Azərbaycan tərəfindən müvafiq beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə edilən çoxsaylı xəbərdarlıqlara 

baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən növbəti dəfə mülki əhali və obyektləri, tarixi abidələri hədəfə alınması 

beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən “Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması 

haqqında" UNESCO-nun 1954-cü il Haaqa Konvensiyası, "Dünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi 

haqqında" UNESCO-nun 1972-ci il Konvensiyası, hərbi münaqişələr zamanı mülki şəxslərin qorunması ilə 

bağlı 1949-cu il Cenevrə konvensiyası, "Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında" 1992-ci il Avropa 

Konvensiyası və digər beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasının, bu ölkənin təcavüzkar 

siyasətini davam etdirməsinin göstəricisidir. Ermənistan Azərbaycanın tarixi-mədəni irs mərkəzi olan 

qədim Gəncə şəhərinə raket zərbələri endirməklə nəinki Azərbaycan, eyni zamanda, dünya mədəni irsini, 

ümumbəşəri dəyərləri hədəf aldığını, özünün uzun illərdən bəri sürən vandalizm siyasətini bir daha nümayiş 

etdirib. Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin başçısının Gəncənin atəşə tutulması ilə bağlı məsuliyyəti 

nümayişkaranə şəkildə öz üzərinə götürməsi isə erməni tərəfin riyakar siyasətinin daha bir təsdiqidir. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2937 
 

Prezidentin Hərbi məsələlər üzrə köməkçisindən çağırış 

 

[20:10] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu döyüş tapşırıqlarının uğurlu icrasını təmin edərək uzun illər işğal atında 

olan torpaqlarımızı azad edir, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edir. 

Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri general-

polkovnik Məhərrəm Əliyev AZƏRTAC-a bildirib ki, Ordumuz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir və hər 

gün müsbət nəticələr əldə olunur. 

Sözsüz ki, bu qürurverici tarixi anlar bizim böyük sevincimizə səbəb olur, ərazi bütövlüyümüzün 

qısa zamanda bərpa olunacağı günü yaxınlaşdırır. Lakin unutmamalıyıq ki, ölkəmizdə hərbi vəziyyət və 

karantin rejimi qüvvədədir. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə xahiş olunur ki, hər 

kəs müəyyən olunmuş qayda-qanuna ciddi riayət etsin. 

Bir qədər təmkinli olaq, səbir nümayiş etdirək, Qələbə bizimlədir – Qarabağ Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə çağırış edib 

 

[19:35] 04.10.2020 

 

Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə bildirilir: “Silahlı 

Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin işğal altında 

olan bəzi ərazilərimizin azad olunduğunu elan etdikdən sonra paytaxt sakinləri bu əlamətdar hadisəni qeyd 

etmək üçün küçələrə çıxmağa cəhd göstəriblər. 

Vətəndaşlarımıza xatırlatmaq istəyirik ki, hazırda respublikanın bütün ərazisində hərbi vəziyyət 

davam edir və bununla əlaqədar Bakı şəhəri də daxil olmaqla, bir sıra şəhər və rayonlarda saat 21:00-dan 

səhər saat 06:00-dək komendant saatı tətbiq edilir. Həmçinin ölkədə koronavirusla mübarizə məqsədi ilə 

karantin rejimi tətbiq olunub. Vətəndaşlarımızdan bunları nəzərə almalarını, komendant saatının tələblərinə 

və karantin qaydalarına əməl edərək evlərini tərk etməmələrini xahiş edirik”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşməndən xeyli sayda qənimət götürülüb 

 

[19:33] 04.10.2020  

 

Cəbrayıl istiqamətində düşmənin xeyli sayda silah-sursatı, döyüş və avtomobil texnikası qənimət 

götürülüb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Nazirliyin mətbuat xidməti qənimət götürülmüş silah-sursatın, döyüş və avtomobil texnikasının 

görüntülərini paylaşıb. 
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Kamal Kılıçdaroğlu: Ermənistanın Azərbaycanın Gəncə şəhərinə xain hücumunu şiddətlə 

qınayıram 

 

[19:12] 04.10.2020  

 

Qardaş Azərbaycan xalqına keçmiş olsun diləklərimi çatdırır, haqlı davalarında yanlarında 

olduğumuzu xatırladıram. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) rəhbəri 

Kamal Kılıçdaroğlu özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində paylaşıb. 

K.Kılıçdaroğlu bildirib: “Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq Azərbaycanın 

Gəncə şəhərinə və oradakı dinc əhalini hədəf alan xain hücumlarını şiddətlə qınayıram. Qardaş Azərbaycan 

xalqına keçmiş olsun diləklərimi çatdırır, haqlı davalarında yanlarında olduğumuzu xatırladıram”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin artilleriya atəşi nəticəsində 2006-cı il təvəllüdlü Taynaq kənd sakini 

həlak olub 

 

[18:55] 04.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin Ağcabədi rayonunun müxtəlif istiqamətlərində dinc əhalinin evlərini növbəti dəfə ağır 

artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində oktyabrın 4-də saat 15 radələrində yeməkxanaya top mərmilərinin 

düşməsi nəticəsində orada olan Taynaq kənd sakini 2006-cı il təvəllüdlü İsgəndərov Fərid Dilafət oğlu 

dağıntılar altında qalaraq həlak olub, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan dəyib. 

Faktla bağlı Ağcabədi Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 

100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam 

öldürmə), 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə), 120.2.12-

ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə), 186.3-cü (əmlakı qəsdən 

məhv etmə və ya zədələmə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) və digər maddələri ilə 

cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin zərbələri nəticəsində dinc əhalinin əmlakına ciddi  

ziyan dəyir 

 

[18:43] 04.10.2020  

 

Ermənistanın silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına 

pozaraq Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və 

çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından, raketlərdən atəşə tutaraq mülki 

obyektlərdə dağıntı və yanğınlar törədir, dinc əhalinin, eləcə də dövlət əmlakına ciddi ziyan vurmaqda 

davam edir. 

Fövqəladə Hallar Nairliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

atdığı mərmi nəticəsində Tərtər şəhərində vətəndaşa məxsus fərdi evi və həyətyanı sahədəki təsərrüfat 

obyektinin yanar konstruksiyaları yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə 

Xidmətinin əraziyə cəlb edilən müvafiq qüvvələri tərəfindən yanğının keçdiyi yaxınlıqdakı fərdi yaşayış 

evinin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub. 

Düşmənin atdığı mərmi səbəbindən Tərtər şəhərində yerləşən ikimərtəbəli yaşayış binasında iki 

mənzildə yanğın baş verib. Mənzillərin bir hissəsi yanğından mühafizə olunub. Həmçinin Tərtərdə 

vətəndaşa məxsus fərdi yaşayış evinin dam örtüyü və tavanının yanar konstruksiyaları, başqa bir vətəndaşa 

məxsus evin isə dam örtüyünün yanar konstruksiyaları yanıb. Evlərin qalan hissəsi yanğından mühafizə 

olunub. 

Bundan başqa, mərmi düşməsi nəticəsində Tərtər şəhərində yeddi fərdi yaşayış evində, eləcə də bir 

ticarət obyektində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Lakin ərazi düşmən tərəfindən intensiv 

atəş altında saxlanıldığından yanğınlara müdaxilə edilməsi mümkün olmayıb. 

Beyləqan şəhərində düşmənin atdığı mərmi vətəndaşa məxsus evi tamamilə və zərbənin təsirindən 

yaxınlıqdakı iki fərdi yaşayış evinin dam örtüyünün konstruksiyalarını dağıdıb. Əraziyə cəlb olunmuş FHN 

Mülki müdafiə qoşunları, Muğan Regional Mərkəzi və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq 

qüvvələri tərəfindən dağıntılar altından iki nəfərin cəsədi çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 

Qeyd edək ki, düşmənin artilleriya atəşləri nəticəsində müxtəlif obyektlərə, o cümlədən mülki 

obyektlərə, fərdi və çoxmənzilli yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara, infrastruktur obyektlərinə dəyən ziyanın, 

zərbələr nəticəsində baş verən yanğınların dərhal aradan qaldırılması üçün FHN gücləndirilmiş iş rejimində 

fəaliyyət göstərir. Baş verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 - qaynar telefon xəttinə 

dərhal məlumat verilməsi xahiş olunur. 
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Mehriban Əliyeva: Uca Tanrı ordumuzu, xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! 

 

[18:40] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” 

səhifəsində ordumuzun cəbhədə qazandığı qələbələrlə bağlı paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: “Bütün Azərbaycan xalqını və bizim qələbələrimizə 

sevinən hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Vətən yolunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizə 

Allah rəhmət eləsin! Uca Tanrı ordumuzu, xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ 

Azərbaycandır! 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman Gəncə şəhərində baş vermiş insan tələfatı və törədilmiş dağıntılarla bağlı 

bəyanat yayıb 

 

[18:34] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın Gəncə şəhəri və digər ərazilərini atəşə tutması nəticəsində baş vermiş insan 

tələfatı və törədilmiş dağıntılarla bağlı növbəti etiraz bəyanatı yayıb. 

Ombudsman aparatından AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda deyilir: 

“Beynəlxalq ictimaiyyətə məlumdur ki, sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən atəşkəs rejimi və beynəlxalq hüquq normaları növbəti dəfə kobud şəkildə pozularaq mülki 

əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələri və sosial obyektlər ağır artilleriya qurğularından, 

aviasiyadan və xüsusi raket sistemlərindən istifadə edilməklə intensiv şəkildə atəşə tutulur. 

Cinayətkar əməllərini davam etdirən Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabrın 4-də səhər saatlarından 

başlayaraq münaqişə zonasından kənarda yerləşən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, qədim tarixə malik, 

çoxsaylı mədəniyyət obyektləri olan, turizm mərkəzi və əhalinin sıx məskunlaşdığı Gəncə şəhərinə raketlər 

atmaqla ağır artilleriya atəşinə tutub. 

Ermənistan silahlı qüvvələri qəsdən və hədəflənmiş şəkildə Beyləqan və Tərtər şəhərlərini, Füzuli 

rayonunun Horadiz şəhərini, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Cəbrayıl, habelə mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı 

digər yaşayış məntəqələrini də ağır artilleriya və raketlərdən istifadə etməklə atəşə tutub. 

Nəticədə dinc əhali arasında çoxsaylı ölən və yaralananlar olmuş, mülki evlərə, tarixi və mədəni 

abidələrə, inzibati binalara və digər sosial obyektlərə ciddi ziyan dəymişdir. 

Halbuki, beynəlxalq humanitar hüquq əsas prinsip kimi hərbi əməliyyatların gedişində 

kombatantlar və mülki şəxslərin, hərbi və mülki obyektlərin aydın şəkildə fərqləndirilməsini tələb edir. 

Xüsusi raket sistemlərindən istifadə etməklə mülki əhalini hədəf seçən işğalçı Ermənistan dövləti 

isə BMT Nizamnaməsini, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, beynəlxalq humanitar hüquq 

normalarını, Cenevrə Konvensiyalarını, xüsusilə Müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında 

1949-cu il 12 avqust tarixli Konvensiyanın, “Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin mühafizəsi 

haqqında” 1954-cü il 14 may tarixli Haaqa Konvensiyasının və insan hüquqları sahəsində digər sənədlərin 

müddəalarını kobud şəkildə pozmaqla öz təcavüzkar siyasətini, müharibə cinayətlərini davam etdirir. 

Təcavüzkar Ermənistanın törətmiş olduğu müharibə cinayətlərinin qarşısının alınması 

istiqamətində nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi tədbirlərin görülməməsi nəticəsində işğalçı 

dövlət daha da azğınlaşır, münaqişə zonasını bilərəkdən genişləndirir və insanlıq əleyhinə yeni cinayət 

əməlləri törətməkdə davam edir. 

Təcili olaraq dünya ictimaiyyətini beynəlxalq humanitar hüququn pozulması ilə qəsdən törədilmiş 

və mülki əhalinin qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən müharibə cinayətlərini törətməkdə davam edən işğalçı 

Ermənistan dövlətindən mülki əhalinin həyat və sağlamlığına, mülkiyyətinə qəsd edilməsinə, beləliklə də 

insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına səbəb olan cinayətkar əməllərdən çəkinməklə 

işğala son qoymasını tələb etməyə və beynəlxalq hüquqi məsuliyyət müəyyən edən qətiyyətli addımlar 

atmağa çağırırıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Dövlət Baxçalı: Ermənistan zülm saçan üzünü bir daha göstərdi 

 

[18:23] 04.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən biri olan Gəncəyə xaincə hücum etməsi, dinc 

və günahsız soydaşlarımızı hədəf alması insanlığa qarşı cinayət, beynəlxalq hüququn açıqca tapdanması və 

inkar edilməsidir. Ermənistan zülm saçan üzünü bir daha göstərdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri 

Dövlət Baxçalı bildirib. 

D.Baxçalı deyib: “Bundan əlavə, Füzuli, Ağdam və Tərtərin yaşayış əraziləri Ermənistan tərəfindən 

artilleriya və raket atəşinə tutulub. Erməni dəstələri Azərbaycan qarşısında sıxışdıqca münaqişə bölgələrini 

mülki yaşayış məntəqələrinə qədər genişləndirirlər. Qatil erməni zehniyyəti əvvəllər etdiyini bu gün də 

vəhşicəsinə təkrarlayır. Ermənistan qəddardır, qatildir və töküldüyü qana qərq olacaq. 

Cənubi Qafqazdakı sülh və sabitliyin yeganə düşməni Ermənistandır. Beynəlxalq ictimaiyyət artıq 

mülki vətəndaşlara qarşı qanlı və alçaq hücumlara biganə qalmamalıdır. Buradan şəhidlərimizə Allahdan 

rəhmət, yaralı soydaşlarımıza şəfa diləyirəm. 

Unutmaq lazım deyil ki, Dağlıq Qarabağ türk yurdudur. Bu hüququn haqq sahibi ilə birləşməsi 

həyat bahasına olsa belə təmin edilməlidir. Qatil və terrorçu bir dövlət olan Ermənistanı nifrətlə qınayıram. 

İlanın başının mütləq əziləcəyinə inanıram. 

Ayrı olan heç nəyimiz yoxdur, uzağımız yaxınımız yoxdur, iki dövlət bir millətik, eyni damarda 

axan qan, eyni bədəndə döyünən ürəyik. Birik, bərabərik, Türkiyə ilə Azərbaycanıq. Birlikdə biz böyük bir 

Türk millətiyik”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Mübariz İbrahimovun düşmən qüvvəsini məhv etdiyi posta Azərbaycan Bayrağı sancılıb  

 

[18:20] 04.10.2020  

 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun 2010-cu il iyunun 18-də təkbaşına döyüşərək 

xeyli sayda düşmən qüvvəsini məhv etdiyi posta Azərbaycan Bayrağı sancılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, artıq həmin postda 

Azərbaycan Bayrağı dalğalanır. 

Xatırladaq ki, Mübariz İbrahimov təmas xəttində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının 

qarşısını alarkən qəhrəmancasına həlak olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

müvafiq Sərəncamı ilə Mübariz İbrahimova ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq Gəncə şəhəri ərazisinə dağıdıcı xassəli mərmilərin düşməsi nəticəsində yaralanan 

şəxslərin siyahısını açıqlayıb  

 

[18:11] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu oktyabrın 4-də Gəncə şəhəri ərazisinə dağıdıcı 

xassəli mərmilərin düşməsi nəticəsində yaralanan şəxslərin siyahısını açıqlayıb. 

AZƏRTAC Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinə istinadla həmin siyahını təqdim edir: 

1. 1988-ci il təvəllüdlü Əsədova Səkinə Həsən qızı 

2. 1962-ci il təvəllüdlü Əliyeva Mətanət Fəxrəddin qızı 

3. 2004-cü il təvəllüdlü Abdullayev Məleykə Tapdıq qızı 

4. 1958-ci il təvəllüdlü Qasımova İradə Cəmil qızı 

5. 1973-cü il təvəllüdlü Abdullayev Tapdıq Əmiraslan oğlu 

6. 1993-cü il təvəllüdlü Yolçuyeva Aytən Yolçu qızı 

7. 2011-ci il təvəllüdlü İbrahimov Fərid Faiq oğlu 

8. 1984-cü il təvəllüdlü Əliyeva Vüsalə Rza qızı 

9. 1958-ci il təvəllüdlü Zərgərova Rahilə Meydan qızı 

10. 2019-cu il təvəllüdlü Eyubova Zəhra Xəyyam qızı 

11. 1955-ci il təvəllüdlü Əliyeva Rəna Qüdrət qızı 

12. 1976-cı il təvəllüdlü İbrahimova Fatella Sabir qızı 

13. 2010-cu il təvəllüdlü Əliyev Turqay Azər oğlu 

14. 1988-ci il təvəllüdlü Əliyev Aqil Azər oğlu 

15. 1976-cı il təvəllüdlü Mamedova Bəyaz Mirzə qızı 

16. 2013-cü il təvəllüdlü İbrahimova Banu Faiq qızı 

17. 1995-ci il təvəllüdlü İbrahimova Əfsanə Ziyəddin qızı 

18. 1995-ci il təvəllüdlü İbrahimov Royal Ramiz oğlu 

19. 1968-ci il təvəllüdlü İbrahimov Ramiz Əli oğlu 

20. 1944-cü il təvəllüdlü Qənbərova Sevil Ələkbər qızı 

21. 1995-ci il təvəllüdlü İbrahimova Təranə Zülfüqar qızı 

22. 1968-ci il təvəllüdlü Tağıyeva Kəmalə Vaqif qızı 

23. 1943-cü il təvəllüdlü Qriqoryan Karina Roman qızı 

24. 1961-ci il təvəllüdlü Ələkbərova Kubra Məcid qızı 

25. 1981-ci il təvəllüdlü Ələsgərova Rübalə Cərgəz qızı 

26. 2016-cı il təvəllüdlü Hacıyev Malik Aman oğlu 

27. 1973-cü il təvəllüdlü Əhmədov Müşfiq Valeh oğlu 

28. 1976-cı il təvəllüdlü Nağıyev İrza Əhəd oğlu 

29. İbrahimli Emil Emin oğlu 

30. İsmayılova Aynur Faiq qızı 

31. 1981-ci il təvəllüdlü Rəşad İsmayılov 

32. 1994-cü il təvəllüdlü Qasımova Pərvin Nüsrəddin qızı 

 

AZƏRTAC 
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İbrahim Kalın: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ortaya qoyduğu mövqeyi  

dəstəkləyirik 

 

[18:08] 04.10.2020  

 

Münaqişə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti ilə ortaya çıxıb. Münaqişənin həllinin 

və uzunmüddətli sülhün yeganə və sadə yolu budur ki, təcavüzkar qüvvələr Azərbaycanın işğal altında olan 

torpaqlarından çıxmalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın yerli mediaya 

müsahibəsində ifadə edib. Gündəlikdə duran məsələləri dəyərləndirən dövlət rəsmisi Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və onun acı nəticələrinə geniş yer ayıraraq fikirlərini belə ifadə edib: 

“Ədalətə dayanmasa uzunmüddətli sülhə nail olmaq mümkün deyil”. 

Beynəlxalq münasibətlərdə bir böhranın illərlə davam etməsinin mütləq bundan bəhrələnmək 

istəyən bəzi qüvvələrə sərf etdiyini vurğulayan prezidentin müşaviri deyib ki, mövcud problem sadəcə 

Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olsaydı böyük ehtimalla münaqişə fərqli şəkillərdə daha əvvəl həllini 

tapa bilərdi. 

Qarabağ məsələsinin həllinin Ermənistanın işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarından qeyri-

şərtsiz çəkilməsində olduğunu və bölgədə uzunmüddətli sülhün yaranmasının da buna bağlı olduğunu 

diqqətə çatdıran İbrahim Qalın deyib: “Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ortaya qoyduğu mövqeyi 

düzgün hesab edir və dəstəkləyirik. Çünki bu günlərdə dedi ki, əgər Ermənistan işğal etdiyi torpaqlardan 

çəkilərsə dərhal atəşkəs olar, humanitar yardımlar çatdırılar və bölgəyə sabitlik gələr. Biz də Azərbaycanı 

bu təməl bazasında dəstəkləyirik və dəstəkləməyə davam edəcəyik”. 

BMT və ATƏT-in qərar və qətnamələrində Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 

olduğunu, eləcə də Ermənistanın Türkiyəyə əsasız iddia və ittihamlarının yersiz olduğunu, saxta təbliğat 

işləri fasiləsiz olaraq apardıqlarını vurğulayan İbrahim Kalın deyib: “Ermənilər belə bir rəy 

formalaşdırmağa çalışırlar ki, Qarabağda hər şey güllük və Gülüstanlıq içində olub. Türkiyə araya girməklə 

döyüşlər başlayıb. Bu deyilənlər tam əksindədir. Qarabağda illərdən bəri davam edən erməni işğalı var. 

Buna qarşı hər zaman Azərbaycan müqaviməti olub. Burada Türkiyənin mövqeyi və niyyəti bəllidir”. 

Azərbaycanda F-16 qırıcılarının olması barədə xəbərləri uydurma, eləcə də Azərbaycan Ordusunun 

arsenalında pilotsuz silahlı aparatların (SİHA) mövcudluğunu normal hal kimi dəyərləndirən dövlət rəsmisi 

bildirib ki, başqa ölkələr milyardlarla dollar məbləğində silah satanda heç kəsin səsi çıxmır, Azərbaycanın 

öz müdafiəsi üçün silah almasında günah axtarmaq yersizdir. 

İbrahim Kalın məntiqi mülahizələr və faktlarla əsaslandırıb ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

işğalçılıq siyasəti və Türkiyəyə yersiz iddialarının təcavüzkar dövləti inkişafdan saxlayıb, rəzil və səfil 

halına salıb. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 

dəstəklənməsinə dair bəyanat qəbul edib 

 

[18:07] 04.10.2020  

 

Oktyabrın 4-də Əfqanıstan İslam Respublikasının Milli Şurasının Yuxarı Palatası Azərbaycan 

Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsinə dair bəyanat qəbul edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Ermənistanın 

Azərbaycan Respublikasına qarşı silahlı hücumunu pisləyir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədləri çərçivəsində suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunur. 

Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı hərbi 

toqquşmalar zamanı Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhəri və Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dəymiş zərər 

və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı dərin narahatlığını bildirir, hadisə nəticəsində həlak olanların 

yaxınlarının dərdinə şərik olaraq bu iki qonşu ölkə arasında problemin birdəfəlik həllini və bu hadisənin 

səbəbkarlarının mühakiməsini istədiyini bildirir. Sənəddə BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 

qətnamələrinin ən qısa zaman ərzində icra edilməsinə çağırış əks olunur. 

Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 

bütövlüyünün müdafiəsində bu ölkə ilə qəti şəkildə həmrəy olduğunu bəyan edir. Milli Şuranın Yuxarı 

Palatası, həmçinin sözügedən məsələyə dair dərhal öz mövqeyini bildirdiyi üçün Əfqanıstan İslam 

Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə təşəkkürünü ifadə edir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş prokuroru beynəlxalq qurumların rəhbərlərinə müraciət  

ünvanlayıb 

 

[18:00] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev MDB iştirakçı dövlətlərinin Baş 

Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının katibi L.V.Yermolayev, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 

prezidenti Çul-ku Vanq və baş katibi Han Moral, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Mişel 

Başle, Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Dunya Miyatoviç, İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının (ECO) Baş katibi Hadi Sulemanpur və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi 

Bağdad Amreyevə rəsmi müraciət edib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətlərdə otuz ildən artıq 

müddətdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ətrafındakı yeddi rayonunun Ermənistan tərəfindən 

işğalı və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlının doğma torpaqlarını tərk 

etdiyi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının işğal altındakı ərazilərimizdən erməni hərbi birləşmələrinin qeyd-

şərtsiz və dərhal çıxarılmasına dair dörd qətnaməsinin bu günə qədər icra olunmadığı diqqətə çatdırılıb. 

Qeyd olunub ki, bu il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan tərəfindən atəşkəs rejimi kobud 

şəkildə pozulmaqla hücum edilib, dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı ərazilər ağır artilleriyadan atəşə 

tutularaq mülki əhali arasında xeyli sayda itkilərə səbəb olub. Hərbi aqressiyanın qarşısını almaq və dinc 

mülki əhalini müdafiə etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən əks-

hücum tədbirləri görülüb. 

Son iki gündə işğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri – münaqişə 

zonasından uzaqda olan Gəncənin və Beyləqan şəhərinin raket və mərmilərlə atəşə tutulması nəticəsində 3 

nəfər mülki şəxs həlak olub, 34 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, çoxlu sayda evə və 

infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan dəyib. Həmin cinayət əməlləri barəsində “Facebook” sosial 

şəbəkəsindəki səhifəsi vasitəsilə öncədən anons etmiş qanunsuz “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın başçısı 

Arayik Arutunyan barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət 

işi başlanılıb, istintaq davam etdirilir. 

Döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq tədbirlərini həyata keçirən əməkdaşlarımız sırasında 

fəaliyyət göstərən Ozal Həsənov ağır dərəcəli bədən xəsarəti alması nəticəsində cərrahi müdaxiləyə zərurət 

yaranıb. 

Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb ki, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi 

Azərbaycanın ərazisində yerləşən və böyük su hövzəsinin önündə dayanan Mingəçevir su elektrik 

stansiyasının dambasına zərbələrin endiriləcəyi barədə məlumatlar yayması onların əsl niyyətlərini açıq 

şəkildə nümayiş etdirib. Bu təhdidin həyata keçirilməsi kütləvi şəkildə insan tələfatı ilə nəticələnərək böyük 

faciəyə səbəb olacağı xüsusi vurğulanıb. 

Həmçinin qeyd olunub ki, Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən bu yaxınlarda elan edilən “yeni 

ərazilər üçün yeni müharibə” hərbi doktrinasına uyğun təcavüzkar siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə 

bir sıra ölkələrdən etnik erməni muzdlularının köçürülməsi yolu ilə Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində demoqrafik dəyişikliklərə yönəlmiş hərəkətləri Cenevrə Konvensiyasının aşkar şəkildə 

pozulmasıdır və müharibə cinayətidir. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü 

və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə uyğun beynəlxalq hüquq 

çərçivəsində həll olunacağına dair mövqeyi çatdırılmaqla, münaqişənin bu müstəvidə həll olunması üçün 

Ermənistana müvafiq üsul və vasitələri ilə təsir göstərilməsi xahiş edilib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2951 
 

Azərbaycan XİN rəhbərinin ATƏT-in Minsk Qrupunun rusiyalı həmsədri ilə telefon 

danışığı olub 

 

[17:26] 04.10.2020  

 

Oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun təşəbbüsü ilə və 

ATƏT-in Minsk Qrupunun rusiyalı həmsədri İqor Popov arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir Ceyhun 

Bayramov rusiyalı həmsədrinə bölgədəki artan gərginlik, xüsusən də Ermənistanın azərbaycanlı mülki 

şəxslərini və obyektlərini qəsdən atəşə tutması barədə məlumat verib. Nazir təmas xəttindən uzaqda 

yerləşən Azərbaycan şəhərlərini, o cümlədən Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri 

olan Gəncəni hədəfə çevrilməsinin mülki əhali arasında itki və infrastrukturun məhv olması ilə 

nəticələndiyini vurğulayıb. Rusiyalı həmsədrə bu günə qədər Ermənistanın açdığı atəş nəticəsində 24 

azərbaycanlı mülki şəxsin şəhid olduğu və 111 nəfərin isə yaralandığı barədə məlumat verilib. Ermənistan 

bu hərbi təxribatları həyata keçirməklə dinc əhalini terrora məruz qoymaq, hədələmək və çaxnaşma 

yaratmaq məqsədi güddüyü İqor Popovun diqqətinə çatdırılıb. Nazir bunun Ermənistanın siyasi-hərbi 

rəhbərliyinin terror taktikasının bir daha bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıb. 

İqor Popov bölgədəki gərginliyin artmasından ciddi narahatlığını ifadə edib və atəşkəsə 

əməletmənin əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, 

Ermənistanın bütün silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasının bölgədə 

sülhün təmin edilməsi üçün mühüm şərt olduğunu qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər nazirinin ATƏT-in Minsk Qrupunun fransalı həmsədri arasında telefon 

danışığı olub 

 

[16:55] 04.10.2020  

 

Oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun təşəbbüsü ilə 

ATƏT-in Minsk Qrupunun fransalı həmsədri Stefan Viskonti arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Ceyhun 

Bayramov fransız həmsədrinə bölgədəki artan gərginlik, xüsusən də Ermənistanın azərbaycanlı mülki 

şəxsləri və obyektləri qəsdən atəşə tutması barədə məlumat verib. Nazir təmas xəttindən uzaqda yerləşən 

Azərbaycan şəhərlərini, o cümlədən Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan 

Gəncəni hədəfə çevrilməsinin mülki əhali arasında itki və infrastrukturun məhv olması ilə nəticələndiyini 

vurğulayıb. Fransız həmsədrə məlumat verilib ki, bu günə qədər Ermənistanın açdığı atəş nəticəsində 24 

azərbaycanlı mülki şəxs şəhid olub, 111 nəfər isə yaralanıb. Stefan Viskontinin diqqətinə çatdırılıb ki, 

Ermənistan bu hərbi təxribatları həyata keçirməklə dinc əhalini terrora məruz qoymaq, hədələmək və 

çaxnaşma yaratmaq məqsədi güdür. Nazir, bunun Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin terror taktikasını 

bir daha nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. 

Stefan Viskonti bölgədəki gərginliyin artmasından ciddi narahatlığını ifadə edib və atəşkəsə 

əməletmənin əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnaməsinə uyğun olaraq 

Ermənistanın bütün silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasının bölgədə 

sülhün təmin olunması üçün mühüm şərt olmasını qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə 

kəndini işğaldan azad edib 

 

[16:40] 04.10.2020  

 

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində yazıb. 

 

AZƏRTAC 

 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2954 
 

Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı işğal altındakı ərazilərimizdə yaşayan dinc əhaliyə 

müraciət edib 

 

[16:35] 04.10.2020  

 

Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı döyüşlər gedən istiqamətlərdəki yaşayış məntəqələrində 

məskunlaşan ölkəmizin erməni vətəndaşlarına müraciət edərək bildirir ki, Azərbaycan Ordusu dinc əhalini, 

mülki obyektləri və infrastrukturu hədəfə almır. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində istinadla xəbər verir ki, bu barədə 

Azərbaycanın Hərbi Komandanlığının işğal altındakı ərazilərimizdə yaşayan dinc əhaliyə müraciətində 

qeyd olunub. 

Müraciətdə bildirilib: “Azərbaycan Ordusunun hədəfi işğal olunmuş ərazilərimizdəki atəş 

mövqeləri, hərbi obyektlər və hərbi infrastrukturdur. Bununla əlaqədar bu ərazilərdə məskunlaşan mülki 

əhalini döyüşlər gedən bölgələrdən uzaq durmağa çağırırıq. 

Bildiririk ki, onların ağır döyüşlərdən ziyan çəkməməsi və ərazidən maneəsiz təxliyəsi üçün 

tərəfimizdən müvafiq şərait yaradılacaq. Mülki əhali ilə Cenevrə Konvensiyasının tələblərinə uyğun rəftar 

olunacaq və onların insan hüquqları qorunacaq”. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam 

edir 

 

[16:15] 04.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırda Ağcabədi 

rayonunun Sarıcalı, Ağdam rayonunun Baharlı, Çıraqlı, Üçoğlan və Bərdə rayonunun Şahvəllər yaşayış 

məntəqələri düşmən tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə tutulur, yaralananlar var. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu ilə üz-üzə gəlməyə cürət etməyən düşmən yaşayış 

məntəqələrimizi intensiv atəşə tutur. 

 

AZƏRTAC 
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Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının prezidenti” barəsində Azərbaycanın Cinayət 

Məcəlləsinin 15 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb 

 

[16:10] 04.10.2020  

 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının prezidenti” Arayik Arutunyan barəsində Azərbaycan 

Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 15 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqın aparılması Baş 

Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevin 

düşmən ordusunun Gəncəni atəşə tutması ilə əlaqədar verdiyi bəyanatda qeyd olunub. 

Baş prokurorun bəyanatında vurğulanıb ki, qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının prezidenti” 

Arayik Arutunyanın tapşırığı əsasında oktyabrın 4-də saat 10 radələrində Cenevrə Konvensiyasının 

tələbləri pozularaq, cəbhə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri, 

beş yüz mindən çox dinc əhalinin yaşadığı Gəncə şəhəri raket və top mərmilərindən atəşə tutulub. Əldə 

olunan məlumata əsasən, Gəncə şəhər sakini Əliyev Tunar Qoşqar oğlu həlak olub, 32 nəfər müxtəlif 

dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Bununla yanaşı, şəhərin infrastrukturuna, yaşayış evlərinə külli miqdarda ziyan 

vurulub. 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının prezidenti” Arayik Arutunyan və həmin qanunsuz 

qurumun digər hərbi-siyası rəhbərlərinin sülh və insanlıq əleyhinə, o cümlədən müharibə cinayətləri 

törətmələri ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün zəruri tədbirlər görülməkdədir. Bununla 

bağlı bütün beynəlxalq qurumlara müraciət ediləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş prokuroru Ermənistan ordusunun Gəncə şəhərini atəşə tutması ilə bağlı bəyanat 

verib 

 

[15:30] 04.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-dən Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasına qarşı başlanmış təcavüz davam edir. Azərbaycan Ordusu tərəfindən əks tərəfə tutarlı 

cavablar verilməklə mühüm yaşayış məntəqələri və strateji yüksəkliklər azad olunub. 

Buna cavab olaraq qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının prezidenti” Arayik Arutunyanın 

tapşırığı əsasında oktyabrın 4-də saat 10 radələrində Cenevrə Konvensiyasının tələbləri pozularaq cəbhə 

zonasından kənarda yerləşən Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri, beş yüz mindən çox dinc 

əhalinin yaşadığı Gəncə şəhəri raket və top mərmilərindən atəşə tutulub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevin 

bəyanatında yer alıb. 

Bəyanatda vurğulanıb ki, əldə olunan məlumata əsasən, Gəncə şəhər sakini Əliyev Tunar Qoşqar 

oğlu həlak olub, 32 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Bununla yanaşı, şəhərin infrastrukturuna, 

yaşayış evlərinə külli miqdarda ziyan vurulub. Dəymiş ziyanın məbləği hadisə yerində fəaliyyət göstərən 

Baş Prokurorluğun əməliyyat-istintaq qrupu tərəfindən baxış keçirilməklə və digər zəruri istintaq 

hərəkətləri yerinə yetirməklə dəqiqləşdirilir. 

İlkin araşdırma ilə qeyd olunan fakt üzrə qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının prezidenti” 

Arayik Arutunyan tərəfindən Cenevrə Konvensiyasının tələbləri birbaşa pozularaq dinc əhalini qəsdən 

öldürmə, insanlar arasında vahimə yaradılmasına yönələn hərəkətlər etməsinə kifayət qədər sübutlar 

toplanıb. Buna görə də tərəfimdən Arayik Arutunyanın barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət 

Məcəlləsinin 100.1-ci, 100.2-ci (Təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma), 

116.0.1-ci, 116.0.6-cı, 116.0.7-ci, 116.0.8-1 (Silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq 

normalarını pozma), 117.2-ci (Silahlı münaqişə zamanı cinayətkar əmr vermə), 120.2.1-ci, 120.2.4-cü, 

120.2.12-ci (Qəsdən adam öldürmə), 186.3-cü (Əmlakı qəsdən məhv etmə), 214.2.1-ci, 214.2.3-cü 

(Terrorçuluq), 218.3-cü (Cinayətkar birlik (təşkilat) yaratma), 279.3-cü (Qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmayan silahlı birləşmələri yaratma) maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqın aparılması Baş 

Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. 

“Bəyan edirəm ki, “Dağlıq Qarabağ respublikasının prezidenti” Arayik Arutunyan və həmin 

qanunsuz qurumun digər hərbi-siyası rəhbərlərinin sülh və insanlıq əleyhinə, o cümlədən müharibə 

cinayətləri törətmələri ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün zəruri tədbirlər görülməkdədir. 

Bununla bağlı bütün beynəlxalq qurumlara müraciət edilməsi təmin ediləcək. 

Tərəfimdən bir daha bəyan edirəm ki, təxribat xarakter daşıyan cinayət əməllərin, döyüş bölgəsinə 

aid olmayan yaşayış məntəqələrinin, şəhərlərin, o cümlədən mülki infrastruktur obyektlərinin Ermənistan 

tərəfindən atəşə tutulması dərhal dayandırılmalıdır”, - deyə Baş prokuror Kamran Əliyevin bəyanatında 

qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan QHT-ləri beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb 

 

[15:23] 04.10.2020  

 

Azərbaycan QHT-ləri Ermənistanın Gəncəyə qarşı törətdiyi müharibə cinayəti ilə bağlı beynəlxalq 

ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müraciətdə deyilir: “Bu il sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı 

qüvvələri Azərbaycanın mülki əhalisini və mülki obyektlərini artilleriya və raket atəşinə tutmaqda davam 

edir. Oktyabrın 4-də isə Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququn və hərbin bütün qaydalarını növbəti 

dəfə kobud şəkildə pozaraq bir daha öz acizliyini nümayiş etdirməklə münaqişə zonasından uzaqda yerləşən 

500 min əhalisi olan tarixi Gəncə şəhərini raket atəşinə tutub və nəticədə bir nəfər həlak olub, 4 nəfər 

yaralanmış və tarixi abidələr dağıdılıb. Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncə şəhərinə raket zərbəsi endirən 

zaman beynəlxalq konvensiyalarla qəti qadağan edilən kasetli bombalardan istifadə edib. 

Bu günə olan statistik məlumatlara görə, Ermənistanın Azərbaycanın 10-dan çox rayon və 

şəhərlərinə endirdiyi raket zərbələri nəticəsində 23 mülki şəxs qətlə yetirilib və 76 nəfər yaralanıb, dövlət 

və özəl mülkiyyətə ciddi ziyan vurulub. 

Ermənistanın mülki əhalini bilərəkdən hədəfə almaqda məqsədi müharibənin coğrafiyasını 

genişləndirmək, diqqəti işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan 7 rayondan yayındırmaq və 3-

cü ölkəni münaqişəyə cəlb etməkdən ibarətdir. 

Biz, Azərbaycan QHT-ləri, dərin narahatlıq hissi ilə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini 

Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin insanlıq əleyhinə törətdiyi cinayətlərə cəlb edir və beynəlxalq 

humanitar qanunun, xüsusilə 1949-cu ildə qəbul edilmiş Cenevrə Konvensiyasının Ermənistan tərəfindən 

kobud şəkildə pozdulduğunu bildiririk. 

Biz bu müraciətə imza atan Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yüzlərlə QHT adından dünyada 

fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatlarına, QHT-lərə, media təmsilçilərinə, parlament üzvlərinə və 

hökumətlərə müraciət edir, Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədiyi hərbi cinayətlərə 

etiraz etməyə və bu cinayət əməllərini qəti şəkildə pisləməyə çağırırıq. 

Sonda onu da bildirmək istəyirik ki, Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərə, işğala və təcavüz 

aktına, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini yerinə yetirmədiyinə görə Ermənistanın indiyə 

kimi cəzasız qalması, bu gün onun daha təhlükəli və qəddar cinayət törətməsinə səbəb olur”. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin zirehli texnikaları, atəş-dəstək və təminat vasitələri 

məhv edilib 

 

[15:12] 04.10.2020  

 

Ermənistan ordusunun zirehli texnikaları, atəş-dəstək və təminat vasitələri məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətinin paylaşdığı videoda bölmələrimizin düşmənə sarsıdıcı zərbələr 

vurmasına dair görüntülər təqdim olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə XİN: İşğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan 

insanlıq cinayətləri edir 

 

[14:54] 04.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə mülki əhalini hədəf alan bugünkü 

hücumları bu dövlətin hüquq tanımayan simasının daha bir göstəricisidir. 

Bu fikirlər AZƏRTAC-ın sorğusu əsasında məsələ ilə bağlı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin 

açıqlamasında əksini tapıb. 

Həmin hücumun qınanıldığı bildirilən açıqlamada daha sonra deyilir: “İşğal altındakı Azərbaycan 

torpaqlarında məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan başda Cenevrə Konvensiyası olmaqla insan 

hüquqlarının bütün formalarını pozaraq işğal etdiyi üçün döyüş meydanına çevrilən bölgədən də 

Azərbaycanın mülki əhalisinə hücumlar etməkdədir. Bu hücumlar Ermənistanın məruz qaldığı çarəsizliyi 

və qanunsuz işğalı davam etdirmək məqsədilə insanlıq əleyhinə cinayətlərdən geri qalmayacağını 

göstərməkdədir. Əvvəllər söylədiyimiz kimi, Ermənistan bölgədə sülhə və sabitliyə ən böyük maneədir. 

Ermənistanın təxribatlarına uymayacağını, beynəlxalq hüququn verdiyi bütün legitim müdafiə haqqını 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində istifadə etdiyini və mülki əhaliyə zərər dəyməməsi üçün 

mümkün olan bütün səyləri göstərdiyini bəyan edən Azərbaycanın bu mövqeyini dəstəkləyirik”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Düşmənin Ermənistan ərazisindən zərbələr endirməsinin nə məqsədə 

xidmət etdiyi bizə məlumdur 

 

[14:49] 04.10.2020  

 

Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı uğurların müqabilində Ermənistan bu cür təxribatlara 

əl atır. Dünən hər birimiz sevindik. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuz çətin dağlıq şəraitdə keçmiş 

adı Madagiz, hazırkı adı Suqovuşan olan ərazini azad etdi. Ermənistan qorxaqcasına belə addımlar atır. 

Ancaq Azərbaycan xalqı əmin olsun ki, düşmənin işğal olunmuş ərazilərdəki legitim hərbi hədəfləri sıradan 

çıxarılır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Ermənistan ərazisindən endirilən zərbələrlə bağlı Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bu, 

təxribatdır və nə məqsədə xidmət etdiyi bizə məlumdur. Onlar bu gün xarici jurnalistləri toplayaraq guya 

Xankəndidə yanğınlar olması barədə yalan məlumat verirlər. Xankəndi ətrafında Tərtər şəhərini vurmaq 

üçün istifadə edilən “Smerç” sistemləri vardı, onlar sıradan çıxarılıb. Qondarma “Dağlıq Qarabağ 

respublikası”nın rəhbəri Araik Arutunyan barədə erməni xalqına yalan məlumat verilir. O, ön cəbhədə 

deyil, qaçıb bunkerdə gizlənmişdi, amma yenə də qurtula bilmədi, ağır yaralanıb. Onun kimi hərbi 

cinayətkarlar, separatçıların da aqibəti eyni olacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Gürcü ekspert: Ermənilərin Gəncəni atəşə tutması müharibə cinayətidir 

 

[14:42] 04.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın cəbhədən uzaq şəhərlərini, qədim mədəniyyət 

mərkəzi olan Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması müharibə cinayətidir. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Gürcüstanın tanınmış politoloqu Tengiz Txilava deyib. 

Onun sözlərinə görə, ermənilər sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı növbəti təxribatı törədəndə 

belə ağır məğlubiyyətə uğrayacaqlarını düşünmürdülər. Ona görə də, indi böyük təşviş və təlaş içindədirlər. 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oktyabrın 3-dəki çıxışı bunu bir daha sübut etdi. 

T.Txilava deyib: “Ermənistan çox yaxşı başa düşür ki, artıq uduzub. Lakin cəbhəni də belə qoyub 

gedə bilmir. Ona görə də, cəbhə xəttindən xeyli uzaqda olan şəhərlərini, dinc əhalini atəşə tutmaqla 

Azərbaycanı daha ciddi addımlar atmağa vadar edir”. 

Ekspert hesab edir ki, ermənilərin məqsədi bu münaqişəni lokal müharibəyə çevirmək və digər 

dövlətləri öz tərəfinə çəkməkdir. 

“Azərbaycanı bu yollarla provokasiyaya cəlb etmək olmaz. Azərbaycan rəhbərliyi də bunu bilir və 

düzgün qərarlar qəbul edir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Ordusu yaxın günlərdə öz qəti sözünü deyəcək 

və münaqişəyə son qoyulacaq”, – deyə, T.Txilava vurğulayıb. 

 

Xətayi Əzizov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri,Tbilisi 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz 

rəşadətlərini göstərir 

 

[14:35] 04.10.2020  

 

Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz rəşadətlərini göstərir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, ordumuz çox ağır relyef şəraitində mövcud olan hərbi 

istehkamları keçərək Suqovuşan istiqamətində nailiyyətlər əldə edib. Bizim qələbələrimiz bundan da artıq 

olacaq. Məqsədimiz işğal olunmuş ərazilərimizin işğaldan azad edilməsini təmin etməkdir. Xalqımız əmin 

olsun ki, Silahlı Qüvvələrimiz Ali Baş Komandanın əmri ilə düşmənin legitim hərbi hədəflərini sıradan 

çıxararaq onun bütün hərbi resurslarını məhv edir. Həmçinin atəşi həyata keçirən məntəqələr, xüsusən də 

işğal altındakı ərazilərimizdə yerləşdirilən düşmən məntəqələri sıradan çıxarılır. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın xaincəsinə mülki əhalimizi atəşə tutması onun Azərbaycan Ordusu 

qarşısında aciz qalmasının göstəricisidir 

 

[14:27] 04.10.2020  

 

Azərbaycanın mülki əhalisinin və mülki obyektlərinin Ermənistan tərəfindən atəşə tutulması 

müharibə cinayətidir. Ermənistan tərəfi əslində bununla öz acizliyini və zəifliyini göstərir. Azərbaycan 

Ordusu qarşısında aciz qalan Ermənistan xaincəsinə mülki əhalini atəşə tutur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, Ermənistanın məqsədi münaqişənin miqyasını genişləndirmək və 

digər beynəlxalq təşkilatları da münaqişəyə cəlb etməkdir. Azərbaycan legitim hərbi hədəflərə yönəlməklə 

ermənilərə adekvat cavab verir və onların hərbi obyektləri ordumuzun dəqiq atəşləri ilə məhv edilir. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, ermənilər xarici jurnalistləri yığaraq şou düzəldirlər, dünyaya yalan 

məlumatlar verməyə çalışırlar. 

Prezidentin köməkçisi onu da vurğulayıb ki, ermənilər mülki əhalini atəşə tutmaqla heç nəyə nail 

ola bilməyəcəklər. Azərbaycan xalqının əzmi yüksəkdir və hər kəs Azərbaycanın Ali Baş Komandanı 

ətrafında sıx birləşib. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilənə qədər biz mübarizəmizi davam 

etdirəcəyik. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi: Azərbaycan Ordusu düşmənə ağır zərbələr endirir 

 

[14:25] 04.10.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatı cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurla davam edir. 

Ermənistan tərəfi yenidən guya Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələrin, pilotsuz uçuş 

aparatlarının (PUA) vurulması və bu tipli digər feyk xəbərlər, müxtəlif dezinformasiyalar yayır. Bir daha 

bildiririk ki, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus heç bir döyüş təyyarəsi vurulmayıb. 

Azərbaycanın zərbə PUA-ları düşmənin döyüş texnikalarını darmadağın etməkdə davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 4-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusu barədə yalan 

məlumatlar yaymaqla döyüşlərdəki məğlubiyyətlərini ört-basdır etməyə çalışır. İctimaiyyəti düşmənin 

dezinformasiyasına uymamağa və yalnız Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi 

bəyanatlarına istinad etməyə çağırış edirik. 

Məlumat verilib ki, əks-hücum əməliyyatları çərçivəsində gedən şiddətli döyüşlər zamanı 

qoşunlarımızın şəxsi heyətinin şücaəti nəticəsində Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış yaşayış 

məntəqələri, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı 

Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndləri işğaldan azad olunub. Suqovuşan-Ağdərə istiqamətində gedən 

döyüşlər zamanı düşmənin 77-ci tank taborunun 4 tankı məhv edilib, 3 tankı isə qənimət götürülüb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağ atıcı alayının müdafiə sahəsinə 

ordumuz tərəfindən artilleriya zərbələrinin endirilməsi nəticəsində alayın 4 ədəd avtomobil texnikası məhv 

edilib. Düşmənin şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan var. Həmin alayın bir neçə bölməsinin 

şəxsi heyəti döyüş mövqeyini tərk edərək qaçıb. 

Hazırda cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Müxtəlif istiqamətlərdə düşmənin aktivliyinin qarşısı 

ordumuz tərəfindən alınır və ona ağır zərbələr endirilir. Canlı qüvvə və döyüş texnikası sarıdan xeyli itki 

verən Ermənistan silahlı qüvvələri artıq 60-70 yaşlarında olan qocaları da döyüşə göndərir. Belə görünür 

ki, bu, qadınların ardınca döyüşə ahıl yaşlıları da göndərən düşmənin son ehtiyat qüvvəsi olacaq. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi qeyd edib ki, ötən müddət ərzində bir neçə yaşayış məntəqəmiz 

düşmənin artilleriya atəşinə məruz qalıb. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhəri, 

Tərtərin bir sıra yaşayış məntəqələri, o cümlədən rayonun Səhləbad, Qəzyan, Qapanlı, Qaynaq, Əskipara 

və Hüsənli, Ağdam rayonunun Quzanlı, Əlibəyli, Ayaq Qərvənd, İmamqulubəyli, Qaradağlı və Təzəkənd, 

Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Ağcabədi rayonunun Muğanlı, Qiyaməddinli, Rəncbərlər və Goranboy 

rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndləri intensiv olaraq raket və artilleriya atəşinə tutulub. Dəfələrlə edilən 

xəbərdarlıqlara məhəl qoymayan düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görülür. Düşmənin guya Gəncədəki hərbi 

obyektləri vurması barədə yaydığı xəbər təxribat xarakteri daşıyır və tamamilə yalandır. 

A.Eyvazov çıxışının sonunda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir 

Həsənovun bəyanatını diqqətə çatdırıb: “Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisinə atəş açılması açıq 

təxribat xarakteri daşıyır və döyüş bölgəsini genişləndirir”. 
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Xarici İşlər Nazirliyi: Ermənistanın hərbi təxribatı mövcud vəziyyətin şüurlu şəkildə 

pisləşdirilməsinə yönəlib 

 

[14:19] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının (XİN) Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi Ermənistan 

tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisi və obyektlərinin raket atəşinə tutulmasına dair açıqlama yayıb. 

XİN-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, oktyabrın 4-də Ermənistan silahlı qüvvələri raket atəşləri ilə 

Tərtər şəhəri və Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinin mülki əhalisi və obyektlərini hədəfə alıb. 

Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə Ermənistan ərazisindən raket atəşinə tutulub. 

Ermənistan tərəfinin məqsədyönlü atəşləri nəticəsində bu günədək 22 nəfər azərbaycanlı mülki 

şəxs, o cümlədən 2 məktəbli qətlə yetirilib, 74 nəfər yaralanıb. 

Ermənistan tərəfindən mülki əhali və obyektlərin məqsədli şəkildə hədəfə alınması beynəlxalq 

hüququn, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycan tərəfindən 

müvafiq beynəlxalq təşkilatlar vasitəsi ilə edilən çoxsaylı xəbərdarlıqlara baxmayaraq, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin mülki şəxslərə yönəlik hücumlarını davam etdirməsi, günahsız insanların məqsədyönlü 

şəkildə öldürməsi Ermənistanın təcavüzkar siyasətini davam etdirdiyinin əyani təzahürüdür. 

Vurğulayırıq ki, Ermənistanın bu hərbi təxribatı mövcud vəziyyətin şüurlu şəkildə pisləşdirilməsinə 

yönəlib və Ermənistanın hərbi əməliyyatların əhatə dairəsini genişləndirmək niyyətini nümayiş etdirir. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki şəxsləri qorumaq üçün adekvat əks tədbirlər görəcək. 

Ermənistanı beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq 

üzrə öhdəliklərinə tabe olmağa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair tələbləri irəli sürən qətnamələrini yerinə yetirməyə çağırırıq. 

Bölgədəki vəziyyətin pisləşməsinə görə bütün məsuliyyətin Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü 

bir daha təkrar edirik. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

mövcudluğu bütün region üçün təhlükədir 

 

[14:16] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dəqiq zərbələrlə düşmənin legitim hərbi obyektlərini neytrallaşdırır. 

Düşmənə adekvat cavabların verilməsi bundan sonra da davam etdiriləcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev söyləyib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, Vardenisdən və Gorus yaxınlığından Azərbaycana raket zərbələri 

endirilir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövcudluğu bütün 

region üçün təhlükədir. Ermənistanın hazırkı rəhbərliyi də region üçün təhlükədir. Gəncə, Tərtər və digər 

şəhərlərimizin əhalisi qorxmadan bu hücumlara sinə gərirlər. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, bütün bunlar sənədləşdiriləcək və aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara 

təqdim ediləcək. Atılan raketlərin trayektoriyası Azərbaycanın peyk texnologiyası ilə dəqiqləşdiriləcək və 

beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq. 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi onu da qeyd edib ki, düşmənin Xankəndi yaxınlığındakı 

artilleriya nöqtələri sıradan çıxarılıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq Ermənistan 

silahlı qüvvələri işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmalıdır. 
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Prezidentin köməkçisi: Ordumuzun dəqiq zərbəsi nəticəsində Araik Arutunyan ağır yaralanıb  

 

[14:01] 04.10.2020  

 

Ermənistan terrorçu dövlətdir, faşizm xisləti daşıyır. Azərbaycan Ermənistanın hücumlarının heç 

birini cavabsız qoymur və bu hücumlar adekvat cavabını alır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib ki, hazırda bu atəşin qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın rəhbəri 

Araik Arutunyanın əmri ilə işğal olunmuş ərazilərdən endirildiyi ilə bağlı məlumatlar yayılır. “Mən buradan 

Araik Arutunyana müraciət etmək istəyirəm. Araik Arutunyan, sən bunkerdə gizlənmişdin, Azərbaycan 

Ordusu səni orada da tapdı. Ordumuzun dəqiq zərbəsi nəticəsində Araik Arutunyan ağır yaralanıb. Digər 

separatçıları da eyni aqibət gözləyir”, - deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan mülki əhalinin və obyektlərin hədəfə alınmasını məqsədyönlü şəkildə 

həyata keçirir  

 

[13:56] 04.10.2020  

 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Azərbaycana qarşı cinayət törətməkdə davam edir. Bu gün 

Ermənistan yenə Azərbaycanın mülki obyektlərini ağır artilleriyadan, raketlərdən, o cümlədən “Smerç” 

raketlərindən atəşə tutub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, mülki insanlar arasında yaralananlar və həlak olanlar var. 

Ermənistan tərəfindən mülki əhalinin və obyektlərin hədəfə alınması məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilir. 

Son günlər ərzində Ermənistan tərəfinin bu xain hərəkətləri nəticəsində mülki obyektlərə 10 mindən çox 

mərmi atılıb. 
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Pakistanın ölkəmizdəki səfiri Ermənistanın Gəncəni və dinc əhalini atəşə tutmasını pisləyib 

 

[13:34] 04.10.2020  

 

Pakistanın ölkəmizdəki səfiri Bilal Haye Ermənistanın Gəncəni və dinc əhalini atəşə tutmasını 

pisləyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, səfir Bilal Haye özünün “Twitter” səhifəsində paylaşım edib. 

“Dualarımız gəncəlilər üçündür. Mülki əhalini bombalamaq beynəlxalq qanunlara görə müharibə 

cinayətidir”, - deyə səfir bildirib. 
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FHN: Gəncədə düşmənin atəşi nəticəsində baş verən dağıntıların aradan qaldırılması ilə bağlı 

müvafiq tədbirlər görülür 

 

[13:25] 04.10.2020  

 

Ermənistan Respublikasının hərbi-siyasi rəhbərliyinin təxribatçı xislətindən irəli gələrək düşmən 

ölkənin silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına pozaraq, 

Azərbaycan əhalisinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrini, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və 

çoxmənzilli yaşayış binalarını ağır artilleriya qurğularından atəşə tutmaqda davam edir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu gün səhər saatlarından 

başlayaraq Ermənistan ərazisindən ölkəmizin ikinci böyük şəhəri olan və döyüş bölgəsindən tam kənarda 

yerləşən Gəncə şəhəri raket zərbələrinə məruz qalıb. İlkin məlumata əsasən, əraziyə cəlb olunmuş FHN-in 

müvafiq qüvvələri tərəfindən bir ünvanda yanğının qarşısı alınıb, üç ünvanda isə dağıntıların aradan 

qaldırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Dağıntılar altından xəsarət almış iki nəfər xilasedicilər 

tərəfindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 

Əlavə məlumat veriləcək. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan təbliğatı yalan üzərində qurulub 

 

[13:00] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfinin guya Gəncə şəhərindəki hərbi 

obyektləri vurması barədə yalan təbliğatı ilə bağlı məlumat yayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda bildirilib: 

“Ermənistan tərəfinin guya Gəncə şəhərindəki hərbi obyektlərin vurulması ilə bağlı yaydığı xəbər təxribat 

xarakteri daşıyır və yalandır. Düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində dinc sakinlərə, mülki infrastruktura 

və qədim tarixi tikililərə ziyan dəyib”. 

Məlumatda Gəncə şəhərində mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə dəyən ziyanı əks etdirən 

fotolar da təqdim olunub. 
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Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi: Ermənistanın baş naziri xalqa müraciətində ənənəvi yalan və 

iftira dolu fikirlərini səsləndirib 

 

[12:29] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat Xidməti İdarəsi Ermənistanın 

baş nazirinin xalqa müraciətini şərh edib. 

XİN-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistanın baş naziri bu il oktyabrın 3-də erməni xalqına 

müraciətində ənənəvi yalan və iftira dolu fikirlərini səsləndirib. Təcavüzkar siyasətinə haqq qazandırmağa 

çalışan və erməni xalqını bu siyasətin qurbanına çevirən N.Paşinyan bölgədə sülhün bərpa edilməsi 

istiqamətində addımlar atmaqdan çox uzaqdır. 

Bölgədəki gərginliyin kökündə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 

ətraf rayonlarında qeyri-qanuni mövcudluğunun durduğunu və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri 

başda olmaqla, beynəlxalq ictimaiyyətin işğala son qoymaq tələblərini görməzlikdən gələn Ermənistanın 

hazırkı rəhbərliyi məsələyə tamamilə əsassız şəkildə dini çalarlar qataraq bir tərəfdən öz işğalçı siyasətini 

ört-basdır etməyə davam edir, digər tərəfdən isə öz xalqını fəlakətə sürükləyir. 

Ermənistan rəhbərliyinin davamlı şəkildə bölgədəki əməliyyatlarda guya ki, Türkiyənin də iştirak 

etməsi ilə bağlı söylədiklərinin yalnız bir məqsədi var, münaqişəyə üçüncü tərəflərin cəlb olunmasına nail 

olmaq. Bir daha xatırladırıq ki, Azərbaycan Ordusu beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü 

təmin etmək üçün kifayət qədər hazırlıqlıdır və iyulun 27-dən etibarən Ermənistanın yeni təcavüzünün 

qarşısını almaq üçün BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə istinadən əks həmlələr həyata keçirir. 

Ermənistanın baş nazirinin “ermənilərə qarşı soyqırımı” siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

cəfəng fikirlərinə gəldikdə isə, müharibə dövründə Azərbaycanlı əhaliyə qarşı müharibə cinayətləri, 

insanlıq əleyhinə cinayətlər, Xocalı soyqırımını törədən Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan tərəfinin 

beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun şəkildə əks cavab tədbirlərini həyata keçirdiyini və dinc insanları 

hədəfə almadığını vurğulayırıq. 

Azərbaycan silahlı qüvvələri öz suveren ərazilərində və beynəlxalq tanınmış sərhədləri 

çərçivəsində ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün haqlı mübarizə aparır. Ermənistan rəhbərliyinin bölgədə 

yaranmış vəziyyətə görə öz birbaşa məsuliyyətini ört-basdır etmək məqsədilə atdığı hər bir addım 

uğursuzluğa düçardır. 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan mülki şəxsləri müdafiə etmək üçün legitim hərbi hədəflərə qarşı 

adekvat tədbirlər görmək hüququnu saxlayır 

 

[12:19] 04.10.2020  

 

Azərbaycan mülki şəxsləri müdafiə etmək və Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün legitim hərbi 

hədəflərə qarşı adekvat tədbirlər görmək hüququnu saxlayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün “Twitter” 

hesabındakı paylaşımında bildirib. 

H.Hacıyev qeyd edib: “Ermənistanın Gəncə şəhərinin əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazilərə raket 

zərbələrinin nəticələri. Azərbaycan mülki şəxsləri müdafiə etmək və Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün 

legitim hərbi hədəflərə qarşı adekvat tədbirlər görmək hüququnu saxlayır. Gəncəyə dörd yeni raket düşüb”. 
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Azərbaycanın Baş Prokurorluğu düşmənin Ermənistan ərazisindən Gəncəni atəşə tutması ilə bağlı 

məlumat yayıb 

 

[11:56] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu düşmənin Ermənistan ərazisindən Gəncə şəhərini 

atəşə tutması ilə bağlı məlumat yayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırda işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələri oktyabrın 4-də saat 10 radələrindən başlayaraq Ermənistanın hərbi-siyası rəhbərliyinin göstərişi 

ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarını və onların 

Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq, 

Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgəyə aidiyyəti 

olmayan Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri 

ağır artilleriyadan atəşə tutur. 

Hadisə yerində olan prokurorluq əməkdaşları zərərçəkmiş şəxslərin və zərər dəymiş mülki 

infrastruktur obyektlərinin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata 

keçirirlər. 

Yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənə qarşı cəza tədbirləri görülür 

 

[11:55] 04.10.2020  

 

Dəfələrlə edilən xəbərdarlığa məhəl qoymayan düşmənə qarşı Azərbaycan Ordusu tərəfindən cəza 

tədbirləri görülür. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətinin təqdim etdiyi növbəti videoda düşmənin hərbi texnikalarının 

bölmələrimizin sarsıdıcı zərbələri nəticəsində sıradan çıxarılması görüntüləri yer alıb. 
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Azərbaycan Ordusunun rəhbərliyi döyüş tapşırıqlarının uğurlu icrasını planlaşdırır və  

təşkil edir 

 

[11:30] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun rəhbərliyi döyüş tapşırıqlarının uğurlu icrasını planlaşdırır və təşkil edir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan Ordusunun uğurlu əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində torpaqlarımızın bir 

hissəsi işğaldan azad olunub. 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev: Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin müharibə 

cinayətləri davam edir 

 

[11:15] 04.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Gəncə şəhərinə Ermənistan ərazisindən 

raketlər atılıb. Ermənistan silahlı qüvvələri qəsdən və məqsədli şəkildə Tərtər şəhərini, Füzuli rayonunun 

Horadiz şəhərini ağır artilleriyadan və raketlərdən istifadə etməklə atəşə tutub. 

Bu sözləri Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, yenə də Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Füzuli və Cəbrayıl 

rayonları istiqamətində yaşayış məntəqələrinə raket atılıb. Ermənistanın bu hücumları nəticəsində mülki 

insanlar arasında həlak olan və yaralananlar var. 

Son günlər ərzində Ermənistan tərəfindən insanların sıx şəkildə yaşadığı Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinə 10 mindən artıq müxtəlif növ mərmi və raket atılıb, 500-dən çox fərdi ev tam dağılıb və ya 

ciddi ziyan dəyib. 

Hərbi əməliyyatların gedişində kombatantlar və mülki şəxslər, hərbi və mülki obyektlər aydın 

şəkildə fərqləndirilməlidir. Hər hansı hərbi zərurət olmadan Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinin kütləvi şəkildə bombardman edilməsi təsadüfi xarakter daşımayaraq, məqsədyönlü şəkildə 

həyata keçirilir. Yaşayış məntəqələrinin Ermənistan tərəfindən sistemli şəkildə bombardman edilməsi bu 

planın əvvəlcədən hazırlandığını və Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş və atəş hazırlığı proqramına 

daxil edilməsindən xəbər verir. 

Ermənistanın bu əməlləri Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən təcavüz və hərbi işğal 

siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu məqsədlə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən beynəlxalq 

konvensiyalarla qadağan edilmiş kasetli bombalardan istifadə olunur. 

Azərbaycan tərəfi beynəlxalq humanitar hüququ və Cenevrə Konvensiyalarını rəhbər tutaraq 

aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Ermənistanın hərbi rəhbərliyini yaşayış məntəqələrini və mülki 

insanları artilleriya və raket atəşinə tutmaqdan çəkinmək barədə bir neçə dəfə xəbərdar etmişdi. Onlar 

tərəfindən buna əməl edilmədi və növbəti dəfə riyakarlıq nümayiş etdirildi. Bu, bir daha açıq şəkildə onu 

göstərir ki, Ermənistanın məqsədi qəsdən mülki insanları hədəfə almaqdır. 

Artilleriya və raket hücumlarının əksəriyyəti Xankəndi şəhəri yaxınlığındakı artilleriya 

bazalarından həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələri mülki insanların təhlükəsizliyini 

təmin etmək üçün hədəflənmiş şəkildə və dəqiq atəşlə həmin atəş məntəqələrini sıradan çıxarır və adekvat 

tədbirlər görür. 

Azərbaycan Respublikası dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərində mövcudluğu regional sülh və təhlükəsizlik üçün böyük təhlükə olaraq qalmaqda 

davam edir. Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi bütün region üçün təhlükədir. 

Regionda davamlı sülhü təmin etmək üçün Ermənistan qoşunları BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən tam şəkildə çıxarılmalıdır. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncə şəhərini atəşə tutur 

 

[10:54] 04.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhəri atəşə tutulub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu ilə üz-üzə gəlməyə cürət etməyən düşmən yaşayış 

məntəqələrimizi intensiv atəşə tutur. 
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Ermənistan ordusunun dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 22 nəfər həlak olub, 74 nəfər  

xəsarət alıb 

 

[10:50] 04.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirən təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyinin bilavasitə göstərişi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini 

atəşə tutması nəticəsində həlak olan və xəsarət alan mülki şəxslərin, eləcə də infrastruktura dəyən ziyanın 

statistikasını açıqlayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində həlak olmuş şəxslərin 

sayı 22-yə, xəsarət alanların sayı isə 74-ə çatıb. 

Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun intensiv ağır artilleriya atəşi nəticəsində 248 evə və 49 

mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2981 
 

Müdafiə Nazirliyi: Kəndlərimiz raket və artilleriya atəşinə tutulur 

 

[10:43] 04.10.2020  

 

Düşmən Ermənistan ərazisindən Füzuli rayonunun ərazisini raket atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğal altında olan 

ərazilərimizdən isə Ağdam və Tərtər rayonlarının kəndləri artilleriya atəşinə məruz qalıb. 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin atəşi nəticəsində Beyləqan şəhərində 2 dinc sakin həlak olub, 2 nəfər 

isə xəsarət alıb 

 

[09:48] 04.10.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin Beyləqan şəhərinin müxtəlif istiqamətlərində dinc əhalinin evlərini növbəti dəfə ağır 

artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində oktyabrın 3-də saat 19 radələrində 1976-cı il təvəllüdlü şəhər 

sakinləri İsmayılova Zülfiyyə İsgəndər qızı və bacısı 1998-ci il təvəllüdlü Əsədova Arzu İsgəndər qızı 

yaşadıqları evə çoxsaylı top mərmilərinin düşməsi nəticəsində dağıntılar altında qalaraq həlak olublar, eyni 

zamanda, şəhərin müxtəlif yerlərinə düşmüş top mərmilərinin qəlpələrindən 1982-ci il təvəllüdlü şəhər 

sakinləri Balakişiyev Etibar Təvəkkül oğlu və 1969-cu il təvəllüdlü Bəşirova Sevda Yaşar qızı müxtəlif 

dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib, çoxsaylı yaşayış evlərinə külli miqdarda ziyan 

dəyib. 

Faktla bağlı Beyləqan Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 

100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam 

öldürmə), 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə), 120.2.7-

ci, 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürməyə cəhd), 186.3-

cü (əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) və 

digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Həmçinin təcavüzkar ölkənin silahlı qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx olduğu əraziləri 

növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində oktyabrın 3-də saat 21 radələrində Tərtər rayonu 

Azad Qaraqoyunlu kəndinə düşmüş top mərmilərinin qəlpələrindən 1966-cı il təvəllüdlü Məmmədov Səfər 

Əyyub oğlu və Quliyev Akif Yunis oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara 

yerləşdiriliblər. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni 

birləşmələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilmələri 

üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin 

ediləcək. 
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Düşmənə növbəti xəbərdarlıq edilib 

 

[08:47] 04.10.2020  

 

Xankəndi şəhərindən şimalda, Ballıcada yerləşən hərbi hissədən Azərbaycan Ordusunun 

bölmələrinin mövqeləri və yaşayış məntəqələrimiz son iki gün ərzində intensiv atəşə tutulur. 

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri 

vasitəsilə düşmənə bir neçə dəfə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, bu, hələ də davam edir. 

Düşməni növbəti dəfə xəbərdar edirik ki, Ballıcada yerləşən düşmən mövqelərinə qarşı 

tərəfimizdən adekvat tədbirlər görüləcək. 
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Avropa Parlamentinin deputatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarından  

danışıb 

 

[08:43] 04.10.2020  

 

Avropa Parlamentinin Latviyadan olan deputatı Sandra Kalniete sentyabrın 27-də Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı törətdiyi növbəti hərbi təxribatlar barədə Latviyanın “TV24” telekanalına müsahibə 

verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibəsində xanım deputat böyük enerji infrastrukturunun mövcud 

olduğu regionda yaşanan son hadisələrin narahatlıq doğurduğunu bildirib. 

O, Ermənistanın Dağlıq Qarabağla yanaşı, Azərbaycanın bir sıra digər rayonlarını da işğal etdiyini 

vurğulayıb. Qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Minsk qrupu ölkələri, Avropa İttifaqı və BMT 

Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən dəstəklənməsi beynəlxalq hüquqa uyğundur. 

 

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Riqa 

 

AZƏRTAC 
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Bosniya və Herseqovina XİN Azərbaycanın ədalətli mövqeyini bir daha dəstəkləyib 

 

[08:10] 04.10.2020  

 

Bosniya və Herseqovinanın Nazirlər Şurasının sədr müavini, Xarici İşlər naziri xanım Bisera 

Turkoviçin “Radiosarajevo.ba” radiosuna müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müsahibədə dost ölkənin siyasətçisi Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 

bir daha dəstəkləyib. 

“Dağlıq Qarabağ bölgəsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, mövqeyimiz budur ki, biz, BMT-nin bütün 

qətnamələrini və beynəlxalq təşkilatların digər aktlarını dəstəkləyirik. Bosniya və Herseqovinanın 

Parlament Assambleyasının Xalqlar Palatasında Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi 

bütövlüyünə hörmət və dəstək adlı qətnamə qəbul edilib. Hər kəs bu qətnamənin lehinə səs verib. Bu 

qətnamə ilə beynəlxalq təşkilatların bütün tövsiyələrinin, qətnamələrinin və bəyannamələrinin, xüsusən də 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 

qətnaməsinin (822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr) yerinə yetirilməsinə, eyni zamanda Ermənistan hərbi 

birləşmələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən təcili, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına çağırış 

etdik. Beləliklə, bu, xarici siyasətə sadiq olduğumuz ümumi mövqeyimizdir. Bosniya və Herseqovina 

gələcəkdə də beynəlxalq hüququ, ilk növbədə ədaləti, eyni zamanda qəbul edilən bütün beynəlxalq və daxili 

qətnamələri rəhbər tutacaq”, - deyə Bisera Turkoviç müsahibəsində qeyd edib. 

Xatırladaq ki, B.Turkoviçin bəhs etdiyi Xalqlar Palatasının məlum qətnaməsi 2013-cü ilin fevralın 

26-da qəbul edilib. 
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Braziliyalı deputat: Dağlıq Qarabağ məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi 

əsasında həll edilməlidir 

 

[02:47] 04.10.2020  

 

Oktyabrın 3-də Azərbaycana həsr edilmiş silsilə proqramlar çərçivəsində Braziliya Konqresində 

Parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri, deputat Klaudio Kajadu “REBE TV” kanalına müsahibə verib. 

Azərbaycanın Braziliyadakı Səfirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, müsahibədə deputat 

Parlamentlərarası diplomatiyanın rolu və əhəmiyyəti, Braziliya və Azərbaycanın qanunverici orqanları 

arasında münasibətlərin tarixi və mövcud vəziyyəti, iqtisadi əlaqələr, turizm potensialı və ölkəmizə səfərləri 

haqqında danışıb. Deputat Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar son vəziyyətlə bağlı bəyan edib 

ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və münaqişə sülh yolu ilə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

qəbul etdiyi dörd qətnamə əsasında həll edilməlidir. Son hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan tərəfindən 

mülki əhali və hərbiçilər arasında itiklərin olduğunu təəssüflə qeyd edən deputat Minsk qrupu və beynəlxalq 

təşkilatların işinin fəallaşmasını və bir daha münaqişənin beynəlxalq qanunvericilik və BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamə əsasında həll olunmasını tələb edib. Müsahibə zamanı xüsusi ilə qeyd 

olunub ki, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinin qəbulunda o zaman Təhlükəsizlik 

Şurasının qeyri-daimi üzvü olan Braziliya da fəal iştirak edib. Sonda münaqişəyə həsr edilmiş klip nümayiş 

edilib. 

Müsahibə saat 10:00 efirə gedib və təkrar olaraq bazar günü bir daha yayımlanacaq. 
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Latviyanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı daimi nümayəndə heyətinin üzvü erməni 

təxribatları ilə əlaqədar bəyanat yayıb 

 

[02:26] 04.10.2020  

 

Latviya Seyminin deputatı, Latviyanın ATƏT Parlament Assambleyasında daimi nümayəndə 

heyətinin üzvü Roman Naudinş 27 sentyabr tarixində törədilmiş erməni təxribatları ilə əlaqədar bəyanat 

yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayonunun 30 

ilə yaxın işğal altında qalması, Azərbaycana qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasəti, bir milyona 

yaxın soydaşımızın öz torpaqlarından qaçqın düşməsi, Xocalı soyqırımı, uzun illər sülh danışıqlarının bir 

nəticə verməməsi və münaqişəyə dair BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin yerinə 

yetirilməməsi, habelə Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin son təxribatları, Azərbaycanın öz suverenliyi 

və beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda əks-hücum əməliyyatlarına 

başlaması, Aİ-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsində passivlik göstərməsi kimi fikirlər 

yer alıb, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti dayandırılanadək bu ölkəyə beynəlxalq sanksiyaların tətbiqinə dair 

çağırış edilib. 

  

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Riqa 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan ilə Aİ arasında bölgədəki mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi 

aparılıb 

 

[01:21] 04.10.2020  

 

Oktyabrın 3-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqının (Aİ) xarici 

və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borel ilə telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı 

zamanı tərəflər bölgədə mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

Aİ-nin ali nümayəndəsi bölgədə yaşanan gərginliklə bağlı ciddi narahatlığını bildirib. Avropa 

İttifaqının gərginliyin aradan qaldırılmasında maraqlı olduğu və münaqişənin sülh yolu ilə həlli üzrə 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin səylərini dəstəklədiyi qeyd olunub. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın son aylarda həyata keçirdiyi təxribatçı fəaliyyətin davamı 

olaraq, sentyabrın 27-də bütün cəbhə boyu Azərbaycana qarşı yeni təcavüzə əl atdığını və buna cavab olaraq 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-həmlələr həyata keçirdiyini qeyd edib. Ermənistanın azərbaycanlı 

mülki şəxsləri və obyektləri məqsədli şəkildə hədəfə aldığını Aİ rəsmisinin diqqətinə çatdıran nazir Ceyhun 

Bayramov nəticədə 19 nəfər dinc sakinin həlak olduğu, 63 nəfərin isə yaralandığı barədə məlumat verib. 

Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin raket və artilleriya atəşinə tutulduğunu qeyd 

edən nazir bununla ciddi təxribata əl atan Ermənistanın üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb etmək məqsədi 

güddüyünü bildirib. Bölgədə sülhün təmin olunması üçün beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, 

xüsusilə də dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə hörmət 

olunmasının və Azərbaycanın ərazilərinin işğalına son qoyulmasının vacibliyi vurğulanıb. 
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Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət edib 

 

[00:23] 04.10.2020  

 

Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə bildirilir: “Silahlı 

Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin işğal altında 

olan bəzi ərazilərimizin azad olunduğunu elan etdikdən sonra paytaxt sakinləri bu əlamətdar hadisəni qeyd 

etmək üçün küçələrə çıxmağa cəhd göstəriblər. Vətəndaşlarımıza xatırlatmaq istəyirik ki, hazırda 

respublikanın bütün ərazisində hərbi vəziyyət davam edir və bununla əlaqədar Bakı şəhəri də daxil olmaqla, 

bir sıra şəhər və rayonlarda saat 21:00-dan səhər saat 06:00-dək komendant saatı tətbiq edilir. Həmçinin 

ölkədə koronavirusla mübarizə məqsədi ilə karantin rejimi tətbiq olunub. Vətəndaşlarımızdan bunları 

nəzərə almalarını, komendant saatının tələblərinə və karantin qaydalarına əməl edərək evlərini tərk 

etməmələrini xahiş edirik”. 
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3 oktyabr 
 

 

Azərbaycanın bir sıra əraziləri işğaldan azad olunub 

 

[23:59] 03.10.2020  

 

Bu gün bütün cəbhə boyu şiddətli döyüşlər davam edib. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində yaşayış 

məntəqələrimiz düşmənin intensiv artilleriya və raket atəşinə məruz qalıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 

Bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin qətiyyətli cavab tədbirləri nəticəsində yaşayış 

məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətlərdə atəş mövqeləri 

susdurulub, düşmənə sarsıdıcı zərbə endirilib. 

Gün ərzində gedən şiddətli döyüşlər zamanı qoşunlarımızın şəxsi heyətinin şücaəti nəticəsində 

Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış yaşayış məntəqələri, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdurrəhmanlı, 

Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndləri işğaldan azad olunub. 

Madagiz-Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 77-ci tank 

taborun 4 tankı məhv edilib, 3 tankı isə qənimət götürülüb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağatıcı alayının müdafiə 

sahəsinə qoşunlarımız tərəfindən artilleriya zərbələrinin endirilməsi nəticəsində alayın 4 ədəd avtomobil 

texnikası məhv edilib, şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan var. 5-ci dağatıcı alayın bir neçə 

bölməsinin şəxsi heyəti döyüş mövqeyini tərk edərək qaçıb. 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan Ordusu daha bir neçə kəndi işğaldan  

azad edib 

 

[22:38] 03.10.2020  

 

Bu gün Azərbaycan Ordusu Tərtər rayonunun Talış kəndini, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, 

Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndlərini, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndini azad 

etmişdir. 

Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi “Twitter” səhifəsində yazıb. 

 

AZƏRTAC 
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DİN: Hərbi sirri yayanlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcək 

 

[22:11] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) sosial media və digər rəqəmsal platforma 

istifadəçilərinə müraciət edib. 

DİN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə sentyabrın 27-də Ermənistan 

Respublikası silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüquq normalarını yenidən kobud surətdə pozaraq 

Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrini və hərbi mövqelərini müxtəlif növ silahlardan atəşə 

tutduğu, bu hücumların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Ordusu əks-həmlə əməliyyatlarına 

başladığı vurğulanıb. 

Bildirilib ki, son günlər daxil olan məlumatlara əsasən cəbhəboyu zonada vəziyyət haqqında bəzi 

şəxslər, xüsusilə də sosial media və digər rəqəmsal platforma istifadəçiləri tərəfindən hərbi-siyasi və 

əməliyyat şəraiti, qoşunların dislokasiyası, hərbi texnika və onun hərəkəti, silah-sursat, habelə dövlət 

təhlükəsizliyinə xələl gətirən digər məlumatların yayılması halları müşahidə edilir. 

“Əhalinin nəzərinə çatdırırıq ki, “Dövlət sirri haqqında” 2004-cü il 7 sentyabr tarixli Azərbaycan 

Respublikası Qanununa və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Silahlı 

Qüvvələrinin Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri ilə təmas xəttində bəzi təhlükəsizlik tədbirləri 

haqqında” 2014-cü il 24 sentyabr tarixli Sərəncamına uyğun olaraq qanunla qadağan edilmiş məlumatların 

yayılmasına görə müvafiq məsuliyyət nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri, hərbi obyektlər, onların təyinatı, silahlı 

birləşmələrin strateji, operativ və səfərbərlik üzrə yerləşdirilməsi, hərbi hissələrin təşkilati strukturu, şəxsi 

heyətinin sayı barədə fotoşəkillər, audio-video materiallar və digər informasiyalar yayan şəxslər barədə 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görüləcək. 

Hazırda ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatlar apardığı, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdiyi və 

ərazilərimizi işğaldan azad etdiyi bir dövrdə hər kəsi vətəndaş məsuliyyətini dərindən dərk etməyə, ayıq-

sayıq olmağa, Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyinə və cəbhədə əməliyyat şəraitinə xələl 

gətirə biləcək addımlardan çəkinməyə çağırırıq”, - deyə Daxili İşlər Nazirliyinin müraciətində diqqətə 

çatdırılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Suqovuşanda Azərbaycan bayrağı dalğalanır: Prezident İlham Əliyev qələbəni, Paşinyan isə 

məğlubiyyəti elan edir 

 

[21:40] 03.10.2020  

 

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Madagizin erməni işğalından azad 

olunduğunu elan etdi. “Bu gün Azərbaycan Ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz 

bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Dövlətimizin başçısının Tvitter səhifəsində etdiyi bu paylaşımdan bir qədər sonra isə Madagizin 

tarixi adını bərpa etdiyini bildirdi: “2020-ci il oktyabrın 3-dən Madagizin tarixi adını bərpa edirəm. Bundan 

sonra Suqovuşan adlandırılır”. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, xalqımız bu tarixi anları yaşamazdan bir qədər əvvəl Ermənistanın baş 

naziri diaspor təşkilatlarına müraciət edərək çarəsiz halda yardım dilənirdi. Şanlı tariximizə qızıl hərflərlə 

yazılan bu gün həm də tarixə Paşinyanın məğlubiyyətlərinin etirafı kimi yazılacaq. Ermənistanın baş naziri 

müraciətində çoxlu sayda qüvvə və hərbi texnika itirdiklərini dilə gətirdi və erməni diasporundan imdad 

dilədi. 

Bəli, artıq bütün sahələrdə böyük uğurlara imza atan Silahlı Qüvvələrimiz tarixi ədaləti, öz ərazi 

bütövlüyümüzü təmin edir. Azərbaycan xalqı qələbələrə sevinir, ermənilər isə məğlubiyyətə düçar olurlar. 

Bu gün şanlı Ordumuzun düşmənə endirdiyi zərbələrdən qorxuya düşən ermənilər artıq 

Xankəndidən Yerevana köç edirlər. Bütün cəbhə boyunca ağır itkilər verən düşmən geri çəkilir. 

Qeyd edək ki, Tərtər rayonunun strateji əhəmiyyətli ərazisi olan Suqovuşan 1994-cü ildə düşmən 

tərəfindən işğal edilmişdi. Bu ərazinin işğaldan azad olunması ilə Ordumuz mühüm yüksəkliklərə 

yiyələnmiş oldu. Bu yaşayış məntəqəsi keçmiş Ağdərə rayonu ilə Kəlbəcər rayonu arasındakı şimal yolunun 

üzərində yerləşir. Buraya yaxın ərazidə ermənilərin əsas hərbi bazalarından biri də yerləşirdi. Suqovuşanın 

azad edilməsi Ordumuzun əks-hücum əməliyyatlarını daha da genişləndirməyə imkan verəcək. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Madagizin tarixi adını bərpa edirəm, bundan sonra Suqovuşan 

adlandırılır 

 

[20:51] 03.10.2020  

 

2020-ci il oktyabrın 3-dən Madagizin tarixi adını bərpa edirəm. Bundan sonra Suqovuşan 

adlandırılır. Qarabağ Azərbaycandır! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi Tvitter səhifəsində bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana  

məktub göndərib 

 

[20:46] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana məktub göndərib. 

Məktubda deyilir ki, sentyabrın 27-də Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribata əl atıb. 

Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan 

istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi mövqelərimizi atəşə tutub. Bu təxribat 

nəticəsində indiyə kimi hərbçilərimiz, 19 mülki şəxs, o cümlədən iki uşaq həlak olub, 55 mülki şəxs 

yaralanıb. Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatına başlayıb. 

Ermənistan ilk dəfə deyil ki, Azərbaycana qarşı hərbi təxribata əl atır. İyul-avqust aylarında 

törədilmiş hərbi təxribatlar, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində xarici ölkə vətəndaşlarının qeyri-

qanuni məskunlaşdırılması Ermənistanın öz təcavüzkar siyasətindən əl çəkmədiyini göstərir. Ermənistan 

rəhbərliyi “Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” kimi bəyanatlarla danışıqlar prosesini mənasız edib. 

Məktubda qeyd edilir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatının ilk saatlarından 

etibarən qardaş Türkiyə Respublikası bütün səviyyələrdə bu xain təcavüz aktını qətiyyətlə pisləyib. “Sizin 

məsələyə dair çox açıq və sərt bəyanatlarınız bir daha Azərbaycanın öz haqq işində yalnız olmadığını 

göstərib. Türkiyənin müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərləri, parlament üzvləri və ictimaiyyət 

nümayəndələri də məsələyə qəti və birmənalı münasibət bildiriblər. Mən hər gün türk qardaşlarımızdan 

çoxsaylı dəstək məktubları alıram. Bütün bunlar Azərbaycan-Türkiyə birliyinin növbəti bariz nümunəsidir 

və Azərbaycan xalqı tərəfindən ən yüksək şəkildə qiymətləndirilir. Bu dəstəyə görə Sizə və qardaş Türkiyə 

xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından təşəkkür edirəm”, - deyə dövlətimizin başçısı bildirir. 

Məktubda vurğulanır ki, üzvü olduğumuz Türk Şurası Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında tezliklə həll olunmasının vacibliyi ilə bağlı sentyabrın 28-də bəyanat 

qəbul edib. Prezident İlham Əliyev bu bəyanata görə də Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana minnətdarlıq 

edib. 

Azərbaycan Prezidenti Türkiyə Prezidentinə möhkəm cansağlığı, işlərində uğurlar, qardaş Türkiyə 

xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıb. 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

2996 
 

Almaniya Azərbaycanlıları Alyansı Ermənistanın təxribatı ilə bağlı bəyanat  

yayıb 

 

[20:44] 03.10.2020  

 

Ermənistanın 27 sentyabr təxribatı və Azərbaycan Ordusunun bütün cəbhəboyu əks-hücuma 

keçməsi ilə əlaqədar Almaniya Azərbaycanlıları Alyansı bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Ermənistanın işğalçılıq məqsədilə təxribatçı hərəkətlərini 

davam etdirməklə regionda daha da təhlükəli vəziyyət yaratmasının beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı 

dövlətlər tərəfindən kəskin şəkildə pislənilməli olduğu bildirilib. 

Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar və Azərbaycan diaspor təşkilatları təəssüf hissi ilə bəyan edib 

ki, 27 sentyabr 2020-ci il saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə 

pozaraq Azərbaycan Ordusunun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və 

müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. Bu, Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhəyanı 

ərazilərdə sıx şəkildə yaşayan mülki insanların və obyektlərin atəşə tutmasının qəsdən və hədəflənmiş 

növbəti təxribatıdır. Ermənistan işğalçı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində mülki əhali və hərbi qulluqçular 

arasında həlak olan və yaralananlar var, çoxsaylı evlərə və mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib. Almaniya 

Azərbaycanlıları Alyansının üzvləri bildiriblər ki Ali Baş Komandan İlham Əliyevin hər zaman olduğu 

kimi yüksək qətiyyət göstərərək ordumuza düşmən üzərinə əks-hücum əmri verməsi, bununla əlaqədar 

xalqımıza müraciət etməsi hər bir azərbaycanlıda olduğu kimi onlarda da qələbə əhval-ruhiyyəsi yaradıb. 

Almaniya Azərbaycanlıları Alyansının icraçı direktoru Qurban Məmmədov jurnalistlərə bildirib ki, 

Alyans dünya dövlətlərini, beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın işğalçı siyasətini dayandırması və işğal 

edilmiş Azərbaycan ərazilərini dərhal azad etməsi üçün təsir göstərməyə, Ermənistan hökumətinin 

beynəlxalq hüquq və normalara riayət etməsini təmin etməyə çağırıb. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri,.Berlin 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın təxribatları ilə bağlı “Russia Today Arabic” 

kanalına müsahibə verib 

 

[20:25] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Russia Today Arabic” kanalına müsahibə 

verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

- Qarabağda döyüşlərin yenidən alovlanmasının səbəbləri hansılardır? 

- Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri bu bölgədə azərbaycanlı mülki şəxslərə hücuma 

başladılar. Bundan əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə bölgəsində cəmləşdirilməsinin şahidi 

olduq. Həmçinin iyul ayında Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə təxribat törətdi. Bundan əvvəl isə 

Ermənistanın baş naziri danışıqlar prosesini dəfələrlə pozmağa cəhd göstərdi. Gördüyünüz kimi, 

Ermənistanın çoxlu hərbi təxribatları ilə üzləşirik. Son günlər daha çox belə təxribatların şahidi olduq. 

Bütün bunlar Azərbaycanı sentyabrın 27-də bu təxribatların qarşısını almaq, vətəndaşlarımızın 

təhlükəsizliyini və ölkəmizin suverenliyini qorumaq üçün əks-hücum əməliyyatı həyata keçirməyə məcbur 

etdi. 

-Bu gün hadisələrin gedişini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə, bu, uzunmüddətli müharibənin 

astanası deməkdir, yoxsa danışıqlara başlamağa gətirib çıxarmaq üçün adi hərbi hərəkətlərdir? 

- İndi bunu demək mənim üçün çətindir. Lakin onu deyə bilərəm ki, hazırda Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin kəndlərimizi və qəsəbələrimizi, eləcə də mülki şəxsləri bombalamasından ciddi narahatlıq 

keçiririk. Azərbaycan kəndlərinin və qəsəbələrin artilleriya atəşinə məruz qalması nəticəsində xəstəxanalar 

və məktəblər dağılıb, mülki şəxslər, o cümlədən uşaqlar həlak olub, müxtəlif infrastruktur obyektləri məhv 

edilib. Bütün bunlar ermənilərin artilleriya atəşi nəticəsində baş verib. Görürük ki, hadisələr çox təhlükəli 

istiqamətdə inkişaf edir. Bundan başqa, şəhər və kəndlərimizin təkcə Azərbaycanın işğal altında olan 

ərazilərindən deyil, həm də Ermənistan ərazisindən birbaşa raket atəşinə tutulmasının şahidi oluruq. 

Məsələn, ərazimizin raket atəşinə tutulması nəticəsində 20 azərbaycanlı mülki şəxs öldürülüb, onlarla yaralı 

var. 

-Erməni tərəfi də deyir ki, siz mülki məkanları hədəf seçirsiniz. Hətta bu regionda döyüşləri 

dünən və bu gün işıqlandıran jurnalistlər arasında da yaralıların olduğu deyilir. 

-Bu, erməni tərəfinin yalanıdır. Biz mülki vətəndaşları qoruyuruq. Ermənistan tərəfindən bu 

döyüşlər başlananda biz çalışdıq ki, mülki şəxsləri itkilərdən qoruyaq. Dağlıq Qarabağ regionuna gəldikdə 

isə, Azərbaycan orada heç bir qəsəbəyə, mülki obyektə hücum etmir. Jurnalistlərlə bağlı demək istəyirəm 

ki, beynəlxalq jurnalistləri bu gün erməni işğalı altında olan ərazilərə səfər etməkdən imtina etməyə 

çağırırıq. Bu, onların həyatları üçün təhlükəli ola bilər. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın işğal olunmuş 

torpaqlarıdır. Erməni tərəfi bu torpaqlarda olan jurnalistlərin taleyi üçün tam məsuliyyət daşıyır. Əlbəttə, 

bu torpaqlarda bütün jurnalistlər üçün təhlükə var. Nəzərə almaq lazımdır ki, erməni silahlı qüvvələri bu 

döyüşlər ərzində mülki şəxslərdən və jurnalistlərdən insan qalxanı kimi və təbliğat məqsədilə istifadə 

edirlər. Təbii ki, biz yaralanan jurnalistlərə görə təəssüfləndiyimizi bildiririk. 

-Azərbaycan bu gün Dağlıq Qarabağda atəşkəsin bərpası üçün hansı yolu görür. Siz 

deyirsiniz ki, bu ərazi işğal olunub. Fikrinizcə, həllə nail olmaq üçün nə tələb olunur? 

-Biz burada səbəb və nəticə prinsipinə əsaslanmalıyıq. Səbəb budur ki, Ermənistan Azərbaycanın 

bu bölgəsini, ona bitişik rayonları işğal edib. Bu, əsas səbəbdir və regionda sülhə, sabitliyə əsas təhlükədir. 

Bu, son gərginliklərə də əsas səbəbdir. Bu fəaliyyətlərin nəticəsi isə budur ki, biz sülh danışıqlarını irəli 

apara bilərik, lakin burada erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını tərk etməsi, işğal 

vəziyyətinin sona çatması lazımdır. Bu münaqişənin həllinə nail olmaq üçün beynəlxalq hüquqa istinad 

etmək lazımdır. 

-Lakin Azərbaycan bu dəfə hərbi həll yoluna bel bağlayır. Nə üçün Bakı indi yalnız hərbi 

həllə bel bağlayır? 

-Mən bu ifadəni dəyişmək istəyirəm. Azərbaycan hücuma və erməni təcavüzünə məruz qalan 

tərəfdir. Ermənistan işğalçı tərəfdir. Bunu nəzərə almalıyıq. Ermənistan Dağlıq Qarabağı hərbi qüvvələrdən 

istifadə etməklə işğal edib. Bizim bu regiondan 1 milyondan çox məcburi köçkün və qaçqınımız var. 

Azərbaycan nəyə dəvət edir? Azərbaycan sülh prosesinə və danışıqlara dəvət edir. Azərbaycan daim 

danışıqlara sadiqdir. Otuz ildən çoxdur ki, Azərbaycan səbir göstərib və danışıqlar prosesinə hazır olduğunu 
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nümayiş etdirib. Çox təəssüf ki, Ermənistan bundan sui-istifadə edərək özünün işğalçı siyasətini pərdələyir. 

Buna görə də biz bu gün böyük gərginliyin şahidi oluruq. Bu gərginliklər istənilən vaxt təkrarlana bilər. 

Buna görə də biz bu münaqişənin əsas səbəblərini aradan qaldırmalıyıq. Söhbət hərbi işğaldan gedir. Buna 

görə də işğal bitməlidir. Erməni əsgərləri Azərbaycan ərazilərindən geri çəkilməlidirlər. Qarşılıqlı 

anlaşmaya və yaranmış yeni vəziyyətə görə biz bu münaqişənin davamlı həllinə nail ola bilərik. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan bu gün Dağlıq Qarabağdakı bütün erməni əsilli vətəndaşlara müraciət 

edərək bildirir ki, biz bu regionda sülhə nail olmağa tam hazırıq. Biz bunu istəyirik. Lakin bunun üçün 

onların döyüşlərdən və hərbi fəaliyyətdən uzaq qalmaları lazımdır. 

-Siz siyasi həll istəyirsiniz, lakin bu siyasi həll üçün şərtlər qoyursunuz. Dediniz ki, 

Ermənistan qoşunları Qarabağdan çıxarılmalıdır. Qarşılıqlı olaraq siz Yerevanın irəli sürdüyü 

şərtləri və tələbləri yerinə yetirməyə hazırsınızmı? 

-Azərbaycan nə deyirsə beynəlxalq hüquqa əsaslanır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə 

bağlı qəbul etdiyi qətnamələr mövcuddur. Xatırlatmaq istəyirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə 

qəbul edib. Bu qətnamələr münaqişənin həlli üçün çərçivə müəyyən edir. Bütün qətnamələrdə deyilir ki, 

Ermənistan tərəfindən silahlı qüvvələrin istifadəsi qəbuledilməzdir. Bu qətnamələr Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Biz BMT 

Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş bu qətnamələrin icra olunmasını istəyirik. Bütün bunlar 

silahlı qüvvələrin geri çəkilməsinə çağırır. Məhz erməni qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərindən çıxarılmasından sonra davamlı sülh üçün şərait yarana bilər. 

-Başqa məsələyə keçək. Bakı Türkiyənin hərbi dəstəyinə nə qədər ehtiyac duyur? Nəzərə 

almaq lazımdır ki, Silahlı Qüvvələriniz erməni ordusu üzərində üstünlük qazanıb. Türkiyənin 

Azərbaycana böyük hərbi dəstək verməsi barədə fikirlərə münasibətiniz necədir? 

-Türkiyə və Azərbaycan iki suveren dövlətdir. Bizim aramızda strateji əlaqələr və tərəfdaşlıq var. 

Biz qardaş xalqlarıq. Lakin bu münaqişədə Türkiyə üçüncü tərəf deyil. Türkiyə bu münaqişədə siyasi, 

mənəvi və geosiyasi cəhətdən iştirak edir. Söhbət Türkiyənin iştirakını iddia edən erməni təbliğatından 

gedir. Onlar Azərbaycan mülki şəxslərinə qarşı təxribatlar törədirlər. Biz də vətəndaşlarımızı qorumaq üçün 

bəzi tədbirlər görməyə məcburuq. Sual Ermənistanadır. Ermənistan bu hərbi fəaliyyət və işğalla bəşəri 

cinayətlər, mülki şəxslərə qarşı cinayətlər törədir. Ona görə də Ermənistan bu gün bu hərbi fəaliyyətlərə və 

müharibə əməllərinə görə məsul tərəfdir. Türkiyənin iştirakına gəldikdə isə, bu, sırf siyasi iştirakdır. Təbii 

ki, Azərbaycanın bu münaqişəni həll etməyə qadir Silahlı Qüvvələri var. Bizim kifayət qədər resurslarımız 

var. Biz başqa qüvvələri cəlb etmirik. Azərbaycan hər hansı başqa tərəfin iştirakı barədə iddiaları rədd edir. 

- Siz Türkiyə Ordusunun bu döyüşlərdə birbaşa iştirakını inkar edirsiniz. Lakin bu günlərdə 

Paris və Yerevan muzdluların döyüş meydanına gəlməyindən danışırlar. 

-Mən bu fikri rədd edirəm. 

-Hansı fikri nəzərdə tutursunuz? 

-Mən Türkiyənin iştirakı ilə bağlı iddiaları rədd edirəm. 

-Yaxşı, bəs Paris və Yerevanın başqa muzdluların digər münaqişə regionlarından gəlib 

burada döyüş meydanında olması fikirləri barədə nə deyərdiniz? 

-Ermənistan Azərbaycana qarşı çirkin təbliğat aparır. Erməni tərəfindən soruşuram: Uzun illərdir 

ki, erməni tərəfi Suriya və Livan ermənilərini gətirir və onları Azərbaycana, onun Silahlı Qüvvələrinə qarşı 

muzdlu kimi istifadə edir. Biz müxtəlif radikal erməni təşkilatlarından muzdlu və könüllülərin olduğunu 

müəyyənləşdirmişik. Hələ 1990-cı illərin əvvəllərində hərbi əməliyyatlar başlayanda Ermənistan 

Azərbaycana qarşı döyüşlərdə terrorçulardan istifadə edirdi. Siz bu sualı ermənilərə ünvanlayın. Qoy onlar 

desinlər ki, nə üçün muzdluları göndərirlər. 

Fransanın ittihamlarına gəlincə, biz Fransanı vasitəçi tərəf kimi görməli idik. Lakin Fransa bu 

münaqişənin mahiyyətini dərk etmir. Aydındır ki, Fransa daim erməni tərəfini dəstəkləyir və Ermənistana 

meyilli olub. Bu gün Fransa seçkilər ərəfəsindədir. Buna görə də bəzi siyasətçilər erməni lobbisinin 

dəstəyinə nail olmaq istəyirlər. Onlar erməni diasporunun simpatiyasını qazanmaq istəyirlər. Ona görə də 

onlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təbliğatda iştirak edirlər. Biz bunu qəbul etmirik. 

Azərbaycanın muzdlulardan istifadə etdiyini iddia edənlərə demək istəyirəm ki, onlar muzdlulardan istifadə 

edən tərəfə diqqətlə baxsınlar. 

-Əgər bunu yalnız Yerevan desəydi, bəlkə də sizinlə razılaşa bilərdik. Amma burada 

dünyanın mötəbər və ermənilərə meyilli olmayan kanalları var ki, onlar cəbhə xəttində olan 
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əsgərlərlə görüşüb müsahibə alıblar. Onlar Suriyadan Türkiyə yolu ilə döyüşdə iştirak etmək üçün 

gəliblər. 

-Mən burada heç bir məntiq görmürəm. Niyə görə Azərbaycan Suriyadan və Liviyadan hər hansı 

muzdlunu burada döyüşmək üçün cəlb etməlidir. Bu, qeyri-məntiqidir. Bu, Azərbaycan siyasətinə uyğun 

deyil. Azərbaycan nəyə görə ehtiyac hiss etməlidir ki, üçüncü dövlətlərdən muzdlular gətirsin. Bizim 

kifayət qədər qüvvələrimiz, əsgərlərimiz və zabitlərimiz var. Kifayət qədər texnikamız da var. Azərbaycan 

əsgərləri bu münaqişənin xarakterini bilir və regionu tanıyırlar. Bir gecədə başqa yerdən gətirilən muzdlular 

düşmən qüvvələri ilə necə döyüşə bilər? Bu, məntiqsizdir. Biz bunu anlaya bilmirik və hesab edirik ki, bu, 

erməni təbliğatının bir hissəsidir. 

-Hesab edirsinizmi ki, Qarabağdakı bu gərginlikdən öz aralarındakı haqq-hesablarını həll 

etmək istəyən maraqlı beynəlxalq və ya regional tərəflər var? 

-Birincisi, Ermənistanı ittiham etmək lazımdır. Məhz Ermənistan bu regiondakı gərginlikdən 

istifadə edən, yararlanan tərəfdir. Ermənistan Soros Fondundan dəstək alır. Soros erməni xalqına çox şey 

vəd edib. Odur ki, Ermənistan öhdəliklərini yerinə yetirmək istəyir. Ermənistanda iqtisadi vəziyyətin 

pisləşməsi barədə deyə bilərik ki, bir çox dövlətlərdə inqilab tarixləri bu reallığı göstərir. Digər tərəfdən, 

görürük ki, Ermənistan, xüsusilə onun yeni müdafiə naziri militarist xarakterlidir, müharibəyə meyillidir. 

O, Ermənistanın hərbi doktrinasının müəllifidir. Bu doktrinada daha çox müharibəyə çağırış var. Bu, onu 

göstərir ki, Ermənistan Azərbaycanın yeni ərazilərini ələ keçirmək və sülh danışıqlarında üstünlük 

qazanmaq istəyir. Bu, qeyri-realdır. Onlar “böyük Ermənistan” siyasətini həyata keçirmək, yeni ərazilər 

işğal etməklə erməni imperatorluğunu yaratmaq istəyirlər. Bu, Ermənistan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi 

doktrinadır. Bütün bunlar onu göstərir ki, məhz Ermənistan işğaldan yararlanan dövlətdir. Həm də onu 

göstərir ki, Ermənistan bu münaqişəyə qabaqcadan hazırlıq görüb. Bu, öz-özünə yaranan münaqişə deyil. 

Bu, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qabaqcadan planlaşdırılıb. Onlar bununla Ermənistan 

doktrinasını və “böyük Ermənistan” xülyasını reallaşdırmağa hədəfləniblər. Onlar Azərbaycanın mülki 

vətəndaşlarını hədəfə alıblar. 

-Rusiya, ABŞ və Fransanın həmsədri olduğu Minsk qrupu əvvəllər döyüşləri dayandıra 

bilirdi. Bəs, bu gün Minsk qrupu nə təklif etməlidir ki, döyüşlər dayansın və tərəflər danışıqlar 

masasında əyləşsinlər? 

-Son vəziyyətlə bağlı onu deyə bilərəm ki, bu qrupda həmsədr olan dövlətlər də məsuliyyət 

daşıyırlar. Mən bütün proses barədə danışıram. Minsk qrupu təkcə atəşkəsə deyil, həm də bu münaqişənin 

həllinə məsuliyyət daşıyır. Münaqişənin həlli üçün hərtərəfli proqram olmalıdır. Təəssüf ki, biz bunu 

görmədik. Minsk qrupu yalnız tərəflərin fikirlərini bir-birinə çatdırmaqla məşğuldur. Onlar üzərlərinə heç 

bir məsuliyyət götürmürlər. Bu qrupa üzv olan bəzi dövlətlərə gəlincə isə, onlar Ermənistana meyilli mövqe 

tuturlar. Biz son vaxtlar bir neçəsinin mövqeyini gördük. Bütün bunlar bu fikirləri təsdiq edir. Minsk 

qrupunun fəaliyyətinə gəlincə, biz iştirakçı dövlətlərlə əməkdaşlığa açığıq. Onlar dünya birliyinin bir 

hissəsidir. Minsk qrupunun əsas mandatı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasını təmin 

etməkdir. Lakin o, bu qətnamələrin icra edilməsində uğursuzluğa düçar oldu. Buna görə də biz bu gün hərbi 

gərginliklə üzləşirik. 

-Rusiya dəfələrlə vurğulayıb ki, o, Azərbaycan və Ermənistan arasında orta mövqe tutur. 

Eyni zamanda, o, bu münaqişəyə son qoymaq üçün istənilən dialoqa ev sahibliyi etməyə və ona səy 

göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Rusiyanın mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Bu gün 

Moskvadan nə istənilir? 

-Rusiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır, Azərbaycana qonşu dövlətdir. Rusiya ilə Azərbaycan 

arasında yaxşı qonşuluq əlaqələri var. Bu tərəfdaşlıq çərçivəsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında bir sıra 

tədbirlər həyata keçirilir. Həqiqətən biz hesab edirik ki, Rusiya da bu regionda sülh üçün narahatdır. Belə 

ki, Rusiya da Qafqaz regionuna qonşu dövlətdir. O da bu regionda yerləşir. Bu regionda sülh onun da 

xeyrinədir. Ona görə də sülhə nail olunmasında maraqlıdır. Qarşılıqlı şəkildə anlamalıyıq ki, Ermənistanın 

hərbi qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundan çıxmadan sülhə nail olmayacağıq. Eyni 

zamanda, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrası təmin edilməlidir. Yalnız belə şəraitdə hamı 

– Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan bundan yararlana biləcək. Ermənistan həmin qətnamələrin tələblərinə 

əməl etməlidir və uydurma tarixi geosiyasi ambisiyalarından əl çəkməlidir. Biz əməkdaşlığa 

əsaslanmalıyıq. Lakin çox təəssüf ki, biz bu gün bunun əksini görürük. Ermənistan nifrətə köklənib, 

ərazilərin ilhaqına və işğala çalışır. XXI əsrdə beynəlxalq əlaqələrdə bu, qəbuledilməzdir. 
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-Sonuncu sualım döyüşlərin miqyasının genişlənməsi ehtimalı barədədir. Azərbaycanı və 

Ermənistanı dəstəkləyən tərəflərin, mövqelərin olduğunu nəzərə alsaq, bu münaqişənin miqyasının 

genişləndirilməsi məsələsi barədə fikrinizi bilmək istəyirəm. 

-Azərbaycan buna tamamilə qarşıdır. Azərbaycan istəmir ki, bu region xarici aktorlar arasında 

mübarizə meydanına çevrilsin. Biz regionda sülh və sabitliyi təmin etməliyik. Buna görə də Azərbaycan 

düşmən tərəfi sülhə məcburetmə əməliyyatında iştirak edir. Ermənistan isə sülh danışıqlarını iflasa uğradır. 

Uzun illərdir ki, biz Ermənistanın danışıqlar prosesini uzatdığının şahidi oluruq. Buna görə Azərbaycan 

Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün bir neçə tədbir görür. Amma Azərbaycan hər hansı xarici tərəfin bu 

hərbi münaqişədə iştirakının əleyhinədir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[19:35] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev bu 

gün 1-ci Ordu Korpusunun komandiri Hikmət Həsənovu Madagizin işğaldan azad olunması münasibətilə 

təbrik etdi. Ona tapşırıq verdi ki, Ali Baş Komandanın təbriklərini korpusun bütün şəxsi heyətinə çatdırsın. 

Hikmət Həsənov Ali Baş Komandana öz təşəkkürünü bildirdi, Prezidenti əmin etdi ki, 1-ci Ordu 

Korpusu Ali Baş Komandan tərəfindən qarşısında qoyulmuş bütün vəzifələri şərəflə yerinə yetirəcəkdir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan Ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını  

qaldırdı  

 

[19:34] 03.10.2020  

 

 “Bu gün Azərbaycan Ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. 

Qarabağ Azərbaycandır!” 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün 

rəsmi Tvitter səhifəsində yazıb. 

 

AZƏRTAC 
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Vaqif Dərgahlı: Zərbə PUA-larımız ermənilərin döyüş texnikalarını məhv edir 

 

[19:12] 03.10.2020  

 

Ermənistan tərəfi bu gün yenidən guya Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələrin 

və pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) vurulması ilə bağlı dezinformasiya yayıb. Bir daha bildiririk ki, 

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus heç bir döyüş təyyarəsi vurulmayıb. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-a 

açıqlamasında deyib. 

Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib ki, əksinə, Azərbaycanın zərbə PUA-ları Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin döyüş texnikalarını məhv etməkdə davam edir. PUA-larımızın döyüş fəaliyyəti ilə bağlı 

videogörüntülər mütəmadi qaydada ictimaiyyətə təqdim olunur. 

“Ermənistan müdafiə nazirliyinin rəsmiləri Azərbaycanın itkiləri barədə yalan məlumatlar 

yaymaqla onların döyüşlərlə bağlı informasiya boşluğunu doldurmağa çalışırlar”, - deyə V.Dərgahlı 

bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Xalqımız Türkiyənin Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstəyini yüksək 

qiymətləndirir 

 

[18:18] 03.10.2020  

 

Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətləri yüksək səviyyədə davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, qardaş Türkiyə hər fürsətdə Azərbaycana dəstəyini göstərir. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən ifadə olunan fikirlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən də 

yüksək qiymətləndirilir. Hazırda Türkiyənin bu məsələdə Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstəyini görürük 

ki, bu da xalqımız tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. 

 

AZƏRTAC 
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FHN: Ermənistan silahlı qüvvələri mülki obyektləri atəşə tutmaqda davam edir 

 

[18:12] 03.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına 

pozaraq Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və 

çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından atəşə tutaraq mülki obyektlərdə 

dağıntı və yanğınlar törədir, dinc əhalinin, eləcə də dövlət əmlakına ciddi ziyan vurur. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

atdığı mərmi nəticəsində Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinin ətrafında qamışlıq-bataqlıq ərazidə yanğın 

baş verib, 20 hektar sahədə qamışlıq, kol-kos və ağaclıq yanıb. Hadisə yerinə cəlb olunan FHN-in Dövlət 

Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri tərəfindən görülən tədbirlər sayəsində yanğının daha 

geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. 

Goranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu kəndinə mərmi düşməsi nəticəsində vətəndaşa məxsus 

təsərrüfat obyekti yanıb. Yanğın zamanı tövlənin içərisində olan 3 baş iribuynuzlu heyvan çıxarılıb. 

Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. 

Düşmənin atdığı mərmi Ağdam rayonunun Evoğlu kəndində vətəndaşa məxsus təsərrüfat 

obyektində yanğına səbəb olub. Yanğınsöndürmə qüvvələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində obyektin bir 

hissəsi yanğından mühafizə olunub. 

Qeyd edək ki, düşmənin artilleriya atəşləri nəticəsində müxtəlif obyektlərə, o cümlədən mülki 

obyektlərə, fərdi və çoxmənzilli yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara, infrastruktur obyektlərinə dəyən ziyanın, 

zərbələr nəticəsində baş verən yanğınların dərhal aradan qaldırılması üçün FHN gücləndirilmiş iş rejimində 

fəaliyyət göstərir. Baş verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 – “qaynar” telefon 

xəttinə dərhal məlumat verilməsi xahiş olunur. 
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Baş prokuror: Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə bağlı 12 nəfər 

axtarışa verilib 

 

[16:35] 03.10.2020  

 

Ermənistan mülki əhalimizə qarşı cinayətlər törətməklə yanaşı, işğal etdiyi ərazilərdə Azərbaycanın 

sərvətlərini talamaqla məşğuldur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

oktyabrın 3-də keçirilən brifinqdə məlumat verib. 

Kamran Əliyev diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın 1994-cü ildən bu günədək ölkəmizə qarşı 

təcavüzü davam edir. İşğal olunmuş ərazilərimizdə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olduğu üçün 12 nəfər axtarışa 

verilib. 

“Bundan başqa, Ermənistan kəşfiyyat-diversiya qrupunun rəhbəri Qurqen Alaverdyan barəsində 

cinayət işinin istintaqı davam edir. O, iki nəfərlə birlikdə Azərbaycan ərazisinə daxil olaraq strateji 

baxımdan əhəmiyyətli yerləri öyrənib geri qayıtmaq istəyib. Bu fakt sübut edir ki, Azərbaycanın işğal 

olunmuş Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərində birbaşa Ermənistan silahlı birləşmələrinin, Ermənistan 

Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları xidmət edirlər”, - deyə Kamran Əliyev bildirib. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan tərəfində xarici ölkələrdən gətirilən muzdlu döyüşçülərin olması ilə 

bağlı kifayət qədər faktlarımız var 

 

[18:10] 03.10.2020  

 

Ermənistan tərəfində xarici ölkələrdən gətirilən muzdlu döyüşçülərin olması ilə bağlı 

Azərbaycanda kifayət qədər faktlar var. Əldə olan faktlar, dəlillər Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşlarına 

təqdim edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Prezidentinin 

köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 

bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkibində Yaxın Şərqdən gətirilmiş 

terrorçular, muzdlu şəxslər iştirak edirlər. Onlar cəbhənin ön xəttinə çıxarılırlar. Təkcə bu gün deyil, həmişə 

Ermənistan tərəfdən muzdlulardan, terrorçulardan ölkəmizə qarşı istifadə olunub. Hətta son dövrlərdə bir 

sıra ölkələrdə, o cümlədən Avropadakı erməni əsilli şəxslərin muzdlu kimi Azərbaycana qarşı döyüşlərdə 

iştirak etməsi barədə faktlar var. Biz də kanallardan istifadə edərək aidiyyəti ölkələrə müraciət edirik ki, 

vətəndaşlarına sahib çıxsınlar, onları bu kimi qeyri-qanuni hərəkətlərdən çəkindirsinlər. Xüsusilə də 

Yunanıstandan və başqa ölkələrdən belə məlumatlar daxil olur. Bir məqamı da onların diqqətlərinə 

çatdırırıq ki, əgər bu qəbildən olan şəxslər Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində Azərbaycanın mülki 

əhalisinə, hərbçisinə qarşı silahdan istifadə edərlərsə, onlar beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən 

“kompatant” adını daşıyırlar. Onlar legitim hərbi hədəfdirlər ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 

zərərsizləşdirilməsi istiqamətində bütün addımlar atılacaq. 
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Kamran Əliyev: Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi təxribatlar hərbi 

cinayətdir 

 

[16:07] 03.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərində törətdiyi təxribatlar həm də hərbi 

cinayətlərdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

oktyabrın 3-də təşkil olunan brifinqdə məlumat verib. 

Kamran Əliyev bildirib ki, bu cinayətlərlə bağlı hazırda Respublika Hərbi Prokurorluğunda beş 

cinayət işi başlanıb və istintaq davam etdirilir. 

Brifinqdə ölkəmizdə akkreditə olunan diplomatik korpusun, yerli və beynəlxalq media 

qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı məlumatların əksəriyyəti  

fotoşopdur 

 

[17:52] 03.10.2020  

 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyi kifayət qədər saxta məlumatlar paylaşır. Bu məlumatların əksəriyyəti 

fotoşopdur. Onlardan bir neçəsini artıq ifşa etmişik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev söyləyib. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, guya İrəvan səmalarında dronlar uçurdu, o da fotoşop idi. Sonradan 

həmin görüntülərin saytlardan və sosial şəbəkələrdən silinməsi ilə bağlı göstəriş verilib. 

“Media nümayəndələrimizə müraciət edirik ki, məlumatlara həssaslıqla yanaşsınlar və yalanları 

ifşa etsinlər. Sözügedən fotoşopları asanlıqla aşkarlamaq mümkündür”, - deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. 
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Mövlud Çavuşoğlu: Döyüş əməliyyatlarının dərhal dayandırılması istiqamətində səsləndirilən səthi 

tələblər fayda verməyəcək 

 

[16:50] 03.10.2020  

 

Ermənistanla əlaqələrimizin həssaslaşmasının əsas səbəbi Ermənistanın bölgədə təcavüz yolu 

seçməsi, eyni zamanda, konstruktiv və məsuliyyətli bir ortaq olma qabiliyyətinə malik bir siyasət 

aparmamasından irəli gəlir. Biz təcavüzkarla qurbanı bir-birindən ayırmalıyıq. 

AZƏRTAC Anadolu agentliyinə istinadla xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri 

Mövlud Çavuşoğlu Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqı liderlərinin sammitində iştirakı zamanı İtaliyanın 

nüfuzlu “La Stampa” qəzetinə açıqlamasında bildirib. 

Nazir deyib: “Döyüş əməliyyatlarının dərhal dayandırılması istiqamətində səsləndirilən səthi 

tələblər və davamlı atəşkəs bu dəfə fayda verməyəcək. Ermənistanla münasibətlərimiz qeyri-müəyyəndirsə, 

bu, bizim seçimimiz deyil. Təbii ki, əgər Ermənistan bölgədə sülh üçün konstruktiv və məsuliyyətli tərəfdaş 

olmağı seçərsə, bundan Azərbaycanın da qazanacağı çox şey olacaq”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3011 
 

XİN: Ermənistan və erməni diaspor təşkilatları Azərbaycan və onun mülki əhalisinə qarşı terror 

fəaliyyəti həyata keçirdiyinə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyır 

 

[16:44] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün 

qarşısının alınması və təmas xətti boyunca sıx məskunlaşmış mülki vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi məqsədilə həyata keçirdiyi cavab tədbirləri çərçivəsində Ermənistan öz silahlı qüvvələrinin məruz 

qaldığı ciddi itkiləri kompensasiya etmək niyyəti ilə xarici ölkələrdə yaşayan erməni mənşəli diaspora 

üzvlərini müvəqqəti işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində qanunsuz yerləşdirilmiş hərbi birləşmələrinə 

cəlb etmək üçün addımlar atır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 

xidməti idarəsinin açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada deyilir: “Azərbaycan tərəfində olan məlumatlara, o cümlədən açıq informasiya 

mənbələrində yer alan xəbərlərə görə Suriya, Livan, Rusiya, Gürcüstan, Yunanıstan, Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri və digər ölkələrin vətəndaşları olan minlərlə erməni mənşəli şəxsin döyüşlərdə iştirak üçün 

işğal edilmiş ərazilərimizə gəldiyi və ya gəlməyə hazırlaşdığı bildirilir. 

Bir çox hallarda Ermənistan hökuməti və xaricdə fəaliyyət göstərən erməni diaspor təşkilatları 

tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində davam edən hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək 

məqsədilə erməni diaspor üzvlərinə Ermənistana təcili gəlmə çağırışları edilir, bu ölkələrdə Ermənistana 

bilet satışı və yığım məntəqələri təşkil olunur. Bundan əlavə, xeyriyyə cəmiyyətləri və ya qeyri-hökumət 

təşkilatları statusunda fəaliyyət göstərən bəzi erməni diaspor təşkilatları diaspor üzvlərindən maliyyə ianəsi 

və digər təchizat materialları toplayaraq Silahlı Qüvvələrimizə qarşı döyüşən silahlı birləşmələrə göndərir. 

Nazirlik xatırladır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) 2178 (2014) saylı qətnaməsinə əsasən 

“yaşadıqları və ya vətəndaşlıq mənsubiyyəti olan ölkələri tərk edərək terror əməlləri törətmək, 

planlaşdırmaq, buna hazırlıq və ya həmin əməllərdə iştirak etmək və ya silahlı münaqişələrlə əlaqəli 

vəziyyətlər də daxil olmaqla terrorçuluq təlimi keçmək və ya almaq məqsədilə digər ölkə ərazisinə səfər 

edən şəxslər” “əcnəbi terrorçu döyüşçülər” olaraq müəyyən edilir. 

Ermənistan və erməni diaspor təşkilatları Azərbaycan və onun mülki əhalisinə qarşı terror fəaliyyəti 

həyata keçirdiyinə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyır. 

Eyni zamanda, öz ərazilərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı terror fəaliyyətlərinin təşkili və 

maliyyələşməsinə imkan yaradan dövlətlər üçün də beynəlxalq hüquq və bu dövlətlərin milli 

qanunvericiliklərinə müvafiq məsuliyyət təsbit edilib. 

BMT Nizamnaməsinə əsasən, icrası məcburi xarakter daşıyan yuxarıda istinad edilən qətnamənin 

və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2396 (2017) saylı qətnaməsinin müvafiq operativ bəndlərinə görə, BMT-

nin üzvü dövlətlər başqa ölkələrdə davam edən silahlı münaqişələrdə iştirak məqsədilə ərazilərini tərk edən 

vətəndaşlarına və ya ölkəsində qanuni əsasda yaşayan digər şəxslərin sərhədkeçmələrinin qarşısını almalı 

və onlara münasibətdə cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq cəza tədbirləri görməlidirlər. 

Mənşə ölkələri özlərinin qeyd edilən beynəlxalq və milli qanunvericilikdən irəli gələn öhdəliklərinə 

əlavə olaraq, həm də nəzərə almalıdırlar ki, onların vətəndaşları olan “erməni terrorçu döyüşçülər” sonradan 

öz ölkələrinə qayıda biləcəkləri halda, terror təlimi görmüş potensial terrorçu olaraq həmin cəmiyyətlərin 

təhlükəsizliyi üçün real təhdidə çevriləcəklər. 

Bu xüsusda, Azərbaycan tərəfi bütün mənşə və tranzit dövlətlərdən öz vətəndaşlarının Ermənistana 

artan səfərlərinə xüsusi sayıqlıq nümayiş etdirməsini və sərhədlərdə müvafiq qabaqlayıcı sərhəd nəzarəti 

tədbirləri görməsini, eləcə də öz əraziləri daxilində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 

bütövlüyünə və Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı terror fəaliyyətinə dəstək və belə fəaliyyətin 

maliyyələşdirilməsinə imkan verməməsini tələb edir. 

Azərbaycan tərəfi həm ikitərəfli, həm də müvafiq beynəlxalq mexanizmlər çərçivəsində 

hüquqlarından istifadə etməklə beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində və özünün mülki əhalisinə qarşı 

terror fəaliyyətinin təşkili və maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması və günahkarların ədalət 

mühakiməsinə verilməsi üçün bütün addımlar atmaqda qətiyyətlidir”. 
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Müdafiə Nazirliyi düşmənin ağır itkilər verməsinə dair yeni görüntüləri təqdim edib 

 

[16:33] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin ağır itkilər verməsini əks etdirən yeni 

görüntüləri paylaşıb. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan videoda düşmənin bir neçə tankının 

bölmələrimiz tərəfindən məhv edilərək sıradan çıxarılmasına dair görüntülər yer alıb. 
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Müdafiə Nazirliyinin “qaynar xətt” nömrələrində dəyişiklik edilib 

 

[16:24] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun ön xətt bölmələrinə müxtəlif növ yardımların edilməsi ilə bağlı fəaliyyətin 

mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi və yardımın planlı şəkildə hərbi hissələrə çatdırılması 

məqsədilə Müdafiə Nazirliyində müvəqqəti “qaynar xətt” nömrələri aşağıdakı kimidir: +994 (012) 406-85-

43 və +994 (012) 406-59-33. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Zoya Dmitrenko: Çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan torpaqlarını düşməndən 

təmizləməyi əmr edib 

 

[16:02] 03.10.2020  

 

Əlbəttə, mən bir həkim kimi, humanist peşə adamı kimi hərbi əməliyyatları dəstəkləməli və 

alqışlamalı deyiləm, lakin konkret halda Azərbaycanda yaşayan bir insan kimi hesab edirəm ki, bizim 

naxələf qonşularımızın başladığı Dağlıq Qarabağ problemini nəyin bahasına olursa-olsun həll etmək 

lazımdır. 

“Medi Group Clinic” tibbi mərkəzinin həkimi, kardioloq Zoya Dmitrenko bu sözləri AZƏRTAC-

a müsahibəsində söyləyib. 

O deyib: “Çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı 

İlham Əliyev Azərbaycan torpaqlarını düşməndən təmizləməyi əmr edib. Biz uzun müddət dözdük, uzun 

müddət gözlədik, hamı ümid edirdi ki, məsələ dinc yolla həll ediləcək. Lakin dünya ictimaiyyəti, o 

cümlədən Avropa sivilizasiyası bizim iztirablarımıza, öz torpaqlarından qovulmuş insanların əzablarına 

laqeyd qaldı. 

Mən bu çətin, eyni zamanda, şərəfli yolda Azərbaycan ordusuna uğurlar diləyirəm və əminəm ki, 

neçə-neçə xalqa qapılarını açmış bu müqəddəs torpaq nəhayət, düşməndən azad ediləcək və rahat nəfəs 

alacaq. Azərbaycan vətəndaşlarına sülh, Azərbaycan torpağına firavanlıq arzu edirəm”. 

 

AZƏRTAC 
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Pakistanda akkreditə olunmuş hərbi attaşelərə Ermənistanın son təxribatları barədə məlumat 

verilib 

 

[15:54] 03.10.2020 

 

Azərbaycanın Pakistandakı hərbi attaşesi polkovnik Mehman Novruzov bu ölkədə akkreditə 

olunmuş hərbi attaşelər və xarici ölkələrin təhlükəsizlik xidmətlərinin əməkdaşları üçün brifinq keçirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, brifinqdə çıxış edən Mehman Novruzov sentyabrın 27-dən başlanan 

Ermənistanın növbəti təxribatlarına və hücumuna cavab olaraq, eləcə də Azərbaycanın cəbhəyanı 

ərazilərində yaşayan əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ordusunun əks-hücum 

əməliyyatı keçirdiyini bildirib. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, Ermənistanın işğal etdiyi 

Azərbaycan torpaqlarını qeyd-şərtsiz azad etməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi 

haqqında məlumat verən hərbi attaşe Ordumuzun əks-hücum əməliyyatlarının ölkəmizin beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış ərazilərində keçirildiyini qeyd edib. Ermənistanın başlatdığı təxribatların yerlərini 

göstərən xəritələr və Ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatlarının yer aldığı foto və videomateriallar əsasında 

keçirilən təqdimatda Azərbaycanın azad edilən kəndləri, yüksəkliklər, nəzarətə götürülən təminat yolu 

haqqında məlumat verən hərbi attaşe Ermənistanın münaqişəyə üçüncü ölkələri cəlb etmək məqsədilə 

qoşunların Dağlıq Qarabağda yerləşən təmas xətti ilə yanaşı, Azərbaycanın digər sərhədyanı ərazilərini də 

atəşə tutduğunu bildirib. Ermənistanın iddia etdiyi kimi, Azərbaycanın həyata keçirdiyi əks-hücum 

əməliyyatında guya Türkiyə hərbçilərinin də iştirak etməsinin tamamilə yalan olduğunu bildirən 

M.Novruzov bütün bunların münaqişəyə digər ölkələrin və silahlı ünsürlərin cəlb olunması məqsədi 

daşıdığını vurğulayıb. Bunun əksinə olaraq, Ermənistanın Orta Şərq ölkələrindən muzdlu döyüşçü və 

terrorçuları Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə köçürərək, onlardan ölkəmizə qarşı hazırkı hərbi 

əməliyyatlarda da istifadə etdiyini diqqətə çatdırıb. 

Mehman Novruzov Azərbaycan Ordusunun Ermənistanın yaşayış məntəqələrinə və mülki 

insanlarına qarşı qəti atəş açmamaq haqqında əmr aldığını, Silahlı Qüvvələrimizin həyata keçirdiyi uğurlu 

əks hücum əməliyyatının yalnız hərbi texnika və obyektlərə hədəfləndiyini, bunun isə Ermənistanı təşvişə 

saldığını və işğalçı ölkənin dərhal Azərbaycan torpaqlarını azad etməsinin zəruriliyini vurğulayıb. 

Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Əli Əlizadə brifinqdə çıxış edərək cəbhədə vəziyyətin 

gərginləşməsinə görə məsuliyyətin birbaşa Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü, 

Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycanın Ermənistanda hərbi hədəfinin olmadığını, işğalçı 

ölkənin hazırkı təxribatları ilə başlayan müharibənin ölkəmizin tarixi ərazilərində aparıldığını, 

Azərbaycanın əks-hücumunun torpaqlarımızı işğaldan azad etmək və Ermənistanın sülhə məcbur etmək 

məqsədi daşıdığını diqqətə çatdırıb. 

Səfir Paşinyan hökumətinin müharibəyə gətirib çıxaran siyasəti, səsləndirdiyi bəyanatlar haqqında 

iştirakçılara xronoloji ardıcıllıqla məlumat verərək, Ermənistan əhalisinin diqqətini bu ölkədəki siyasi-

iqtisadi tənəzzüldən yayındırmaq üçün hakimiyyətə gəldikdən bəri çıxış yolu kimi Dağlıq Qarabağda 

vəziyyətin gərginləşməsini seçdiyini, vəziyyəti müharibəyədək gətirib çıxardığını vurğulayıb. 

Ə.Əlizadə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl etməyən, cəbhə bölgəsində mütəmadi 

olaraq daha çox mülki əhalini və obyektləri hədəfə alan təcavüzkar Ermənistanın hərəkətlərinin qəti şəkildə 

pislənməli olduğunu vurğulayıb, dünya ölkələrini prinsipial mövqe nümayiş etdirməyə çağırıb. Diplomat 

Azərbaycanı birmənalı olaraq dəstəklədikləri üçün Pakistan, Türkiyə və digər dost ölkələrə təşəkkürünü 

bildirib. 

 

Qulu Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İslamabad 

 

AZƏRTAC 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3017 
 

Cəbhə bölgəsində təbliğat-təşviqat işləri əməliyyat şəraitinə uyğun həyata keçirilir 

 

[15:51] 03.10.2020 

 

Sentyabrın 27-də ağır döyüşlərin başladığı ilk gündən cəbhə bölgəsində təbliğat-təşviqat işləri də 

əməliyyat şəraitinə uyğun təşkil edilərək həyata keçirilir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ordumuzun qazandığı 

uğurların, döyüşçülərimizin rəşadətinin ictimaiyyət arasında daha geniş təbliği, Vətən torpaqlarının 

işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə igidlik göstərən hərbi qulluqçuların xalqa tanıdılması 

sistemli şəkildə təşkil edilir və yerinə yetirilir. 

Bu günlərdə Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəşriyyatının, Azərbaycan Ordusunun Sənədli və Tədris 

Filmləri Mərkəzinin, “Azərbaycan Ordusu” qəzeti redaksiyasının əməkdaşları döyüş bölgəsinə ezam edilib. 

Cəbhəboyu zonada quraşdırılan səyyar mətbəələrdə “Sən qalib gələcəksən!”, “Qalibiyyət döyüşü” və 

“Böyük Qələbə uğrunda” təşviqat vərəqələri, “Azərbaycan Ordusu” qəzetinin xüsusi buraxılışları, bukletlər 

hazırlanaraq cəbhədə olan şəxsi heyət və cəbhəboyu zonada yerləşən yaşayış məntəqələrinin sakinləri 

arasında yayılır. 

Gəncə Qarnizonu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən 4 təbliğat-təşviqat qrupu yaradılıb. 

Həmin qruplar veteranların, ictimaiyyət nümayəndələrinin şəxsi heyət qarşısında çıxışlarını təşkil edir və 

konsert proqramları təqdim edirlər. Bundan əlavə, səsgücləndirici avtomobillər vasitəsilə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin və Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Ordumuz haqqında çıxışları, 

hərbi vətənpərvərlik mahnıları və döyüşlər barədə operativ məlumatlar cəbhəboyu zonadakı yaşayış 

məntəqələrində səsləndirilir, vətənpərvərlik mövzusunda bədii və sənədli filmlər nümayiş olunur. 

Bu tədbirlər döyüşən əsgər və zabitlərin mənəvi-psixoloji durumuna müsbət təsir göstərir, döyüş 

əzmini, qələbə ruhunu daha da artırır, mülki əhali tərəfindən ruh yüksəkliyi və rəğbətlə qarşılanır. 

  

AZƏRTAC 
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Baş prokuror: Ermənistan silahlı bölmələrinin yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində 63 

dinc sakin yaralanıb 

 

[15:48] 03.10.2020  

 

Sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yaşayış məntəqələrimizin atəşə 

tutulması nəticəsində 63 dinc sakin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

oktyabrın 3–də keçirilən brifinqdə deyib. 

Baş prokuror bildirib ki, yaralanan şəxslərdən 26-sı Tərtər, 10-u Ağcabədi, 14-u Ağdam, 6-sı 

Füzuli, 2-si Goranboy, 2-si Bərdə, 1-i Daşkəsən, 1-i Xocalı, 1-i isə Cəbrayıl rayonlarının sakinləridir. 

Xəsarət alanlardan 56-sı kişi, 6-sı qadın, 1-i isə uşaqdır. 

 

AZƏRTAC 
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Kamran Əliyev: Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı 

Azərbaycanın Baş Prokurorluğu tərəfindən 12 cinayət işi başlanıb 

 

[15:30] 03.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən 12 cinayət işi başlanıb. Bu günədək 19 mülki şəxs həlak olub. 

Təəssüf doğurucu hal ondan ibarətdir ki, həlak olan şəxslər arasında qadınlar və uşaqlar da var. Üç qadın 

və iki azyaşlı uşaq Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində öldürülüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev 

oktyabrın 3-də təşkil olunan brifinqdə məlumat verib. 

Baş prokuror bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi birləşmələrinin artilleriya 

silahlarından atdığı mərmi nəticəsində Naftalan şəhərinin Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndi sakini Qurbanov 

Elbrus İsa oğlu və ailəsinin dörd üzvü – anası, həyat yoldaşı və övladları həlak olub. Həmin faktlarla bağlı 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən 

adam öldürmə), 120.2.4-cü (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən xuliqanlıq niyyəti ilə xüsusi 

amansızlıqla qəsdən adam öldürmə), 120.2.7-ci (iki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə), 120.2.12-ci 

(milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə), 100.2-ci (təcavüzkar 

müharibəni aparma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Kamran Əliyev diqqətə çatdırıb ki, bu müddət ərzində dinc əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 

başlanan 12 cinayət işinin 1-i Goranboy, 5-i Tərtər, 3-ü Ağdam, 2-si Füzuli, 1-i isə Cəbrayıl rayonu üzrə 

başlanıb. 

  

AZƏRTAC 
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Latviya Baş Nazirinin müavini: Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində 26 ildir ki, heç bir 

irəliləyiş olmayıb  

 

[15:35] 03.10.2020  

 

Latviya Respublikası Baş Nazirinin müavini, Müdafiə naziri Artis Pabriks “RigaTV24” 

telekanalına müsahibəsində hazırda Dağlıq Qarabağ regionunda gedən hərbi əməliyyatlara da toxunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Artis Pabriks bu dondurulmuş münaqişənin canlı müstəviyə keçdiyini 

bildirib. “Ötən il Latviya Seyminin kürsüsündən çıxış edərkən son dövrlərdə beynəlxalq təşkilatların 

rolunun azaldığını, milli dövlətlərin öz üzərlərinə daha çox məsuliyyət götürdüklərini və bunun da öz 

növbəsində, dialoqları əvəzlədiyini bildirmişdim. Əgər konkret olaraq Cənubi Qafqazda olan münaqişə 

haqqında danışırıqsa, deyə bilərəm ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz hər iki tərəfin məsələni danışıqlar 

masası arxasında əyləşərək sülh yolu ilə həll etməsinə dair Latviyanın mövqeyini dəqiq formada ortaya 

qoyub. Ancaq gerçəklik budur ki, işğal olunmuş 7 rayon, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı 

həll istiqamətində 26 ildir bir tük qədər də irəliləyiş olmayıb. 

Latviya tərəfi olaraq biz hər hansı münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiq qalırıq, eyni zamanda, 

dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri prinsipinə tərəfdarıq. 

Baş Nazirin müavini vurğulayıb ki, hazırda baş verən hərbi əməliyyatlar de-yure Azərbaycan 

ərazilərində, de-fakto isə Azərbaycanın idarə etmədiyi ərazilərdə aparılır. 

Artis Pabriks 90-cı illərin əvvəllərində bu əraziləri tərk etməyə məcbur olmuş köçkünlərin və bu 

kateqoriyaya aid şəxslərin nəhayət ki, öz doğma evlərinə geri qayıda biləcəklərinə ümid edirik. 

 

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Riqa 

 

AZƏRTAC 
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Bob Bləkmən: Ermənistanın yaşayış məntəqələrini və mülki insanları qəsdən hədəfə alması 

beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır 

 

[14:02] 03.10.2020  

 

 “Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2020-ci il sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrində atəşkəs rejimini 

kobud şəkildə pozaraq iriçaplı silahlardan, minaatanlardan və artilleriyadan istifadə edərək Azərbaycanın 

Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini intensiv atəşə məruz qoyması ilə bağlı xəbərləri oxuduqda çox 

kədərləndim. 

Bu fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycanın hərbi qulluqçularının Ermənistanın növbəti hərbi 

təcavüzünün qarşısını almaq və mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə zəruri əks-hücum 

tədbirləri gördüyü bir vaxtda öz dəstəyimi bildirmək istəyirəm”. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Böyük Britaniya parlamentinin İcmalar Palatasının üzvü, 

Azərbaycanla dostluq qrupunun sədri Bob Bləkmənin Prezident İlham Əliyevə məktubunda yer alıb. 

Bob Bləkmən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli 

rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli, həmçinin Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərində faciəvi 

şəkildə həyatını itirən mülki şəxslərin yaxınlarına başsağlığı verib, yaralananlara şəfa diləyib, eləcə də bir 

çox evlərə və mülki infrastruktura dəymiş geniş ziyandan hiddətləndiyini bildirib. O qeyd edib ki, cəbhə 

xətti boyunca sıx məskunlaşmış mülki ərazilər və qurğular Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qəsdən 

hədəfə alınıb və bombalanıb. Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhəboyu yaşayış məntəqələrini bombalamağa 

davam edirlər. 

“Aydındır ki, Ermənistanın yaşayış məntəqələrini və mülki insanları qəsdən hədəfə alması 1949-

cu il tarixli Cenevrə Konvensiyası da daxil olmaqla, beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə 

pozulmasıdır. Mülki əhalinin hədəfə alınması Ermənistanın silahlı qüvvələrinin döyüş planına daxil edilmiş 

bir taktikadır və 1992-ci ilin fevralında törədilmiş Xocalı soyqırımı da bunun əyani sübutudur”, - deyə 

məktubda bildirilib. 

Bob Bləkmən qeyd edib ki, ermənilərin iriçaplı silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan Ordusunun 

mövqelərini, mülki şəxsləri və mülki infrastrukturu atəşə tutması Beynəlxalq hüquqa əsasən, Azərbaycana 

qarşı növbəti hərbi təcavüz və güc tətbiqi aktıdır. 

Azərbaycan Ermənistanın yeni təcavüz aktına və fəal şəkildə müharibəyə hazırlaşması barədə 

beynəlxalq ictimaiyyətə dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzü və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində qalması regional sülhə və təhlükəsizliyə çox ciddi təhlükə olaraq qalmaqdadır. 

BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi müzakirələri fonunda, dünyanın COVID-19 

pandemiyasına qarşı mübarizə apardığı bir vaxtda Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi növbəti avantüra və 

hərbi təxribata əl atıb. Ermənistan rəhbərliyi bu hərəkətləri ilə bir daha beynəlxalq hüquqa, BMT 

Nizamnaməsinə və beynəlxalq ictimaiyyətə kobud hörmətsizlik nümayiş etdirib. 

Mövcud vəziyyətə və hadisələrin gələcək inkişafına görə tam məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi 

rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

“Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən razılaşdırıldığı kimi, bütün Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

Azərbaycana qaytarılmasını və məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəraitdə öz evlərinə qayıtmaq imkanını 

səbirsizliklə gözləyirik. 

Mən və Böyük Britaniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu Sizin yanınızdayıq və 

parlamentdə məlumatlandırma işləri aparmağa davam edəcəyik”, - deyə məktubda vurğulanıb. 
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Müdafiə Nazirliyi düşmənin hərbi texnikasına sarsıdıcı zərbələrin endirilməsinə dair yeni 

görüntüləri paylaşıb 

 

[12:50] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin hərbi texnikasına sarsıdıcı zərbələrin 

endirilməsini əks etdirən yeni görüntülər paylaşıb. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan videoda oktyabrın 3-də səhər döyüşləri 

zamanı bölmələrimiz tərəfindən düşmənin hərbi texnikasına sarsıdıcı zərbələrin endirilməsi əksini tapıb. 
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XİN: Ermənistan münaqişə zonasında fəaliyyət göstərən jurnalistlərin təhlükəsizliyini və 

mühafizəsini risk altına atır 

 

[12:33] 03.10.2020  

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi əməliyyatları zamanı həm öz, həm də üçüncü 

ölkələrin vətəndaşları olan jurnalistləri istismar etmək üçün etdiyi məsuliyyətsiz cəhdlərinə dair xəbərlərin 

sayı artmaqdadır. Xüsusi narahatlıq doğuran haldır ki, Ermənistan bəzən jurnalistləri və digər media 

mütəxəssislərini fəal hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərə gətirərkən, onları döyüşçülərdən aydın şəkildə 

ayırmaq üçün bilərəkdən lazımi tədbirlər görmür. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 

xidməti idarəsinin açıqlamasında yer alıb. 

Açıqlamada, həmçinin deyilir: “Ermənistanın bu məsuliyyətsiz davranışı öz-özlüyündə, onun 

beynəlxalq humanitar hüquq üzrə üzərinə götürdüyü mülki əhalini və mülki obyektləri hücumların 

təsirindən qorumaq üçün bütün mümkün tədbirləri görmək öhdəliyinin ciddi şəkildə pozulmasıdır. 

Bununla, Ermənistan anti-Azərbaycan təbliğatı məqsədilə münaqişə zonasında fəaliyyət göstərən 

jurnalistlərin təhlükəsizlik və mühafizəsini risk altına atır. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi xatırladır ki, beynəlxalq humanitar hüquq və 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1738 (2006) və 2222 (2015) saylı qətnamələrinə əsasən, silahlı 

qarşıdurmalardakı jurnalistlər mülki insanlar kimi təsnif edilir və belə olduğundan mülki statuslarına mənfi 

təsir göstərən heç bir hərəkət etməmələri şərti ilə mülki vətəndaşlara şamil olunan müdafiə ilə təmin 

edilməlidirlər. 

Bu səbəbdən, bütün jurnalistlər, media mütəxəssisləri və əlaqəli şəxslərin maksimum dərəcədə 

diqqətli olmaları, münaqişə bölgəsindəki mülki statuslarına xələl gətirəcək hər hansı bir əməldən 

çəkinmələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bundan əlavə, nazirlik yuxarıda qeyd olunan BMT qətnamələrinin jurnalist fəaliyyəti üçün çərçivə 

yaratdığını və silahlı münaqişə vəziyyətlərində işləyən, bu barədə məlumat verən media mütəxəssisləri 

üçün istinad şərtləri (qaydaları) olduğunu vurğulayır. Xüsusilə bu qətnamələrdə Təhlükəsizlik Şurası bütün 

dövlətlərin siyasi müstəqilliyi, suveren bərabərliyi və ərazi bütövlüyü, habelə bütün dövlətlərin 

suverenliyinə hörmət prinsiplərinə sadiq qaldıqlarını təsdiqləyir, şiddət, soyqırımı, insanlığa qarşı 

cinayətlər və beynəlxalq humanitar hüququn digər ciddi pozuntularını təhrik etmək üçün medianın 

istifadəsini qınayır. 

Jurnalistlərin açıq-aydın şəkildə təsbit olunmuş bu qaydalara riayət etməmələri medianın gərginlik 

və nifrəti alovlandırmaq üçün istismar olunması risklərini artırır, dövlətlərin suverenliyinə və ərazi 

bütövlüyünə qarşı qanunsuz güc tətbiqi nəticəsində yaranan, beynəlxalq humanitar hüququn ciddi 

pozuntuları ilə müşayiət olunan vəziyyətlərə gətirib çıxarır ki, bu da ərazilərin işğalı və münaqişələrin 

davam etdirilməsinə səbəb olur. 

Jurnalistləri bir daha Azərbaycanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərinə səfər etməməyə, beləliklə, 

Ermənistanın onları istismar etməsinə imkan verməməyə, habelə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 

fəaliyyət göstərənləri yuxarıda göstərilən tələblərə ciddi şəkildə əməl etməyə, Azərbaycanın suverenliyini 

və ərazi bütövlüyünü pozan hər hansı bir hərəkətdən, o cümlədən Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

qanunsuz qüvvələrdən istifadəsini təbliğ etməkdən çəkinməyə çağırırıq. Bütün bu media nümayəndələrinə, 

xarici jurnalistlərin Azərbaycanda akkreditasiyası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qayda və 

qanunlarına ciddi şəkildə riayət etməyi tövsiyə edirik. 

Bundan əlavə, bütün aidiyyəti hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatları və institutları, 

jurnalistlər, media işçiləri və əlaqədar şəxslərin Ermənistan tərəfindən sonuncunun Azərbaycana qarşı hərbi 

təcavüzündə istismarının qarşısını almaq, bütün jurnalistlərin mülki statuslarına mənfi təsir göstərməmək 

üçün ciddi şəkildə qayda və qanunlara əməl etmələrini təmin etmək məqsədilə bütün lazımi tədbirləri 

görməyə çağırırıq”. 
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BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisinə Ermənistanın hərbi təxribatları barədə 

məlumat verilib 

 

[12:28] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika 

Komissiyasının sədri Əli Əhmədov oktyabrın 2-də BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi 

Qulam İshaqzai ilə görüşüb. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Baş Nazirin 

müavini Əli Əhmədov Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi və bu gün də davam edən növbəti hərbi 

təxribatla bağlı vəziyyət barədə məlumat verib. Qeyd edib ki, sentyabrın 27-də Ermənistan qoşunlarının 

təmas xətti boyu yaşayış məntəqələrimizi, hərbi birləşmələrimizin mövqelərini ağır artilleriya 

qurğularından atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərimiz və hərbi qulluqçularımız həlak olublar. 

Azərbaycan buna cavab olaraq özünümüdafiə hüququ çərçivəsində və mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı müvafiq əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir. 

Bundan əvvəl də iyul-avqust aylarında Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı hərbi təxribatların 

törədildiyini və nəticədə hərbçilərimizin və mülki şəxslərimizin həlak olduğunu deyən Əli Əhmədov bu 

təxribatları Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzkar siyasətinin davamı kimi qiymətləndirib. Qeyd edib ki, 

Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək inkişafına görə məsuliyyət Ermənistanın siyasi və 

hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür, Azərbaycan Ordusu öz torpaqlarında vuruşur və Ermənistan ordusu 

Azərbaycan torpaqlarında olmamalıdır. 

Baş Nazirin müavini vurğulayıb ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə başqa 

ölkələrdən xarici vətəndaşların qanunsuz məskunlaşmasını həyata keçirir ki, bu da Cenevrə Konvensiyasına 

görə beynəlxalq hüququn ciddi pozulması və müharibə cinayətidir. Ermənilərin Azərbaycan əhalisinin cəmi 

bir faizini təşkil edən, Azərbaycan ərazisində yaşayan etnik azlıq olduğunu bildirən Əli Əhmədov dünyanın 

heç bir yerində belə bir azlığın özünə müstəqillik tələb etməsi hallarına rast gəlinmədiyini deyib. 

Qulam İshaqzai Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində silahlı qarşıdurmanın baş verməsi ilə bağlı 

narahatlığını ifadə edib. O, cəbhə xəttinə yaxın yerləşən rayonların mülki əhalisi arasında sorğu 

keçirilməklə BMT-nin müvafiq humanitar yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, bu 

yardımın psixoloji dəstək, xüsusi çadırların qurulması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi və digər 

formalarda reallaşdırılması mümkündür. 

Baş Nazirin müavini Əli Əhmədov təklifə görə qarşı tərəfə minnətdarlığını bildirib, hazırkı 

mərhələdə Azərbaycanın yardıma ehtiyac duymadığını vurğulayıb. 
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Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi videoçarxda Ordumuzun və xalqımızın döyüş 

ruhunun sarsılmazlığı əks olunub 

 

[12:03] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-də 

səhər saatlarından başlayaraq ordumuzun mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya 

silahlarından atəşə tutması, düşmənin bu təxribatlarına qarşı bölmələrimizin uğurlu əks-həmlə əməliyyatı, 

eləcə də xalqımızın igid övladlarının Vətənimizin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda müharibəyə tam 

hazır olması ilə bağlı növbəti videoçarx paylaşıb. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan videoçarxda əvvəlcə düşmənin yaşayış 

məntəqələrimizi, dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində mülki şəxslər arasında ölən və yaralananların 

olduğu, əhalinin əmlakına külli miqdarda ziyan dəyməsini əks etdirən görüntülər yer alıb. 

Bundan başqa, videoçarxda Azərbaycan Ordusunun əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədilə düşmənə qarşı həyata keçirdiyi uğurlu əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində düşmənə sarsıdıcı 

zərbələr vurması qeyd olunub. Həmçinin ölkəmizdə qismən səfərbərlik elan olunması barədə Prezident, Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, ölkəmizdə on minlərlə igid Vətən övladının düşmənə 

layiqli cavab vermək, ərazilərimizi işğaldan azad etmək üçün böyük ruh yüksəkliyi ilə ordu sıralarına 

qoşulduğu diqqətə çatdırılıb. 

Videoçarx Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin “Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ 

Azərbaycandır!” sözləri ilə başa çatır. 
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Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlarımıza müraciət edib 

 

[11:54] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu dövlətimizin, şəxsən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin hərtərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi son günlər ordumuzun ön xətt bölmələrinə müxtəlif 

növ yardımların edilməsi ilə bağlı daxil olan çoxsaylı müraciətlərlə bağlı ölkə əhalisinə müraciət edib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə bildirilib ki, Azərbaycan 

Ordusu dövlətimizin, şəxsən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

hərtərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Şəxsi heyətin təchizatı, təminatı və sosial-məişət şəraitinin 

daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlər bu gün də davam etdirilir. 

Müraciətdə bildirilib ki, son günlər Azərbaycan Ordusunun ön xətt bölmələrinə müxtəlif növ 

yardımların edilməsi ilə bağlı xeyli sayda müraciət daxil olur. 

Müdafiə Nazirliyi Ordumuza göstərilən diqqət və qayğıya görə xalqımıza dərin minnətdarlığını 

bildirir. Hazırda Azərbaycan Ordusunun hərbi hissələri, xüsusilə də ön xətt bölmələri bütün təminat növləri 

ilə tam təmin olunub və əlavə yardıma ehtiyac yoxdur. Azərbaycan əsgərinin yalnız xalqımızın mənəvi 

dəstəyinə ehtiyacı var ki, bu da daim göstərilir. 

“Eyni zamanda, bildiririk ki, ayrı-ayrı vətəndaşlarımız, təşkilat və müəssisələr Müdafiə Nazirliyinə 

müraciət etmədən birbaşa hərbi hissələrə gedir və müxtəlif növ yardımlar aparırlar. Bu da bəzi hallarda 

pərakəndəliyə, şəxsi heyətə çatdırılan ərzaq məhsullarının xarab olmasına və israfçılığa səbəb olur. Ərzaq 

məhsullarının qida təhlükəsizliyi nəzarətindən keçmədən şəxsi heyətə verilməsi isə hərbi qulluqçuların 

sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yarada bilər. 

Bu sahədə fəaliyyətin mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi və yardımın planlı şəkildə 

hərbi hissələrə çatdırılması məqsədilə Müdafiə Nazirliyində aşağıda əlaqə nömrələri qeyd edilən müvəqqəti 

“qaynar xətt” fəaliyyət göstərir: +994 (012) 406-85-43, +994 (070) 946-51-11, +994 (055) 294-15-30”, - 

deyə Müdafiə Nazirliyinin müraciətində qeyd olunub. 
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Almaniya Bundestaqının deputatları Ermənistanın növbəti təxribatı ilə bağlı  

bəyanat yayıblar 

 

[11:17] 03.10.2020  

 

Almaniya Bundestaqının hakim Xristian-Demokrat/Xristian-Sosialist İttifaqı (CDU/CSU) 

fraksiyasının deputatları – Xarici siyasət komitəsinin üzvü, fraksiyanın Şərq Tərəfdaşlığı üzrə məruzəçisi 

Nikolas Löbel və Almaniya-Cənubi Qafqaz parlament qrupunun üzvü Eberhard Qinqer Ermənistanın 

növbəti təxribatı ilə bağlı bəyanat yayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda deyilir: “1990-cı illərdə Dağlıq Qarabağ uğrunda hərbi 

əməliyyatlarda 20 mindən çox insan həlak olub və bir milyon insan qaçqın, köçkün düşüb. Bu müharibənin 

gedişində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağla yanaşı, ətraf 7 

rayonu da işğal edib. Azərbaycan ərazilərinin işğalı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində (822, 

853, 874 və 884 saylı) pislənilib. 

Vurğulanır ki, beynəlxalq ictimaiyyət hələ də Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi hesab edir. Almaniya və Avropa İttifaqı (Aİ) Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin 

tərəfdarıdır. Onlar, həmçinin “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın və bu rejimin keçirdiyi qondarma 

“seçkiləri” tanımır. 

 

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 
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Müdafiə Nazirliyi: Hazırda düşmən kəndlərimizi atəşə tutur, qəti cavab tədbirləri  

görülür 

 

[10:47] 03.10.2020  

 

Oktyabrın 3-də gecə ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər şəhəri, rayonun 

Səhləbad, Qəzyan, Qapanlı, Qaynaq, Əskipara, Hüsənli, Ağdam rayonunun Ayaq Qərvənd, 

İmamqulubəyli, Qaradağlı, Təzəkənd, Ağcabədi rayonunun Muğanlı, Qiyaməddinli, Rəncbərlər və 

Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndləri intensiv artilleriya atəşinə tutulub. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

hazırda Ağdam rayonunun Quzanlı, Əlibəyli və Ayaq Qərvənd kəndləri artilleriya atəşinə tutulur. 

Ordumuz tərəfindən düşmənə qarşı qəti cavab tədbirləri görülür. 
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Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bir aylıq əməkhaqqı 

məbləğində vəsaiti Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianə ediblər 

 

[10:40] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 

bir aylıq əməkhaqqı məbləğində vəsaiti Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna 

ianə ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fondu 

Prezident Heydər Əliyevin 2002-ci il 17 avqust tarixli Fərmanı ilə yaradılıb. Fond Azərbaycan Respublikası 

Silahlı Qüvvələrinin inkişafı və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə formalaşıb. 

Fondun əsasnaməsinə əsasən, Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki və sosial bazasının 

möhkəmləndirilməsinə maliyyə köməyi məqsədilə Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi və 

fiziki şəxslər könüllü ödəmələr həyata keçirə bilərlər.  
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Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 120 milyon manatdan çox vəsait toplanıb 

 

[10:35] 03.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna cari il oktyabrın 1-dək 120 

milyon 106 min 408,24 manat, 218 min 680,68 ABŞ dolları, 18 min 341 avro və 5000 min rubl vəsait daxil 

olub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Təkcə bir ay ərzində - sentyabrın 1-dən oktyabrın 1-dək Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 6 

milyon 691 min 593,07 manat və 5102,8 dollar vəsait yığılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Azərbaycan Ordusuna maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəməyən hər 

kəsə dərin minnətdarlığını bildirir. 

Xatırladaq ki, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu Azərbaycan Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust 

tarixli Fərmanı ilə yaradılıb. Fond Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin müasir tələblər 

səviyyəsində inkişafını təmin etmək, onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək və zəruri sosial 

tədbirləri maliyyələşdirmək məqsədilə yaradılıb. Fondun maliyyə mənbəyi Azərbaycan Respublikası 

Silahlı Qüvvələrinin maddi-texniki və sosial bazasının möhkəmləndirilməsinə maliyyə köməyi məqsədilə 

Azərbaycanın ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərdən könüllülük əsasında daxil olan 

maliyyə vəsaiti və qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər daxilolmalardır. 

Fondun əsas vəzifəsi Azərbaycan Respublikasının etibarlı müdafiəsi üçün Silahlı Qüvvələrin 

inkişafını və onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini, həmçinin hərbi qulluqçuların sosial 

müdafiəsinin daha da gücləndirilməsini təmin etməkdir. 
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Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı 

 

[09:40] 03.10.2020  

 

Oktyabrın 2-də Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevə telefonla zəng edib. 

Fransa Prezidenti Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində döyüşlərin davam etməsindən narahatlıq 

hissi ifadə edərək atəşkəsin bərpa edilməsi və tezliklə danışıqların aparılmasına çağırıb. 

Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın yaşayış 

məntəqələrinin ağır artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxsimiz həlak olub, 60-dan çox adam 

yaralanıb, yüzlərlə ev dağıdılıb. Azərbaycan Ordusu uğurlu əks-hücum əməliyyatları həyata keçirərək işğal 

olunmuş ərazilərimizin bir hissəsini işğaldan azad edib. 

Dövlətimizin başçısı onu da qeyd edib ki, Ermənistan danışıqlar prosesinin pozulması 

istiqamətində addımlar ataraq bu prosesə böyük zərbə vurub. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, 

danışıqların pozulması, eləcə də silahlı qarşıdurmanın yaranmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan 

rəhbərliyinin üzərinə düşür.  
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Düşmənin məhv edilən döyüş texnikasının siyahısı 

 

[00:15] 03.10.2020  

 

Bu gün ərzində Azərbaycan Ordusu müəyyən olunmuş istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq 

məntəqələrini azad etməklə ərazini düşmən qüvvələrdən təmizləyib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, döyüşlərdə düşmənin xeyli 

sayda canlı qüvvəsi, hərbi və digər döyüş texnikası məhv edilib. 

Sentyabrın 27-dən oktyabrın 2-si saat 20.00-dək düşmənin ümumi itkiləri aşağıdakı kimidir: 

- 230-dək tank və digər zirehli texnika; 

- 250 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan; 

- 38 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri; 

- 10 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi; 

- 7 silah-sursat anbarı; 

- 130-dan artıq avtomobil texnikası; 

- 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi. 
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2 oktyabr 
 

XİN Ermənistanın qoşunların təmas xətti boyunca dinc sakinləri və mülkü infrastrukturu atəşə 

tutması ilə bağlı bəyanat yayıb 

 

[21:42] 02.10.2020  

 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xətti boyunca dinc 

sakinləri və mülki infrastrukturu məqsədyönlü şəkildə ağır artilleriyadan istifadə etməklə atəşə tutmasına 

dair bəyanat yayıb. XİN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bəyanatda deyilir: “Sentyabrın 

27-dən etibarən cavab olaraq, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatlarında 

döyüş meydanında bir-birinin ardınca acı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan informasiya məkanında da ard-

arda cəfəng iddialar ortaya atmaqla, primitiv yollarla Azərbaycanın haqlı mübarizəsinə kölgə salmaq 

məqsədi güdür. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 

bütövlüyünün qorunması, mülki əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə özünü müdafiə 

hüququ çərçivəsində və beynəlxalq humanitar hüquqa tam əməl etməklə beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

ərazilərimizin daxilində hərbi əməliyyat həyata keçirir. Azərbaycan ordusunun hədəfi ölkəmizin ərazilərinə 

beynəlxalq hüquqa zidd olaraq müdaxilə etmiş Ermənistan silahlı qüvvələridir və silahlı qüvvələrimiz işğal 

edilmiş ərazilərimizdəki legitim hərbi hədəfləri zərərsizləşdirmək istiqamətində tədbirlər görür. Silahlı 

qüvvələrimiz tərəfindən qeyd edilən məqsədlə atılan bütün addımlar beynəlxalq hüququn norma və 

prinsipləri, BMT Nizamnaməsindən irəli gələn hüquqlar çərçivəsində icra edilir. Silahlı qüvvələrimiz 

tərəfindən aparılan hərbi əməliyyatlar gedişində Ermənistanın illərdən bəri özünün işğalçı siyasətini ört-

basdır etmək məqsədilə beynəlxalq ictimaiyyətə sırımağa çalışdığı guya münaqişənin Azərbaycan 

Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni əhalisinin öz müqəddəratını təyin etmə uğrunda 

mübarizəsi olduğu, Ermənistanın münaqişə tərəfi olmadığı, bu ölkənin Dağlıq Qarabağ əhalisini müdafiə 

etdiyi kimi qondarma tezislər tamamilə iflasa uğramışdır. Münaqişə zonasında son günlər baş verən 

hadisələr Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərimizdə yaratdığı qanunsuz rejimin irqçilik və etnik 

ayrı-seçkilik əsasında yaradılmış oyuncaq struktur olması əyani şəkildə sübut olunub. Ermənistanın 

işğalçılıq siyasətini müşayiət etmiş etnik təmizləmə, soyqırımı və digər ağır müharibə və insanlıq əleyhinə 

cinayətlər nəticəsində 750 mindən çox dinc azərbaycanlının ən sadə insan hüquq və azadlıqlarının kobud 

şəkildə pozulması fonunda Ermənistanın öz təcavüzkar hərəkətlərini insan hüquqlarının müdafiəsi kimi 

qələmə verməsinə artıq heç kim inana bilməz. Özünün hərbi və informasiya müstəvisində ağır 

məğlubiyyətlərini kompensasiya etmək məqsədilə Ermənistan Azərbaycana qarşı böhtan xarakterli yeni 

iddiaları tirajlamağa uğursuz cəhd edir. Bu xüsusda, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş 

ərazilərdə mülki insanları və mülki infrastrukturu hədəfə aldığını, Türkiyə silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

tərəfindən hərbi əməliyyatlarda iştirak etdiyini və Yaxın Şərqin bəzi münaqişəli bölgələrindən muzdluların 

Azərbaycan tərəfindən Ermənistana qarşı əməliyyatlara cəlb edildiyinə dair əsassız və cəfəng iddialar irəli 

sürülür. Ermənistanın Azərbaycanın mülki insanları və infrastrukturu hədəf alması ilə bağlı iddiaları ən azı 

ona görə saxta və əsassızdır ki, məhz Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 

təmas xəttinin qarşı tərəfindən bütün mülki şəxslər öz evlərindən qovulmuşdur və bu ərazilərdə 

Ermənistanın işğalı davam etdirmək üçün formalaşdırdığı hərbi infrastrukturdan başqa hər hansı bir 

infrastruktur qalmamışdır. Bunun əksinə olaraq, təmas xəttinin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətində 

olan hissəsində sıx şəkildə məskunlaşmış yaşayış məntəqələri və onları təmin edən mülki infrastruktur 

yerləşir. Münaqişənin davam etdiyi bütün müddət ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən davamlı 

olaraq hədəf alınan bu yaşayış məntəqələrinə son 5 gün ərzində ciddi ziyan dəymiş, mülki vətəndaşlar 

arasında çoxsaylı itkilər və yaralananlar qeydə alınmışdır”. 

Qeyd olunur ki, Türkiyənin hazırkı hərbi əməliyyatların tərəfi kimi qələmə verməklə, Ermənistan 

həm Azərbaycan silahlı qüvvələrinə qarşı acizliyini özünün ictimaiyyətinə izah etmək, həm də beynəlxalq 

ictimai rəydə ənənəvi olaraq “yazıq” imici yaratmaqla, türkofob dairələrdən dəstək ummağa cəhd edir: 

“Ermənistan tərəfi birmənalı bilməlidir ki, Türkiyə ən yaxın strateji tərəfdaşımız olmaqla, Azərbaycanın 

haqq işinə özünün birmənalı və sarsılmaz dəstəyini ifadə etmişdir. Bu dəstək yalnız Azərbaycan və Türkiyə 

arasında qədim tarixə söykənən qardaşlıq münasibətlərinin təzahürü deyildir. Türkiyə Azərbaycanı məhz 

haqlı olduğuna, işğala məruz qaldığına və işğal edilmiş ərazilərini azad etmək hüququna malik olduğuna 

görə dəstəkləyir. Ermənistan tərəfi həm də unutmamalıdır ki, Türkiyə münaqişənin nizama salınmasının 
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həvalə olunduğu ATƏT-in Minsk Qrupunu yaradan və onun daimi üzvü olan dövlətdir. Bu baxımdan 

Türkiyə tərəfindən münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə və ATƏT-in əlaqədar sənədlərinə söykənən mövqe 

nümayiş etdirməsindən Ermənistan və ya hər hansı bir digər tərəf təəccüblənməməlidir. Bu Türkiyənin 

beynəlxalq ictimaiyyətin nüfuzlu və hörmətə malik olan məsuliyyətli üzvü olmasından irəli gələn bir 

mövqedir və bütün digər dövlətlər, xüsusilə münaqişənin BMT və ATƏT-in istinad olunan sənədləri 

çərçivəsində mandat həvalə edilmiş Minsk Qrupunun digər üzvləri üçün nümunə təşkil edir. Azərbaycan 

və Türkiyənin çox şaxəli əməkdaşlığı 30 ilə yaxındır ki, Cənubi Qafqaz regionunda inkişafın, tərəqqinin, 

sabitlik və təhlükəsizliyin təməlini təşkil edir. Bu müddət ərzində regionda həyata keçirilən qitə və qlobal 

miqyaslı bütün layihə və təşəbbüslər üçün Türkiyə və Azərbaycan əməkdaşlığı lokomotiv rolunu 

oynamışdır. Ermənistanın isə bundan yararlanan bilməməsi yalnız bu ölkənin özünün seçimidir və buna 

görə Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanı deyil, məhz özünü günahlandırmalıdır. Azərbaycan və Türkiyə 

arasında bütün sahələrdə olduğu kimi hərbi-texniki sahədə də sıx əməkdaşlıq olduğu da açıq və 

birmənalıdır. Hazırda işğalçı Ermənistan ordusuna qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlara gəldikdə isə 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini təmin etmək üçün qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa 

tam şəkildə qadir olan güclü, peşəkar və ən müasir silah və sursat təmin edilmiş ordusu var və bu işdə digər 

dövlətin iştirakına ehtiyac yoxdur. Ermənistanın terrorçu və muzdlu şəxslərin Azərbaycan tərəfindən hərbi 

əməliyyatlara cəlb edildiyinə dair iddialara cavab olaraq, bir daha qeyd edirik ki, Ermənistan propaqanda 

maşınının bu iddiaları tamamilə əsassızdır. Hərbi əməliyyatlar hələ başlamamışdan öncə Ermənistan 

tərəfindən tirajlanan, heç bir fakta əsaslanmayan bu iddialar Ermənistanın 27 sentyabr tarixində həyata 

keçirdiyi təcavüz aktı ilə bağlı zəruri informasiya fonu yaratmaq məqsədi güdür, bu ölkənin Yaxın Şərqin 

bir sıra ölkələrindən olan erməni mənşəli terrorçuların mənfur “xidmətlərindən” istifadə etməsindən diqqəti 

yayındırmaq, Azərbaycanın haqlı mübarizəsinə ləkə salmaq niyyəti ilə apardığı böhtan kampaniyasının bir 

elementidir. Münaqişənin davam etdiyi bütün müddət ərzində məhz Ermənistan terrorçu dəstələrdən 

Azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsində intensiv şəkildə istifadə etmiş, 

xüsusi qəddarlığı ilə seçilmiş terrorçuları bu gün də Ermənistanda milli qəhrəman statusu daşıyır, 

Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibədə iştiraka məcbur edilən ermənilər üçün nümunə kimi 

şöhrətləndirilir və qəhrəmanlaşdırılır. Ermənistan tərəfindən Yaxın Şərq ölkələrindən terrorçu etnik erməni 

ünsürləri kütləvi və sistemli şəkildə işğal edilmiş ərazilərimizdə yerləşdirilməsinə dair saysız hesabsız 

faktlar davamlı şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrinin 

diqqətinə çatdırılmışdır. Hazırda işğal edilmiş ərazilərimizə qanunsuz yerləşdirilmiş bu terrorçu ünsürlər 

Azərbaycana və onun mülki əhalisinə qarşı təcavüzkar müharibədə iştirak edir. Bu terrorçu dəstələrin 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərindən çıxarılmasına dair beynəlxalq 

ictimaiyyətə olan çağırışlarımız öz nəticəsini vermədiyi şəraitdə, beynəlxalq və regional sülh və 

təhlükəsizlik üçün ciddi hədə olan bu problemin həlli yalnız Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən 

ərazilərimizin işğalına son qoyulması ilə mümkün olacaqdır. Erməni propaqandasının Azərbaycana qarşı 

böhtan kampaniyasının etnik və dini mövzuları məsuliyyətsiz şəkildə sui-istifadə etməklə mümkün ola 

biləcək ən aşağı səviyyəyə endiyi, Ermənistanın özünün işğalçı siyasətini “səlib yürüşü” “demokratiya 

uğrunda mübarizə” kimi cəfəng şüarlarla beynəlxalq ictimaiyyətə sırımağa çalışdığı bir vəziyyətdə onun 

əsassız iddialarını qətiyyətlə rədd edirik”. 
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Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini  

bəyan edib 

 

[21:27] 02.10.2020  

 

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini bəyan edib. 

AZƏRTAC bu barədə “RBK-Ukraina”ya istinadla xəbər verir ki, Prezident V.Zelenski 

Çernovitskaya vilayətində jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib: “Azərbaycanlılar bizi dəstəklədikləri kimi biz 

də Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik”. 

V.Zelenski ölkələrin bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsində qarşılıqlı dəstəyini 

başlıca aspekt adlandırıb. O qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bənzər 

münaqişələri dondurulmuş adlandırmaq olmaz, çünki bu vəziyyət daimi ola bilməz. 

Ukrayna Prezidenti deyib: “Mən medianın, cəmiyyətin və qərbli tərəfdaşların diqqətinə çatdırmaq 

istəyirəm ki, sadəcə dondurulmuş münaqişələr olmur. Onlar müəyyən vaxtadək dondurulmuş ola bilər. 

Bizim mövqeyimiz belədir”. 

Ukrayna dövlətinin başçısı son illərdə Azərbaycan ilə öz ölkəsinin münasibətlərinin 

möhkəmlənməsini də vurğulayıb. O deyib: “Azərbaycan ilə münasibətlərə gəlincə, son iki ildə bu 

münasibətlər xüsusilə iqtisadiyyat və geosiyasi istiqamətlərdə çox möhkəmlənib”. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 
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XİN ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrinin rəhbərlərinin bəyanatına dair  

açıqlama yayıb 

 

[21:10] 02.10.2020  

 

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-dən Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə 

pozaraq, təmas xətti boyunca Azərbaycan Respublikasının mövqelərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və 

müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından atəşə tutaraq, Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzə əl atıb. 

Azərbaycan mövqelərinə qarşı yeni təcavüz aktı Ermənistanın son aylar ərzində sərgilədiyi 

təxribatçı fəaliyyətin, o cümlədən 12-16 iyul Tovuz istiqamətində hücum cəhdi, 23 avqust Goranboy 

istiqamətində diversiya-kəşfiyyat təxribatı, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni 

məskunlaşdırma siyasətinin aparılması, eləcə də Ermənistan rəhbərliyinin təhrikçi bəyanat və fəaliyyətinin 

davamıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikrilər Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr 

ölkələrinin rəhbərlərinin bəyanatına dair açıqlamasında yer alıb. 

XİN-in açıqlamasında deyilir: “Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş 

Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi müzakirələrdə çıxışı zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

yeni hərbi təxribata hazırlaşdığı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qeyd etmək istərdik ki, Ermənistan rəhbərliyi 

tərəfindən həm sözdə, həm də əməldə törədilmiş təxribatlar, o cümlədən Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərindəki qondarma rejimin “inaqurasiyasında” iştirak üçün Şuşa şəhərinə getməsi, işğal olunmuş 

Xankəndi şəhərində təhrikçi xarakterli “Qarabağ Ermənistandır” bəyanatını səsləndirməsi, işğalçı ölkənin 

“yeni ərazilər üçün yeni müharibə” konsepsiyasının irəli sürməsi, münaqişənin həlli danışıqlarda 7 qeyd 

şərt irəli sürməsi, eləcə də danışıqların formatını dəyişdirmək cəhdləri ATƏT-in Minsk Qrupu 

həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan münaqişənin həlli prosesinə zərbə vurub. Azərbaycana qarşı növbəti 

hərbi təcavüzü çərçivəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələri ənənəvi şəkildə beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini, xüsusilə də beynəlxalq humanitar hüquq və 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları və onların 

Əlavə Protokollarını kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın mülki əhalisini və infrastrukturunu 

məqsədyönlü şəkildə atəşə tutur, bununla da mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törədir. Oktyabrın 1-

nə olan məlumata əsasən, Azərbaycanın 19 mülki şəxsi qətlə yetirilib, 55 nəfər yaralanıb və 200-dən çox 

ev və mülki obyektlər dağıdılıb. Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf 

rayonlarının işğalı zamanı hərbi əməliyyatlarda terror qruplaşmalarından və muzdlu döyüşçülərdən istifadə 

edildiyinə dair çoxsaylı faktlar mövcuddur. Hazırda da Ermənistan rəhbərliyi bu siyasəti davam etdirərək, 

həyata keçirdiyi yeni təcavüz aktı çərçivəsində Azərbaycana qarşı ekstremist ünsürlərdən geniş istifadə 

edir. ATƏT-in Minsk Qrupu bu günədək verdiyi çoxsaylı bəyanatlarda status-kvo vəziyyətinin 

qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb. Ermənistan isə buna rəğmən işğala əsaslanan status-kvo rejiminin 

möhkəmləndirilməsi məqsədini güdür. Görünən odur ki, Ermənistan münaqişəni danışıqlar yolu ilə həllində 

maraqlı deyil və işğal etdiyi ərazilərin ilhaqına çalışır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il 822, 853, 

874 və 884 saylı qətnamələri başda olmaqla beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi çoxsaylı qərarların 

Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərində çıxarılması ilə əlaqədar 

tələbləri bu günədək Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmir. Əksinə, cəzasızlıq mühitində Ermənistan 

Azərbaycana qarşı yeni təcavüz aktlarına əl atır. Bölgədə yaranmış vəziyyətin tam məsuliyyəti 

Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyin üzərinə düşür”. 
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Veljko Kajtazi: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət göstərilməli, mülki şəxslərə qarşı 

hücumlar dərhal dayandırılmalıdır 

 

[20:57] 02.10.2020  

 

Xorvatiyanın parlamentinin deputatı, qurumun İnsan hüquqları komitəsi üzvü Veljko Kajtazi 

qanunverici orqanın iclasında Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı münaqişənin alovlanmasından 

təəssüfləndiyini bildirib, iki ölkə arasında münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, son günlərdə Ermənistanın təxribatı nəticəsində onlarca dinc insanın 

ölümündən kədərləndiyini bildirən deputat deyib: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət göstərilməli, 

Cenevrə Konvensiyası pozulmamalı və mülki şəxslərə qarşı hücumlar dərhal dayandırılmalıdır”. 

Deputat, həmçinin həmkarlarını və Xorvatiya hökuməti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

sülh yolu ilə həllini dəstəkləməyə çağırıb. 

 

İqbal Hacıyev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Zaqreb 
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FHN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində Horadiz şəhərinin ətrafında 

 yanğın başlayıb 

 

[20:44] 02.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusu ilə döyüş meydanında üz-üzə gəlməyə cürət etməyən Ermənistan silahlı 

qüvvələri əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış 

binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından atəşə tutmağa davam edir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

atdığı mərmi səbəbindən hazırda Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinin ətrafında qamışlıq-bataqlıq ərazidə - 

İran İslam Respublikası ilə həmsərhəd zonada yanğın başlayıb. Yanğının söndürülməsi istiqamətində 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti (DYMX) tərəfindən müvafiq tədbirlər 

görülür. Yanğının ətraf tikintilərə, həmçinin vətəndaşlarımızın həyatına hər hansı təhlükəsi yoxdur. 

Bundan başqa, mənfur düşmənin artilleriya atəşi altında saxlaması səbəbindən Tərtər şəhərində 

təhlükəli və çıxılmaz vəziyyətdə qalan iki nəfər DYMX-nin yanğınsöndürən-xilasediciləri tərəfindən 

təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. 

Qeyd edək ki, düşmənin artilleriya atəşləri nəticəsində müxtəlif obyektlərə, o cümlədən mülki 

obyektlərə, fərdi və çoxmənzilli yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara, infrastruktur obyektlərinə dəyən ziyanın, 

zərbələr nəticəsində baş verən yanğınların dərhal aradan qaldırılması üçün FHN gücləndirilmiş iş rejimində 

fəaliyyət göstərir. Baş verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 - qaynar telefon xəttinə 

dərhal məlumat verilməsi xahiş olunur. 
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Müdafiə Nazirliyi düşmənin canlı qüvvə və döyüş texnikasının məhv edilməsinə dair yeni 

görüntüləri paylaşıb  

 

[20:14] 02.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin canlı qüvvə və döyüş texnikası sarıdan 

ağır itkilər verməsinə dair növbəti video paylaşıb. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan videoda bölmələrimizin dəqiq zərbələri 

nəticəsində düşmənin canlı qüvvə və döyüş texnikasının məhv edilməsi əks olunub. 
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Gürcüstanda Ermənistanın işğalçı ordusunu dəstəkləmək cinayətdir 

 

[20:11] 02.10.2020  

 

Bildiyiniz kimi, sentyabrın 27-də Ermənistanın silahlı qüvvələri mülki insanları və obyektləri top 

atəşinə məruz qoyaraq, Azərbaycana qarşı növbəti təcavüz aktını həyata keçirdi. Nəticədə 1 oktyabr 

axşamına olan vəziyyətə görə, 19 dinc sakin həlak oldu və 55 nəfər yaralandı. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri işğalçıların hərbi gücünü və infrastrukturunu məhv etmək, ölkəmizin 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini azad etmək üçün əks-hücum əməliyyatı həyata keçirir. 

Azərbaycan xalqı vətənlərini işğalçılardan qurtarmaq üçün Vətən müharibəsi aparır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyevin 

Ermənistanın səfiri Ruben Sadoyana cavabında əksini tapıb. 

Azərbaycan səfiri bildirib ki, Ermənistan Respublikası işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında 

döyüş meydanlarında məğlubiyyətə uğrayaraq, regional gərginliyi daha da artırmağa, törətdiyi avantüraya 

böyük xarici dövlətləri cəlb etməyə çalışır. Təəssüf ki, müxtəlif radikal erməni strukturlarının fəallaşması 

Gürcüstanda da qeydə alınır. 

Onlar Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə göndərilməsi üçün "könüllülər"in qeydiyyatı üzrə aksiyalar 

təşkil edir, xüsusən də Gürcüstan vətəndaşlarını Gürcüstanın strateji müttəfiqi olan Azərbaycana qarşı 

təcavüz həyata keçirən kombatantlara, qanunsuz silahlı birləşmələrin üzvlərinə çevirməyə çalışırlar. 

Oktyabrın 1-də Ermənistanın Gürcüstandakı səfiri Ruben Sadoyanın çağırışı ilə bu ölkənin 

Tbilisidəki səfirliyi qarşısında erməni icması nümayəndələrinin aksiyası təşkil edildi. İştirakçıların 

qarşısına çıxan sözdə “diplomat” Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri adının erməni versiyasının şüar 

olaraq səsləndirməsi və erməni işğalçı ordusuna tərif yaxmasından savayı, bir məntiqlı dəlil gətirməyə acız 

qaldı. 

Cavab məktubunda deyilir: “Təcavüzü bayraq edən və 1992-ci ildə soyqırımı törətməklə, 613 

Xocalı sakinini vəhşicəsinə qətlə yetirənləri tərənnüm etmək beynəlxalq hüquq baxımından cinayətdir. 

Bunu təcavüz və işğaldan əziyyət çəkən Gürcüstanda etmək isə, əxlaq və insanı baxımdan da ikiqat 

cinayətdir”. 

Səfir bununla bağlı, Gürcüstanın dövlət qurumlarını və ictimaiyyətini qərargahı Ermənistan 

səfirliyi olan bu cür təxribatları qətiyyətlə pisləməyə çağırıb. 

“Gürcüstanda təcavüzü dəstəkləmək və sabitliyi pozmaq əvəzinə, Sadoyan üçün – əgər xəritəyə 

baxıb onun təriflədiyi bədnam döyüşçülərin Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarında işğalçı olduğunu dərk edə 

bilmirsə – susmaq daha yaxşı olardı”, - deyə səfir F.Quliyev vurğulayıb. 

 

Xətayi Əzizov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi  

 

AZƏRTAC 
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Maksim Şevçenko: Nə üçün Azərbaycan xalqı bir milyon insanın ev-eşiyindən qovulması və 

ərazilərinin işğalı ilə barışmalıdır? 

 

[19:35] 02.10.2020  

 

Jurnalist Maksim Şevçenko Rusiyanın “Exo Moskvı” radiostansiyasının efirində Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrə qatılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ekspert münaqişəsinin 30 il əvvəl başlandığını, erməni qoşunlarının 

Dağlıq Qarabağı, eləcə də ətrafdakı 7 rayonu işğal etdiklərini və hazırda müharibənin işğal olunmuş, 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycana məxsus olması təsdiqlənmiş ərazilərdə getdiyini bildirib. “Nə 

üçün Azərbaycan xalqı bir milyon insanın ev- eşiyindən qovulması və ərazilərinin işğal edilməsi ilə 

barışmalıdır”, - deyə o, sual verir. M.Şevçenko vurğulayıb ki, 30 il nəticəsiz danışıqlar gedib və 

azərbaycanlılar öz hakimiyyətindən bu rayonları geri qaytarmağı tələb ediblər. Jurnalist deyib: “Əlbəttə, 

müharibə münaqişənin ən arzuolunmaz həlli variantıdır, lakin bəzən elə şərait yaranır ki, zaman başqa həll 

yolu qoymur... Prezident İlham Əliyevin və Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun bəyanatlarında açıq-

aşkar səslənib ki, ermənilər işğal altında saxladıqları əraziləri tərk etsinlər və Dağlıq Qarabağla bağlı 

danışıqlar başlansın”. 

Jurnalist vəziyyətin gərginləşməsində Paşinyanın son vaxtlar çıxış və müsahibələrində 

səsləndirdiyi fikirlərin rolunu vurğulayıb: “Müasir dünyada minillik tarixə necə istinad etmək olar? Müasir 

dünyada yalnız suverenlik və beynəlxalq hüquq var. Qeyri-peşəkar siyasətçi olan Paşinyanın populist 

fikirləri müharibəni qızışdırdı”. 

O xatırladıb ki, bu gün döyüşlərdə həlak olan dinc əhali əsasən azərbaycanlılardır, çünki cəbhəyanı 

7 rayonda ümumiyyətlə dinc əhali yoxdur, orada yalnız erməni hərbi birləşmələri var. 

Aparıcının “Azərbaycanın hərbi hücum əməliyyatları keçirməyə mənəvi haqqı çatırmı” sualına 

cavabında M.Şevçenko qeyd edib ki, heç kim xalqın öz torpaqlarını azad etmək hüququna şübhə ilə yanaşa 

bilməz. Kimlərinsə Brüsseldə, Berlində və daha harada dəbdəbəli həyat sürərək bir milyon insanın taleyini 

həll etməyi illərlə uzatmasını pisləyən ekspert “bəzən xalqlar tarixi özləri yazırlar!”, - deyə vurğulayıb. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva  

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan ordusunun Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və mülki əhalisini 

qəsdən hədəfə alması vəhşilik, barbarlıqdır 

 

[18:56] 02.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və mülki əhalisini qəsdən hədəfə 

almaqda davam edir. Yalnız bu gün ərzində Tərtərə 2 mindən çox mərmi düşüb. Bu, vəhşilik, barbarlıq və 

insanlığa yaraşmayan hərəkətdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri KİV-ə açıqlamasında Prezidentin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il 

Cenevrə konvensiyalarının müddəalarını kobud surətdə pozan bu hərəkəti müharibə cinayətidir. Bildiririk 

ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri həyata keçiriləcək”. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan silahlı qüvvələri mülki obyektləri atəşə tutmağa davam edir 

 

[18:57] 02.10.2020  

 

Beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı 

qüvvələri Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutmağa davam edir. Şanlı ordumuzla döyüş meydanında üz-

üzə gəlməyə cürət etməyən düşmən Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri, mülki obyektləri, o 

cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfat obyektlərini ağır artilleriya qurğularından atəşə 

tutaraq mülki obyektlərdə dağıntı və yanğınlar törədir, dinc əhalinin, eləcə də dövlət əmlakına ciddi ziyan 

yetirir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, çirkin əməllərini davam etdirən 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı mərmi nəticəsində Tərtər rayonunun mərkəzində vətəndaşa məxsus 

təsərrüfat obyektində yanğın baş verib. FHN-in hadisə yerinə cəlb edilmiş Dövlət Yanğından Mühafizə 

Xidmətinin müvafiq qüvvələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın söndürülüb. Obyektin bir hissəsi 

yanğından mühafizə olunub. 

Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndinə atılan düşmən mərmisinin təsərrüfat sahəsində səbəb 

olduğu yanğın yanğınsöndürmə qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Bundan başqa, Ağgöl Milli 

Parkının Ağcabədi rayonu ərazisinə, Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsinə, Füzuli rayonunun Horadiz 

şəhərinə atılan mərmilərin törətdiyi yanğınlara müdaxilə edilməsi düşmənin ərazini atəş altında saxlaması 

səbəbindən mümkün olmayıb. 

Həmçinin Ağgöl Milli Parkının Ağcabədi rayonu ərazisinə və Kəbirli kəndinə düşən mərmilərin 

zərərsizləşdirilməsi ilə əlaqədar yanğınsöndürmə qüvvələrinin növbətçiliyi təşkil edilib. 

Qeyd edək ki, düşmənin artilleriya atəşləri nəticəsində müxtəlif obyektlərə, o cümlədən mülki 

obyektlərə, fərdi və çoxmənzilli yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara, infrastruktur obyektlərinə dəyən ziyanın, 

zərbələr nəticəsində baş verən yanğınların dərhal aradan qaldırılması üçün FHN gücləndirilmiş iş rejimində 

fəaliyyət göstərir. Baş verən hər hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 112 - qaynar telefon xəttinə 

dərhal məlumat verilməsi xahiş olunur. 

 

AZƏRTAC 
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Mövlud Çavuşoğlu: Dağlıq Qarabağ problemi kökündən həll edilməlidir 

 

[18:49] 02.10.2020  

 

Əgər beynəlxalq ictimaiyyət nəsə etmək istəyirsə, o zaman Ermənistanı dərhal Azərbaycan 

torpaqlarından çıxarsın. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İtaliyada rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər naziri 

Mövlud Çavuşoğlu italyan həmkarı Luici Di Mayo ilə birgə mətbuat konfransında söyləyib. Ermənistanla 

Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin indiyədək həll olunmamasının Ermənistanı 

cəsarətləndirdiyini və hücumlara ruhlandırdığını bildirən M. Çavuşoğlu bu dövlətin, həmçinin işğal edilmiş 

ərazilərdə qeyri-qanuni şəkildə başqa ölkələrdən gələn erməniləri yerləşdirmək istiqamətində də səylər 

göstərdiyini diqqətə çatdırıb. 

Çavuşoğlu vəziyyətin daha belə davam edə bilməyəcəyini və problemin kökündən həll olunmasının 

vacibliyini vurğulayaraq, bunun üçün beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanı dərhal Azərbaycan 

torpaqlarından geri çəkməli olduğunu bildirib. 

Nazir, həmçinin vurğulayıb ki, Türkiyə dövləti bu istiqamətdə bütün səyləri dəstəkləyəcək. Bu gün 

Azərbaycanın ərazilərini işğaldan azad edilməsinə çalışdığını söyləyən Çavuşoğlu ölkəmizin hazırda öz 

torpaqlarında terrora qarşı mübarizə apardığını, bunun üçün yetərincə güc və qüdrətə sahib olduğunu 

diqqətə çatdırıb. 

Açıqlamasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fikirlərinə də istinad edən M.Çavuşoğlu 

deyib: “Azərbaycanın atəşkəs elan edə bilməsi üçün Ermənistan öz qoşunlarını Azərbaycan torpaqlarından 

çıxarmalıdır”. 

 

Elgün Niftəli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Roma  

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman Ermənistanın təxribatı ilə bağlı açıqlama yayıb 

 

[18:11] 02.10.2020  

 

Sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 

növbəti dəfə kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan Ordusunun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini, yaşayış 

məntəqələrini, xəstəxanaları, inzibati binaları, yanacaqdoldurma məntəqələrini, avtovağzalları və digər 

sosial obyektləri müxtəlif növ iriçaplı artilleriya qurğuları və digər silahlardan intensiv şəkildə atəşə 

tutmaqda davam edir. 

Bu barədə Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a verilən məlumatda bildirilir. 

Məlumatda, həmçinin deyilir: “Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc 

Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri davamlı olaraq ağır artilleriya atəşinə tutması nəticəsində mülki 

əhali arasında çoxsaylı ölən və yaralananlar var. 

Ümumilikdə, bu günə qədər mülki əhalidən ikisi uşaq, ikisi ahıl olmaqla, 19 nəfər həlak olub, bir 

ailə tam qətlə yetirilib, 55 nəfər isə ağır bədən xəsarətləri ilə xəstəxanalara yerləşdirilib. 

Bu gün səhər saatlarında isə Ermənistan silahlı qüvvələri məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 

Tərtər şəhərinin Şıxarx qəsəbəsində yerləşən uşaq bağçasına ağır artilleriyadan zərbələr endiriblər. 

Təcavüzkar Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qeyri-insani hərəkətlər 

hazırda da davam etdirildiyindən bu rəqəmlər hər an arta bilər. 

Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini, Cenevrə Konvensiyalarını, 

xüsusilə Müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Konvensiyanı, 

BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasını və insan hüquqları sahəsində digər sənədlərin müddəalarını 

kobud şəkildə pozması ilə bağlı çoxsaylı faktlar tərəfimizdən davamlı olaraq beynəlxalq təşkilatların 

diqqətinə çatdırılır, Ermənistanın qeyri-insani hərəkətlərinə son qoyulması istiqamətində nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi ölçünün götürülməsi tələb edilir”. 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə bütün imkanları ilə Azərbaycanın yanında olacaq 

 

[17:44] 02.10.2020  

 

Ermənistan Dağlıq Qarabağ problemi həll edilmədən yenidən Azərbaycan torpaqlarına hücumlara 

başlayıb. Lakin bu dəfə Ermənistan ordusu çox ağır cavab aldı. Qardaş Azərbaycan Qarabağı işğaldan azad 

etmək üçün genişmiqyaslı əməliyyata başladı. İndiyədək uğurla irəliləyən Azərbaycan Ordusu bir çox 

əraziləri işğaldan azad edib. 

Bu fikirləri Konya vilayətində inşa olunan şəhər xəstəxanasının açılışına Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan bildirib. 

Qarabağ işğaldan azad edilənədək bu mübarizənin davam edəcəyini vurğulayan Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan deyib: “Türkiyə bütün imkanları ilə Azərbaycanın yanında olacaq”. 

 

Günel Məlikova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Rusiya və Belarus prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsini müzakirə 

ediblər 

 

[17:14] 02.10.2020  

 

Rusiya və Belarus prezidentləri Vladimir Putin və Aleksandr Lukaşenko Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizama salınması məsələsini müzakirə ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya və Belarus prezidentləri Vladimir Putin və Aleksandr Lukaşenko 

arasında telefon danışığı zamanı bir sıra beynəlxalq məsələlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi 

müzakirə olunub. 

Dövlət başçıları COVID-19 infeksiyasının yayılması, iki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrinin bərpa 

edilməsi və digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva  

 

AZƏRTAC 
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Latviya Seyminin deputatı: Azərbaycan yalnız öz torpaqlarını qoruyur 

 

[16:30] 02.10.2020  

 

Latviya Seyminin Azərbaycan parlamenti ilə əməkdaşlığın təşviqi qrupunun üzvü Aleksandr 

Kirşteyns son erməni təxribatları ilə əlaqədar bu ölkənin TV24 telekanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, latviyalı deputat Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan 

tərəfindən işğal edilməsi, işğal olunmuş ətraf rayonların Dağlıq Qarabağın ərazisinə aidiyyətinin olmaması, 

Azərbaycanın yalnız öz torpaqlarını qoruması kimi məqamlara toxunub. Deputat Qarabağın gec və ya tez 

Azərbaycana qaytarılacağını və bunun rəsmi Bakı tərəfindən heç zaman gizlədilmədiyini bildirib. 

Aleksandr Kirşteyns, həmçinin Türkiyənin bölgədə sabitləşdirici rol oynadığını vurğulayıb. 

Qeyd edək ki, ki, Aleksandr Kirşteyns bir müddət əvvəl öz şəxsi “Twitter” hesabında da 

Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini bildirib. 

 

Asiman Əsədov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Riqa 

 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyevin “Əl-Cəzirə” televiziya kanalına müsahibəsi 

 

[10:00] 03.10.2020  

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də “Əl-

Cəzirə” televiziya kanalına müsahibə verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir. 

Jurnalist: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, “Əl-Cəzirə”yə müsahibə verdiyiniz üçün 

Sizə təşəkkür edirəm. 

Prezident İlham Əliyev: Sizi görməyə çox şadam. 

-Ermənistan və Azərbaycan arasında hazırkı münaqişə 20 ildən artıqdır ki, başlayıb. 

Müəyyən irəliləyişlər və geriləmələr olmuşdur, lakin bu vaxta kimi sülhə nail olunmamışdır. Niyə 

görə bu münaqişə bu qədər uzun çəkir? 

-Əsas səbəb odur ki, Ermənistan sülh istəmir. Onlar bizim torpaqları həmişəlik işğal altında 

saxlamaq istəyirlər. Onlar status-kvonu dəyişmək istəmirlər və bu da münaqişənin bu qədər uzun 

çəkməsinin səbəbidir. Əgər Ermənistan iradə göstərsəydi və əsas beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə 

uyğun şəkildə davransaydı, münaqişə uzun illər bundan əvvəl həll edilmiş olardı. Çünki 1993-cü ildə 

Ermənistan ərazilərimizin bir hissəsini işğal etdikdə BMT Təhlükəsizlik Şurası qoşunların bizim 

ərazilərdən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması ilə bağlı dörd qətnamə qəbul etdi. Lakin bu qətnamələr 

kağız üzərində qalmaqdadır. Həll yolunun tapılması üçün vasitəçilik aparmaq məqsədilə Minsk qrupu artıq 

28 ildir ki, fəaliyyət göstərir və heç bir nəticə yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, əsas səbəb Ermənistanın 

mövqeyidir, ikinci səbəb Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına 

başlamaq üçün vasitəçilər tərəfindən təkid göstərilməməsi və təzyiqin olmamasıdır. Bir çox hallarda mən 

bu məsələni qaldırmışam və demişəm ki, Ermənistanı qətnamələrin tələblərinə əməl etməyə məcbur etmək 

və torpaqlarımızın boşaldılmasına başlamaq üçün ona qarşı beynəlxalq sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. 

Lakin mənim müraciətlərimə müvafiq şəkildə cavab verilməmişdir və indi baş verənlər Ermənistanın 

destruktiv siyasətinin nəticəsidir. 

-Beləliklə, Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə narahatlıq doğuran hüquqi 

məsələlərə görə beynəlxalq səviyyədə layiq olduğu dəstəyi almır? 

-Beynəlxalq hüququn normaları və beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri baxımından bizim 

çox geniş dəstəyimiz var. Dediyim kimi, beynəlxalq ali orqan olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 

Ermənistanın qoşunlarının geri çəkilməsini tələb edən qətnamələr qəbul etmişdir. Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Assambleyası eynisini edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa 

Parlamenti kimi digər beynəlxalq təşkilatlar və başqaları eynisini edib, lakin bu, kifayət etmir. Beləliklə, 

münaqişənin həlli üçün hüquqi çərçivəmiz var, lakin təcavüzkara kifayət qədər praktiki təzyiq yoxdur. 

Beləliklə, biz burada beynəlxalq hüquq və reallıqda baş verənlər arasında ziddiyyət görürük. Ermənistan 

tərəfindən beynəlxalq hüquqa və normalara açıq şəkildə məhəl qoyulmaması beynəlxalq hüququn 

işləmədiyinin və ya selektiv üsulla işlədiyinin yaxşı göstəricisidir. Bildiyiniz kimi, bəzi hallarda 

Təhlükəsizik Şurasının qətnamələri bir neçə gün, bəlkə də bir neçə saat ərzində icra olunur. Lakin bizə 

gəldikdə qətnamələr uzun illərdir ki, kağız üzərində qalıb. Beləliklə, təcavüzkara praktiki təzyiqin 

olmaması münaqişənin nəyə görə bu qədər uzun çəkməsinin səbəblərindən biridir. 

-Siz Ermənistanı bu müharibəni, bu münaqişəni başlamaqda günahlandırırsınız. Bir çoxları 

iddia edə bilər ki, Ermənistan öz cari ərazisini və 2018-ci ildəki məxməri inqilabdakı qələbəni nəzərə 

alaraq münaqişənin başlamasına risk etməzdi. Buna Siz nə deyərdiniz? 

-Bu cür təhlillərin səbəbinin nə olduğunu bilmirəm. Lakin biz burada nə görürük, biz yerlərdə nə 

baş verdiyini görürük. Əgər son iki ildə “inqilab”dan sonra Ermənistanın nə etdiklərinə və nə bəyan 

etdiklərinə nəzər salsaq görərik ki, onlar bizi həmişə təhrik ediblər və yeni müharibəyə başlamağı hədəfə 

alıblar və bunun səbəbi danışıqları tamamilə pozmaq idi. Onlar Azərbaycana qarşı bir neçə hərbi təxribat 

törədiblər. İyulun 12-də onlar münaqişə regionundan çox uzaqda olan Tovuz rayonunda, Azərbaycanın 

qərbində, Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki kəndlərimizə və hərbi mövqelərimizə hücum ediblər. 

Onların bunu nə üçün etdiklərini başa düşmək çox çətin idi. Onlar ağır artilleriya ilə bizə hücum etdilər. 

Hərbi qulluqçular arasında ilk itkiləri Azərbaycan tərəfi verdi. Bizim dörd hərbi qulluqçumuz və 76 yaşlı 

bir kəndli dərhal öldürülmüşdür. Beləliklə, biz cavab tədbiri görməli idik. Cavab verdikdən və onlar acı 

məğlubiyyətlə üzləşdikdən sonra geri çəkildilər, atəşkəs üçün yalvarmağa başladılar. Onda da mən dedim 

ki, bizim Ermənistanın ərazisində heç bir hərbi məqsədlərimiz yoxdur. Biz onları geri oturdan kimi və onlar 
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istədiklərini həyata keçirə bilmədiklərini başa düşən kimi toqquşmalar dayandı. Toqquşmalar yalnız dörd 

gün davam etdi. Sonra avqustun 23-də Ermənistan ordusu tərəfindən ərazimizə daxil olmaq və terror 

aktlarını törətmək üçün göndərilmiş diversiya qrupu dağıdılmışdır və bu diversiya qrupunun başçısı 

yaxalanmışdır. Hazırda o, istintaq altındadır. O, mülki vətəndaşlarımıza və hərbi qulluqçularımıza qarşı 

terror aktları törətmək üçün göndərildiyini bildirən ifadələr verir. Bunu biz etməmişdik, bunu onlar etdilər. 

Sonra sentyabrın 27-də baş verənlər bu siyasətin məntiqi davamıdır. Bundan əlavə, biz onların 

bəyanatlarına, söylədiklərinə nəzər salsaq, onların bizi təhrik etməsi açıq-aşkar görünür. Bir il bundan əvvəl 

Ermənistanın baş naziri “Qarabağ Ermənistandır” bəyan etmişdir və bu bəyanat danışıqları tamamilə 

mənasız edir. Çünki danışıqlar masasında olan əsas məsələlərdən biri işğal edilmiş ərazilərin Azərbaycana 

qaytarılmasıdır. Əgər o, “Qarabağ Ermənistandır” deyir və onun anlayışına görə Qarabağ təkcə keçmiş 

Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti deyil, buraya bütün işğal olunmuş ərazilər daxildir. Bu, onların bu əraziləri 

geri qaytarmaq istəmədikləri, bu, danışıqların sonu deməkdir. 

-Ermənistan nəyə görə risk edib təxribata əl atıb? 

-Birincisi, hesab edirəm ki, onlar danışıqlar prosesini tamamilə məhv etmək istəyirdilər. Sonra 

onlar etdikləri kimi, buna görə bizi günahlandırmaq və “baxın, Azərbaycanla danışıqlar aparmaq mümkün 

deyil” söyləmək istəyirdilər. Hesab edirəm ki, səbəblərdən biri də onların daxili çətinlikləri ola bilər. Çünki 

biz indi Ermənistanda baş verənləri bilirik. Onlar çox ciddi siyasi böhrandan əziyyət çəkirlər. Hücuma 

keçməmişdən iki gün əvvəl əsas müxalifət partiyasının rəhbəri həbs edilmişdir. Sabiq iki prezident barədə 

cinayət araşdırması aparılır. Faktiki olaraq, Ermənistanda diktatura rejimi yaradılmışdır. İnqilabdan sonra 

baş nazirin verdiyi bütün vədlər kağız üzərindədir. Heç nə icra edilməmişdir. Orada adambaşına görə 

pandemiya ilə əlaqədar vəziyyət dünyada ən pis vəziyyətlərdən biridir. Beləliklə, diqqəti yayındırmaq lazım 

idi və o, bunu edə bildi. İndi isə o, nə etməyə çalışır? Guya Azərbaycanın təcavüzü qarşısında cəmiyyəti 

bir araya gətirmək və öz şəxsi hakimiyyətini gücləndirmək istəyir. Beləliklə, onların fikrincə, hər şey çox 

məntiqlidir, lakin onlar çox böyük səhv etdilər. Bundan əlavə, təcavüzdən bir neçə gün əvvəl mən BMT 

Baş Assambleyasında çıxış etdim və dedim ki, onlar müharibəyə hazırlaşırlar və onları dayandırmaq 

lazımdır. Bu da baş verdi. 

-Bundan əvvəl Siz dediniz ki, Ermənistan ordusu işğal etdikləri ərazilərdən qeyd-şərtsiz 

çıxmalıdır, indi regionda hansı məqsədləriniz var? 

-Kim, biz? 

-Bəli, Azərbaycan olaraq. 

-Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Mənim tələb etdiklərim tamamilə beynəlxalq hüquqa 

müvafiqdir, çünki bütün dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və dünyanın heç bir ölkəsi “Dağlıq 

Qarabağ respublikası”nı tanımır. Mənim söylədiyim sözlər demək olar ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinin mətnidir. Onlar bizim ərazilərimizi tərk etməlidir və yalnız ondan sonra müharibə 

dayanacaq, münaqişəyə son qoyulacaq. Ola bilsin müəyyən müddət keçdikdən sonra Ermənistan və 

Azərbaycan xalqları sülh şəraitində birlikdə yaşaya biləcəklər. Bu, bizim mövqeyimizdir və o, dəyişməzdir. 

Bu, tarixi həqiqətə, beynəlxalq hüquqa və həmçinin düşünürəm ki, regionumuzdakı bu günün siyasi və 

geosiyasi reallıqlarına əsaslanır. Hesab edirəm ki, Ermənistan hökuməti özlərinin qlobal arenada 

“əhəmiyyətinə”, onlara göstərilə biləcək mümkün beynəlxalq dəstəyə həddindən artıq böyük qiymət 

veriblər və bizi təhrik etməklə, bizə hücum etməklə böyük səhvlərə yol veriblər. İndi də onlar ciddi 

məğlubiyyət acısını yaşayırlar. 

-Siz Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla danışıqlar masasına getməyi qəbul 

edərdinizmi? 

-Əslində, danışıqlar dayanıb. Çünki onun “Qarabağ Ermənistandır” ifadəsindən sonra mən 

danışıqlar üçün heç bir imkanın olmadığını dedim. Lakin Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan 

hakimiyyətinin yeni olduğunu, ola bilsin emosiyalarına və sözlərinə tam hakim ola bilmədiyi üçün məndən 

xahiş edərək deyirdilər ki, Azərbaycan daha çox anlayış göstərsin. Mən dedim ki, yaxşı, gəlin cəhd edək. 

Biz sülh yolunu tapmaq istəyirik, ona görə də biz uzun illərdir ki, gözləyirdik və bu yayındırıcı yanaşma 

olmasaydı, yəqin danışıqlar davam edəcəkdi. Bu bəyanatdan sonra mənim Ermənistanın baş naziri ilə 

görüşüm oldu. Lakin görüşlər tamamilə mənasız idi, rəsmi xarakter daşıyırdı. O, mənə əraziləri geri 

qaytarmayacaqlarını deyirdi. Əgər onlar bunu etmək istəmirlərsə, əgər onlar neçə illər ərzində Minsk qrupu 

tərəfindən hazırlanmış prinsiplərə qarşı çıxırlarsa və danışıqları məhv edirlərsə, bundan sonra nədən 

danışmaq olar ki? Danışıqlar birtərəfli qaydada aparıla bilməz. Bizim tərəfdaşımız olmalıdır. Lakin 

Ermənistanın simasında bizim hələ danışıqlarda tərəfdaşımız yoxdur. 
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-Onda danışıqlar masasına qayıtmaq üçün Azərbaycanın ilkin şərti kimi Ermənistanın işğal 

olunmuş ərazilərdən çıxmasını deyə bilərikmi? 

-Əslində, Ermənistanın baş naziri bizə qarşı ilkin şərtlər irəli sürüb. Yeri gəlmişkən, düşünürəm ki, 

bu da növbəti təxribatdır. Bir neçə ay öncə o, Azərbaycan üçün yeddi ilkin şərt irəli sürmüşdü. Əslində, o, 

öz gündəliyini bizə və Minsk qrupuna diktə etmək istəyirdi. Bu ilkin şərtlərdən biri də ondan ibarət idi ki, 

Azərbaycan “Dağlıq Qarabağ hökuməti” ilə danışıqlar aparmalıdır. Bunu təkcə biz yox, həm də Minsk 

qrupu rədd etdi. Çünki bu, iyirmi ildən çox müddət ərzində hazırlanmış danışıqların formatını tamamilə 

dəyişir. Danışıqlar Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılır. Beləliklə, o, bizə qarşı ilkin şərtlər irəli 

sürür və biz onları rədd etdik. Onun bunu etmə səbəbi ondadır ki, o, danışıqların dayanmasını və status-

kvonun dəyişməz olaraq saxlanmasını istəyirdi. Bizə gəldikdə, biz həmişə danışıqlara hazırıq. Biz heç vaxt 

danışıqlardan imtina etməmişik. Əvvəlki illərdə danışıqlar prosesində çətin vaxtlar yaşamışıq. Heç də hər 

şey rəvan getmirdi. Lakin Ermənistanın əvvəlki rəhbərləri ilə bizim prosesimiz olub və biz mərhələli 

yanaşmanı işləyib hazırlamışdıq. Əks halda, biz bu qədər uzun illər bu prosesdə iştirak etməzdik. Bu, 

faydasız vaxt deyildir. Hesab edirəm ki, biz çox böyük irəliləyişə nail olmuşduq. Mən bu prosesdə 2003-

cü ildən bəri iştirak edirəm. Mən Ermənistanın iki sabiq prezidenti ilə işləmişdim. Biz irəliləyişə nail olduq, 

bu, asan deyildi. Bizdə çox müxtəlif fikirlər var idi, lakin biz mərhələli şəkildə irəliləyirdik və indiki 

məqamda əldə etdiklərimizi işləyib hazırlamışdıq. Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra nəinki ondan 

əvvəl olanları məhv etdi, o, ondan əvvəl sanki Ermənistanın mövcud olmadığı və indi yeni Ermənistanın 

yaradıcısı kimi davranmaq istəyirdi. O, işlənilmiş bütün prinsipləri məhv etdi. Buna görə bütün məsuliyyət 

onun və onun hökumətinin üzərindədir. 

Yeri gəlmişkən, Ermənistanda rasional insanlar bunu başa düşür. Onlar Ermənistan əhalisinə 

xəbərdarlıq edərək bu şəxsin onların ölkəsini fəlakətə apardığı ilə bağlı bəyanatlar verirlər. Danışıqlarda 

belə davranmaq olmaz, Azərbaycanı belə təhrik etmək olmaz. 

Digər bir təxribat Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərində qondarma “Dağlıq Qarabağ lideri”nin 

qondarma “andiçmə” mərasiminin təşkil olunması idi. Heç bir digər qondarma “Dağlıq Qarabağ lideri” 

bunu etməmişdir. O, bunu nəyə görə etdi? Azərbaycanlıların hisslərini təhqir etmək üçün. Sonra onlar 

qondarma “Dağlıq Qarabağın parlamenti”ni Xankəndidən Şuşaya köçürməyi qərara aldılar. Nə üçün? 

Azərbaycanlılara qarşı daha bir təhqir. Onlar işğal olunmuş ərazilərdə Livandan olan erməniləri açıq şəkildə 

məskunlaşdırır və bunu televiziyada nümayiş etdirirlər. Bu, Cenevrə Konvensiyasının kobud şəkildə 

pozulmasıdır və burada məqsəd onların bizə qarşı nifrətini nümayiş etdirmək idi. Onun etdiyi hər şey 

danışıqlar prosesini məhv etmək məqsədini daşıyırdı. Lakin indi onlar danışıqların aparılması üçün 

yalvardıqda, Paşinyan dünya liderlərinə dəfələrlə zəng etdikdə və Azərbaycandan şikayət etdikdə, hesab 

edirəm, bu liderlər ona deməlidirlər ki, sən danışıqlar prosesini pozdun, sən Azərbaycanı təhrik etdin, sən 

azərbaycanlıların hisslərini təhqir etdin. Ona görə sən bunun üçün məsuliyyət daşımalısan. Erməni xalqı, - 

mən bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistan xalqına müraciət etdim, - buna görə onu məsuliyyətə cəlb 

etməlidir. Bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycanda 

minlərlə erməni yaşayır və Dağlıq Qarabağda yaşayanları da öz vətəndaşlarımız hesab edirik. Biz onları 

Azərbaycanda bir çox digər millətlərin və etnik azlıqların nümayəndələri kimi bizimlə birlikdə yaşamağa 

dəvət edirik. Buna görə Ermənistan bu təhrikedici bəyanatları səsləndirməkdən tamamilə çəkinməlidir, 

onlar “Qarabağ Ermənistan deyil” kimi yeni bəyanatla çıxış etməlidir və sonrasına biz baxarıq. 

-Beləliklə, bu siyasi dalanda Rusiya vasitəçiliyi Azərbaycan üçün məqbuldurmu? 

-Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ilə birlikdə vasitəçi olan ölkələrdən biridir. Bu 

prosesdə iştirak etdiyim 17 il ərzində hər üç ölkə prosesdə eyni dərəcədə iştirak edib. Prosesdə kifayət qədər 

yüksək səviyyədə koordinasiya var. Əlbəttə ki, Rusiyanın xüsusi mövqeyi var, çünki o, regionda 

Azərbaycana qonşu ölkədir, onun Ermənistanla dövlət sərhədi yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, Rusiya 

Azərbaycan və Ermənistanla yaxşı münasibətləri və tarixi münasibətləri olan bir ölkədir. Buna görə əlbəttə 

ki, vasitəçilik etmək üçün onların rolu və bacarığı obyektiv səbəblərə görə regiondan uzaqda yerləşənlərlə 

və ola bilsin, son onillikdə burada nələrin baş verdiyini tam şəkildə bilməyənlərlə müqayisədə çox 

yüksəkdir. 

Ona görə də düşünürük ki, üç ölkə birlikdə işləməyə davam etməlidir, əgər onların hamısı 

neytrallığı qorusa. Bu, mühümdür. Son günlərdə əks-təsir göstərən, neytrallıq mövqeyində müəyyən 

dəyişikliyi nümayiş etdirən bəzi bəyanatlar görməyimiz bizi narahat edir. Hər bir ölkənin öz mövqeyi ola 

bilər, bu, normaldır. Lakin əgər siz belə həssas məsələdə vasitəçisinizsə, bu mövqedən çıxış etməlisiniz. 

Əgər milli mövqeyinizdən çıxış etmək istəyirsinizsə, onda siz Minsk qrupunun həmsədrliyindən 
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çıxmalısınız, istədiyinizi deyin, kimi istəyirsinizsə onu günahlandırın, baş verənlərlə bağlı sübutu olmayan 

xəbərlər verin və sözsüz ki, heç kim etiraz etməyəcək. Lakin əgər siz vasitəçisinizsə, neytral olmalısınız, 

vasitəçi olmalısınız. Əks halda, vasitəçilik bizim tərəfimizdən qəbul edilməyəcək. 

-Beynəlxalq ictimaiyyət atəşkəs çağırışları edir. Lakin həm Azərbaycan, həm də Ermənistan 

tərəfinin son bəyanatlarını nəzərə alaraq, Siz atəşkəslə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına 

məhəl qoymamaq seçimini edirsiniz? 

-Xeyr, biz buna göz yummuruq. Lakin atəşkəs birtərəfli qaydada əldə oluna bilməz. Bu günlərdə 

mənə zəng vuran liderlərə bu mesajı çatdırmağa çalışıram ki, başlayan Azərbaycan tərəfi olmayıb. Biz 

özümüzü müdafiə etməli idik. Əgər biz bu dəfə etdiyimiz kimi cavab verməsəydik, bu gün mülki 

şəxslərimiz arasında yüzlərlə itki olacaqdı. Hələ də itkilərimiz çoxdur. Bu səhər mən məlumat aldım ki, 

mülki şəxslər arasında 19 itkimiz var, onlardan 2-si uşaqdır. Mülki insanlarımız arasında 54 yaralı var. 

Ermənilərin artilleriya hücumu nəticəsində 300-dən çox evə ziyan dəyib və ya tamamilə dağılıb. Onlar 

bizim kəndlərə, insanlarımıza hücum edir, bacardıqları qədər çox azərbaycanlı öldürmək istəyirlər. Dünən 

onlar Ermənistan ərazisindən uzaq məsafəli raketlərdən istifadə etməyə başladılar. Bununla da onlar istifadə 

etdikləri bu silahları Azərbaycan üçün qanuni hədəfə çevirirlər və biz bu hədəfləri məhv etməliyik. Sonra 

isə onlar bizi günahlandıracaqlar ki, biz Ermənistan ərazisinə hücum edirik. Onlar bunu istəyirlər. Onlar 

münaqişəyə üçüncü tərəfləri cəlb etmək istəyirlər ki, bu tərəflər onları müdafiə etsinlər və onlar üçün daha 

30 illik qanunsuz işğalı təmin etsinlər. Atəşkəs – yaxşı, bəs, hansı şərtlərlə? Şərtlər belə olmalıdır ki, onlar 

ərazilərdən çıxmalıdırlar. Mən 2 gün bundan əvvəl dedim ki, qoy onlar çıxmağa başlasınlar, qoy çıxmaqla 

bağlı bizdə cədvəl olsun, qoy onlar üzərlərinə vasitəçilər tərəfindən təsdiq olunmuş ciddi öhdəliklər 

götürsünlər, atəşkəs rejiminə əməl etsinlər və əlbəttə ki, biz də eyni şeyi edəcəyik. Bu hərbi toqquşma bizim 

nəyimizə lazımdır? Bizə torpaqlarımızın sülh yolu ilə geri qayıtması lazımdır. Biz sülh yolu ilə həllə istəkli 

olduğumuzu 28 il ərzində nümayiş etdirdik. Bu 28 il ərzində toqquşmaların olduğu vaxtlar oldu və ən 

böyüyü indidir. Daha biri 4 il bundan əvvəl olmuşdu. Beləliklə, bu, bizim mövqeyimizdir və Ermənistan 

tərəfdən siyasi və hərbi təxribatlar barədə dediklərimi nəzərə alsaq, düşünürəm ki, bu, tamamilə 

ağlabatandır. 

-Sonuncu münaqişəyə baxdıqda, Azərbaycan Ordusu cəbhədə müəyyən irəliləyişə nail olub 

və xüsusilə Füzuli rayonu ətrafında bəzi kəndləri geri alıb. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan geri 

qaytardığı həmin ərazilərdən geri çəkilməyə hazırlaşmır? 

–Xeyr, əlbəttə ki, xeyr! Çünki bu ərazilər bizə məxsusdur. Bu ərazilər qədim torpaqlarımızdır. Bu 

ərazilər bizim insanların əsrlərboyu yaşadığı ərazilərdir və onlar ermənilər tərəfindən işğal olunub və 

dağıdılıb. Füzulidə, Ağdamda və Azərbaycanın başqa şəhər və kəndlərində, işğal olunmuş ərazilərin cənub-

şərqində baş verənlərlə bağlı internetdə şəkillər var. Onların bir neçə qanunsuz yaşayış məntəqələrinin 

olduğu Laçın və Kəlbəcər rayonlarında da dağıntılar var, lakin bu ərazidə olduğu qədər ağır deyil. Bu, bizim 

torpağımızdır. Biz onu geri almışıq, biz onu güc yolu ilə geri qaytarmışıq, biz onları itkilər verərək geri 

qaytarmışıq, biz heç vaxt bundan geri dönməyəcəyik. Biz orada yaşayacağıq. Bizim həmin ərazilərdən 

güclə çıxarılmış insanlarımız bu gün demək olar ki, 30 ildir bir arzu ilə, bir amalla yaşayır – geri qayıtmaq. 

Mən sizə 2016-cı ilin aprelində yenə də erməni təcavüzü nəticəsində əks-hücuma keçməklə ərazilərimizin 

bir hissəsini azad etməyimizlə bağlı əyani bir nümunə göstərə bilərəm. Kəndlərimizdən biri ermənilər 

tərəfindən dağıdılmışdı və azərbaycanlılar geri qayıda bilmirdilər, çünki ermənilərin mövqeləri dağlarda 

idi. Biz qaçqınlar üçün yeni kənd tikdik və hətta heç vaxt o torpağı görməyənlər, ondan sonra dünyaya 

gələnlər belə hamısı Cocuq Mərcanlıya qayıtdı. Mən demişdim ki, Cocuq Mərcanlı ləyaqətimizin rəmzidir, 

iradəmizin rəmzidir və Cocuq Mərcanlı bizim qayıdışımızın rəmzidir. Mən demişdim ki, qayıdışımız indi 

başlayır. Mən əminəm ki, o ərazilərdən köçürülənlərin hamısı geri qayıdacaq. Geri qayıtmağa yol yoxdur, 

çünki hər şey dağılıb. Hər şey. Bir tikili belə qalmayıb. Hər şey dağılıb. Sözsüz ki, biz kömək edib şəhərləri, 

kəndləri yenidən quracağıq, onların əvvəlki adlarını qaytaracağıq. Çünki ermənilər bizə qarşı mədəni 

soyqırımı törədiblər. Onlar işğal olunmuş ərazilərdə bütün məscidləri dağıdıblar. Onlar məscidlərdə donuz 

və inək saxlamaqla bütün müsəlmanları təhqir edirlər. Onlar şəhərlərimizin, kəndlərimizin adlarını 

dəyişdiriblər. Bütün adlar qaytarılacaq. Biz öz torpaqlarımıza geri qayıdacağıq. Bu, bizim qanuni 

hüququmuzdur. Bu, bizim üçün tarixi vəzifədir və əminəm ki, biz buna nail olacağıq. 

-Qafqaz çox mürəkkəb regiondur, təkcə coğrafi nöqteyi-nəzərdən deyil, həm də mədəniyyət, 

etnik mənsubiyyət və sosial quruluş nöqteyi-nəzərdən. Siz xalqların öz müqəddəratını təyin etmək 

hüququna inanırsınızmı? 
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–Bilirsiniz, bu, erməni təbliğatının əsas etibarilə beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis olmayan sadə 

insanlardan ibarət beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmaq üçün tez-tez istifadə etdiyi məqamdır. Lakin 

beynəlxalq hüququn Helsinki Yekun Aktında əks olunan əsas prinsiplərinin çox aydın izahı var ki, orada 

ərazi bütövlüyü prinsipi üstündür. Öz müqəddəratını təyinetmə beynəlxalq hüququn mühüm 

prinsiplərindən biridir. Lakin əgər biz geriyə baxıb BMT Nizamnaməsinə, Helsinki Yekun Aktına nəzər 

salsaq görərik ki, öz müqəddəratını təyinetmə ölkələrin ərazi bütövlüyünə ziyan vurmamalıdır. Başqa bir 

mühüm məqam odur ki, ölkənin ərazi bütövlüyü güc yolu ilə dəyişdirilə bilməz, ölkə əhalisinin razılığı 

olmadan dəyişdirilə bilməz. Ona görə də Dağlıq Qarabağ məsələsində sözsüz ki, öz müqəddəratını 

təyinetmə ermənilərin etmək istədikləri şəkildə işləmir. Başqa bir arqument odur ki, erməni xalqı artıq öz 

müqəddəratını təyin edib. Onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Bu gün ermənilər hər yerdə yaşayırlar. 

Onlar Fransada yaşayırlar, onlar Amerikada yaşayırlar, onlar Rusiyada yaşayırlar, onlar Yaxın Şərqdə 

yaşayırlar. Qoy, onlar öz müqəddəratlarını həmin ölkələrdə istəsinlər. Əgər ermənilər özlərinə məxsus 

olmayan torpaqları istəsəydilər və sadəcə olaraq, əksəriyyət olduqlarına görə həmin torpaqları istəsəydilər, 

həmin ölkələrin rəhbərliklərinin reaksiyası necə olardı? Bu, onların uzun illər istifadə etdikləri taktikadır - 

gəlmək, dəstək istəmək, torpaq istəmək və sonra özlərinin qondarma qədim tarixləri barədə feyk xəbərlər 

hazırlamaqla və həmin torpaqları özləri üçün tələb etməklə ərazinin tarixi kimliyini dəyişməyə başlamaq. 

Qoy Dağlıq Qarabağa öz müqəddəratını təyinetmə vermək istəyən ölkələr öz torpaqlarının bir hissəsini 

Dağlıq Qarabağdan olan ermənilərə versinlər, onları qəbul etsinlər və orada onlara öz müqəddəratını 

təyinetmə hüququ versinlər. Onda baxaram onların reaksiyası necə olacaq. 

–Hazırda vəziyyət necədir? Ruslar, iranlılar, türklər, fransızlar, amerikalılar münaqişə ilə 

bağlı narahatlığını ifadə edirlər. Bu münaqişə nə vaxtsa regional ola bilərmi? 

–Mən belə düşünmürəm. Zənnimcə, bunun üçün əsas yoxdur və biz bu münaqişənin regional 

münaqişəyə çevrilməsinin qəti olaraq əleyhinəyik. Ermənistanın etmək istədiyi məhz budur. Ona görə də 

onlar Azərbaycana bəzi xarici dəstəklə bağlı feyk xəbərlər icad edirlər. Lakin, eyni zamanda, onlar özləri 

xarici dəstək istəyirlər. Ona görə də mən elə hiss edirəm ki, hazırda, döyüş meydanında çox ciddi 

məğlubiyyətlə üzləşdikləri bir vaxtda, onların əsas hədəfi bu münaqişəni regional münaqişəyə çevirməkdir. 

Lakin mən əminəm ki, qeyd etdiyiniz ölkələr heç vaxt bunun olmasına imkan verməyəcəklər. Çünki 

regionumuzda təhlükəsizlik bütün region ölkələrinin maraqlarına xidmət edir və qeyd etdiyiniz ölkələr 

arasında Türkiyə, Rusiya, İran region ölkələridir. Digər ölkələrin bura ilə, regionla əlaqəsi yoxdur. Onlar 

region ölkələri deyil. Onların danışıqlara şərait yaratmaqla bağlı mandatı var, çünki bu, 1992-ci ildə baş 

verib. Biz, şəxsən mən Minsk qrupunun belə tərkibdə olmasına görə cavabdeh deyilik. Sözsüz ki, əgər biz 

sülhə şərait yarada biləcək hər hansı kontakt qrupunun tərkibi ilə bağlı bu gün qərar versəydik, əlbəttə, 

tərkib tamamilə fərqli olardı. Mən konkretləşdirmək istəmirəm, lakin bəzi ölkələrin qərəzli davranışı 

səbəbindən həmin qrupda yeri olmazdı. Beləliklə, biz, xüsusilə region ölkələrinin münaqişədən kənar 

durması, heç bir halda münaqişəyə müdaxilə etməməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik və Ermənistana 

xəbərdarlıq etməliyik – işğalı dayandır. İşğalı dayandır və onda siz xeyrini görəcəksiniz. Onda siz uzun 

illər ərzində bu təcavüz səbəbindən Ermənistan rəhbərliyinin Ermənistanı məhrum etdiyi iqtisadi, 

investisiya, enerji və nəqliyyat sahələrində regional layihələrə inteqrasiya edəcəksiniz. Beləliklə, biz bu 

münaqişənin mümkün qədər tez bir zamanda dayanması, həllin mümkün qədər tez tapılması üçün əlimizdən 

gələni etməliyik. Biz “bunu dayandırın, biz işləyəcəyik, danışıqlar aparacağıq, yardım edəcəyik” kimi 

bəyanatlara qulaq asmaq mövqeyində deyilik. Biz bunu dəfələrlə eşitmişik. Bizim daha 30 il gözləməyə 

vaxtımız yoxdur. Münaqişə indi həll olunmalıdır. Ermənistana kömək etmək istəyənlər onların, belə demək 

mümkünsə, yaxın tərəfdaşları qoy onlara kömək etmək üçün desinlər ki, əraziləri tərk edin, iradənizi 

nümayiş etdirin, atəşi dayandırın, deyin ki, bu gün, ya sabah, bir həftəyə mən Ağdamı tərk edəcəyəm, 

növbəti dəfə, növbəti həftə Füzulini tərk edəcəyəm, növbəti həftə Kəlbəcəri tərk edəcəyəm və s. və biz 

dayanarıq. Bu, çox ədalətli mövqedir. Bu, müharibəyə deyil, sülhə istiqamətlənmiş mövqedir. 

–Ankaranın bu münaqişəyə hərbi nöqteyi-nəzərdən öz təyyarələri və sair ilə cəlb olunmasına 

dair Ermənistanın iddiaları barədə nə deyə bilərsiniz? 

–Bu, yalan məlumatdır. Bunun sübutu yoxdur. Mən bununla bağlı artıq bəyanatlar vermişəm. 

Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir. Ermənistanın hücumunun ilk günündən, ilk saatından Türkiyə 

Azərbaycana tam dəstəyini ifadə etdi. Qardaşım, Prezident Ərdoğan dəfələrlə çox mühüm bəyanatlar verib. 

Dünən parlamentin açılış sessiyasında çıxış edərkən o, daha bir mühüm bəyanat verdi ki, Türkiyə 

Azərbaycanın yanındadır və Azərbaycan tək deyil. Biz bu dəstəyi hiss edirik. Biz türk qardaşlarımıza, 

Prezidentə və digər rəsmi şəxslərə çox minnətdarıq. Lakin Türkiyə heç bir şəkildə münaqişəyə cəlb 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3054 
 

olunmayıb. Ermənistanın artıq mediada yer almayan feyk xəbərlərindən biri odur ki, Türkiyəyə məxsus F-

16 təyyarəsi Ermənistanın Su-25 təyyarəsini vurub. Bu, feyk xəbərdir. Sübut haradadır? Sübut yoxdur. Yerə 

enən və havaya qalxan hər bir təyyarə kompüterdədir. Hər kəs nə baş verdiyini görə bilər. Mən 

təəccüblənirəm, niyə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri – Fransa, ABŞ, Rusiya buna münasibət bildirmir. 

Onlar bu feyk xəbərə münasibət bildirmir. Onların bəziləri Azərbaycan və Türkiyənin buraya terrorçular 

dəvət etməsi kimi başqa feyk xəbərlərə münasibət bildirir. 

–Mən məhz bu barədə soruşmaq istəyirdim, cənab Prezident. Ermənistan, həmçinin 

Türkiyəni suriyalı müxalif döyüşçüləri Azərbaycana gətirməkdə ittiham edir. 

–Bu, tamamilə feyk xəbərdir. Eynilə Türkiyəyə məxsus F-16-nın onların Su-25-ni vurması kimi 

feyk xəbərdir. Onların Su-25 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Mənə məlumat verilmişdi ki, o, pilotun 

təcrübəsizliyi ucbatından dağa çırpılıb. 

–Amma onlar bunu sübut etmək üçün dəlillərinin olduğunu deyirlər. 

–Qoy göstərsinlər. Haradadır dəlil? Təkcə Ermənistan deyil, əfsuslar olsun, mən dünən eşitdim ki, 

Fransa prezidenti də bəyanat verib. O, ayın 27-də axşam mənə zəng vurmuşdu, mən ona bunun səhv, yanlış 

olduğunu dedim. O, bu bəyanatı heç bir dəlil olmadan verib. Qoy o, bizə dəlil versin, sübut versin. Yalnız 

sözlərdir. Biz də çox söz deyə bilərik, amma demirik, məsuliyyətli davranırıq. Azərbaycanda hər hansı 

xarici ölkənin iştirakına dair heç bir dəlil belə yoxdur. Biz nə ediriksə, özümüz edirik. Bizim qabil ordumuz 

var. Ordumuzda kifayət qədər insan var, ehtiyatımızda kifayət qədər insan var. Mən qismən səfərbərlik elan 

etmişəm. Bu, bizə ehtiyac olacağı təqdirdə ehtiyatda olan on minlərlə adamı cəlb etməyə imkan verəcək. 

Beləliklə, bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Ermənistanın buna ehtiyacı var, çünki Ermənistan əhalisinin sayı 

azalır, cəmi 2 milyon nəfərdir. Ona görə də onlar özləri Yaxın Şərqdən insanları cəlb edirlər və bizim 

sübutumuz var, təkcə erməni əsilliləri deyil. Yeri gəlmişkən, Yaxın Şərqdən gələnlərin erməni əsilli olması 

və ya qeyri-erməni əsilli olmasının heç bir fərqi yoxdur. Əgər kimsə xaricdən muzdlu kimi döyüşməyə 

gəlirsə, bununla beynəlxalq səviyyədə məşğul olunmalıdır. Bu ittihamlar tamamilə əsassızdır. Biz onları 

rədd edirik və dəlillərin ortaya qoyulmasını tələb edirik. 

– Siz də Ermənistanın gətirdiyi əcnəbi muzdlularla bağlı dəlilləri ortaya qoyacaqsınızmı? 

-Bizdə artıq bəzi kəşfiyyat məlumatları var və bundan əlavə dünən mənə göstərdilər ki, internetdə 

videolar var, Yaxın Şərqdən olan insanlar erməni əsgərləri ilə birlikdə oturub, onların formasını geyiniblər, 

onlarda Ermənistan milli bayrağı var, onlar birlikdə oturub müzakirə aparırlar. Səsi yoxdur, lakin 

düşünürəm ki, bu, yetərlidir. Onlar buna görə məsuliyyət daşımalıdırlar. 

-Diplomatiya nə vaxtsa işləyə bilərmi? Yoxsa, sizin üçün yeganə həll müharibədir? 

–Mən artıq demişəm ki, Ermənistan beynəlxalq hüquqa əməl etsə, ərazilərin bir hissəsindən vaxt 

cədvəlinə müvafiq olaraq dərhal çıxmağa başlasa, - əlbəttə ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa 

etməliyik, - diplomatiya işləyə bilər. Yeri gəlmişkən, Ermənistanda bu hökumət hakimiyyətə gəlməmişdən 

əvvəl biz danışıqlar masasındakı məsələləri müzakirə edəndə ilk bənd o idi ki, münaqişə Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü əsasında həll olunmalıdır. Bu, bərpa olunmalıdır. Bizim tələbimiz budur və düşünürəm ki, 

bunu tələb etməyə haqqımız var. 

-Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, “Əl-Cəzirə”yə müsahibə verdiyiniz üçün çox sağ olun. 

–Təşəkkür edirəm. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü desant həmlə taborunun döyüş bayrağı ələ keçirilib 

 

[16:10] 02.10.2020  

 

İşğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı 

zərbələri qarşısında duruş gətirməyərək nəinki öz mövqelərini, hətta döyüş bayraqlarını də qoyub qaçır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 193-cü desant həmlə taborunun hava 

endirim komanda birliyinin döyüş bayrağı ələ keçirilib. 

Döyüş bayrağı hər bir hərbi hissənin şərəf və qeyrət rəmzidir. Bu bayraq aid olduğu hərbi hissə ilə 

birlikdə döyüş əməliyyatları bölgəsində olmalıdır. Hərbi hissənin bütün şəxsi heyəti döyüş bayrağını 

fədakarlıq və mərdliklə qorumalı, onun ələ keçirilməsinə yol verməməlidir. Döyüş bayrağı itirildikdə onun 

məxsus olduğu hərbi hissə ləğv edilməlidir. 

Fotolardan da göründüyü kimi, düşmənin 193-cü desant həmlə taborunun hava endirim komanda 

birliyinin döyüş bayrağı cəsur Azərbaycan əsgərinin ayaqları altındadır. Bu fotolar bir daha sübut edir ki, 

əgər Ermənistan ordusu Azərbaycanın əbədi və əzəli torpaqlarından geri çəkilməsə, onun işğal olunmuş 

ərazilərimizdəki digər hərbi hissə və bölmələrini də eyni aqibət gözləyir. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Mülki şəxsləri və obyektləri hədəfə alan Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquq 

normalarını kobudcasına pozur 

 

[16:08] 02.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 2-də günorta 

saatlarından etibarən Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Şəmkir rayonunun Sabirkənd kəndi raket 

atəşinə, Tovuz rayonunun Ağdam kəndi isə artilleriya atəşinə tutulur. Ermənistan silahlı qüvvələri, 

həmçinin işğal olunmuş ərazilərimizdən Bərdə rayonunun Əmirli və Ağdam rayonunun Quzanlı yaşayış 

məntəqələrini artilleriya atəşinə tutur. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, mülki şəxsləri və 

obyektləri məqsədyönlü şəkildə hədəfə alan Ermənistan tərəfi beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, 

eləcə də bu xüsusda üzərinə götürdüyü öhdəlikləri kobudcasına pozur. 

Təcavüz siyasətini davam etdirən Ermənistan, ölkə rəsmilərinin bəyan etdiyi kimi, “yeni ərazilər 

üçün yeni müharibə” taktikasını həyata keçirməyə çalışır. 

“Azərbaycan Ordusu ölkəmizin beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü qorumaq və 

mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Ermənistan tərəfinin həmlələrinə adekvat cavab 

verəcəkdir. Bir daha bəyan edirik ki, yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür, 

- deyə məlumatda bildirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın və Fransanın Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[16:02] 02.10.2020  

 

Oktyabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Fransa 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Jan İv Lö Drian arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, nazir 

Jan İv Lö Drian bölgədə yaşanan gərginlikdən ciddi narahatlıq ifadə edib. O, gərginliyin aradan qaldırılması 

və atəşkəsə riayət olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Bu xüsusda, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr 

ölkələrinin rəhbərlərinin açıqlamasına istinad edilib. 

Ceyhun Bayramov bu ilin 27 sentyabr tarixində Ermənistan tərəfinin əl atdığı yeni hərbi təcavüzə 

cavab olaraq, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin öz beynəlxalq tanınmış sərhədləri 

çərçivəsində əks həmlələri həyata keçirdiyini bildirib. Nazir Ermənistan silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı 

mülki şəxslərin və mülki infrastrukturun məqsədli şəkildə hədəfə alınmasına və mülki insanlar arasında 

itkilərin olması faktına diqqəti cəlb edib. Bunun Ermənistan tərəfindən növbəti dəfə beynəlxalq humanitar 

hüququn kobud şəkildə pozulması halının olduğunu vurğulayan nazir, dinc əhalinin atəşə tutulmasının 

Ermənistan rəhbərliyinin terrorçu mahiyyətini göstərdiyini qeyd edib. Nazir bölgədə gərginliyin hələ də 

davam etdiyini bildirərək, yaranmış vəziyyətin tam məsuliyyətinin Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin 

üzərinə düşdüyünü qeyd edib. 
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Annisa Fadilah: Azərbaycan suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparır 

 

[16:00] 02.10.2020  

 

Ermənistan işğalçı dövlətdir və Azərbaycan bu gün suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə 

aparır. 

Bunu AZƏRTAC-ın İndoneziyadakı xüsusi müxbirinə müsahibəsində ASEAN Gənclər 

Təşkilatının hökumətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri xanım Annisa Fadilah bildirib. Şöbə müdiri vurğulayıb 

ki, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınır. Lakin Ermənistan 

qanunsuz olaraq bu bölgəni özünə birləşdirməyə çalışır. Nikol Paşinyan Ermənistanın baş naziri kimi 

fəaliyyətə başladığı 2018-ci ildən bəri Dağlıq Qarabağla bağlı bir çox təxribatlara əl atıb. 

A.Fadilah qeyd edib ki, Ermənistan rəhbərliyinin zaman-zaman təkrarlanan bu təxribatları 

bağışlana bilməz. Çünki həmin təxribatlar zamanı mülki insanlara da hücumlar olur, onların şəxsi əmlakı 

məhv edilir. Məhz bu təcavüz nəticəsində Azərbaycan əsgərləri və günahsız mülki şəxslər həyatlarını 

itirirlər. 

Şöbə müdiri bildirib ki, Ermənistanın bu gün də davam edən təcavüzünü şəxsən qlobal dünyanın 

bir vətəndaşı olaraq qınayır. Məhz buna görə də hazırda Azərbaycanla birlikdədir. 

“Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış ərazilərində mülki şəxslərin və əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış yerlərinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün bu ölkənin Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq humanitar hüquqa tam uyğun olaraq özünümüdafiə 

hüququ daxilində əks-hücum tədbirləri görməsini alqışlayıram”, - deyə A.Fadilah bildirib. 

O qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü beynəlxalq hüququn əsas norma və 

prinsiplərinin, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinin açıq şəkildə pozulmasıdır. Hazırda yaranmış vəziyyətə görə tam 

məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

Belə bir vəziyyətdə beynəlxalq ictimaiyyətin açıq prinsipial mövqe nümayiş etdirməsi 

həmişəkindən daha çox vacibdir. Çünki Azərbaycan suverenliyi, ərazi bütövlüyü və əhalisini qorumaq 

uğrunda ədalətli mübarizə aparır. 

A.Fadilah deyib: “Yenə də bildirirəm ki, Azərbaycanın yanındayam və Ermənistanın təcavüzkar 

siyasətini pisləyirəm. Çünki Qarabağ Azərbaycandır!” 

  

Vüqar Ağayev, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Bu gün Azərbaycanda ümummilli həmrəylik hökm sürür 

 

[15:17] 02.10.2020  

 

Azərbaycan xalqı bizə dəstək verən dost dövlətləri və riyakarları heç vaxt unutmayacaq. 

Azərbaycan dövlətinin işi haqq işidir. Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünün nəticələrinin aradan 

qaldırılması üçün mübarizə aparır. İşğala son qoyulduqdan sonra regionun inkişafı üçün münbit zəmin 

yaranacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, bu gün ölkəmizdə ümummilli həmrəylik var. Torpaqlarımızın 

azad edilməsi Azərbaycan xalqının tələbidir. Münaqişənin Azərbaycan xalqının iradəsindən kənar həlli 

mövcud deyil. Bu xüsusda qardaş Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. O cümlədən 

Pakistanın da dəstəyini yüksək dəyərləndiririk. Macarıstanın, Türk Şurasının, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının Azərbaycana dəstəyini də yüksək qiymətləndiririk. 

 

AZƏRTAC 
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Hulusi Akar: İşğalçı Ermənistanın hücumlarına qarşı sonadək azərbaycanlı qardaşlarımızın 

yanındayıq 

 

[15:06] 02.10.2020  

 

Ermənistan qardaş Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və 

ətrafındakı 7 rayonu artıq 30 ilə yaxındır ki, işğal edib. Bu işğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı 

doğma yerlərindən didərgin salınıb, 20 min insan şəhid olub, 5 min nəfərin taleyi barədə hələ də xəbər 

yoxdur. Xocalı soyqırımının da yaddaşlarımızdakı yeri hələ çox təzədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar bildirib. 

Beynəlxalq hüquq çərçivəsində qəbul edilən qərarlara, Azərbaycanın bütün diplomatik və 

sülhyönümlü səylərinə baxmayaraq, problemin hələ də həll olunmadığına diqqət çəkən nazir deyib: 

“Ermənistan BMT-nin də qərarları daxil olmaqla beynəlxalq hüququ tapdayaraq işğalı və Azərbaycana 

qarşı hücumlarını hələ də davam etdirir. Törətdikləri cinayətlərə görə cəza almayan, əksinə, zaman keçdikcə 

daha da simasızlaşan Ermənistan müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana qarşı bir çox təxribatlar törədib”. 

Türkiyənin hər zaman zülmə qarşı çıxış edən dövlət olduğunu bildirən nazir deyib: “Can 

qardaşlarımızın haqlı davasında, öz torpaqlarını geri qaytarmaq mübarizəsində sonuna qədər yanında 

olmağa davam edəcəyik. Bizim tək dərdimiz sülh, qardaşlıq və yaxşı qonşuluq əlaqələri, qonşularımızın da 

eyni şəraitdə yaşamasına töhfə verməkdir. Bu əzm və qətiyyətlə işğalçı Ermənistanın hücumlarına qarşı da 

sonadək azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındayıq. İllərdir Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdaki haqlı 

davasına həll yolu təklif etməyənlərin atəşkəs çağırışları səmimi olmadığı kimi, inandırıcı da deyil”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan xarici jurnalistləri canlı hədəfə çevirir 

 

[15:05] 02.10.2020  

 

Ermənistan xarici jurnalistləri döyüş bölgəsinə müxtəlif adlarla çağıraraq onları canlı hədəfə 

çevirməyə çalışır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi xarici jurnalistləri həmin ərazilərə daxil olmamağa çağırıb: "Əgər onlar atəş 

məntəqələrinə yaxın ərazilərə gətirilirsə, onların təhlükəsizliyinə cavabdeh deyilik. Ermənilər həmin 

jurnalistləri atəş nöqtəsinə yaxın ərazilərə gətirir və bununla da təxribatlarını davam etdirir. Bu məsələdə 

birbaşa məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür". 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan dövlətinin işi haqq işidir 

 

[15:01] 02.10.2020  

 

Bu, Vətən müharibəsidir. Azərbaycan dövlətinin işi haqq işidir. Azərbaycan Ermənistanın 

təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması üçün fəaliyyət göstərir. İşğala son qoyulduqdan sonra 

regionun inkişafı üçün münbit zəmin yaranacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 2-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 

Hacıyev deyib. 

Torpaqların azad edilməsinin Azərbaycan xalqının tələbi olduğunu vurğulayan Prezidentin 

köməkçisi bildirib: “Hazırda ölkədə ümummilli həmrəylik var. Azərbaycan xalqının iradəsindən kənar 

münaqişənin həlli mövcud deyil. Bu xüsusda qardaş Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini yüksək 

qiymətləndiririk. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 30 il ərzində danışıqlar aparılmasına 

baxmayaraq, torpaqların azad edilmədiyini bildirib. Prezident İlham Əliyevin təşəkkürünü bir daha 

çatdırırıq. O cümlədən Pakistan, Macarıstan, Türk Şurası, İƏT tərəfindən Azərbaycana verilən dəstəyi 

yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycan xalqı dəstək verən dost dövlətləri, həmçinin riyakarları heç vaxt 

unutmayacaq”. 
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Prezidentin köməkçisi: Çətin iqlim və istehkam şəraitinə baxmayaraq, Azərbaycan Ordusu addım-

addım irəliləyir 

 

[14:57] 02.10.2020  

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri çətin iqlim və istehkam şəraitində düşmənə qarşı əks-hücum 

əməliyyatı həyata keçirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev söyləyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, ermənilər 30 il ərzində işğal olunmuş ərazilərdə dərin istehkam 

sistemləri qurub. Bəzi yerlərdə bu istehkamların uzunluğu 8-10 metrə çatır. Relyef şəraiti də ağırdır. 

Bildiyiniz kimi, həmin yerlər, əsasən dağlıq ərazilərdir. Lakin bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri addım-addım irəliləyir. “Əsgərlərimiz düşmənin atəş nöqtələrini susdura-susdura, bəzən 

də atəş altında irəli gedir. Ermənistanın uzun illər ərzində qurduğu istehkam sistemləri sıradan çıxarılır. 

Hazırda Murovda qar var, qış şəraitidir. O çətin iqlim şəraitində, 3300-3500 metr yüksəklikdə əsgərlərimiz 

torpaqlarımız uğrunda rəşadətlə döyüşür, torpaqlarımızı azad edir. Biz onlarla fəxr edirik”, - deyə Hikmət 

Hacıyev qeyd edib. 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatı cəbhənin bütün istiqamətlərində 

uğurla davam edir 

 

[14:56] 02.10.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatı cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurla davam edir. 

Mülki əhalini və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmamaları barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 

Ermənistan tərəfini dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, bu gün Şəmkirin Sabirkənd, Tovuzun 

Ağdam, Bərdənin Əmirli, Ağdamın Quzanlı, Xındırıstan, Əlibəyli, Əhmədağalı və Səfərli yaşayış 

məntəqələri düşmən tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə məruz qalıb. Mülki əhali arasında ölən və 

yaralananlar var. Müəyyən olunub ki, yaşayış məntəqələrinin bəziləri məhz Ermənistan ərazisindən raket 

və artilleriya atəşinə tutulub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 2-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Bildirilib ki, gecə ərzində, səhər saatlarında və bu dəqiqələrdə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 

döyüş əməliyyatları uğurla davam edir. Madagizdə geri çəkilməyə məcbur edilən 6-cı dağ atıcı alayının 

əsgərləri arasında çaxnaşma və atışma baş verib. Düşmənin şəxsi heyəti arasında hökm sürən qorxu və 

vahimə dərin ruh düşkünlüyü yaradıb. Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən erməni 

könüllüləri açıq döyüşdən və itkilərinin çox olmasından qorxaraq müxtəlif bəhanələrlə döyüşə girməkdən 

imtina edirlər. Bunun əvəzinə Ermənistan müdafiə nazirliyi tərəfindən qadın batalyonu yaradılıb və hazırda 

komplektləşdirilir. 

Məlumat verilib ki, ordumuz uğurlu əməliyyat nəticəsində Ağdərə istiqamətində Madagiz 

ətrafındakı hakim yüksəklikləri düşməndən azad edib. Cəbrayıl-Füzuli istiqamətində qoşunlarımız 

düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliləyib. Murov dağı istiqamətində 

də əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın tam nəzarəti altındadır. Əməliyyatın gedişində düşmənin 5 zirehli və 

avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Bundan başqa, 

dayaq məntəqəsinə silah-sursat çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb. 

Döyüşlərdə əldə etdiyimiz uğurlar və müxtəlif istiqamətlərdə hakim strateji mövqelərin azad 

olunması Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətinin yüksək döyüş ruhunun və qələbə əzminin bariz 

nümunəsidir. 

A.Eyvazov çıxışının sonunda hərbi birliyin komandiri general-mayor Hikmət Həsənovun cəbhə 

bölgəsindən müraciətini diqqətə çatdırıb: “Hərbi birliyin şəxsi heyətinin amalı qələbə qazanmaq naminə 

son damla qanımızadək vuruşmaq və düşməni darmadağın etməkdir. Bunun üçün əsgərlərimizin döyüş 

ruhu və qələbə əzmi kifayət qədər yüksəkdir”. 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistanın baş naziri hər fürsətdə yalan, riyakarlıq və xalqını 

aldatmaqla məşğuldur 

 

[14:53] 02.10.2020  

 

Dünən Ermənistanın baş naziri öz xalqını təşvişə salacaq formada “Facebook” hesabında 

paylaşımlar etmişdi. Bu paylaşımlara görə, hansısa dronlar Yerevan üzərində hərəkət edirdilər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 2-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 

Hacıyev söyləyib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Dövlətimizin başçısı tərəfindən qeyd edildiyi kimi, Ermənistanın baş 

naziri hər bir fürsətdə yalan, riyakarlıq və xalqını aldatmaqla məşğuldur. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 

tərəfindən guya bu dronların vurulması barədə videolar hazırlandı. Lakin bir müddət sonra bu videoların 

fotoskop olduğu üzə çıxdı və onların silinməsi tələb olundu. Bu, bir daha göstərir ki, yalan əsasında 

qurulmuş ssenari idi. Onların hər bir yalanı ifşa olunur”. 

Prezidentin köməkçisi, həmçinin bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin də bəyan etdiyi kimi, bizim 

erməni xalqı, mülki əhali ilə işimiz yoxdur. Mülki şəxsləri hərbi obyektlərdən kənar durmağa çağırırıq. 

Belə olan halda onların da təhlükəsizliyi təmin oluna bilər. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan öz ərazisindən yaşayış məntəqələrimizə raket hücumu həyata 

keçirməklə Cenevrə Konvensiyasını pozur 

 

[14:50] 02.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin acizliyi fonunda Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın mülki 

yaşayış məntəqələrinə qarşı raket hücumu həyata keçirilir. Ermənistan bununla Cenevrə Konvensiyasını 

pozur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, ilkin olaraq Vardenis rayonu istiqamətindən Daşkəsən 

rayonuna raket zərbəsi endirilib. Azərbaycan tərəfi həmin atəş hədəfini məhv edib. Dünən Ermənistan 

Füzuli istiqamətində “Smerç” sistemindən istifadə edərək Cocuq Mərcanlı kəndini atəşə tutub, 20-yə yaxın 

evə ziyan dəyib. Bu gün Gorusdan “Toçka-U” raketi vasitəsilə Şəmkirə raket atəşi olub. Bir daha 

xəbərdarlıq edirik ki, Ermənistan tərəfindən açılan bu atəşlə bağlı Azərbaycan Ermənistan ərazisində olan 

legitim hərbi hədəflərə qarşı tədbirlər görəcək. Ermənistan silahlı qüvvələri istər şəxsi, istər texnika 

baxımından üzləşdiyi itkiləri bu cür kompensasiya etməyə çalışır. İyirmidən artıq mülki şəxsimiz həlak 

olub, 50-dən çox mülki şəxsimiz isə yaralanıb. 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ordusu yüksək texnologiyalardan istifadə edərək düşmənin hərbi 

infrastrukturunu sıradan çıxarır 

 

[14:33] 02.10.2020  

 

Əməliyyatların gedişi göstərir ki, Azərbaycan Ordusu dronlardan, yüksək texnologiyalardan 

istifadə edərək düşmənin hərbi infrastrukturunu sıradan çıxarır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri oktyabrın 2-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 

Hacıyev söyləyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin əsas logistik, hərbi-sursat 

anbarlarına ciddi zərbələr vurulub. “Bu, Ermənistan silahlı qüvvələrinin müqavimətini əsaslı şəkildə 

sarsıdır. Bu zərbələr Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhədəki bölmələrinin müqavimətini böyük dərəcədə 

azaldıb. Otuz il ərzində Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qurulmuş hərbi 

istehkam sistemlərinin, maddi-texniki bazanın qısa müddətdə sıradan çıxarılması Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin döyüş müqavimətinin sıradan çıxarılması deməkdir”, - deyə H.Hacıyev vurğulayıb. 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Rusiyada akkreditə olunmuş aparıcı xarici KİV 

nümayəndələrinə mətbuat brifinqi verib 

 

[14:28] 02.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Rusiya Federasiyasında akkreditə olunmuş dünyanın aparıcı 

xarici KİV nümayəndələrinə (Reuters, Voice of America, Financial Times, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Die Welt, EFE, ABC Spain, Bloomberg, CNN, France Presse, RAI, Al Jazeera, Al Arabiya, Der 

Standard, Asahi və s.) videoformatda mətbuat brifinqi verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev xarici media nümayəndələrini Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin son təxribatları barədə geniş məlumatlandırıb. Mülki əhali arasında həlak olan və 

yaralananların olduğunu təəssüflə bildirən Prezident köməkçisi mülki infrastrukturun məqsədyönlü şəkildə 

hədəfə alındığını diqqətə çatdırıb. 

Habelə, Hikmət Hacıyev Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq 

humanitar hüquqa ciddi əməl etdiyini, eləcə də ermənilərin hərbi əməliyyatlar zamanı mülki insanlardan 

qalxan kimi istifadə etməsi ilə bağlı səhih məlumatların olduğunu xüsusilə qeyd edib. 

Daha sonra Prezidentin köməkçisi jurnalistlərin suallarını cavablandırıb və onları Azərbaycana 

dəvət edib. 
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Xarici siyasətçilər və ekspertlər Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatlarını pisləyirlər 

 

[14:07] 02.10.2020  

 

Xarici siyasətçilər, ekspertlər və məşhurlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatlarını 

pisləyiblər. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. 

Bildirilib ki, iordaniyalı tarixçi-jurnalist, “Dağlıq Qarabağ problemi və beynəlxalq hüquq” 

kitabının müəllifi Ömər Əl-Armuti Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində Ermənistan ordusu ilə 

döyüşlərin getdiyi bir vaxtda ölkəmizə dəstəyini ifadə edib. Azərbaycanın əzəli torpaqlarının 

təcavüzkarlardan və işğalçılardan azad edilməsi uğrunda apardığı mübarizənin haqq mübarizəsi olduğunu 

qeyd edən tarixçi deyib: “Hamıya məlumdur ki, BMT-nin qətnamələrində və beynəlxalq sənədlərdə 

Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması, bunun nəticəsində 1 milyondan 

çox azərbaycanlının öz ölkəsində məcburi köçkün kimi yaşaması təsbit edilib. Ermənistanın həmin 

qətnamələri yerinə yetirməkdən imtina etməsi də aşkar bir faktdır...”. 

Kanadalı siyasi-hərbi analitik Johan Valkar sosial şəbəkə hesabında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

uğrunda apardığı mübarizəni dəstəklədiyini bildirərək deyib: “Azərbaycan əsgərləri yalnız Ermənistanın 

işğal etdiyi torpaqlar uğrunda mübarizə aparırlar. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yalnız erməni hərbi 

mövqelərinə hücum edib. Azərbaycan Ordusuna qarşı döyüşlərdə Ermənistana onlarla xarici muzdlu kömək 

edir...”. 

Kaliforniyanın San-Dieqo şəhərində yaşayan hərbi jurnalist, veteran Benjamin Minik “Twitter” 

hesabında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyib. O yazıb: “Erməni yalanları və təcavüzü 

dayandırılmalıdır”. 

Böyük Britaniyada Biznes, Diplomatiya, Hüquq və Qlobal Təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis, analitik 

və tədqiqatçı Edison Lami də Ermənistanın Azərbaycanda mülki əhalini atəşə tutmasını kəskin şəkildə 

qınayan paylaşım edərək, ölkəmizin haqlı mövqeyini dəstəklədiyini göstərib. 

İstanbul şəhərindəki Maltepe Universitetinin Siyasi elmlər və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin 

professoru Hasan Ünal sosial şəbəkə hesabında Ermənistanı yalanlara son qoymağa çağırıb, Azərbaycanın 

Ermənistanın qanunsuz işğalı altında saxladığı ərazilərini azad etmək üçün mübarizə apardığını bildirib. 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistan cəbhəyə qadınları göndərir 

 

[14:03] 02.10.2020  

 

Əldə olunan məlumata əsasən, son günlər davam edən şiddətli döyüşlər nəticəsində xeyli itki verən 

düşmən ciddi şəkildə şəxsi heyət çatışmazlığı ilə üzləşir. Buna səbəb çoxlu sayda itkilərlə yanaşı, 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir sıra ön xətt bölmələrin şəxsi heyətində ruh düşkünlüyünün müşahidə 

olunması, bir çox hərbi qulluqçunun isə ümumiyyətlə döyüşdən imtina etməsidir. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-a 

açıqlamasında deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, itkilərinin gündən-günə artması və ehtiyat qüvvələrinin az olması 

Ermənistan müdafiə nazirliyini ölkə qadınlarına müraciət etməyə vadar edib. Ermənistan müdafiə nazirliyi 

tərəfindən artıq qadın batalyonu yaradılıb və hazırda komplektləşdirilir. 
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Ermənistan ordusunun təminat və döyüş vasitələri darmadağın edilib  

 

[13:28] 02.10.2020  

 

Ermənistan ordusunun yüksək dağ zirvəsində yaratdığı dayaq məntəqəsinə silah-sursat çatdıran 

təminat vasitələri və döyüş texnikaları məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

AZƏRTAC nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videogörüntüləri təqdim edir. 
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Alman politoloq: Ermənistan PKK silahlılarını Dağlıq Qarabağa gətirib 

 

[13:13] 02.10.2020  

 

Almaniyanın nüfuzlu “freitag.de” informasiya-analitik portalında məşhur siyasi icmalçı Mark 

Lambsdorfun “PKK silahlıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsində” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib 

(https://www.freitag.de/autoren/mlambsdorff/pkk-soeldnerkaempfer-im-bergkarabach-konflikt). 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə son günlər Ermənistan tərəfindən Suriya və İraqdan Kürd İşçi 

Partiyasının (PKK) terrorçularının Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ 

regionuna gətirilməsi barədə həyəcanlı xəbərlər alınmasından bəhs edilir. 

Livandan, Suriya və İraqdan olan erməni mənşəli köçkünlərin işğal edilmiş torpaqlarda qeyri-

qanuni məskunlaşdırılması yolu ilə demoqrafik mənzərənin süni şəkildə dəyişdirilməsi bir məsələdirsə, 

ABŞ və Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlərin demək olar ki, hamısı tərəfindən terror təşkilatı kimi 

tanınmış təşkilatın silahlılarının həmin əraziyə gətirilməsi tamam başqa məsələdir. 

Müəllif yazır ki, Yerevanın Yaxın Şərqdən olan etnik ermənilərin işğal edilmiş ərazilərdə 

məskunlaşdırılması siyasəti Azərbaycan torpaqlarının ermənilər tərəfindən 30 ilə yaxın müddətdə işğalının 

sabitləşdirilməsinə və bu regionda demoqrafiyanın süni şəkildə dəyişdirilməsinə yönəlib. Bu, Lambsdorfun 

fikrincə, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının pozulması 

deməkdir. Terrorçu muzdluların buraya gəlməsi həmin insanları hərbi canilərə çevirir və 1949-cu il Cenevrə 

konvensiyalarında nəzərdə tutulan təhlükəsizliyə zəmanətlər onlara şamil edilmir. 

Müəllifin “Cairo-24” informasiya agentliyinə və digər mötəbər mənbələrə istinadla yazdığı kimi, 

Ermənistan o qədər həyasızlaşıb ki, onun yüksəkvəzifəli diplomatları terrorçuların gətirilməsi planını kürd 

isteblişmentinin ən döyüşkən cinahı olan Kürdüstan Vətənpərvərlər İttifaqının liderləri Lahur Şeyx Cəngi 

Tələbani və Bafel Tələbani ilə razılaşdırırlar. Bundan əvvəl Ermənistan kürd silahlılarını Dağlıq Qarabağa 

göndərmək üçün dəhliz yaratmaq məqsədilə İraqdakı Kürdüstan Muxtar regionunun lideri Neçirvan 

Bərzani ilə əlaqə yaratmağa cəhd göstərib, lakin onun bu niyyəti baş tutmayıb. 

Əldə olan məlumata görə, Ermənistan PKK-nın İraqdakı dayaq nöqtəsi olan Süleymaniyyə 

şəhərindən yüzlərlə silahlı terrorçunun işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ regionuna göndərilməsini təmin edə 

bilib. PKK-nın Suriya cinahı hesab edilən YPG qrupunun silahlıları Suriyanın Qamışlı regionundan Dağlıq 

Qarabağa göndərilib, İraqın Ərbil şəhərinin cənubunda yerləşən Məxmur bazasında dislokasiya edilmiş 

PKK/YPG qrupu isə əvvəlcə Hizbullahın Bağdaddakı qərargahına aparılıb, sonra isə oradan Dağlıq 

Qarabağa gətirilib. 

Mark Lambsdorf əmindir ki, Ermənistanın şübhəli məsələləri həll etmək üçün terrorçuları cəlb 

etməsi birinci dəfə deyil. 1990-cı illərdə Dağlıq Qarabağda müharibə dövründə də belə olub. Ermənistan 

kürdlərdən hələ sovet dövründə istifadə edirdi. Ermənistanın indiki hökuməti isə, Azərbaycana 

münasibətdə özünü daha təcavüzkar aparır və daxili siyasi mülahizələri (pandemiyaya qarşı mübarizədəki 

uğursuzluq, iqtisadi böhran) əsas götürərək danışıqlar prosesini pozur. 

Ermənistanın indiki hökuməti ATƏT-in Minsk qrupunun Madrid prinsipləri adlanan və tərəflər 

arasında razılaşdırılmış çərçivə sazişinə etinasızlıq nümayiş etdirib və üstəlik, sülh danışıqlarının formatına 

yenidən baxmağa çağırıb. Ermənilər getdikcə daha çox hallarda öz uşaqlarını cəbhəyə göndərməkdən 

imtina etdiklərinə görə Ermənistan hökuməti terror qruplarından silahlıları cəlb etməklə cəmiyyətdə itkiləri 

minimuma endirmək niyyətindədir. Baş nazir Nikol Paşinyan hətta öz ölkəsində dünyanın digər qaynar 

nöqtələrindəki silahlılardan ibarət könüllü xalq dəstələri yaratmaq təşəbbüsünü irəli sürüb. 

Müəllif yazır ki, bu il iyul ayında Nikol Paşinyan rəhbərliyi ilə baş vermiş döyüş əməliyyatları 

zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri iki ölkə arasındakı sərhəddə Azərbaycanın Tovuz rayonuna hücum 

ediblər. Bu hücum nəticəsində 12 azərbaycanlı, o cümlədən bir nəfər 75 yaşlı dinc sakin həlak olub, 

sərhədyanı kəndlərin sakinləri yaralanıb, fermalara ciddi ziyan vurulub. Sentyabrın 21-də Ermənistan 

atəşkəs rejimini yenidən pozandan sonra Tovuz rayonunda 1 Azərbaycan əsgəri yeni toqquşmaların qurbanı 

olub. 

Mark Lambsdorf xatırladır ki, Azərbaycanın BMT tərəfindən tanınmış ərazisi olan Dağlıq Qarabağ 

və ona bitişik 7 rayon 30 ilə yaxındır Ermənistan tərəfindən işğal altındadır. Hərçənd, BMT-nin dörd 

qətnaməsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş bu regiondan dərhal çıxarılmasına çağırılır. Ekspert 

xəbərdarlıq edir ki, Dağlıq Qarabağda hərbləşmənin genişlənməsi və Yaxın Şərqdən muzdluların buraya 

gətirilməsi münaqişənin beynəlxalq miqyas alması ilə nəticələnə bilər. 

https://www.freitag.de/autoren/mlambsdorff/pkk-soeldnerkaempfer-im-bergkarabach-konflikt
https://azertag.az/
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Ermənistanın təhlükəli addımları bütün Avropa üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən regionda 

sabitliyin daha da pozulması riski deməkdir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edən əsas 

ölkədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 

yolu münaqişə zonasının lap yaxınlığından keçir. 

Mark Lambsdorf məqaləsinin sonunda qeyd edir ki, Ermənistanın məsuliyyətsiz hərəkətləri 

Avropanın enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyinə təhdid yarada bilər. 

  

Vüqar Seyidov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Berlin 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən Bərdə və Tovuz rayonlarının kəndlərini də raket atəşinə tutub 

 

[13:00] 02.10.2020  

 

Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə rayonunun Əmirli, Tovuz rayonunun Ağdam və Ağdam 

rayonunun Quzanlı yaşayış məntəqələrini artilleriya atəşinə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu Şəmkirin Sabirkənd və Ağdamın Quzanlı yaşayış məntəqələrini raket atəşinə 

tutur 

 

[12:54] 02.10.2020  

 

Düşmən Ermənistan ərazisindən Şəmkirin Sabirkənd, işğal olunmuş ərazilərimizdən isə Ağdamın 

Quzanlı yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Fövqəladə Hallar Nazirliyi düşmənin təxribatları ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib 

 

[12:39] 02.10.2020  

 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) döyüş meydanında ordumuz 

tərəfindən məğlubiyyətə uğradılan işğalçı Ermənistanın müxtəlif çirkin təxribatlara əl atması ilə bağlı 

bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda qeyd olunub: “Döyüş meydanında ard-arda ciddi 

məğlubiyyətlərlə üzləşərək işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarını itirən Ermənistan tərəfi müxtəlif 

dezinformasiyalara əl ataraq ölkəmizin əhalisi arasında təşviş yaratmaqla vəziyyətdən mümkün qədər 

çıxmağa çalışır. Ermənilər cəbhəyanı bölgələrdə yaşayan vətəndaşlarımızın telefonlarına müxtəlif ölkə 

kodlu nömrələrdən Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adından həqiqətə uyğun 

olmayan məlumatlar çatdıran zənglər edirlər. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi qəti 

şəkildə bəyan edir ki, bu zənglər heç bir halda nazirlik tərəfindən edilməyib və belə müraciətlər 

tərəfimizdən yayılmayıb. Bu, erməni təbliğat aparatının növbəti çirkin və uğursuz əməlidir. 

Odur ki, vətəndaşlarımıza bir daha müraciət edərək belə zənglərə və ya çağırışlara heç bir halda 

inanmamağa, yalnız rəsmi dövlət qurumlarımızın məlumatlarına etibar etməyə çağırırıq. Əmin edirik ki, 

aidiyyəti dövlət qurumları, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

üçün bütün lazımi tədbirləri görür. Oxşar zəng və ya məlumatlarla rastlaşdıqda Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin 112 - qaynar xəttinə müraciət edilməsi xahiş olunur”. 

 

AZƏRTAC 
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AVCİYA Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hərbi təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb 

 

[12:11] 02.10.2020  

 

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası (AVCİYA) Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı son hərbi təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb. 

AVCİYA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bəyanatda deyilir: “Sentyabrın 27-də səhər saatlarında 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və döyüş mövqelərini şiddətli 

artilleriya atəşinə tutmasına cavab olaraq Azərbaycan özünümüdafiə hüququ çərçivəsində hərbi 

əməliyyatlara başlamaq məcburiyyətində qalıb və qısa müddətdə böyük uğurlar əldə edib. 

Hazırda Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın işğalı altında qalmış ərazilərimizin, 

bir sıra yaşayış məntəqələrinin işğaldan azad edilməsi və strateji yüksəkliklərin ələ keçirilərək nəzarətə 

götürülməsi sevincini yaşayır. 

Bu gün Azərbaycan xalqı üçün tarixi məqam yetişib. Həmçinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün 

təmin edilməsi, torpaqlarımızın son qarışınadək işğaldan azad olunması, beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədləri çərçivəsində Azərbaycanın dövlət suverenliyinin bərpası üçün münbit şərait yaranıb. 

Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı, cəmiyyətimizin bütün siyasi və sosial təbəqələrinin 

nümayəndələri, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək Silahlı Qüvvələrimizin yanında olduğunu bildirir, 

Milli Ordumuza dəstəklərini ifadə edirlər. 

Güclü həmrəylik nümayiş etdirən Azərbaycan xalqı qəhrəman və rəşadətli Ordumuzun yaxın 

zamanlarda torpaqlarımızı işğaldan tam azad edəcəyinə və zəfər bayramının yaxında olduğuna inanır. 

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası bildirir ki, tarixi həqiqətlər, 

beynəlxalq hüququn normaları, ədalət və gələcək nəsillər qarşısında mənəvi borc Azərbaycan tərəfindədir. 

Biz torpaqlarımızın işğaldan tezliklə azad olunacağına əminliyimizi ifadə edir, Qələbəyə tezliklə 

nail olunması naminə dövlətimizə və Ordumuza hər cür dəstək verməyə hər an hazır olduğumuzu bildiririk. 

Eşq olsun Azərbaycan Respublikasına! Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə! Qarabağ 

Azərbaycandır! Qələbə bizimlədir!”. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun əsgərləri arasında atışma olub 

 

[12:09] 02.10.2020  

 

Əldə edilən məlumata əsasən, gecə döyüşləri zamanı geri çəkilən Madagizdəki 6-cı dağ atıcı 

alayının əsgərləri arasında atışma baş verib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, şəxsi heyət arasında hökm 

sürən qorxu və vahimə hissi erməni hərbçilərində ruh düşkünlüyü yaradıb. 
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General-mayor Hikmət Həsənov: Hərbçilərimizin döyüş əzmi qələbəmizi təmin edəcək 

 

[11:51] 02.10.2020  

 

Hərbi birliyin şəxsi heyətinin amalı qələbə qazanmaq naminə son damla qanımızadək vuruşmaq və 

düşməni darmadağın etməkdir. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadla xəbər verir ki, bunu hərbi birliyin komandiri 

general-mayor Hikmət Həsənov deyib. 

“Bunun üçün əsgərlərimizin döyüş ruhu və qələbə əzmi kifayət qədər yüksəkdir”, - deyə general 

bildirib. 
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Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları Ermənistanın hərbi təxribatları barədə 

məlumatlar yayıb 

 

[11:05] 02.10.2020  

 

“BBC World Radio”nun “Newsday” proqramında Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin 

Süleymanovun müsahibəsi yayılıb. Səfir Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən öz qoşunlarını 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq geri çəkməli olduğunu, regionda davamlı sülhün 

yalnız Ermənistanın işğala son qoymasından sonra mümkünlüyünü diqqətə çatdırıb. O, ərazisinin 20 faizi 

işğal edilmiş Azərbaycanda Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirildiyini bildirib. 

Səfir jurnalistin erməni tərəfinin mülki şəxslərinin həlak olması ilə bağlı sualına cavab olaraq 

bildirib ki, təmas xəttinin Ermənistan tərəfinin nəzarətində olan hissəsi əslində işğal edilmiş və daha öncə 

ermənilərin məskunlaşmadığı ərazidir, burada demək olar ki, mülki əhali yoxdur və daha çox hərbi hissələr 

üstünlük təşkil edir. Əksinə, təmas xəttinin sıx məskunlaşmış Azərbaycan tərəfi isə mütəmadi olaraq 

Ermənistan ordusunun atəşinə tuş gəlir. Səfir son təxribatlar zamanı Azərbaycanın 14-dən çox mülki 

şəxsinin qətlə yetirildiyini, 40-dan çox yaralının olduğunu bildirib. O, bu təxribatların məhz Ermənistan 

tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq suveren ərazilərində həyata keçirildiyinə diqqət çəkib. 

Azərbaycanın xarici ölkələrdən, xüsusilə də Türkiyədən hərbi kömək alması, guya Ermənistana 

məxsus təyyarənin Türkiyəyə məxsus F-16 təyyarəsi tərəfindən vurulması, Suriyadan gələn döyüşçülərin 

muzdla orduya cəlb edilməsi ilə bağlı iddialara cavab olaraq, səfir bildirib ki, Azərbaycanda F-16 

təyyarələri yoxdur, Türkiyə isə ümumiyyətlə hərbi münaqişəyə cəlb olunmayıb və ölkəmizə hər zaman 

diplomatik dəstək verib. Ermənistan təyyarəsinin vurulması ilə bağlı xəbər uydurmadır və müasir 

texnologiya vasitəsilə bunu sübut etmək olduqca asandır. Suriyalı döyüşçülərlə bağlı şayiələr də qətiyyən 

həqiqəti əks etdirmir. 

Tərəflərin danışıqlar masasına geri dönməsi ilə bağlı suala cavab verən səfir bildirib ki, 20 ilə 

yaxındır Ermənistan və Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə danışıqlarda iştirak edir, 

lakin bu danışıqlar bir nəticə verməyib. Xüsusən son illərdə bunun əsas səbəbi Ermənistanın sülhə qarşı 

çıxması və Azərbaycan tərəfinin substantiv danışıqlarla bağlı çağırışlarına məhəl qoymaması olub. 

Müsahibənin tam versiyası 

ilə https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2wfz7kx1ml səhifəsindən tanış olmaq mümkündür. 

Həmçinin nüfuzlu “Newsweek” mətbu orqanına müsahibəsində səfir Süleymanov bildirib ki, 

danışıqlar üzrə vasitəçiliyi həyata keçirən Minsk qrupunun həmsədri qismində ABŞ beynəlxalq hüquqa 

uyğun olaraq, Ermənistan hərbi qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasında dayanıqlı mövqe 

göstərməlidir. Çünki işğalçı qüvvələrin çıxarılması yalnız Azərbaycan üçün deyil, Ermənistanın özünə də 

fayda gətirəcək, onun və regionun dinc gələcəyini təmin edəcək. İşğalçı qüvvələr geri çəkilməzsə atəşkəs 

dayanıqlı olmayacaq. Müsahibənin tam versiyası ilə https://www.newsweek.com/exclusive-armenia-

azerbaijan-speak-out-want-us-

1535699?fbclid=IwAR32p79EM2ik3ZU2q8sCMPbWV1Qj72ADdgC7ryaCXv2R-9GrXAMplf8-

Qg4 səhifəsindən tanış olmaq mümkündür. 

Bundan əlavə, ABŞ-ın populyar Con Batçelor Şou proqramına müsahibəsində Elin Süleymanov 

Ermənistan tərəfindən hərbi təxribatların davam etməsinə, mülki şəxslərin məskunlaşdığı ərazilərin atəşə 

tutulması nəticəsində ölən və yaralananların olmasına diqqət çəkib. O, bütün əməliyyatların Azərbaycanın 

beynəlxalq tanınmış sərhədləri daxilində baş verdiyini vurğulayıb və Azərbaycan Prezidentinin “Bizim 

Ermənistan ərazisində heç bir hərbi məqsədimiz yoxdur” sitatını xatırladıb. Səfir dünya mətbuatında 

münaqişə barədə yayılan saxta məlumatlara toxunaraq, bu cür halların yolverilməzliyindən bəhs edib. 

Müsahibənin tam versiyası ilə https://audioboom.com/posts/7695340-imminent-threat-of-a-wider-war-in-

the-south-caucasus-as-the-nagorno-karabakh-combat-escalates-to səhifəsindən tanış olmaq mümkündür. 

  

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu, Vaşinqton 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində 175 evə və 41 mülki obyektə 

külli miqdarda ziyan vurulub 

 

02.10.2020 [10:08] 

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmənin silahlı qüvvələrinin 

dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində 

hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 55 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq 

xəstəxanalara yerləşdirilib, 19 nəfər isə həlak olub. 

Bundan başqa, Ermənistan hərbi birləşmələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon və kənd 

mərkəzlərini, mülki infrastruktur obyektlərini – yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, məktəb 

binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, təsərrüfat təyinatlı əraziləri ağır 

artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

İşğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin mülki infrastruktur obyektləri atəşə tutması nəticəsində 175 evə, 

həmçinin 41 mülki obyektə külli miqdarda ziyan vurulub, eləcə də dinc sakinlərə məxsus nəqliyyat 

vasitələri yararsız vəziyyətə düşüb, çoxlu sayda xırda və iribuynuzlu heyvanlar tələf olub. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi 

qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilmələri üçün Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3082 
 

Gecə ərzində və səhər saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam 

edib 

 

02.10.2020 [09:12] 

 

Oktyabrın 2-də gecə ərzində və səhər saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş 

əməliyyatları davam edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ağdərə istiqamətində 

qoşunlarımız Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri düşməndən azad edib və bu məntəqəni nəzarətdə 

saxlayır. 

Cəbrayıl-Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə 

məcbur edib və irəliləməyə nail olub. 

Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. 

Saat 00:00-dan 07:00-dək düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti 

və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. 

Əldə edilən digər məlumata əsasən, Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən erməni 

könüllüləri döyüşlərin gərginliyi və itkilərinin çox olmasından qorxaraq müxtəlif bəhanələrlə döyüşdən 

imtina edirlər. 

Döyüşlərdə əldə etdiyimiz uğurlar və müxtəlif istiqamətlərdə hakim mövqelərin azad olunması 

Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti arasında yüksək döyüş ruhu və qələbə əzmini daha da artırır. 

İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək və videolar təqdim olunacaq. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan prezidenti müxtəlif ölkələrdən olan ermənilərin Dağlıq Qarabağda döyüşdüklərini 

etiraf edib 

 

[06:27] 02.10.2020  

 

Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan "Əl Cəzirə" telekanalının efirində müxtəlif ölkələrdən olan 

ermənilərin Dağlıq Qarabağda döyüşdüklərini etiraf edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, A.Sarkisyan deyib: "Onlar etnik ermənilərdir və müxtəlif ölkələrin 

vətəndaşları olmalarına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağda vuruşmalarında pis bir şey yoxdur. Biz müxtəlif 

ölkələrdən olan ermənilərin hərbi əməliyyatlarda iştirakını qəbul edirik". 

Ermənistan prezidenti qeyd edib ki, bu ermənilər ABŞ, Fransa, Ukrayna və Rusiyadan ola bilərlər. 
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1 oktyabr 

 

Rusiyanın Baş prokuroru Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələri əsasında həllini dəstəkləyir 

 

[22:35] 01.10.2020 

 

Xəbər verildiyi kimi, bir sıra Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media 

səhifələrində Rusiya erməniləri İttifaqının rəhbəri Ara Abramyanın və Yaxın Şərq və Mərkəzi 

Asiya ölkələrinin öyrənilməsi üzrə Mərkəzin sədri Semyen Baqdasarovun Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə qarşı bəyanatları, habelə terrorizmin təbliğinə 

açıq çağırışlara dair çıxışları yayılıb. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğundan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

göstərilənlərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev Rusiya 

Federasiyasının Baş prokuroru İqor Krasnova rəsmi müraciət edərək, cinayətlərin törədilməsinə 

açıq çağırışlara yol verən şəxslər və təşkilatlar barəsində qanuni tədbirlərin görülməsini xahiş edib. 

Oktyabrın 1-də Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru rəsmi məktubla cavab verərək, hər 

hansı ölkənin ərazisində qanunsuz əməllərin törədilməsinə, həmçinin kütləvi informasiya 

vasitələrində millətlərarası nifrət və düşmənçiliyin qızışdırılmasına yönəlmiş açıq çağırışlar 

edilməsinin yolverilməzliyini və bu kimi hallara obyektiv hüquqi qiymət verilməsinin vacibliyini 

qeyd edib. 

Həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qərar 

və qətnamələrinə əməl edilərək, beynəlxalq humanitar hüququn çərçivəsində həllinə dair 

mövqeyini də bildirib. 

Bundan başqa, Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru Azərbaycan Respublikasının Baş 

Prokurorluğu ilə əməkdaşlıq istiqamətində münasibətlərin inkişaf etdiriləcəyinə ümidvar 

olduğunu da xüsusi vurğulayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Qırğızıstan, Macarıstan və Türk Şurasının birgə mövqeyi: Münaqişənin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıyıq 

 

[21:56] 01.10.2020 

 

Qırğız Respublikasının Prezidenti Sooronbay Jeenbekov Macarıstana rəsmi səfəri 

çərçivəsində Macarıstanın Baş Naziri Viktor Orbanla birlikdə Türk Şurasının Budapeşt Ofisini 

ziyarət edib. Ofisdə Türk Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyevin də iştirakı ilə üçtərəfli görüş 

keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tərəflər görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə dair fikir mübadiləsi aparıb və münaqişənin Azərbaycan Respublikasının 

suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı 

əsasında tezliklə həllinin əhəmiyyəti ilə bağlı mövqelərini bir daha təkrarlayıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Bölgədə davamlı sülh və təhlükəsizliyə nail olmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinin yerinə yetirilməsi zəruridir 

 

[21:17] 01.10.2020 

 

Oktyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun 

İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq naziri Luici Di Maio ilə telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir 

Luici Di Maio bölgədə mövcud olan son dərəcə gərgin vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib. 

O, gərginliyin azaldılmasının və sülhün təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi yeni təcavüz aktı, 

buna cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən cavab tədbirləri 

barədə qarşı tərəfə məlumat verib. Ermənistanın ənənəvi olaraq beynəlxalq humanitar hüququ 

kobud şəkildə pozduğu, azərbaycanlı mülki əhali və infrastrukturu atəşə tutduğu və mülki insanlar 

arasında itkilərin olduğu italiyalı nazirin diqqətinə çatdırılıb. Bölgədə gərginliyin əsasında 

Ermənistanın davam edən təcavüz siyasətinin olduğu vurğulanıb. Davamlı sülh və təhlükəsizliyə 

nail olmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri başda olmaqla, beynəlxalq təşkilatların 

qəbul etdiyi qərar və qətnamələrin yerinə yetirilməsinin zəruri olduğu qeyd edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanat yayıb 

 

[20:19] 01.10.2020 

 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan Kıdırəli Azərbaycanın işğal olunmuş 

rayonlarında Ermənistan tərəfindən vəziyyətin gərginləşdirilməsindən dərin narahatlığını ifadə 

edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Türk Akademiyası beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə 

sadiq olduğunu təsdiqləyir və münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 

müvafiq qətnamələri əsasında, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində həllinə çağırıb. 

Akademiyanın Prezidenti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 

ilə həllinə xələl gətirə biləcək hər hansı təxribatçı bəyanatların və hərəkətlərin, həmçinin ATƏT-

in Minsk qrupunun dəstəyi ilə aparılan danışıqlar prosesinin yolverilməz olduğunu vurğulayıb. 

 

İlahə Əhmədova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Nur-Sultan 

AZƏRTAC 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun apardığı qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı 

cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurla davam edir 

 

[19:48] 01.10.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun apardığı qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı cəbhənin bütün 

istiqamətlərində uğurla davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi ərazilərdəki 

düşmən mövqelərinə gecə ərzində bölmələrimiz tərəfindən sarsıdıcı artilleriya zərbələri endirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov oktyabrın 1-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistanın 

ərazisindən cəbhəboyu Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndini, Füzuli rayonunun Horadiz 

şəhərini, Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarını yenidən artilleriya atəşinə tutub. 

Əməliyyatın beşinci gününün sonunadək düşmənin canlı qüvvədə, hərbi və döyüş texnikası 

baxımından xeyli sayda itkisi var. Düşmən bütün cəbhə boyunca tutduqları mövqelərdən və 

ərazinin vacib sahələrindən geri çəkilməyə məcbur edilib. Ermənistan ordusunun müxtəlif 

istiqamətlərdə hərəkət edən hərbi kolonları bölmələrimiz tərəfindən dəqiq atəşlə məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi xüsusilə qeyd edib ki, Ermənistan mətbuatında guya 

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarə və helikopterin vurulması və İran ərazisinə 

düşməsi barədə yayılan məlumatlar yanlışdır və əsassızdır. Hərbi Hava Qüvvələrimizə məxsus 

bütün aviasiya vasitələri tam tərkibdə sıradadır və döyüş qabiliyyətlidir. 

Məlumat verilib ki, ötən müddət ərzində düşmənin 200-dək tank və digər zirehli texnikası, 

228 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatanları, 30 ədəd hava hücumundan 

müdafiə vasitələri, 6 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi, 5 silah-sursat anbarı, 

110-dan artıq avtomobil texnikası, 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi sıradan çıxarılıb. 

“Dünən məlumat verildiyi kimi, Ermənistan ordusunun alay komandiri və onun müavini 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin dəqiq artilleriya atəşi nəticəsində məhv edilib. Alayın 

köməyinə gələn düşmənin əlahiddə həmlə taborunun döyüş bayrağı və sənədləri ələ keçirilib. 

Əsgəri şərəf, şücaət və şöhrət rəmzi olan döyüş bayrağını döyüş meydanında atıb qaçan düşmən 

bir daha acizliyini nümayiş etdirib. Döyüş bayrağını qoruya bilməyən ordunun iki yolu var. Ya 

ərazimizi tərk etməli, ya da yerində məhv olacaq. Qələbə bizimlədir!”, - deyə polkovnik-leytenant 

Anar Eyvazov bildirib. 
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Düşmən Horadiz şəhərini atəşə tutub 

 

[18:27] 01.10.2020 

 

Oktyabrın 1-də saat 17.50-də Ermənistan ordusunun bölmələri Füzuli rayonunun Horadiz 

şəhərinin mülki obyektlərini artilleriya atəşinə tutub. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Xatırladaq ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı 

əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində hazırkı vaxtadək ümumilikdə 

mülki əhalidən 55 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib, 19 

nəfər isə həlak olub. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini hədəfə alması nəticəsində mülki əhalidən 55 nəfər 

xəsarət alıb, 19 nəfər həlak olub 

 

[18:19] 01.10.2020 

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 

kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə 

tutması nəticəsində hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 55 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib, 19 nəfər isə həlak olub. 

Bundan başqa, Ermənistan hərbi birləşmələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon 

və kənd mərkəzlərini, mülki infrastruktur obyektlərini – yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb 

məntəqələrini, məktəb binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, 

təsərrüfat təyinatlı əraziləri ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

İşğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin mülki infrastruktur obyektləri atəşə tutması nəticəsində 

169 evə, həmçinin 40 mülki obyektə külli miqdarda ziyan vurulub. Eləcə də dinc sakinlərə məxsus 

nəqliyyat vasitələri yararsız vəziyyətə düşüb, çoxsaylı xırda və iribuynuzlu heyvanlar tələf olub. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi 

qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilmələri üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 
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Mərakeş Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 

 

[18:14] 01.10.2020 

 

Mərakeşin Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinə ünvanlandığı 

notada Dağlıq Qarabağ regionundakı hərbi insidentlərin Mərakeş Krallığı tərəfindən narahatlıqla 

izləndiyi və günahsız mülki vətəndaşların ölümündən təəssüf hissinin keçirildiyi bildirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, notada Mərakeş tərəfləri təmkinli olmağa, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsini beynəlxalq hüquq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri əsasında 

həll etməyə çağırır. 

“Mərakeş Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, 

istənilən separatçılıq və ya silahlı üsyan addımlarını qınayır”, - deyə notada qeyd edilir. 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistanın Gorus rayonundan Azərbaycan əraziləri yenidən 

raket atəşinə tutulub 

 

[18:10] 01.10.2020 

 

Oktyabrın 1-də saat 17.28-də Ermənistanın Gorus rayonu ərazisindən Azərbaycan əraziləri 

yenidən atəşə tutulub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistandan 

atılan raketlər Cəbrayıl-Füzuli ərazisindəki cəbhə xəttinə düşüb. 
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Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi İsrail portalına müsahibəsində Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzündən danışıb 

 

[17:06] 01.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İsrailin “Walla” xəbər portalına 

müsahibəsində Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü barədə danışıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi müsahibəsində İsrail-Azərbaycan 

əlaqələrinə, xüsusilə də uğurlu hərbi əməkdaşlığa, ticarət tərəfdaşlığına da toxunub. “Biz bir çox 

sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Biz əlaqələrimizi, eləcə də hərbi əməkdaşlığımızı yüksək 

qiymətləndiririk”, - deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. 
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XİN Dağlıq Qarabağda “Le Monde” qəzetinin iki jurnalistinin yaralanmasına dair 

məlumatla bağlı açıqlama yayıb 

 

[16:57] 01.10.2020 

 

Ermənistan KİV-ləri işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində Fransanın “Le Monde” 

qəzetinin iki jurnalistinin yaralanması ilə bağlı məlumat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 

xidməti idarəsinin məsələ ilə bağlı yaydığı açıqlamada bildirilir: Ermənistan xarici jurnalistlərin 

həyatını təhlükə altına ataraq və beynəlxalq humanitar hüququ kobudcasına pozaraq jurnalistlərin 

hərbi əməliyyatların getdiyi əraziyə səfərini təşkil edir. 

Xatırladırıq, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 27-də rəsmi şəkildə 

bəyan edib ki, Azərbaycan Ordusu mülki əhalini və obyektləri hədəfə almır, işğalçı Ermənistandan 

fərqli olaraq hərbi əməliyyatlar zamanı Cenevrə konvensiyaları da daxil olmaqla beynəlxalq 

humanitar hüququn müddəalarının tələblərinə riayət edir. 

Xarici jurnalistlərin məqsədyönlü şəkildə təhlükəli əraziyə aparılması Ermənistan 

hökumətinin jurnalistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar öhdəliklərinə məhəl 

qoymadığını və xarici jurnalistlərdən özünün qanunsuz təbliğat məqsədləri üçün istifadə etdiyini 

açıq şəkildə göstərir. 

Tərəfimizdən xarici jurnalistlərə müraciət edərək Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq 

Qarabağ və ətraf bölgələrinə səfərlə əlaqədar, ilk növbədə, Azərbaycan tərəfinin razılığının 

alınmasını ciddi tövsiyə edirik”. 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın hərbi təxribatları ilə bağlı “Al 

Arabiya” telekanalına müsahibə verib 

 

[16:49] 01.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın hərbi təxribatları ilə bağlı “Al 

Arabiya” kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi müsahibəsində Ermənistanın Yaxın Şərq 

ölkələrindəki muzdlu və hərbçiləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zonasına cəlb etməsi, 

terror təşkilatlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yerləşdirilməsi, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı son hərbi təxribatları və Azərbaycan dövlətinin özünün suveren ərazisini 

müdafiə etməsi barədə danışıb. 

Hikmət Hacıyev Azərbaycanın dəfələrlə Ermənistan tərəfinin Yaxın Şərq ölkələrindəki 

muzdlu və hərbçiləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zonasına cəlb etməyə çalışması ilə bağlı 

narahatlığını ifadə etdiyini bildirib. O, Ermənistanın uzun illərdir belə bir siyasət yürütdüyünü və 

bəzi Yaxın Şərq ölkələrindən terrorçuları Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsinə 

gətirdiyini və onlardan Azərbaycana qarşı istifadə etdiyini bildirib. 

Prezidentin köməkçisi ötən əsrin 90-cı illərində də, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

aktiv mərhələsində bir sıra terror təşkilatlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 

yerləşdirilməsi və onların Azərbaycana qarşı döyüşməsi ilə bağlı faktların mövcud olduğu barədə 

məlumat verib. Ermənistanın kəşfiyyat xidmətlərinin Azərbaycan torpaqlarında 30-dan çox terror 

aktı törətdiyini qeyd edən Hikmət Hacıyev bununla bağlı Azərbaycanın narahatlığını ifadə edib və 

beynəlxalq ictimaiyyətin buna lazımi qaydada reaksiya göstərmədiyini vurğulayıb. O, 

Azərbaycanın heç bir muzdluya ehtiyacı olmadığını, əksinə, Azərbaycanın peşəkar silahlı 

qüvvələrə sahib olduğunu, ölkədə kifayət qədər şəxsi heyətin və ehtiyat qüvvələrinin olduğunu 

bildirib. “Bu səbəbdən, bizim başqa bir ölkənin hər hansı şəxsi heyətinə və ya muzdlu 

döyüşçülərinə ehtiyacımız yoxdur,” – deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. 

Hikmət Hacıyev Azərbaycan dövlətinin özünün suveren ərazisini müdafiə etdiyini deyib. O, 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq hüquqa riayət etməklə vətəndaşlarımızın 

təhlükəsizliyini müdafiə etdiyini və ölkəmizin ərazilərinin Ermənistan işğalından azad edilməsi 

məqsədilə özünün suveren ərazisində fəaliyyət göstərdiyini bildirib. 

Prezidentin köməkçisi hərbi qarşıdurmanın davam etdiyini və sentyabrın 27-si səhər 

saatlarından Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan mülki vətəndaşlarına qarşı atəş açdığını 

və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin öz mülki əhalisinin təhlükəsizliyini qorumaq və Ermənistanı 

sülhə vadar etmək üçün əks-hücum tədbirləri həyata keçirdiyini bildirib. Otuz ildən çoxdur ki, biz 

danışıqlar prosesi aparırıq, lakin Ermənistan status-kvonu qoruyub saxlamaq üçün əlindən gələni 

edir. Onlar, həmçinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətlər həyata 

keçirirlər. Ermənilər Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində məscidləri, İslam mədəni irsini 

dağıdırlar. Dünyanın heç bir ölkəsində məscidlərin dağıdılması və məscidlərdə donuzların 

saxlanılması kimi hallar baş verməyib. Mülki azərbaycanlıları öldürən və işğal edilmiş ərazilərdə 

məscidləri və İslam mədəni irsini dağıdan Ermənistan İslam dünyasına və ərəb xalqına özünü necə 

dost kimi göstərə bilər? Onlar bu gün də Azərbaycan mülki əhalisini öldürməyə davam edirlər. 

Güclü artilleriya hücumları nəticəsində mülki vətəndaşlarımız həlak olub və ağır yaralanıb. 

Beynəlxalq ictimaiyyət bu vəhşiliyi, Ermənistanın əsl üzünü görməlidir. Biz İslam ümmətinə, 

xüsusilə Türkiyəyə, Səudiyyə Ərəbistanına və Pakistana minnətdarıq. Ermənistanın Azərbaycana 

təcavüzünə görə bu ölkələrin Ermənistan ilə diplomatik əlaqələri yoxdur. Biz, həmçinin İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) minnətdarıq. İƏT Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi 

təcavüzü pisləyən qətnamələr qəbul edib. 
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Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, yalnız Ermənistan öz qoşunlarını Azərbaycan 

ərazisindən çıxardıqdan sonra biz sülhdən danışa bilərik. Ermənistanın müdafiə naziri yeni ərazilər 

üçün yeni müharibələr konsepsiyasını elan edib. Ermənistan nə zaman təxribatları son qoyacaq? 

Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa və çaşdırmağa son qoymalıdır. 
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Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin daha bir neçə hərbi texnikasını məhv 

edib 

 

[16:40] 01.10.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələrini və 

yaylım atəşli reaktiv sistemlərini məhv edib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti düşmən ordusuna məxsus texnikanın məhv edilməsi 

ilə bağlı görüntüləri paylaşıb. 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Bölgədə sülhün yaranması Ermənistanın işğal etdiyi 

Azərbaycan torpaqlarından çəkilməsindən asılıdır 

 

[16:36] 01.10.2020 

 

Bölgədə uzunmüddətli sülhün yaranmasının yolu Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarından çəkilməsidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Böyük 

Millət Məclisindəki çıxışında bildirib. 

Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyən dövlət başçısı deyib: “Türkiyə olaraq 

bir millət, iki dövlət kimi gördüyümüz azərbaycanlı qardaşlarımıza bütün imkanlarımızla və 

qəlbimizin hökmü ilə dəstəyimizi davam etdirəcəyik”. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi Türkiyəyə böhtan atmaqla 

məşğuldur. Dövlət başçısı Ermənistana dəstək olanları da qınayıb. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 

AZƏRTAC 
  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3099 
 

Milli Məclisin Sədri ilə Parlamentlərarası İttifaqın Prezidenti arasında telefon 

danışığı olub 

 

[16:25] 01.10.2020 

 

Oktyabrın 1-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilə Parlamentlərarası İttifaqın 

Prezidenti Qabriela Kuevas Barron arasında telefon danışığı olub. Bu barədə AZƏRTAC-a Milli 

Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib. 

Telefon söhbətində Milli Məclisin Sədri Parlamentlərarası İttifaqın Prezidentinə sentyabrın 

27-dən etibarən Ermənistan tərəfindən cəbhə xəttində törədilən hərbi təxribatlar barədə məlumat 

verib. Milli Məclisin Sədri Ermənistanın son 30 ildir davam edən işğal siyasətinin regionda sülhə 

və sabitliyə təhlükə olduğunu vurğulayıb. 

Sahibə Qafarova qeyd edib ki, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Azərbaycana qarşı 

növbəti təxribat törətməklə aşkar şəkildə beynəlxalq birliyin çağırışlarına məhəl qoymadığını 

nümayiş etdirir. İşğalçı ölkə mülki vətəndaşları da hədəfə alaraq beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozur. 

Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Prezidenti Qabriela Kuevas Barronla telefon 

danışığında beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın işğalçı siyasətini sərt şəkildə qınamağa çağırıb. 

Qeyd edək ki, Parlamentlərarası İttifaq dünyanın 179 ölkəsinin parlamentini özündə 

birləşdirən ən böyük beynəlxalq parlament təşkilatıdır. 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Azərbaycan HHQ-nin döyüş təyyarəsi və helikopterləri 

bugünkü döyüşlərdə tətbiq olunmayıb 

 

[16:03] 01.10.2020 

 

Ermənistan tərəfinin guya bu gün Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus 3 

təyyarə, 2 helikopter və 6 pilotsuz uçuş aparatının (PUA) vurulması ilə bağlı məlumatı 

dezinformasiyadır. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-

a açıqlamasında deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, bu gün Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus heç bir aviasiya 

vasitəsi ümumiyyətlə havaya qalxmayıb. HHQ-nin bütün döyüş aviasiya vasitələri tam tərkibdə 

sıradadır və döyüş qabiliyyətlidir. 

Görünən odur ki, Ermənistan müdafiə nazirliyinin rəsmiləri Azərbaycanın itkiləri barədə 

yalan məlumatlar yaymaqla təsəlli tapmağa çalışırlar. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu ancaq hərbi obyektlərə zərbə endirir 

 

[15:21] 01.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfinin guya mülki şəxslərin 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən atəşə məruz qalması ilə bağlı yalan məlumatlarını təkzib edib. 

Bununla əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan 

məlumatda bildirilib: “Ermənistan tərəfi Hadrut və Xocavənd yaşayış məntəqələrində 

məskunlaşan mülki əhalinin Azərbaycan Ordusunun atəşinə məruz qalması barədə növbəti yalan 

məlumat yayıb. Bir daha bildiririk ki, Ermənistan ordusundan fərqli olaraq, Azərbaycan Ordusu 

mülki əhaliyə deyil, yalnız hərbi obyektlərə zərbələr endirir. 

Bölmələrimiz tərəfindən düşmən işğalı altında olan Hadrut yaşayış məntəqəsindəki 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının qərargahına, onun tabeliyində olan 

1-ci motoatıcı alayın infrastrukturuna və Xocavənddəki 3-cü motoatıcı alayın qərargahına atəş 

zərbələri endirilib”. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin ağır artilleriyadan atəşi nəticəsində Ağdam rayonunun 

Hacıməmmədli kəndində ata və oğlu həlak olub 

 

[14:34] 01.10.2020 

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 

kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. İşğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə 

tutması nəticəsində oktyabrın 1-də saat 13 radələrində Ağdam rayonunun Hacıməmmədli 

kəndində yaşadıqları evə düşmüş top mərmisinin qəlpələrindən 1966-cı il təvəllüdlü Məmmədov 

Mürşüd Rəşid oğlu və oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Samir Məmmədov həlak olub, yaşadıqları evə 

külli miqdarda ziyan dəyib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, faktla bağlı Ağdam 

Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci (cinayətkar 

birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adamöldürmə), 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi 

təhlükəli üsulla qəsdən adamöldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik 

niyyəti ilə qəsdən adamöldürmə), 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma),186.3-cü (əmlakı 

qəsdən məhv etmə və ya zədələmə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) və digər 

maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi 

qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilmələri üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 

 

AZƏRTAC  
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Malayziya parlamenti Ermənistanın hərbi təxribatlarını kəskin şəkildə pisləyən 

bəyanat yayıb 

 

[13:52] 01.10.2020 

 

Malayziya parlamentinin Nümayəndələr Palatasında Malayziya-Azərbaycan 

Parlamentlərarası dostluq qrupu tərəfindən Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən hərbi 

təxribatlarını kəskin şəkildə pisləyən bəyanat yayılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sənəd dostluq qrupunun sədri Datuk Rosman Bin Datuk Haji İsli 

tərəfindən oktyabrın 1-də imzalanaraq Azərbaycanın Malayziyadakı səfirliyinə göndərilib. 

Bəyanatın mətnində deyilir: “Biz - Malayziya Parlamentində Malayziya–Azərbaycan 

dostluq qrupunun üzvləri sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycana 

qarşı başlamış hücumları pisləyirik. Biz təcili olaraq Ermənistan hökumətinə çağırış edirik ki, 

beynəlxalq hüququn əsas qanunlarını, eləcə də beynəlxalq humanitar sənədlərdən irəli gələn 

fundamental tələbləri pozan hər bir cəhdini dayandırsın”. 

Sənəddə qeyd edilir ki, Ermənistan hökuməti gücdən istifadəyə etmədən, eləcə də diplomatik 

səyləri artıraraq Azərbaycanla münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına nail olmaq üçün ən qısa 

zamanda konstruktiv danışıqlara başlamalıdır. 

Bəyanatda, həmçinin deyilir: “Bizim dostluq qrupumuzun bütün üzvləri dərin təəssüf hissi 

keçirirlər ki, Ermənistanın yuxarıda qeyd olunan hücumları təkcə Cənubi Qafqazda sülh və rifaha 

qarşı deyil, eyni zamanda, bu il iyulun 23-də Malayziyanın BMT-yə üzv dövlətlərdən 171-nin 

səsini toplayaraq, beynəlxalq əməkdaşlığı və qarşılıqlı etimadı nəzərdə tutan “COVID-19 

Pandemiyası dövründə Qlobal Atəşkəs üçün BMT Baş katibinin Müraciətinə Dəstək Bəyanatı” 

təşəbbüsünü də sarsıdıb”. 

Bəyanatın sonunda münaqişə nəticəsində həyatını itirən şəxslərin ailələrinə başsağlığı 

verilib, yaralananlara şəfa arzulanıb. 

Xatırladaq ki, sentyabrın 29-da Malayziya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanatla çıxış edib. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Kuala Lumpur 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan ərazisindən Azərbaycana hücumlar dayandırılmadığı 

halda, atəşi həyata keçirən hərbi hədəflərə qarşı adekvat tədbirlər görüləcək 

 

[13:48] 01.10.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələri ağır artilleriya və digər iriçaplı silahlardan istifadə etməklə 

Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla bağlı açıqlamasında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyev deyib: 

“Ermənistan silahlı qüvvələrinin qəsdən və hədəflənmiş şəkildə yaşayış məntəqələrini 

artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində ikisi uşaq olmaqla, 17 nəfər mülki şəxs həlak olub, 51 nəfər 

yaralanıb. Dövlət və özəl mülkiyyətə zərər dəyib. 

Ermənistanın bu əməlləri ilə sivil dəyərlərdən kənar olan ölkə olduğunu və növbəti dəfə 

mülki insanlara və azyaşlı uşaqlara qarşı xain hücumlar törədən ölkə olduğunu göstərir. Hərbi 

əməliyyatlar şəraitində mülki insanların hədəfə alınması və ya qəsdən öldürülməsi müharibə 

cinayətdir. Ermənistan dövləti və Ermənistanın siyasi-rəhbərliyi buna görə məsuliyyət daşıyır. 

Ölkəmizə qarşı növbəti təcavüz aktı kimi bu gün Ermənistanın Gorus rayonu istiqamətindən 

Azərbaycan ərazisi raket atəşinə məruz qalıb. Bu, artıq Ermənistan ərazisindən Azərbaycana qarşı 

həyata keçirilən ikinci hücum aktıdır. Birinci hücum Ermənistanın Vardenis rayonu ərazisindən 

həyata keçirilib. Raket zərbəsi nəticəsində məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış Cocuq Mərcanlı 

kəndində 20-yə yaxın evə zərər dəyib. 

Ermənistan tərəfinə xəbərdarlıq edirik ki, Ermənistan ərazisindən Azərbaycana qarşı 

hücumlar dayandırılmadığı halda, atəşi həyata keçirən legitim hərbi hədəflərə qarşı adekvat 

tədbirlər görüləcək”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[14:43] 01.10.2020 

 

Oktyabrın 1-də Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. 

Belarus Prezidenti Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində silahlı qarşıdurma ilə bağlı 

yaranmış vəziyyətlə maraqlanıb. 

Dövlətimizin başçısı məlumat verərək bildirib ki, Ermənistanın sentyabrın 27-də səhər 

saatlarında başladıqları hərbi təxribat nəticəsində Azərbaycanın yaşayış məntəqələri və bizim 

döyüş mövqelərimiz şiddətli ağır artilleriya atəşinə məruz qalıb. Bu təcavüz nəticəsində bu günə 

kimi hərbi qulluqçularımız, 17 mülki şəxs həlak olub, 50-dən çox mülki şəxs yaralanıb, 200-dən 

çox ev dağıdılıb. Buna cavab olaraq Azərbaycan tərəfi əks-hücum əməliyyatlarını həyata keçirir. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, artıq Ermənistan ərazisindən də Azərbaycan mövqeləri 

atəşə tutulur ki, bu da qəti şəkildə yolverilməzdir. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, 

Ermənistanın hərbi təcavüzünə son qoyulmalı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. 

Prezident İlham Əliyev onu da bildirib ki, Ermənistan tərəfi şüurlu şəkildə danışıqlar 

prosesini pozur və Ermənistan hərbi təxribatlara rəvac verməklə yanaşı, danışıqlar prosesinə də 

böyük zərbə vurur. 
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Düşmən yaşayış məntəqələrimizi yenidən artilleriya atəşinə tutur 

 

[13:37] 01.10.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini artilleriya atəşinə 

tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Cəbrayıl rayonunun 

Cocuq Mərcanlı kəndi, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının 

cəbhəboyu kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz 

qalıb. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Silahlı Qüvvələrimiz məqsədinə nail olmaq üçün hər hansı kənar qüvvəyə 

ehtiyac duymayacaq qədər peşəkar və güclüdür 

 

[13:33] 01.10.2020 

 

Son günlərdə bəzi xarici KİV-də guya ki, Azərbaycana Suriyadan döyüşçülərin gətirilməsi 

ilə bağlı tamamilə yalan və iftira dolu qarayaxma kampaniyasının aparıldığını müşahidə edirik. 

Heç bir fakta əsaslanmayan, uydurma şəxslərlə müsahibələr şəklində yayılan bu iddiaların 

arxasında Ermənistanın durduğu heç bir şübhə doğurmur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin 

rəisi Leyla Abdullayevanın bəzi xarici media agentlikləri tərəfindən yayılan guya Azərbaycana 

Suriyadan döyüşçülərin gətirilməsi ilə bağlı iddiaları şərh edərkən deyib. 

Leyla Abdullayeva bildirib: “Bu qarayaxma kampaniyasının məqsədi Ermənistan tərəfindən 

son zamanlar nümayişkaranə şəkildə həyata keçirilən və beynəlxalq humanitar hüququn kobud 

pozulması olan Yaxın Şərq ölkələrindən terror təşkilatlarının nümayəndələrinin Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərinə köçürülməsinin yaratdığı mənfi beynəlxalq ictimai rəyi kompensasiya 

etmək cəhdidir. 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarının işğalı 

zamanı hərbi əməliyyatlarda terror qruplaşmalarından və muzdlu döyüşçülərdən istifadə edildiyinə 

dair çoxsaylı faktlar mövcuddur. Hazırda da Ermənistan rəhbərliyi bu siyasəti davam etdirərək, 

həyata keçirdiyi yeni təcavüz aktı çərçivəsində Azərbaycana qarşı ekstremist ünsürlərdən geniş 

istifadə edir. Belə ki, Ermənistanın hərbi məqsədlər üçün istifadə olunacaq “könüllü döyüşçü 

dəstələrin” yaradılması planı məhz illər ərzində Yaxın Şərq bölgəsindən Ermənistana köçürülmüş 

terrorçuların “xidmətlərindən” istifadə etmək məqsədi güdür. 

İllərdən bəri ağır demoqrafik böhran yaşayan və bunun nəticəsində silahlı qüvvələrini 

komplektləşdirmək iqtidarında olmayan Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycanın tam 

komplektləşdirilmiş Silahlı Qüvvələri mövcuddur və Silahlı Qüvvələrimiz qarşıya qoyulan 

məqsədə nail olmaq üçün hər hansı bir kənar qüvvəyə, xüsusilə də qeyri-nizami qruplaşmalara 

ehtiyac duymayacaq qədər peşəkar və güclüdür. 

Bu uydurma iddialar sadə məntiqə sığmadığı kimi, hərbi-texniki cəhətdən də tutarsızdır. 

Müxtəlif mənbələr guya ki, Azərbaycana təxminən bir neçə yüz nəfər muzdlunun gətirildiyini 

iddia edir. O zaman belə bir sual ortaya çıxır; iki nizami ordunun mümkün toqquşması 

kontekstində azsaylı qeyri-nizami dəstələr qüvvələr balansında nə dəyişiklik edə bilər? Əlbəttə, 

dezinformasiyanı yayanlar bu suala cavab vermək iqtidarında deyil. 

Bir daha Azərbaycana qarşı aparılan bu çirkin iddiaları qətiyyətlə rədd edir və Azərbaycan 

Ordusunun öz beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün heç bir 

kənar qüvvəyə ehtiyacı olmadığını vurğulayırıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistanın Gorus rayonundan Azərbaycan əraziləri raket atəşinə tutulub 

 

[13:00] 01.10.2020 

Oktyabrın 1-də səhər saatlarında Ermənistanın Gorus rayonu ərazisindən Azərbaycan 

əraziləri atəşə tutulub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistandan 

atılan raketlər Cəbrayıl-Füzuli ərazisindəki cəbhə xəttinə düşüb. 

“Ermənistan tərəfindən tələb edirik ki, Azərbaycan ərazisinin atəşə tutulmasını dərhal 

dayandırsın. Xəbərdarlıq edirik ki, əks təqdirdə adekvat cavab tədbirləri görüləcək”, - deyə 

Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhalinin yaşayış sahələrini atəşə tutması yanğın və 

dağıntılara səbəb olub 

 

[12:32] 01.10.2020 

 

Beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı 

qüvvələri Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutmağa davam edir. Şanlı ordumuzla döyüş 

meydanında üz-üzə gəlməyə cürət etməyən düşmən Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış 

məntəqələrini, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları 

ağır artilleriya qurğularından atəşə tutaraq mülki obyektlərdə dağıntı və yanğınlar törədir, dinc 

əhalinin, eləcə də dövlət əmlakına ciddi ziyan yetirir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, çirkin əməllərini davam 

etdirən Ermənistan silahlı qüvvələrinin ötən gün axşam və gecə saatlarında atdığı mərmi 

nəticəsində Naftalan rayonunun Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndində vətəndaşa məxsus evdə yanğın baş 

verib. Hadisə yerinə cəlb edilmiş FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq 

qüvvələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində evin bir hissəsi yanğından mühafizə olunub. Bundan 

başqa, Tərtər rayonunun Səhləbad kəndində vətəndaşa məxsus təsərrüfat obyekti yanıb. Ərazi 

intensiv atəşə tutulduğundan yanğınsöndürmə qüvvələrinin söndürmə əməliyyatını başa 

çatdırması mümkün olmayıb. 

Bundan başqa, Tərtər rayonunda qəbiristanlıq ərazisinə mərmi düşməsi nəticəsində başlayan 

yanğına ərazi atəşə tutulduğundan müdaxilə etmək mümkün olmayıb. 

Qeyd edək ki, düşmənin artilleriya atəşləri nəticəsində müxtəlif obyektlərə, o cümlədən 

mülki obyektlərə, fərdi və çoxmənzilli yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara, infrastruktur obyektlərinə 

dəyən ziyanın, zərbələr nəticəsində baş verən yanğınların dərhal aradan qaldırılması üçün 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarə və 

helikopterin vurulması barədə məlumat yalandır 

 

[12:20] 01.10.2020 

 

Ermənistan mətbuatında guya Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarə və 

helikopterin vurulması və İran ərazisinə düşməsi barədə yayılan məlumatlar yalandır və əsassızdır. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-

a açıqlamasında deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, Hərbi Hava Qüvvələrimizə məxsus bütün aviasiya vasitələri tam 

tərkibdə sıradadır və döyüş qabiliyyətlidir. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusu təminat baxımından ciddi problemlərlə üzləşir 

 

[12:02] 01.10.2020 

 

Ermənistan hərbi birləşmələri Azərbaycan Ordusu bölmələrinin hücumlarının təzyiqləri 

altında bütün cəbhəboyu ağır itkilər verir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində yerləşən Ermənistan ordusunun hərbi birləşmələrinin öz bölmələrinin maddi-

texniki təminatında ciddi çətinliklərlə üzləşdiyi məlum olub. 

Ermənistanın hərbi komandanlığını narahat edən məqam odur ki, bölmələrimizin 

hücumlarına məruz qalmaqdan qorxan arxa cəbhə hərbi qulluqçuları döyüş sursatı və yanacaq-

sürtkü materiallarını ön xətt bölmələrinə çatdırmaqdan imtina edirlər. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun artilleriya qurğuları məhv edilib 

 

[11:02] 01.10.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun artilleriya 

qurğularının məhv edilməsinin videogörüntülərini yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı videoda 

düşmənin artilleriya qurğularının Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin dəqiq atəşi ilə məhv 

edilməsi əks olunub. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən yenidən Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutur 

 

[10:48] 01.10.2020 

 

Oktyabrın 1-də səhər saatlarından etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər 

şəhərini yenidən artilleriya atəşinə tutur. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Xatırladaq ki, Ermənistan ordusunun mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində 16 nəfər həlak 

olub, 55 nəfər isə bədən xəsarətləri alıb. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyinin rəsmi teleqram kanalı istifadəyə verilib 

 

[10:35] 01.10.2020 

 

Oktyabrın 1-dən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi teleqram kanalı 

(https://t.me/Azerbaijan_MOD) fəaliyyətə başlayıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumatları operativ şəkildə əldə etmək istəyənlər yeni 

yaradılmış səhifəyə aşağıdakı keçid vasitəsilə abunə ola 

bilərlər: https://t.me/joinchat/AAAAAFRJdL3rSk913o87trw 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində 16 nəfər həlak olub, 55 

nəfər isə bədən xəsarətləri alıb 

 

[10:24] 01.10.2020 

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 

kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Düşmənin silahlı 

qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə 

tutması nəticəsində hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 55 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib, 16 nəfər isə həlak olub. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan hərbi 

birləşmələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon və kənd mərkəzlərini, mülki 

infrastruktur obyektlərini – yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, məktəb binalarını, 

uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, təsərrüfat təyinatlı əraziləri ağır artilleriya 

qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

İşğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin mülki infrastruktur obyektləri atəşə tutması nəticəsində 

163 evə, həmçinin 36 mülki obyektə külli miqdarda ziyan vurulub. Eləcə də dinc sakinlərə məxsus 

nəqliyyat vasitələri yararsız vəziyyətə düşüb, çoxsaylı xırda və iribuynuzlu heyvanlar tələf olub. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi 

qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilmələri üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 

 

AZƏRTAC  
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Baş Prokurorluq: Düşmənin Tərtər şəhərini ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində 

bir mülki şəxs həlak olub 

 

[09:55] 01.10.2020 

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Düşmənin silahlı qüvvələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon və kənd mərkəzlərini, 

mülki infrastruktur obyektlərini – yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, məktəb 

binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, təsərrüfat təyinatlı əraziləri 

ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 

qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx olduğu əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə 

tutması nəticəsində oktyabrın 1-də saat 09 radələrində Tərtər şəhər avtovağzalına düşmüş top 

mərmisinin qəlpələrindən 1982-cı il təvəllüdlü Həsənov Zabil Məhəmməd oğlu həlak olub, 

avtovağzala ciddi ziyan dəyib. 

Faktla bağlı Tərtər Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 120.2.4-cü 

(xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, 

dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə), 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni 

aparma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi 

qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 

 

AZƏRTAC  
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Düşmənə gecə ərzində artilleriya zərbələri endirilib 

 

[08:57] 01.10.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan torpaqlarımızda tutduqları mövqelərinə 

gecə ərzində bölmələrimiz tərəfindən sarsıdıcı artilleriya zərbələri endirilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin hərbi kolonları məhv edilib 

 

[01:13] 01.10.2020 

 

Düşmənin müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən hərbi kolonları bölmələrimiz tərəfindən 

məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Düşmənin məhv edilən döyüş texnikasının siyahısı 

 

[00:37] 01.10.2020 

 

Sentyabrın 27-si səhər saatlarından sentyabrın 30-u saat 21.30-dək düşmən canlı qüvvədə, 

hərbi və döyüş texnikasında xeyli itki verib və 

bütün cəbhə boyunca tutduqları mövqelərdən və ərazinin vacib sahələrindən geri çəkilməyə 

məcbur edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu müddət ərzində 

düşmənin ümumi itkiləri aşağıdakı kimidir: 

- 200-dək tank və digər zirehli texnika; 

- 228 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan; 

- 30 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri; 

- 6 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi; 

- 5 silah-sursat anbarı; 

- 110-dan artıq avtomobil texnikası; 

- 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi. 

 

AZƏRTAC 
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30 sentyabr 

 

XİN: Ermənistan muzdluları gətirməklə terrorçuluğu nümayiş etdirir 

 

[23:28] 30.09.2020 

 

Rusiya XİN-in İnformasiya və Mətbuat Departamentinin münaqişə zonasına xarici 

muzdluların gətirilməsi ilə əlaqədar verdiyi açıqlamaya münasibətdə bildirmək istərdik ki, 

Ermənistanın bu kimi vasitələrdən geniş istifadə etməsi ilə bağlı narahatlığımız tərəfimizdən 

dəfələrlə ifadə olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 

Mətbuat xidməti idarəsinin mətbuat açıqlamasında deyilir. 

“Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrinin işğalı zamanı, eləcə də 

ölkəmizə qarşı törətdiyi növbəti təcavüz aktlarında xarici ölkələrdən, xüsusilə də Yaxın Şərq 

bölgəsindən terrorçu və muzdluları cəlb edib. 

Ermənistanın son aylar ərzində ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərində həyata keçirdiyi 

qanunsuz məskunlaşdırma siyasəti çərçivəsində xarici muzdluları bu əraziyə gətirməsi və “könüllü 

döyüşçü dəstələri” adı altında öz ordusuna cəlb edərək Azərbaycana qarşı hücum əməliyyatlarında 

istifadə etməsi terrorçuluğun Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olduğunu növbəti dəfə 

nümayiş etdirir”, - deyə açıqlamada bildirilib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan və Rusiyanın Xarici İşlər nazirlərinin telefon danışığı olub 

 

[22:51] 30.09.2020 

 

Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və 

Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Rusiya 

Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov bölgədə baş verən gərginlik ilə bağlı narahatlığını ifadə edib və 

atəşkəsə nail olunmasının vacibliyini bildirib. O, gərginliyin aradan qaldırılması üçün Rusiyanın 

həm milli qismdə, həm də Minsk Qrupunun digər həmsədr ölkələri ilə birgə vasitəçilik səylərini 

təklif edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov, öz növbəsində bölgədə baş verən gərginliyin əsas səbəbkarının 

Ermənistan tərəfi olduğunu qeyd edib. Nazir, cari ilin sentyabrın 27-si tarixindən etibarən 

Azərbaycan Ordusunun təmas xətti boyunca Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

mövqelərinə qarşı yeni təcavüz aktına cavab olaraq özünü müdafiə hüququ çərçivəsində və mülki 

əhalini müdafiə etmək məqsədilə əks-həmlələr həyata keçirdiyini vurğulayıb. Nazir Ceyhun 

Bayramov Azərbaycanlı mülki şəxsləri və obyektləri məqsədyönlü şəkildə hədəfə alan Ermənistan 

tərəfinin beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini, o cümlədən beynəlxalq 

humanitar hüququ kobudcasına pozaraq dinc əhalini artilleriya atəşinə tutduğunu və Azərbaycanın 

mülki əhalisi arasında itkilərin olduğunu qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. 

  

AZƏRTAC 
  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3122 
 

Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın terrorçu qüvvələri 

Azərbaycana qarşı istifadə etməsinə adekvat reaksiya verməlidir 

 

[22:48] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Rossiya-1” telekanalına müsahibəsində və BMT 

Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlar seqmentində çıxışı zamanı da qeyd etdiyi 

kimi, Ermənistan tərəfindən Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə 

terrorçuların və muzdluların gətirilməsi prosesi var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

H.Hacıyev bildirib ki, uzun müddət ərzində Ermənistan tərəfindən bu siyasət həyata keçirilir: 

“Həmçinin bu terrorçular Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə ailələri 

ilə birlikdə gətirilərək onların məskunlaşdırılması həyata keçirilir. Həmin şəxslər Azərbaycana 

qarşı hərbi əməliyyatlarda da iştirak edirlər. Bu da Azərbaycanın ciddi narahatlığına səbəb olan 

məsələdir. Bununla bərabər, 1990-cı illərdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aktiv 

fazasında da muzdlulardan, terrorçulardan geniş şəkildə istifadə edilib. Burada ASALA terror 

təşkilatını, ARABO, ARAMO kimi terror qruplaşmalarını qeyd etmək lazımdır. Elə bu günlərdə 

Yaxın Şərq ölkələrindən erməni əsilli bir şəxs ASALA terror təşkilatının təmsilçisi olaraq 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycana qarşı vuruşduğunu özü etiraf edir. 

Azərbaycanın da narahatlıqları var və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də Ermənistanın bu kimi 

terrorçu qüvvələri Azərbaycana qarşı istifadə etməsinə adekvat reaksiya verməlidir”. 
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DTX ermənilərin fəallığı ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib 

 

[22:14] 30.09.2020 

 

Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində döyüş əməliyyatlarının aparıldığı 

müddətdə vətəndaşlarımız tərəfindən yüksək döyüş ruhu və sayıqlıq nümayiş etdirilir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib. 

Bununla yanaşı, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının bilavasitə diktəsi ilə fəaliyyət 

göstərən ermənilər və digər xarici ölkə vətəndaşları Azərbaycan əhalisi arasında gərginlik 

yaratmaq, ictimai rəyi yönləndirmək, cəmiyyətdə etnik zəmində qarşıdurma yaratmaq, Silahlı 

Qüvvələrimizin döyüş əməliyyatları, taktiki yerdəyişmələri, texniki-təchizat tədbirləri, 

ictimaiyyətin hərbi əməliyyatlara və səfərbərlik məsələlərinə münasibəti və sair barədə 

məlumatları əldə etmək məqsədilə sosial şəbəkə və media profilləri, akkauntları, messencerlər, 

SMS və elektron poçt xidmətləri vasitəsilə səs mesajlarını, dezinformasiya xarakterli mətnləri, 

montaj olunmuş saxta foto-video materialları yayaraq fəallıqlarını xeyli artırıb. 

Erməni tərəfi Azərbaycan Ordusunun hərbi uğurlarına inamsızlıq yaratmaq üçün fəaliyyətini 

ardıcıl olaraq davam etdirir, Azərbaycan sakinləri ilə təmas qurmağa, bəzi şirnikləndirici və ödəniş 

təklifləri ilə onlar arasında məqsədli sorğular keçirməyə cəhd göstərir. 

Qeyd olunanlarla əlaqədar, vətəndaşlarımızı düşmən təxribatlarına uymamağa çağırır, onlara 

ünvanlanan kəşfiyyat-təxribat xarakterli müraciətlər haqqında WhatsApp və Telegram 

(+994774059999) kanalları vasitəsilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə məlumat vermələri xahiş 

olunur. 
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Düşmənə məxsus 8 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistem məhv edilib 

 

[21:59] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin bu gün axşam saatlarında keçirdiyi döyüş 

əməliyyatları nəticəsində düşmənin 8 ədəd “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı davam edir  

 

[19:54] 30.09.2020 

 

İşğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması uğrunda Azərbaycan Ordusunun apardığı 

qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı davam edir. İtirilmiş mövqeləri geri qaytarmaq məqsədilə 

Madagiz istiqamətinə əlavə qüvvələr cəmləşdirən düşmən hücuma cəhd göstərib və Goranboy 

rayonunun Aşağı Ağcakənd kəndini atəşə tutub. Lakin düşmənin bu fəaliyyətinin qarşısı alınıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov sentyabrın 30-da keçirilən brifinqdə deyib. 

A.Eyvazov bildirib ki, az əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri “Toçka-U” taktiki raket 

kompleksini tətbiq edib. Lakin düşmənə məxsus hərbi texnikanın köhnə və keyfiyyətsiz olması 

səbəbindən atılan raketlərdən üçü partlamayıb. Azərbaycan Ordusunun dəqiq atəş zərbələri ilə 

Ermənistan ordusunun Xocavənd rayonunun Şuşakənd ərazisində düşmənin bir ədəd S-300 zenit-

raket qurğusu sıradan çıxarılıb. 

Məlumat verilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtər rayonunun Həsənqaya yaşayış 

məntəqəsi yaxınlığındakı 5-ci motoatıcı alayının 1-ci taboru və Talış istiqamətində yerləşən 6-cı 

motoatıcı alayının 1-ci taborunun mövqeləri dağıdılıb. Düşmənin cəbhənin Cəbrayıl rayonu 

istiqamətində döyüş texnikaları məhv edilib. Ermənistan silahlı bölmələrinin Füzuli istiqamətində 

yerləşən 4-cü taboru ağır artilleriya atəşinə tutulub. Həmçinin 18-ci motoatıcı diviziyasının 41-ci 

əlahiddə alayının komanda məntəqəsinə atəş zərbəsi endirilib. Qoşunların idarə edilməsi tam 

pozulub. Bundan başqa, Ermənistanın 1-ci ümumqoşun ordusunun 10-cu dağ atıcı diviziyasının 

Tonaşendə yerləşən 7-ci dağ atıcı alayının 2-ci taborunun şəxsi heyəti ağır itkilərə məruz qalaraq 

müdafiə mövqelərini özbaşına tərk edərək qaçıb. Həmin diviziyanın Ağdərə yaşayış məntəqəsində 

yerləşən 5-ci dağ atıcı alayının qərargahına zərbə endirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, əks-hücum əməliyyatı başlayandan indiyədək 

düşmənin ümumilikdə 2300-dən artıq canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. Həmçinin 130-dək 

tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan, 

25-dən çox hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə 

məntəqələri, 5 silah-sursat anbarı, 50-dən artıq tank əleyhinə vasitələr, 55-dən artıq avtomobil 

texnikası məhv edilib. 

Hazırda cəbhənin Ağdərə-Tərtər istiqamətində mühasirəyə alınan Ermənistan silahlı 

qüvvələri bölmələrinin artilleriya vasitələri ilə məhv edilməsi və ərazinin təmizlənməsi əməliyyatı 

davam edir. Canlı qüvvə və döyüş texnikası baxımından ağır itkilərə məruz qalan düşmən ölən və 

yaralıların təxliyəsini təşkil etməkdə aciz qalıb. 

Anar Eyvazov qeyd edib ki, işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində 

döyüşlərdə əldə edilən qələbələr xalqımızda döyüş ruhunun yüksəlməsinə səbəb olub. On minlərlə 

azərbaycanlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edərək əsgərlərimizlə birlikdə könüllü olaraq 

döyüşlərə qatılmaq istədiklərini bildiriblər. 

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından Azərbaycan əsgərinə mənəvi dəstək olduqlarına 

görə onlara təşəkkür edir və döyüşlərə qoşulmaq istəyən hər kəsə dərin minnətdarlığımızı 

çatdırırıq. Onların aidiyyəti üzrə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə 

müraciət etməsini tövsiyə edirik. Qələbə bizimlədir! 
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TÜRKPA-nın müşahidə missiyası Qırğızıstanda keçiriləcək parlament seçkilərini 

müşahidə edəcək 

 

[19:29] 30.09.2020 

 

TÜRKPA-ya üzv ölkələrin parlamentariləri, eləcə də qurumun katibliyinin diplomatik 

heyətindən ibarət beynəlxalq müşahidəçilər missiyası oktyabrın 4-də Qırğızıstan Respublikasında 

keçiriləcək parlament seçkilərinin qısamüddətli monitorinqini aparacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, müşahidə proqramına Qırğızıstan Respublikası Xarici İşlər 

Nazirliyinin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşlər daxildir. 

Səsvermə günü missiya Bişkekdə bir sıra seçki məntəqələrində müşahidə aparacaq. 

Oktyabrın 5-də missiyanın seçkilərin nəticələrinə dair mətbuat konfransının keçirilməsi 

nəzərdə tutulur. 
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Düşmən taborunun döyüş bayrağı və sənədləri ələ keçirilib 

 

[19:27] 30.09.2020 

 

Sentyabrın 30-da Ağdərə (Madagiz) istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan 

ordusunun darmadağın edilən 6-cı dağ atıcı alayına köməyə gələn 193-cü əlahiddə həmlə 

taborunun döyüş bayrağı və sənədləri ələ keçirilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
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Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu gün saat 17:30-dək düşmənin məhv edilən döyüş 

texnikasının sayını açıqlayıb 

 

[19:10] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 30-da saat 17:30-dək düşmənin 

məhv edilən döyüş texnikasının sayını açıqlayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan 

Ordusunun bölmələri tərəfindən saat 17:30-dək düşmənin 2 ədəd “OSA-AKM” zenit-raket 

kompleksinin döyüş maşını, 1 ədəd BM-21 “Uraqan” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 4 ədəd BM-21 

“Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. Bundan başqa, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələrinin 4 ədəd “D-20” haubitsa-topu, 16 tankı, 1 ədəd piyadanın döyüş maşını və şəxsi 

heyətlə birlikdə 2 yük maşını məhv edilərək sıradan çıxarılıb. 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[19:09] 30.09.2020 

 

Sentyabrın 30-da Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. 

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel təmas xəttində hərbi əməliyyatların 

başlamasından narahatlığını ifadə edib və münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasının zəruri 

olduğunu bildirib. 

Dövlətimizin başçısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi və bu gün də davam edən 

növbəti hərbi təxribatı ilə bağlı vəziyyət barədə məlumat verərək qeyd edib ki, sentyabrın 27-də 

Ermənistan tərəfinin qoşunların təmas xətti boyu yaşayış məntəqələrimizi, hərbi birləşmələrimizin 

mövqelərini ağır artilleriya qurğularından atəşə tutması nəticəsində 14 mülki şəxsimiz və hərbi 

qulluqçularımız həlak olublar. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan Ordusu buna cavab 

olaraq əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir. Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Ermənistan 

rəhbərliyi şüurlu şəkildə danışıqlar prosesini pozur. Belə ki, Ermənistan baş nazirinin “Dağlıq 

Qarabağ Ermənistandır” bəyanatı danışıqlar prosesinə ciddi zərbə vurub. “Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağla danışıqlar aparmalıdır” bəyanatı isə danışıqlar formatının dəyişdirilməsi cəhdidir ki, bu 

da qəbuledilməzdir və Minsk qrupunun rəhbərliyi də bunu bildirib. 

Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə 

başqa ölkələrdən xarici vətəndaşların qanunsuz məskunlaşmasını həyata keçirir ki, bu da Cenevrə 

Konvensiyasına görə beynəlxalq hüququn ciddi pozulmasıdır, hərbi cinayətdir. Prezident İlham 

Əliyev bildirib ki, Ermənistan baş naziri hələ sentyabrın 27-si hərbi toqquşmalar baş verməzdən 

əvvəl on minlərlə könüllüdən ibarət hərbi birləşmələrin yaradılması barədə qərar vermişdi. Bu, 

Ermənistanın növbəti təcavüzə hazırlaşması mənası daşıyırdı. 

Dövlətimizin başçısı Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək inkişafına 

görə məsuliyyətin Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirib. 
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Pakistan Senatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyib 

 

[19:08] 30.09.2020 

 

Pakistan Senatının iqtidar və müxalifət partiyaları qruplarının rəhbərləri və digər senatorlar 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki obyektlərinə və hərbi mövqelərinə təxribatı 

və təcavüzü kəskin şəkildə pislənilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Senatının rəsmi “Twitter” səhifəsində 

məlumat paylaşılıb. 

Məlumatda deyilir : “Biz Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və xalqını qorumaq hüququnu, 

eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında Dağlıq Qarabağla bağlı haqlı 

mövqeyini tam şəkildə dəstəkləyirik. Beynəlxalq ictimaiyyət və BMT prosesə müdaxilə etməli, 

Ermənistanın regional sülhə və təhlükəsizliyə qarşı təhdidini dayandırmalıdır. Erməni silahlı 

qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından və Dağlıq Qarabağdan dərhal çıxarılmalı, 

münaqişə BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrində uyğun olaraq öz həllini 

tapmalıdır”. 

Pakistan Senatında iqtidar partiyasından olan senatorlar qrupunun rəhbəri Şahzad Vasim 

Azərbaycanın ərazilərinə ermənilər tərəfindən edilən və itkilərə yol açan mənfur hücumu şiddətlə 

qınayıb, Qarabağ məsələsində ölkəmizin ədalətli mövqeyini dəstəkləyib. 

Senator Sehar Kamran bu çətin günlərdə Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bildirib. 

Təmas xətti boyunca Ermənistan qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinin hədəfə 

alınmaqla BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin, beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinin kobud şəkildə pozulduğunu qeyd edib. O, münaqişənin beynəlxalq sülhə və 

təhlükəsizliyə ciddi təsirləri ola biləcəyini nəzərə alaraq, hərbi qarşıdurmanın qarşısının 

alınmasının vacibliyini vurğulayıb. 

Pakistan Senatında müxalifət partiyasından olan senatorlar qrupunun rəhbəri Raca 

Məhəmməd Zəfər-ül-Haq tərəfindən Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Əli Əlizadəyə ünvanlanan 

məktubda isə deyilir: “Azərbaycan rəhbərliyinin bütün səylərinə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ 

məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həll edilməməsi ciddi narahatlıq 

doğurur. Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğalı tamamilə qanunsuz və hüquqaziddir. Bu 

münaqişə BMT Təhlükəsizlik Şurasının etinasızlığının nəticəsidir. Pakistan xalqı Azərbaycanın 

münaqişə ilə bağlı mövqeyini tam dəstəkləyir”. 

 

İslamabad, 

АZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin top atəşi nəticəsində Horadiz şəhərində bir mülki şəxs həlak 

olub, üçü isə xəsarət alıb 

 

[18:31] 30.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Düşmənin silahlı qüvvələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon və kənd mərkəzlərini, 

mülki infrastruktur obyektlərini – yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, məktəb 

binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, təsərrüfat təyinatlı əraziləri 

ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri 

növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 30-da saat 16 radələrində 

Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrinin birinin 

yaxınlığına düşmüş top mərmisinin qəlpələrindən 1990-cı il təvəllüdlü Rüstəmov Murad Tahir 

oğlu həlak olub, üç nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, 

məntəqəyə ciddi ziyan dəyib. 

Faktla bağlı Füzuli Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 120.2.4-cü 

(xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, 

dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə), 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni 

aparma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Eyni zamanda, düşmənin növbəti dəfə ağır artilleriya qurğularından açdığı atəş nəticəsində 

sentyabrın 30-da saat 15 radələrində Tərtər rayonunun Yenikənd kənd sakini Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşı Oqorodnik Lyuda Vasilyevnaya məxsus yaşayış evinin həyətinə top 

mərmisinin düşməsi nəticəsində həyətdə olan yardımçı tikili dağılıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi 

qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanda yaşayan icmalar ölkəmizin haqlı mövqeyini müdafiə edirlər 

 

[18:28] 30.09.2020 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Azərbaycanda yaşayan icmaların rəhbərləri və 

nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə “Indian Assossieyşn Azərbaycan” İctimai Birliyinin, 

Azərbaycanın Gürcü İcmasının, Azərbaycanın Ukrayna Konqresinin, Azərbaycanın Rus 

İcmasının, “Poloniya – Azərbaycan Polşa İcması” İctimai Birliyinin, Pakistan diasporunun, 

Azərbaycanda yaşayan Axısqa türklərinin, Dünya Axısqa Türkləri Birliyinin, Alman-Azərbaycan 

Cəmiyyətinin, “Vaa Lʼhatzolas Nichei Yisroel” Yəhudi Humanitar Təşkilatının, Azərbaycan-

Bolqarıstan Dostluğunun İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə şəhidlərin 

ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Komitə sədri Fuad Muradov Azərbaycanın sülhsevər, tolerant və multikultural dəyərlərə 

malik ölkə olduğunu, müxtəlif millətlərə mənsub insanların burada rahat və firavan yaşadığını 

qeyd edib. O, Ermənistanın cəbhəboyu zonada törətdiyi təxribatdan danışıb və bu faktların dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmasında diasporumuzla bərabər, yerli icmaların da xüsusi rolunun olduğunu 

diqqətə çatdırıb. Mülki əhalinin, azyaşlıların qəsdən hədəfə alınmasının, beynəlxalq humanitar 

hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının kobud surətdə pozulmasının düzgün 

olmadığını bildirib. 

“Indian Assossieyşn Azərbaycan” İctimai Birliyinin həmtəsisçisi Ronald DʼMello çıxış 

edərək qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Rossiya-1” telekanalına verdiyi 

müsahibədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistanın son təxribatlarına dair həqiqətlər tam 

dolğunluğu ilə ifadə olunub. “Biz bu həqiqətləri həm dünya ictimaiyyətinə, həm də yaşadığımız 

ölkənin insanlarına çatdırırıq. Mən 25 ildir ki, Azərbaycanda yaşayıram, bu ölkənin insanlarını 

sevirəm və Qarabağla bağlı əsl həqiqətləri bilirəm. Bu həqiqətləri yaymağı özümə borc bilirəm”, 

- deyə o qeyd edib. 

Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayev, Azərbaycanın Rus İcmasının 

sədr müavini Anastasiya Lavrina, Azərbaycanın Gürcü İcmasının sədri Rafael Qvaladze və digər 

çıxış edənlər Qarabağla bağlı səhih məlumatların yayılmasında yaxından iştirak edəcəklərini 

bildiriblər. 

Müzakirənin sonunda icma rəhbərləri və nümayəndələri BMT-yə, Avropa Şurasına və digər 

beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq hüquq və normalara hörmətlə yanaşan bütün dövlətlərə 

ünvanlanan birgə bəyanat imzalayıblar. 

Bəyanatda beynəlxalq təşkilatları təxribatlara son qoyulması və Azərbaycanın işğal edilmiş 

ərazilərinin dərhal azad olunması üçün Ermənistana təsir göstərməyə, təcavüzkar ölkə 

hökumətinin beynəlxalq hüquq və normalara hörmətlə yanaşmasını təmin etməyə çağırıblar. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan sülhün və sabitliyin düşməni kimi 

hərəkət edir 

 

[18:11] 30.09.2020 

 

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın Azərbaycan ərazisində mülki əhaliyə qarşı 

törətdiyi amansız hücumlara kəskin etirazını bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Nazirliyin “Twitter” sosial şəbəkə hesabında Xocalı soyqırımının 

dəhşətli görüntülərini əks etdirən videomaterial paylaşılıb. Videoda erməni faşizminin ən qəddar 

əməlləri tamaşaçıya çatdırılır. 

Materialda qeyd edilib: “Xocalı soyqırımını həyata keçirən, Azərbaycan torpaqlarını işğal 

edən Ermənistan bu gün də bütün dünyanın gözü qarşısında günahsız mülki insanları hədəf 

almaqdadır. Ermənistan 30 il əvvəl necə olubsa, bu gün də eyni şəkildə sülhün və sabitliyin 

düşməni kimi hərəkət edir”. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 

AZƏRTAC 
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Son saatlarda Ermənistan ordusunun daha səkkiz döyüş texnikası məhv edilib 

 

[17:30] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi son saatlarda düşmənin daha səkkiz döyüş 

texnikasının məhv edilməsi ilə bağlı məlumat yayıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, son saatlarda 

cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin “Uraqan” yaylım atəşli reaktiv sistemi, “OSA” zenit-

raket kompleksi və üç ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, bir ədəd piyadanın döyüş 

maşını və iki ədəd D-20 haubitsa topu məhv edilib. 

Nazirliyin mətbuat xidməti düşmənin döyüş texnikalarının sıradan çıxarılmasını əks etdirən 

görüntüləri paylaşıb. 

 

AZƏRTAC 
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Polad Bülbüloğlu: Əgər Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarsa, bu, 

bütün körpülərin yandırılması demək olacaq 

 

[17:08] 30.09.2020 

 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu xəbərdarlıq edib ki, əgər Ermənistan 

Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarsa, bu, necə deyərlər, bütün körpüləri yandırmağa bərabər 

olacaq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, səfir bu fikirləri Rusiyanın RBK telekanalına müsahibəsində 

söyləyib. P. Bülbüloğlu qeyd edib ki, bu halda Azərbaycanın reaksiyası çox sərt olacaq. 

Diplomatın sözlərinə görə, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan indiyə qədər də Qarabağ 

barəsində sərt bəyanatlar verməklə, danışıqlar prosesini pozmağa çalışmaqla “körpüləri yandırıb”. 

P.Bülbüloğlu deyib: “Bu faciənin təqsirkarı Paşinyandır. Mənim fikrimcə, kiçik bir ərazidə 

Türkiyə ilə Rusiyanı qarşı-qarşıya qoymağa cəhd göstərilir. Paşinyanın komandası 

qərbyönümlüdür və müəyyən sifarişi yerinə yetirir”. 

Azərbaycan səfiri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun öz ölkəsinin bu 

münaqişədə Azərbaycana kömək etməyə hazır olması barədə bəyanatını şərh edərək deyib: 

“Türkiyənin rəhbərliyində Rusiyanın və KTMT-nin nə demək olduğunu başa düşən kifayət qədər 

praqmatik insanlar var. KTMT nə üçün bu münaqişəyə müdaxilə etmir? Ona görə ki, döyüşlər 

Azərbaycan ərazisində gedir. Əgər KTMT müdaxilə etsə, bizim müttəfiqimiz Türkiyə də müdaxilə 

edə bilər”. 

P.Bülbüloğlu daha sonra bildirib ki, Azərbaycan Qarabağdan erməniləri qovmaq vəzifəsini 

qarşıya qoymayıb. “Məqsəd azərbaycanlıları oraya qaytarmaqdır ki, orada hamı birlikdə yaşasın”, 

- deyən diplomatın sözlərinə görə, erməni silahlı bölmələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması, 

sərhədlərin açılması və ticarətin bərpa edilməsi, artıq bundan sonra Dağlıq Qarabağın statusunun 

müzakirə edilməsi münaqişənin həll yolu olardı. 

Diplomat türkiyəli hərbçilərin münaqişədə iştirakı barədə Yerevanın bəyanatlarını təkzib 

edib. O deyib: “Təlimlərdə iştirak edən F-16 təyyarələri artıq uçub geri qayıdıblar, bizdə heç bir 

muzdlu yoxdur. Suriyadan olan muzdlular da yoxdur, əgər olsaydı, onlar dərhal görünərdi”. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Moskva 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev Ermənistanın son təxribatları ilə bağlı İsrailin nüfuzlu "i24 NEWS" 

kanalına müsahibə verib 

 

[16:58] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın son təxribatları ilə bağlı İsrailin 

nüfuzlu "i24 NEWS" kanalına müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi müsahibəsində Azərbaycanın 30 ildir 

Ermənistanın hərbi təcavüzündən əziyyət çəkdiyini, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ regionunu və 

ona bitişik 7 rayonu işğal etdiyini, Azərbaycanda 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünün olduğunu 

vurğulayıb. O, sentyabrın 27-dən başlayaraq ermənilərin azərbaycanlılara, xüsusən də təmas 

xəttinə yaxın ərazilərdə sıx yaşayan mülki vətəndaşlara qarşı hücumlar etməklə növbəti təxribata 

başladığını deyib. Bildirib ki, Azərbaycan öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədilə əks-hücum əməliyyatı həyata keçirmək məcburiyyətində qaldı. 

Prezidentin köməkçisi üç gündür davam edən qarşıdurmalarda ermənilərin bir ailənin bütün 

üzvlərini daxil olmaqla 13 azərbaycanlını, o cümlədən 2 uşağı öldürdüyünü bildirib. O, həmçinin 

30-dan çox dinc vətəndaşın ağır yaralandığını qeyd edib. 

Hikmət Hacıyev Azərbaycanın həyata keçirdiyi bu əks-hücum əməliyyatında son məqsədin 

ölkənin ərazi bütövlüyünü və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarılmasını təmin etmək olduğunu vurğulayıb. O əlavə edib ki, Ermənistan işğalçı dövlətdir və 

Azərbaycan özünümüdafiə hüququndan istifadə edir. 

İsrail-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı suala cavabında Prezidentin köməkçisi 

əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlığa, həmçinin tarixi dostluğa əsaslandığını deyib. O bildirib ki, 

ölkəmizin inkişafına geniş töhfə verən yəhudi icması ilə fəxr edirik. Azərbaycanın milli 

qəhrəmanlarından biri olan yəhudi əsilli Albert Aqarunov 1992-ci ildə Şuşanın ermənilər 

tərəfindən işğal olunduğu zaman Azərbaycan şəhərini müdafiə edib. 
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Azərbaycan ATƏT-in Daimi Şurasının iclasında təmsil olunub 

 

[16:51] 30.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da ATƏT-in Daimi Şurasının növbəti iclası keçirilib. Azərbaycanın ATƏT 

yanında daimi nümayəndəsi səfir Qalib İsrafilov iclasda çıxış edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, daimi nümayəndə çıxışında iştirakçı ölkələrin nümayəndələrini 

son günlər baş verən hadisələrlə bağlı ətraflı məlumatlandırıb. Daimi Şuranın diqqətini 

Ermənistanın cəbhə xətti boyunca Azərbaycana qarşı növbəti genişmiqyaslı hərbi təxribatına 

yönəldən səfir erməni silahlılarının ağır artilleriyadan istifadə etməklə Azərbaycanın mülki 

əhalisini, yaşayış məntəqələrini və mülki infrastrukturunu atəşə tutduğunu bildirib. Qeyd edilib ki, 

son erməni təxribatları zamanı indiyədək iki uşaq da daxil olmaqla azı 12 mülki şəxs öldürülüb, 

35-dən artıq mülki şəxs ağır yaralanıb. 

Vurğulanıb ki, 2016-cı ilin aprelində və 2020-ci ilin iyulunda olduğu kimi, Ermənistan 

ordusu bu ölkənin beynəlxalq öhdəliklərini, beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərini, o 

cümlədən beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozaraq mülki əhalini və infrastrukturu 

qəsdən hədəf alır. Hazırda Ermənistan ordusu Azərbaycanın cəbhə xəttinə yaxın ərazilərində 

əhalinin sıx yaşadığı yerləri artilleriya atəşinə tutur. Bunun nəticəsində azı 150 yaşayış binası 

dağıdılıb. Səfir bununla bağlı konkret faktların əks olunduğu məlumat vərəqinin üzv ölkələrin 

nümayəndəliklərinə təqdim olunduğunu da diqqətə çatdırıb. 

Ermənistanın hərbi təcavüzünü dəf etmək və ölkəmizdə əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış 

yerlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin özünümüdafiə 

hüququndan istifadə etdiyini, beynəlxalq humanitar hüquqa tam uyğun olaraq əks-hücum 

tədbirləri gördüyü vurğulanıb. Səfir deyib ki, Azərbaycan öz suveren torpağında hərəkət edir, 

suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və mülki əhalisinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təhlükəni 

aradan qaldırmaq üçün lazımi tədbirləri görür. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 

beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərinin, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 

1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının və onun Əlavə protokollarının, habelə BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının məlum dörd qətnaməsinin kobud şəkildə pozulmasıdır. 

Q.İsrafilov Ermənistan rəhbərliyinin münaqişəni həll etməklə bağlı siyasi istəyinin 

olmadığını, öz əhalisini sülhə hazırlamaqdansa işğalçılıq siyasətini davam etdirdiyini, öz 

sələflərinin yolu ilə getdiyini və hətta daha da irəli gedərək danışıqlar prosesinə zərbə vuran 

bəyanatlarla çıxış etdiyini bildirib. 

Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə qurduğu qanunsuz rejimi danışıqlar tərəfi kimi təqdim 

etməyə cəhd göstərməklə danışıqlar formatına meydan oxuyur. Ermənistanın yüksək vəzifəli 

məmurları münaqişənin həlli üzrə addım-addım yanaşmanı rədd edir, ATƏT-in əsas sənədlərini 

və münaqişənin həlli ilə bağlı qərarlarını, həmçinin Helsinki Yekun Aktının prinsiplərini yanlış 

şərh edirlər. 

Bu bəyanatlar və hərəkətlər açıq şəkildə göstərir ki, Ermənistan danışıqlarda konstruktiv 

iştirak etmək fürsətindən yararlanmamaq yolunu seçdi və baş vermiş faktı (fait accompli) qəbul 

etdirmək məqsədilə Azərbaycan ərazilərinin işğalını uzatmaq üçün, nəyin bahasına olursa-olsun, 

sülh prosesinə maneə törətməyə çalışır. 

Q.İsrafilov xüsusilə vurğulayıb ki, mövcud status-kvonun davam etməsi və cəbhə xəttindəki 

gərginlik Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmir. Azərbaycan münaqişənin çox qısa müddətdə 

davamlı həll yolunun tapılmasında ən maraqlı tərəfdir. Lakin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri boş 

oturmayacaq və Ermənistanın təxribatlarına, atəşkəs rejiminin pozulmasına layiqincə cavab 

verəcək. Nəzərə alınmalıdır ki, nə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli qətnamələri, nə 

də atəşkəs Ermənistanın davamlı təcavüzü baxımından qurumun Nizamnaməsinin 51-ci 

maddəsinə əsasən, Azərbaycanı özünümüdafiə hüququndan məhrum etmir. Azərbaycan öz 
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suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə etməyə məcburdur. Həm hüquqi, həm siyasi, həm də 

mənəvi baxımdan Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərində hərəkət etməsi və 

əməliyyatlar aparması tam qanunidir. 

Daimi Şurada bildirilib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Prezidentin müəyyənləşdirdiyi 

vəzifələrin icrasına uğurla başlayıb və işğal olunmuş ərazilərin bir hissəsini azad edib. Azərbaycan 

Prezidenti Administrasiyası, Müdafiə Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq humanitar 

hüquqa, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasına və onun Əlavə protokollarına tam uyğun 

olaraq təmas xəttinin bütün perimetri boyunca aparılan hərbi əks-hücum əməliyyatı barədə 

müntəzəm şəkildə brifinqlər təşkil edir və məlumatlar verir. 

Azərbaycan suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam bərpa olunana, xalqının təhlükəsizliyi üçün 

təhdid və risklər aradan qaldırılana qədər əks-hücum əməliyyatını davam etdirməkdə qətiyyətlidir. 

Q.İsrafilov Azərbaycanın ədalətli mübarizəsində ölkəmizə prinsipial dəstək verən dövlətlərə 

və beynəlxalq təşkilatlara təşəkkür edib. Səfir ATƏT-in Minsk qrupunun nəhayət ki, Azərbaycanın 

niyyətinin ciddiliyini tam dərk edəcəyinə ümidvar olduğunu, Ermənistandan öz qoşunlarını 

Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən çəkməsinə çağırış edəcəyini və regionda sülhün 

bərqərar olmasına şərait yaradacağını bildirib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, münaqişənin həlli yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, 

həmçinin Helsinki Yekun aktında qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində mümkündür. Ermənistan bu reallıqla nə qədər tez 

barışsa, münaqişə o qədər tez həll olunar, regiondakı ölkələr və insanlar əməkdaşlıqdan və iqtisadi 

inkişafdan yararlanarlar. 

 

Elgün Niftəli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Vyana 

AZƏRTAC 
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Ermənistan ordusunun “Toçka-U” kompleksindən atdığı raketlərdən üçü partlamayıb 

 

[16:41] 30.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələri “Toçka-U” taktiki raket kompleksindən istifadə edib. Lakin 

düşmənə məxsus hərbi texnikanın köhnə və keyfiyyətsiz olması səbəbindən atılan raketlərdən üçü 

partlamayıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti partlamayan raketlərdən birinin fotoşəklini təqdim 

edib. 

AZƏRTAC  
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə Nazirliyinin 

Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan yaralı hərbçilərlə görüşüblər 

 

[16:35] 30.09.2020 

 

Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ermənistanın sentyabrın 27-dən 

başlayan hərbi təxribatı zamanı yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik 

Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüşüblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Prezident, Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevə raport verdi. 

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi. 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

-Allah şəfa versin. Əziz uşaqlar, siz Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə müxtəlif xəsarətlər 

almısınız, yaralanmısınız. Həkimlər sizə yaxşı baxırlar. Əminəm, həkimlər əllərindən gələni 

edəcəklər ki, siz tezliklə sağalıb normal həyata qayıdasınız. 

Mənə verilən məlumata görə, bizim bütün yaralı əsgər və zabitlərimiz bir arzu ilə yaşayırlar 

ki, tezliklə sağalıb yenə də döyüş bölgələrinə getsinlər, Vətən uğrunda haqlı savaşını davam 

etdirsinlər. Bizim işimiz haqq işidir, biz öz torpağımızda vuruşuruq, Vətən uğrunda vuruşuruq. 

Bizim davamız ədalətli davadır və əminəm ki, bu münaqişədə biz istədiyimizə nail olacağıq, haqq-

ədalət öz yerini tapacaq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Uzun illər ərzində 

məcburi köçkün kimi yaşayan soydaşlarımız da öz doğma dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. 

Bildiyiniz kimi, şəhid ailələrinə ölkəmizdə xüsusi diqqət göstərilir, dövlət tərəfindən bütün 

lazımi işlər görülür. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan şəhid ailələrinə göstərilən diqqətə görə dünya 

miqyasında nümunə sayıla bilər. Bilirsiniz ki, mənim göstərişimlə bütün şəhid ailələri dövlət 

tərəfindən mənzillərlə, evlərlə təmin edilir. Təkcə bu il 1500 şəhid ailəsi dövlət tərəfindən 

mənzillərlə təmin ediləcəkdir. Yaxın 2-3 il ərzində birinci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 

qəhrəman övladlarımızın ailələri tam miqyasda evlərlə, mənzillərlə təmin olunacaqdır. Biz bu gün 

də şəhidlər veririk, Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlərimiz olubdur. Allah bütün 

şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah onların ailələrinə, yaxınlarına səbir versin. Onların qanı yerdə 

qalmır və qalmayacaqdır. Düşmənə layiqli cavab verilir. 

Eyni zamanda, Qarabağ qazilərinə də dövlət tərəfindən lazımi dəstək göstərilir, onların 

məişət problemləri həll olunur. Siz də əmin ola bilərsiniz ki, dövlət sizin yanınızda olacaq və sizin 

tezliklə burada sağalıb normal həyata qayıtmağınız üçün həkimlər əllərindən gələni edirlər və 

edəcəklər. 

Mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz doğma torpağında vuruşur və siz haqq 

yolunda yaralanmısınız. Bizim əsgərlərimiz xilaskar əsgərlərdir. Erməni əsgərləri işğalçı 

əsgərlərdir. Fərq bundadır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, erməni əsgəri başqa dövlətin 

torpağında – Azərbaycan torpağında ölür. Mən erməni xalqına üz tutub demək istəyirəm ki, onlar 

öz rəhbərliyinin çirkin əməllərinin girovuna çevrilməsinlər. Bu gün öz hökumətini məsuliyyətə 

cəlb etsinlər. Öz övladlarını Azərbaycan torpaqlarına göndərməsinlər. Nə işi var erməni əsgərinin 

Azərbaycan torpağında? Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bizim əsgər və zabitlərimiz öz torpağında 

həlak olur, öz torpağında yaralanır və biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Artıq dördüncü gün davam 

edən döyüşlərdə Azərbaycan Ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək strateji yüksəklikləri 

işğalçılardan azad edib, bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib, uzun fasilədən sonra biz 

bu torpaqlara qayıtmışıq. Bu torpaqlarda öz bayrağımızı sancmışıq və artıq bu torpaqlardan bizi 

heç kim çıxara bilməz, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik. Ona görə erməni xalqı bunu 

anlamalıdır. Anlamalıdır ki, 30 ilə yaxın başqa dövlətin torpağını zəbt etmək, orada bütün binaları, 
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bütün tarixi abidələri dağıtmaq, 1 milyondan çox insanı öz doğma torpağından didərgin salmaq, 

Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törətmək cinayətdir. Biz tarixi ədaləti bərpa edirik, tarixi 

ədaləti! Qarabağ bizim doğma, əzəli, tarixi torpağımızdır. Qarabağ xanlığının tarixinə baxmaq 

kifayətdir ki, hər kəs görsün, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayıb, qurub, yaradıb. 

Bizim müqəddəs ocağımız Şuşa şəhəri azərbaycanlılar tərəfindən salınıb. Bu gün işğal altında olan 

torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

etmək istəyirik, buna bizim haqqımız çatır, bunu edirik və edəcəyik. 

Erməni xalqı əgər sülh şəraitində yaşamaq istəyirsə, öz hakimiyyətini məsuliyyətə cəlb etsin. 

Çünki erməni xalqının bədbəxtliyi ondan ibarətdir ki, uzun illər ərzində ona quldur kriminal rejim 

rəhbərlik edib. O rejim ki, ancaq öz şəxsi maraqlarını güdmək üçün azərbaycanlılara qarşı 

soyqırımı törədib və bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlayır. Mən əminəm ki, erməni xalqı 

mənim bu sözlərimi düzgün başa düşəcək, düzgün anlayacaq. Bizim erməni xalqı ilə işimiz 

yoxdur. Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir və burada bir çox millətlər sülh, əmin-amanlıq şəraitində 

yaşayır, o cümlədən erməni xalqı. Minlərlə erməni Azərbaycan ərazisində yaşayır. Onlara söz 

deyən yoxdur, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Ona görə bizim davamız haqq davasıdır. Biz tarixi 

nöqteyi-nəzərdən, beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərdən, ədalət nöqteyi-nəzərdən haqlıyıq. 

Azərbaycan əsgəri, zabiti öz doğma torpağı uğrunda vuruşur. Bu gün Füzulidə, Cəbrayılda, işğal 

edilmiş digər ərazilərdə şiddətli döyüşlər gedir və biz itkilər veririk, bizim qazilərimiz, 

hərbçilərimiz yaralanır. Amma bu dava haqq davasıdır. Ona görə mən bir daha demək istəyirəm 

ki, bizim işimiz haqq işidir, tarixi həqiqət, beynəlxalq hüquq, haqq-ədalət 100 faiz bizim 

tərəfimizdədir. 

Sentyabrın 27-də erməni silahlı birləşmələri bizə qarşı növbəti hərbi təxribat törədib. Mən 

onları xəbərdar etmişdim. Onlara BMT kürsüsündən sözlərimi demişdim. Bütün beynəlxalq 

ictimaiyyətə sözlərimi demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır, Ermənistan 

dayandırılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət və bu məsələ ilə məşğul olan tərəflər 

erməni hökumətinə lazımi səviyyədə təsir edə bilməmişlər. Əgər onlar işğalçını dayandıra 

bilmirlərsə, Azərbaycan əsgəri onları dayandıracaqdır. Azərbaycan əsgəri onları öz torpaqlarından 

çıxaracaq və haqq-ədaləti bərpa edəcək. Mən demişdim ki, əgər iyul və avqust aylarında bizə qarşı 

törədilmiş həbi təxribatlar təkrarlanarsa, Ermənistan peşman olacaq və sözümün üstündə dururam. 

Bu gün döyüş meydanında əldə olunmuş üstünlük, azad edilmiş yaşayış məntəqələrimiz, strateji 

yüksəkliklər bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti öz vətəndaşlıq borcunu 

şərəflə yerinə yetirir. 

Ermənistan işğalçılıq siyasətinə son qoymalıdır. Bunun əvəzinə Ermənistanın baş naziri bizə 

qarşı şərtlər qoyur. Bizə qarşı yeddi şərt qoyubdur. Mən bir müddət bundan əvvəl demişdim ki, 

biz bu şərtləri rədd edirik. Bizim bir şərtimiz var, torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz, tam və dərhal 

çıxıb rədd olmalıdırlar. Bu şərtim qüvvədədir və əgər bu şərtimə Ermənistan hökuməti əməl 

edərsə, döyüşlər dayanacaq, qan tökülməyəcək, sülh olacaq, bizim bölgəmizə sülh gələcək. Biz 

sülh istəyirik, biz məsələnin həllini istəyirik, əks təqdirdə 30 ilə yaxın danışıqlara ümid 

bəsləməzdik. Danışıqlara bizim sadiq qalmağımızın yeganə səbəbi o idi ki, ümid var idi. Bizə 

ümidlər verilirdi, bizə siqnallar göndərilirdi ki, bir qədər səbir edin, məsələ həll olunacaq. Amma 

mən demişdim ki, Azərbaycan xalqı bu işğalla heç vaxt barışmayacaq. Demişdim ki, əgər məsələ 

danışıqlar yolu ilə həll olunmazsa, Azərbaycanın tam haqqı var ki, məsələ hərbi yolla öz həllini 

tapsın. Bu haqqı bizə Azərbaycan xalqı verib, bu haqqı bizə beynəlxalq hüquq normaları verib. 

Dünyanın ali beynəlxalq qurumu olan BMT-nin nizamnaməsində göstərilir ki, hər bir dövlətin 

özünümüdafiə haqqı var və biz bundan istifadə edirik, özümüzü müdafiə edib, əks-hücum 

əməliyyatına keçib bu gün düşmənə sarsıdıcı zərbələr endiririk. 

Hələ ki gec deyil. Mən bir daha sözümü demək istəyirəm ki, Ermənistan bizim 

torpaqlarımızdan dərhal çıxmalıdır. Bilirsiniz ki, indi müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, müxtəlif 

ölkələrin rəhbərləri mənə zəng edirlər, məsələ ilə bağlı maraqlanırlar, öz fikirlərini söyləyirlər. 
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Mənim sözüm birdir, həm beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində ki, biz haqq yolundayıq, 

döyüşlər Azərbaycan torpağında gedir, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir və bizim buna 

tam haqqımız çatır. Çünki dünyanın heç bir dövləti qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı 

tanımır. Bu, bizim tarixi torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq baxımından da bu, bizim torpağımızdır. 

Mən əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Orduda ruh yüksəkliyi var. 

Siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Cəmiyyətdə ruh yüksəkliyi var. Mənə artıq bu son 3-4 gündə hər gün 

çoxlu məktublar gəlir, həm ölkə vətəndaşlarından, həm də digər ölkələrin vətəndaşlarından. 

Xaricdən ən çox məktublar qardaş Türkiyədən gəlir. Türk qardaşlarımız o məktublarda bizimlə 

bərabər bu haqlı davada vuruşmaq barədə öz istəklərini ifadə edirlər. Mən onlara təşəkkür edirəm. 

Amma bir daha demək istəyirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Ordusu kifayət qədər güclü 

ordudur, təchiz edilmiş ordudur. Biz bu işi elə həll etməliyik ki, tarixi ədalət bərpa olunsun. Eyni 

zamanda, qardaş Türkiyəyə, onun Prezidentinə, mənim qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğana 

qətiyyətli mövqeyinə, qardaşlıq mövqeyinə görə bu gün sizin yanınızda sizin adınızdan, bütün 

Azərbaycan xalqı adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki əziz qardaşımın çox açıq 

açıqlamaları və sərt bəyanatları bir daha göstərir ki, Azərbaycan tək deyil. Türkiyə Azərbaycanın 

yanındadır və Azərbaycan da hər zaman Türkiyənin yanındadır! Mən artıq demişəm, bir daha 

demək istəyirəm ki, bu qanlı döyüşlər bizim üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün həqiqət anıdır. 

Biz görürük kim kimdir. Biz görürük ki, bəzi hallarda yaxşı sözlər deyən, yaxşı bəyanatlar verən 

bəzi tərəflər öz sözünün arxasında durmur. Sözdə bir şey deyilir, əməldə başqa şey edilir. Amma 

Türkiyə, Pakistan, Əfqanıstan birmənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəklədilər. Bilirsiniz, danışıqlarla 

məşğul olan beynəlxalq format var. Əfsuslar olsun ki, bu format, heç bir nəticə hasil etməyib. Ona 

görə indiki şəraitdə hansısa tərəflərdən dialoqa çağırış hesab edirəm ki, yersizdir. Bunu beynəlxalq 

təşkilatlar edir, bunu BMT edir. Biz bunu təbii ki, qəbul edirik. Bunu ATƏT edir, biz bunu qəbul 

edirik. 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, 

şərin? Dostun, yoxsa, düşmənin? Həqiqət anıdır-mənim üçün, xalqımız üçün, hamımız üçün. 

Əlbəttə ki, bu günlərdə bizə dəstək olan ölkələri, təşkilatları, insanları heç vaxt 

unutmayacağıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyada güclü mövqelərə malikdir. Son illər ərzində biz 

beynəlxalq təşkilatlarda kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərmişik və haqlı olduğumuzu sübut 

edə bilmişik. Biz bunu sübut etməli idik ki, biz haqlıyıq. Artıq demək olar ki, bütün əsas 

beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 

Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Parlamenti, ATƏT – bütün bu təşkilatlar bizim mövqeyimizi 

dəstəkləyən bəyanatlar veriblər. Biz buna görə minnətdarıq. Bu, məsələnin hüquqi tərəfidir. Tarixi 

tərəfinə gəldikdə isə, tarixi həqiqət bizim tərəfimizdədir. Hər kəs internetə girib oxuya bilər. 

Qarabağ xanlığının tarixi ilə əlaqədar materiallar var. Qarabağ xanlığının Rusiya imperiyasına 

daxil edilməsi ilə əlaqədar məlumatlar var. Kürəkçay sülh müqaviləsi haqqında məlumatlar var. 

Kürəkçay sülh müqaviləsini bir tərəfdən bağlayan İbrahim Xəlil Xan şuşalı və qarabağlı, - 

müqavilədə belə də yazılmışdır, - şuşalı və qarabağlı İbrahim Xəlil Xan. Digər tərəfdən çar 

Rusiyasının generalı imzalamışdır. Kürəkçay sülh müqaviləsində erməni xalqı haqqında bir kəlimə 

də yoxdur. Bu, nəyi göstərir? Onu göstərir ki, o vaxt orada erməni əhalisi olmayıb, ondan sonra 

köçürülüb. Ondan sonra onlar artıq orada yerləşiblər və sonra bizə qarşı ərazi iddiaları qaldırıblar. 

Ona görə biz tamamilə haqlıyıq. Bizim davamız haqq davasıdır. Biz öz prinsipial mövqeyimizdən 

dönməyəcəyik. Mən bunu bütün beynəlxalq kürsülərdən dəfələrlə demişəm, bu gün də deyirəm ki, 

biz haqq yolundayıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik və edəcəyik. 

Mənə gələn məlumatlar onu göstərir ki, bu son üç-dörd günün hadisələri Ermənistan 

rəhbərliyi üçün dərs olmur. Onlar yeni təxribatlar hazırlayır, bizim yaşayış məntəqələrimizi yenə 

də atəşə tutmaq istəyirlər və bunu davam edirlər. Hər gün mülki əhali arasında itkilərimiz artır. 

Dünən səhərə olan məlumata görə bizim 10 mülki vətəndaşımız həlak olmuşdur. Bu gün səhər 

mənə verilən məlumata görə isə həlak olan mülki vətəndaşların sayı 13-ə çatıb. Bu, nə deməkdir? 
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Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətini göstərir. Biz mülki əhaliyə qarşı heç vaxt vuruşmamışıq. 

Əks-hücum əməliyyatı başlanan kimi mən bizim bütün komandanlara və Müdafiə Nazirliyinə 

göstəriş verdim ki, mülki əhaliyə qarşı heç bir addım atılmamalıdır. Bizim hədəflərimiz erməni 

silahlı birləşmələrinin mövqeləri, texnikası, canlı qüvvəsidir. Amma onlar bizim kəndlərimizi, 

şəhərlərimizi atəşə tuturlar, 13 dinc insan həlak olub, 40-dan çox mülki şəxs yaralanıb, 168 ev 

dağıdılıb. Budur erməni faşizminin sifəti. Onlar döyüş meydanında bizim qarşımızda dura 

bilmirlər, kəndlərimizi, şəhərlərimizi vururlar. Amma orada yaşayan soydaşlarımızın hamısı 

yerindədir, hamısı “Vətən sağ olsun” deyirlər. Bir santimetr geri addım atmayıblar və əminəm ki, 

atmayacaqlar. Onlar əmindirlər ki, Azərbaycan Ordusu onları müdafiə edəcək. Onlar səbirsizliklə 

o anı gözləyirlər ki, işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılsın və işğala son 

qoyulsun. 

Mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Çünki siz gənc yaşlarınızda böyük qəhrəmanlıq, şücaət 

göstərib, Vətən uğrunda şərəflə vuruşub öz adlarınızı Azərbaycan tarixinə yazdırırsınız. Eyni 

zamanda, sizi belə vəziyyətdə görmək mənim üçün, hamımız üçün çox ağırdır. Amma əmin ola 

bilərsiniz ki, sizin sağlamlığınız üçün nə lazımsa, biz onu da edəcəyik. Bizim bütün 

xəstəxanalarda, hərbi hospitallarda hazırda müalicə alan hər bir insan xüsusi qayğıya layiqdir və 

bütün həkimlər, nəinki həkimlər, bizim bütün xalqımız sizə dəstək olmalıdır. Siz əmin ola 

bilərsiniz ki, dövlət sizin yanınızda olacaq. Bir arzumuz var ki, siz tezliklə sağalıb, normal həyata 

qayıdıb öz şərəfli missiyanızı davam etdirəsiniz. Gənclər üçün siz nümunə olmalısınız, örnək 

olmalısınız. Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır ki, sizin kimi övladlar yetişdirib. 

Mən fürsətdən istifadə edib, sizin və bu gün bütün digər yaralı hərbçilərimizin, eyni 

zamanda, şəhid olmuş hərbçilərimizin valideynləri qarşısında baş əyirəm. Onlara öz adımdan, 

Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü bildirirəm. Qəhrəman övladlar yetişdiriblər. Əminəm ki, 

onlar və bütün Azərbaycan xalqı sizinlə qürur duyur. Biz zəfər çalacağıq, Qarabağ bizimdir, 

Qarabağ Azərbaycandır! 

Mayor Etibar Camalov: Cənab Ali Baş Komandan, cənab Prezident, çox sağ olun. 

Həqiqətən də Azərbaycan əsgəri düşmənin qarşısını aldı, düşmənə layiqli cavablar verdi. Bu gün 

də, hər bir insan yenə ön xəttə qayıtmağa hazırdır. Sizin bu qüdrətli sözlərinizdən biz qürur 

duyuruq. Hər zaman torpağımız, dövlətimiz üçün şam kimi yanmağa hazırıq. Çox sağ olsun həkim 

kollektivi, bizə çox böyük diqqət göstərir. Çox yaxın bir zamanda bütün döyüşçü yoldaşlarımızla 

cəbhə bölgəsinə qayıtmağa hazırıq. Çox sağ olun. 

X X X 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 
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Hərbi vəzifəlilərin hərbi hissələrə yola salınması davam etdirilir 

 

[16:32] 30.09.2020 

 

Bu günlərdə sarsılmaz xalq-ordu birliyi, həmrəyliyi nümayiş etdirən vətəndaşlarımız cəsur 

oğullarını Azərbaycan Ordusu sıralarına təntənə ilə yola salmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında 

qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında” Sərəncamının icrası istiqamətində Səfərbərlik və Hərbi 

Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti hərbi vəzifəlilərin hərbi hissələrə yola salınmasını təmin 

etmək üçün zəruri tədbirləri operativ qaydada həyata keçirir. 

Xidmətdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, respublikanın şəhər və rayonlarında qismən 

səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşlarımız qurumun yerli struktur bölmələrinə böyük 

ruh yüksəkliyi ilə gəlirlər. Hərbi vəzifəlilər cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurlu əks-hücum 

əməliyyatı həyata keçirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran Azərbaycan Ordusu sıralarına qələbə 

əhval ruhiyyəsi ilə yola düşürlər. İnsanların izdihamla, sevgi ilə bu tədbirlərdə iştirakı xalqımızın 

Ordumuza və Ali Baş Komandana böyük inamının göstəricisidir. 

Bu gün hamının bir istəyi var: torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək! 

Vətəndaşların hərbi xidmətə çağırılması müvafiq normativ hüquqi aktlara əsasən həyata 

keçirilir. Bununla belə Xidmətin aparatına, yerli idarə, şöbə və bölmələrinə, elektron resurslarına 

könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə gedərək döyüşmək və əsgərlərimizə lazımi kömək göstərmək 

istəyən böyük sayda vətəndaşlarımız tərəfindən müraciətlər daxil olmaqdadır. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Vətənin müdafiəsini qanunla 

müəyyən edilmiş vəzifədən əlavə, özünə mənəvi borc bilən vətəndaşlarımıza göstərdikləri yüksək 

vətənpərvərliyə görə bir daha təşəkkürünü bildirir. 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev “TRT World” kanalına müsahibəsində 

Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən danışıb 

 

[16:08] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyənin ingilis dilində yayımlanan 

beynəlxalq xəbər kanalı - “TRT World”ə müsahibə verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi müsahibəsində Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı törətdiyi son hərbi təxribatlar, 30 ilə yaxındır davam edən işğalçılıq siyasəti barədə danışıb. 

Müsahibəni təqdim edirik. 

- Ermənistan Azərbaycanı ölkəsinin döyüş təyyarələrindən birini vurmaqda ittiham 

edir. Türkiyə tərəfi də bunun tamamilə yalan məlumat olduğunu bildirdi. Azərbaycan 

Prezidenti Administrasiyasının bu barədə fikrini bilmək istərdik. 

-Biz də bununla bağlı açıqlama verdik. Bu, bir dezinformasiyadır, eyni zamanda, olduqca 

gülünc məlumatdır. Bütün radar sistemlərimizi yoxladıq və hətta Ermənistan ərazisindən də SU-

25 hərbi təyyarəsinin havaya qalxdığı qeydə alınmayıb. Belə bir hal olmadığı təqdirdə hərbi 

təyyarəni vurmaq necə mümkündür? Bu, bir daha Ermənistanın mütəmadi olaraq dezinformasiya 

kampaniyası həyata keçirdiyini nümayiş etdirir. 

-Biz bilirik ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisidir. 

Bəs, bu mübahisənin başladığı onilliklərdən sonra niyə hələ də Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğal edilməsinə icazə verilir? 

-Təəssüf ki, 30 ildir Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalı davam edir. Azərbaycan tərəfi 

bu müddət ərzində səbir nümayiş etdirərək, münaqişənin ən qısa müddətdə həll olunması üçün 

danışıqlar prosesində iştirak edib. Ancaq gördüklərimiz odur ki, Ermənistan uzun illərdir yalnız 

Azərbaycan ərazilərini ilhaq etmək məqsədilə münaqişənin həllini uzadır. 

-Bu, bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın niyyəti bu əraziləri işğal altında saxlamaq 

və status-kvonu möhkəmləndirmək idi. Onlar danışıqlar prosesindən yalnız görünüş 

xatirinə istifadə ediblər. 

-Azərbaycanın da səbrinin bir həddi var. Təəssüf ki, bu il iyulun ortalarından başlayaraq 

Ermənistan tərəfinin yeni təxribatlar və hərbi avantüralar həyata keçirdiyini də görürük. Xüsusilə, 

Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə, Tovuz istiqamətində baş verən hadisələr zamanı və 

o vaxtdan bəri Ermənistanın daha geniş miqyasda daha böyük plan hazırladığını görürdük. Tovuz 

hadisələri bu hücuma hazırlıq rolunu oynayırdı. Ermənistanın öz qoşunlarını təmas xətti boyunca 

konsentrasiya etməsi və bunun da nəticəsində 27 sentyabr tarixində azərbaycanlı mülki 

vətəndaşlara qarşı hərbi hücumunun şahidi olduq. Ancaq bu, Azərbaycanı özünümüdafiə 

hüququndan istifadə edərək, nəhayət, Ermənistanı sülhə məcbur etmək, Ermənistanın 

təxribatlarının, hərbi avantüralarının və Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin qarşısını almaq 

məqsədilə əks-hücum əməliyyatı həyata keçirmək məcburiyyətində qoydu. 

-Bəs, bu münaqişə necə həll olunmalıdır. Biz bir sıra tərəflərin proaktiv beynəlxalq 

vasitəçilik cəhdlərini irəli sürmək çağırışı etdiyini gördük, ancaq Avropa İttifaqı xarici 

güclərin bu münaqişədən kənarda qalmasının zəruriliyini göstərdi. Bununla bağlı sizin 

fikriniz nədir? 

-Buna görə də biz ədalətin bərpa olunmasını və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin 

təmin olunmasını istəyirik. Ermənistan işğalçı dövlətdir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi münaqişənin həlli üçün hüquqi siyasi çərçivə təşkil edir. 

ATƏT-in Minsk qrupu prosesində münaqişənin necə həll edilməsi barədə yol xəritəsi də 

mövcuddur və bu yol xəritəsi Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarılması ilə başlayır. Ermənistan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetiribmi? Xeyr. 
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Əksinə, onlar çox təcavüzkar milli təhlükəsizlik strategiyası və müdafiə doktrinasını qəbul 

etdikləri üçün daha aqressiv olublar. Ermənistanın müdafiə naziri bunu yeni ərazilər uğrunda yeni 

müharibə adlandırıb. Azərbaycanın gözləntisi bundan ibarətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət də öz 

öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Bu öhdəlik Ermənistandan beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinin icrasını və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinin 

yerinə yetirilməsini tələb etmək, həmçinin münaqişəni həll etmək məqsədilə Ermənistana 

diplomatik siyasi təzyiq göstərməkdən ibarətdir. 

Heç bir dövlət öz ölkəsinin işğalı ilə razılaşa bilməz və Ermənistan BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməməyə davam edir. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qeyri-daimi üzvləri tərəfindən heç biri Şura çərçivəsində bu münaqişə ilə bağlı müzakirə və ya 

konsultasiya ilə əlaqədar görüşün keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etməyib. Belə bir suallım var: 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını 

tələb edən qətnamələrinin qəbul edilməsindən 25 il keçir. Niyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu 

25 ildə Ermənistanın qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını tələb etməsi ilə bağlı 

heç bir sessiyası da keçirilməyib? 

-Ermənilərin iddia etdikləri məsələlərdən biri də Dağlıq Qarabağın etnik ermənilərin 

yaşadığı ərazi olması və onların özlərini müdafiə etmək zərurətidir. Biz sonradan 

Azərbaycanda etnik ermənilərə etinasız münasibət göstəriləcəyini və ya onların təhlükə ilə 

üzləşəcəkləri kimi əsasların olacağını güman edə bilərikmi? 

-Tarixə nəzər salsanız görərsiniz ki, ermənilər Azərbaycan ərazisində çox xoşbəxt 

yaşayıblar. 80-ci illərin sonlarına qədər Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ən inkişaf etmiş 

bölgələrindən biri olub. Erməni separatçıları və terrorçuları Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan 

ayrılması istiqamətində səylər göstərməyə başladılar və bu hadisələrdən sonra Ermənistan 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başladı. Biz hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağın erməni icması və 

ya bizim erməni mənşəli vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Onların 

Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq onların tam hüquqlarını təmin etməyə hazırıq. Eyni 

zamanda, biz Dağlıq Qarabağın etnik cəhətdən təmizlənmiş azərbaycanlı icmasını da dana 

bilmərik. Azərbaycanın suveren ərazilərində işğalçılıq siyasəti həyata keçirən ermənilər 

azərbaycanlıların mövcudluğunu belə tamamilə inkar edirlər. Bəs bir milyon azərbaycanlı məcburi 

köçkünün və qaçqının hüquqları necə olsun? Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində 

Azərbaycanın erməni icmasının bütün əsas hüquqlarını təmin etməyə hazırıq. 
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FHN: Tərtər və Ağdam rayonlarında baş verən yanğınların qarşısı alınıb 

 

[15:41] 30.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini 

kobudcasına pozaraq Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, mülki obyektləri, 

o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsərrüfatları ağır artilleriya qurğularından 

atəşə tutmağa davam edir. Bunun nəticəsində mülki obyektlərdə dağıntı və yanğınlar baş verir, 

dinc əhalinin, eləcə də dövlət əmlakına ciddi ziyan yetirilir. 

AZƏRTAC Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) saytına istinadla xəbər verir ki, sentyabrın 

29-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı mərmilər nəticəsində Tərtər rayonunun Şıxarx 

qəsəbəsi ərazisində yerləşən və “Azərişıq” ASC-yə məxsus transformatorda yanğın başlayıb. 

Transformatorun qoruyucu açarı və giriş-çıxış kabeli 15 poqonmetr yansa da, FHN-in Dövlət 

Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində 

transformatorun özü yanğından mühafizə olunub. 

Bundan başqa, ötən gecə Ağdam rayonunun Əhmədağalı kəndində düşmən mərmisinin 

düşməsi nəticəsində vətəndaşa məxsus təsərrüfat obyektində yanğın baş verib. Operativ müdaxilə 

sayəsində obyektin bir hissəsi və bitişik ev yanğından mühafizə olunub. Ağdam rayonunun 

Baharlı-1 qəsəbəsində yerləşən vətəndaşa məxsus təsərrüfat obyektində də baş vermiş yanğın 

söndürülüb, obyektin bir hissəsi yanğından mühafizə olunub. 

Həmçinin ötən axşam və gecə saatlarında Ağdam rayonunun Əhmədağalı, Çəmənli, Sarıcalı 

kəndlərində fərdi yaşayış evləri və təsərrüfat obyektlərində, Tərtər rayonunun Əskipara kəndində 

təsərrüfat obyektlərində yanğınlar baş verib. Bu ərazilər düşmən tərəfindən intensiv atəşə məruz 

qaldığından yanğınlara müdaxilə etmək mümkün olmayıb. 

Ağdam rayonunun Baharlı-1 qəsəbəsində isə mərminin atılması nəticəsində evdə dağıntı 

olsa da, yanğın baş verməyib. 

Qeyd edək ki, düşmənin artilleriya atəşləri nəticəsində müxtəlif obyektlərə, o cümlədən 

mülki obyektlərə, fərdi və çoxmənzilli yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara, infrastruktur obyektlərinə 

dəyən ziyanın, zərbələr nəticəsində baş verən yanğınların dərhal aradan qaldırılması üçün 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. 
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin Ağdərədə yerləşən qərargahına zərbə 

endirilib 

 

[15:31] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun 

ordusunun 10-cu dağ atıcı diviziyasının 5-ci dağ atıcı alayının Ağdərə yaşayış məntəqəsində 

yerləşən qərargahına zərbə endirib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmən canlı qüvvə 

və hərbi texnika baxımından xeyli sayda itki verib. 
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Ermənistan ordusunun Füzuli istiqamətində yerləşən 4-cü taboru atəşə məruz qalıb 

 

[15:20] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin Füzuli istiqamətində 

yerləşən 4-cü taborunu ağır artilleriya atəşinə məruz qoyub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmən canlı qüvvə 

və hərbi texnika baxımından xeyli sayda itki verib. 
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Baş Prokurorluq: Hazırkı vaxtadək mülki əhalidən 14 nəfər həlak olub, 46 nəfər xəsarət 

alıb 

 

[15:18] 30.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, düşmənin silahlı qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri 

növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki 

əhalidən 46 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib, 14 nəfər 

isə həlak olub. 

Bundan başqa, Ermənistan hərbi birləşmələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon 

və kənd mərkəzlərini, mülki infrastruktur obyektlərini – yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb 

məntəqələrini, məktəb binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, 

təsərrüfat təyinatlı əraziləri ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

İşğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin mülki infrastruktur obyektləri atəşə tutması nəticəsində 

116 yaşayış evinə, həmçinin 26 mülki obyektə, o cümlədən Tərtər şəhərində xalça-toxuculuq 

fabrikinə, Ağdam rayonu, Təzəkənd kəndində inşa edilmiş modul tipli məktəb binasına, Tərtər 

rayonunun Şıxarx qəsəbəsi 1 saylı tam orta məktəbin binasına, Tərtər şəhəri 2 saylı məktəb-liseyin 

binasına, Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndi ərazisində yerləşən “MKT İstehsal 

Kommersiya” MMC-nin pambıq zavoduna, Tərtər rayonu Qapanlı kəndində tibb məntəqəsinə 

külli miqdarda ziyan vurulub. Eləcə də dinc sakinlərə məxsus nəqliyyat vasitələri yararsız 

vəziyyətə düşmüş, çoxsaylı xırda və iribuynuzlu heyvanlar tələf olub. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi 

qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 
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İƏT Parlament İttifaqı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz və işğal siyasətini 

qətiyyətlə qınayır 

 

[15:16] 30.09.2020 

 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən cəbhə xəttində hərbi təxribatların törədilməsi ilə əlaqədar İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 

Parlament İttifaqına (İƏTPİ) məktub göndərib. İƏT Parlament İttifaqı həmin məktubu öz rəsmi 

saytında yerləşdirərək Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilmiş təxribatları qətiyyətlə 

pisləyib və bütün üzv dövlətlərin Ermənistanın növbəti təcavüz aktı barədə məlumatlanması üçün 

şərait yaradıb. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

bununla yanaşı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının Baş katibi Muhammed Xurayçi 

Niyas Azərbaycan Parlamentinin Spikeri Sahibə Qafarovaya cavab məktubu göndərərək qurumun 

dəstəyini ifadə edib. Vurğulayıb ki, İƏTPİ müxtəlif konfranslarda qəbul etdiyi bütün 

qətnamələrində münaqişənin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipi əsasında 

ədalətli həllini həmişə dəstəkləyib. 

Məktubda bildirilir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüz və işğal siyasətini qətiyyətlə qınayır, işğalçılara qarşı Azərbaycan ilə 

tam həmrəyliyini bəyan edir. 
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Müdafiə Nazirliyi: Tonaşendə düşmənin iki tankı məhv edilib 

 

[15:08] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən Tonaşendə düşmənin iki tankı məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti düşmən tanklarının məhv edilməsi ilə bağlı 

görüntüləri paylaşıb. 
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XİN: Ermənistanın Avropa Məhkəməsindən siyasi məqsədlərlə istifadə etmək cəhdi 

onun özünün əleyhinə çevrilib 

 

[15:07] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti İnsan Hüquqları üzrə 

Avropa Məhkəməsinin 29 sentyabr tarixli qərarı ilə bağlı açıqlama yayıb. 

XİN-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, açıqlamada deyilir: “Sentyabrın 29-da İnsan Hüquqları 

üzrə Avropa Məhkəməsi Ermənistan hökumətinin verdiyi şikayətə cavab olaraq Məhkəmə 

Reqlamentinin 39-cu qaydasına müvafiq qərar qəbul edib. Həmin qərarda Avropa Məhkəməsi həm 

Ermənistanı, həm də Azərbaycanı mülki əhalinin Konvensiya hüquqlarının pozulmasına gətirib 

çıxara biləcək tədbirlərdən çəkinməyə dəvət edir. 

Beləliklə, Ermənistanın hüquqi müstəvi təşkil edən Avropa Məhkəməsindən siyasi 

məqsədlərlə istifadə etmək cəhdi elə məhz onun özünün əleyhinə çevrilib. Əslində, bu qərarla 

Avropa Məhkəməsi 2015-ci ildə Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı işində çıxardığı qərarda 

gəldiyi qənaəti – Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin işğal olunması və bu ərazilərdə insan 

hüquqları pozuntularına görə məsuliyyət daşıdığını təsdiq edib. Bu, Azərbaycan torpaqlarının 

Ermənistan tərəfindən davam edən işğalının, habelə münaqişənin Ermənistan və Azərbaycan 

arasında getməsi faktının növbəti hüquqi təsbitidir. 

Məlum olduğu kimi, Ermənistanın təcavüzkar hərbi birləşmələri Azərbaycanın şəhər və 

kəndlərini, o cümlədən mülki əhalini və çoxsaylı mülki obyektləri atəşə tutmaqdadır. Bunun 

nəticəsində dinc əhali arasında azı 12 nəfər həlak olub, onlarla insan xəsarət alıb, şəxsi və dövlət 

əmlakına bərpaolunmaz ziyan yetirilib. Nəticə etibarilə, Avropa Məhkəməsinin 29 sentyabr tarixli 

qərarı Ermənistana Azərbaycan ərazilərində törətdiyi, insan hüquqları və beynəlxalq humanitar 

hüquqa zidd zorakı əməllərinə son qoymağa dair çağırış mənasına gəlir. 

Bundan əlavə, Avropa Məhkəməsi Ermənistanı öz öhdəliklərinə riayət etmək üçün görülmüş 

tədbirlər barədə mümkün qədər tezliklə ona məlumat verməsini istəyib. 

Qeyd edək ki, sentyabrın 27-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təcavüz aktına 

cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən başlanmış əks-hücum 

əməliyyatının gedişi zamanı beynəlxalq humanitar hüquqa tam və qəti şəkildə riayət edilir, heç bir 

formada mülki əhali və obyektlər hədəfə alınmır. Azərbaycan tərəfi Avropa Məhkəməsinin 

qərarına uyğun olaraq beynəlxalq öhdəliklərinə riayət edilməsi istiqamətində görülmüş tədbirlər 

barədə quruma müvafiq qaydada məlumatlar təqdim edəcək. 
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Dmitri Kuleba: Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik 

 

[15:06] 30.09.2020 

 

Ukrayna Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağda silahlı münaqişə 

tərəflərini qan tökməkdən çəkinməyə səsləyir. 

AZƏRTAC Ukraynanın “strana.ua” saytına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın 

Xarici İşlər naziri Dmitri Kuleba sentyabrın 30-da keçirilən onlayn-brifinqdə bildirib. 

Ukrayna XİN başçısı deyib: “Biz bu hadisələrin gedişini diqqətlə müşahidə edirik... 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ilə mənim telefon danışığım olub. Bizim mövqeyimiz aşkardır. 

Hər bir müharibə ağrı-acı, qurbanlar, dağıntılar deməkdir və indi Qafqazda bu hadisələrin baş 

verməsinə görə ürəkdən təəssüflənirik”. 

“Ukrayna xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən biri dövlətlərin ərazi bütövlüyünün 

dəstəklənməsidir. Azərbaycan bizim beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlər çərçivəsində ərazi 

bütövlüyümüzü dəstəklədiyi kimi, biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Bu 

prinsip bizim üçün əsla dəyişməz qalmaqdadır”, - deyə D.Kuleba bəyan edib. 
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Nazir Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını təkbaşına azad 

etməyə qadirdir 

 

[14:51] 30.09.2020 

 

Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin diplomatik və sülh yolu ilə həlli istiqamətində ciddi 

səylər göstərdi. Bu səylər nəticə verdimi? Vermədi! Beynəlxalq ictimaiyyət bu münaqişənin 

həllində qətiyyət göstərdimi? Göstərmədi! Bütün bunlar olmadıqca Ermənistan işğalçılıq 

siyasətində daha da cəsarətləndi və hücumları davam etdirdi. Beynəlxalq ictimaiyyət münaqişənin 

həllini diplomatik yolla həllini istəyirsə qətiyyətli olmalıdır. Qarşıdurma dayandırılsın deyənlər 

Ermənistana işğal ərazilərdən çıxsın deyirmi? Demirlər! Bu, doğru yanaşma deyil. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 

Anadolu agentliyinə müsahibəsində səsləndirib. 

Artıq münaqişənin həll olunması vaxtının çatdığını ifadə edən nazir deyib: “Problem 

diplomatik yolla həll olmadı. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmək istəyir və 

mübarizəni öz ərazisində aparır. Dünyanın harasında münaqişələr varsa, işğalçı ilə torpağı işğal 

edilən tərəf eyni tutulmur. Bu məsələdə Ukrayna və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü haqlı olaraq 

dəstəklənir. Azərbaycan torpaqlarının işğalı məsələsinə də eyni mövqe sərgilənməlidir. 

Azərbaycanın bu məsələdə bir istəyi olursa, istədiyini edərik. Lakin Azərbaycanın özünü 

müdafiə etmək və ərazilərini işğaldan qurtarmaq üçün gücü yetərlidir. Prezident İlham Əliyevin 

tez-tez dediyi kimi, işğalçı tərəf gəlsin üz-üzə savaşaq və nəticəni görərsən. Azərbaycan deyir ki, 

mən öz torpağımı işğaldan azad edirəm və başqa dövlətlər qarışmasın. Ermənistan başqa 

ölkələrdən dəstək olmasa, işğalçılığa cəsarət etməzdi”. 

Azərbaycanın geniş müdafiə imkanlarına malik olduğunu vurğulayan nazir deyib ki, 

Türkiyənin başqa ölkələrlə müdafiə sənayesində və hərbi sahədə əməkdaşlığı olduğu kimi, 

Azərbaycanla da var. Hətta Azərbaycanla əməkdaşlıq hər kəsdən daha çox olmalıdır və olur. 

Azərbaycan müdafiə qüdrətini artırmaq üçün gərəkli tədbirlər görüb, başqa ölkələrdən və bizdən 

hərbi məhsullar almaq haqqı var və alır. 

Türkiyə ilə Azərbaycanın “bir millət, iki dövlət” olduğunu xatırladan nazir Mövlud 

Çavuşoğlu bildirib ki, iki ölkənin müdafiə və hərbi sənayedə anlaşmaları var. Bu gün 

Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan təkbaşına azad etməyə gücü çatır. Amma Azərbaycan 

harada və necə dəstək istərsə, Türkiyə onu edəcək. Danışıqlarda olduğu kimi, meydanda da 

Azərbaycanla birlikdəyik. Türkiyə dövləti, hökuməti və xalqı bu məsələdə qərarlıdır. Biz qardaş 

olaraq Can Azərbaycanın yanındayıq. Türkiyə bu münaqişənin diplomatik yolla, sülh yolu ilə, 

BMT-nin qərarları, qardaş Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli üçün 

böyük səylər göstərdi. Ancaq Azərbaycanın burada qəbul etdiyi qərar çox önəmlidir. Çünki otuz 

ildir Azərbaycan münaqişənin həllini görmədiyi kimi, bu istiqamətdə beynəlxalq ictimaiyyətdən 

hər hansı bir qətiyyətli addım da görmədi. 

“Qarşıdurmanı heç kəs istəməz. Atəşkəsin təmin edilməsi Ermənistan dərhal Azərbaycan 

torpaqlarından çəkilsin tələbi ilə olmalıdır”, - deyə sözünü davam etdirən nazir deyib ki, 

Ermənistanın təcavüzkarlığı təkcə işğalçılıqla bitmir. Yaxın Şərqdən erməni əsilli əhalini gətirib 

Qarabağda qanunsuz məskunlaşdırır. Bu məsuliyyətsizlik Ermənistana aiddir. İşğalçı olmasına 

baxmayaraq, Ermənistan dəstəklənir. Diplomatik danışıqlarda bütün bunları tərəflərə anladırıq. 

Mövlud Çavuşoğlu fikirlərini belə tamamlayıb: “Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizi işğal 

olunmuş və bir milyondan çox əhalisinin qaçqın düşdüyü ölkədir. Ötən dövrdə bu insanların necə 

çətinliklə yaşadığını gördük. Bu insanlar otuz il ağır çətinliklər yaşayıblar. Hər kəs yurduna 

dönmək istəyir. Azərbaycan hüquq və mənəvi baxımdan bu məsələdə haqlıdır. Beynəlxalq 

təşkilatlar torpaqları işğal olunan digər ölkələr kimi, Azərbaycanı da qəti şəkildə dəstəkləməlidir”. 
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Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin ehtiyat qüvvələri məhv edilib 

 

[14:37] 30.09.2020 

 

Qoşunlarımızın zərbələrinə məruz qalan Ermənistanın 1-ci ümumqoşun ordusunun 10-cu 

dağ atıcı diviziyasının Tonaşendə yerləşən 7-ci dağ atıcı alayının 2-ci taboru ağır itkilərə məruz 

qaldığından komandanlıqdan təcili surətdə kömək istəyib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, köməyə gələn 

ehtiyat qüvvələr tərəfimizdən aşkarlanaraq atəş zərbəsi ilə məhv edilib. 
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Malayziya Xarici İşlər Nazirliyindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə 

edən bəyanat 

[14:31] 30.09.2020 

 

Malayziya Xarici İşlər Nazirliyi sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı həyata keçirdiyi növbəti hərbi təxribatla bağlı bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı birmənalı 

mövqe nümayiş etdirilib. 

Sənəddə deyilir ki, Malayziya sentyabrın 27-də yenidən başlayan gərgin hərbi qarşıdurma 

nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda pisləşən vəziyyətdən dərin 

narahatlıq keçirir. 

Həmçinin qeyd olunub ki, Malayziya münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 

qətnamələri daxil olmaqla beynəlxalq hüquq əsasında sülh yolu ilə həllinin tapılmasına yönəlmiş 

bütün səyləri dəstəkləyir. 

 

Vüqar Ağayev 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Kuala Lumpur 
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Bölmələrimizin mövqelərini atəşə tutan düşmən topları məhv edilib 

 

[13:40] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini atəşə tutan düşmən topları dəqiq atəşlə 

məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti düşmən toplarının məhv edilməsi ilə bağlı görüntüləri 

paylaşıb. 
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Müdafiə Nazirliyi düşmənin səhər saatlarında məhv edilən hərbi texnikalarının 

videogörüntülərini paylaşıb 

 

[13:00] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi düşmənin səhər saatlarında məhv edilən 

hərbi texnikalarının videogörüntülərini paylaşıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğal altındakı 

torpaqlarımızın azad olunması uğrunda Azərbaycan Ordusunun apardığı gərgin döyüşlər davam 

edir. 

Xatırladaq ki, sentyabrın 27-dən bu gün səhər saatlarınadək düşmənin 2300 nəfərədək canlı 

qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb, 130-dək tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, 

yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan, 25-dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda-

idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqələri, 5 silah-sursat anbarı, 50-dək tank əleyhinə vasitələr, 

55 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Dünən gedən döyüşlər ərzində 

Xocalı rayonunun Şuşakənd ərazisində düşmənin 1 S-300 zenit-raket qurğusu sıradan çıxarılıb. 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar BMT 

Təhlükəsizlik Şurasında qapalı məsləhətləşmələrin keçirilməsini ümumən təqdir edirik 

 

[12:44] 30.09.2020 

 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar sentyabrın 29-da BMT Təhlükəsizlik 

Şurasında qapalı məsləhətləşmələrin keçirilməsini ümumən təqdir edirik. AZƏRTAC xəbər verir 

ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib ki, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə 

qəbul edib. Ermənistan bu günə qədər həmin qətnamələri icra etməyib. Bu, ilk növbədə, 

Təhlükəsizlik Şurasının özünə qarşı hörmətsizlikdir. 

Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bütün müvafiq müzakirələr zamanı həmin qətnamələrin 

icrasının vacibliyi məsələsini qabartmalıdırlar. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri icra 

edilmədən, Ermənistan qoşunları Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərini tərk etmədən regionda 

sülhün bərqərar olması mümkünsüzdür. 

 

AZƏRTAC  
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Düşmən 18-ci motoatıcı diviziyasının 41-ci əlahiddə alayının komanda məntəqəsinə 

atəş zərbəsi endirilib 

 

[12:40] 30.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının 41-ci əlahiddə alayının 

komanda məntəqəsinə atəş zərbəsi endirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qoşunların idarə 

edilməsi tam pozulub. Şəxsi heyət arasında çoxlu sayda ölən və yaralananlar var. Alayın 

komandanlığı yaralıların təxliyəsi üçün kömək istəyir. 

 

AZƏRTAC  
  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3163 
 

“Al Jazeera” cəbhə xəttindən daha bir reportaj yayımlayıb: Mülki obyektlər də atəşə 

məruz qalır 

 

[12:39] 30.09.2020 

 

“Al Jazeera” telekanalı Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində törətdiyi hərbi 

təxribatlarla bağlı daha bir reportaj hazırlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Azərbaycan 

Ordusunun əks-hücumları barədə məlumat verilir. Reportajda Azərbaycanın Müdafiə və Xarici 

İşlər nazirliklərinə istinadla məlumatlar diqqətə çatdırılır. Azərbaycan Ordusunun döyüşlərin 

miqyasını genişləndirdiyi qeyd edilir. 

Kanalın cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş müxbiri toqquşmaların davam etdiyini, mülki 

obyektlərin də atəşə məruz qaldığını bildirir. 

Reportajda Azərbaycan Prezidenti ilə BMT-nin Baş katibi arasında videokonfrans 

formatında görüşə də toxunulur, dövlətimizin başçısının münaqişənin yalnız Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması ilə həll oluna biləcəyinə dair fikri diqqətə 

çatdırılır. 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Tonaşendə erməni taborunun şəxsi heyəti müdafiə mövqelərini 

tərk edərək qaçır 

[12:25] 30.09.2020 

 

Tonaşendə yerləşən erməni taborunun şəxsi heyəti müdafiə mövqelərini tərk edərək qaçır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın 1-ci 

ümumqoşun ordusunun 10-cu dağ atıcı diviziyasının Tonaşendə yerləşən 7-ci dağ atıcı alayının 2-

ci taborunun şəxsi heyəti ağır itkilərə məruz qalıb. Taborun şəxsi heyəti müdafiə mövqelərini 

özbaşına tərk edərək qaçır. 

 

AZƏRTAC  
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Avrasiya Yazıçılar Birliyi: Ermənistan rəhbərliyinin təxribatçı əməllərini ən kəskin 

şəkildə qınayırıq 

 

30.09.2020 [12:20] 

 

Təcavüzkar Ermənistan ordusu illərdən bəri Azərbaycana qarşı davam etdirdiyi hücumları 

sentyabrın 27-də daha da intensivləşdirərək yenidən yaşayış məskənlərini və dinc əhalini hədəf 

alıb. Bir ailədən ikisi uşaq olmaqla beş nəfər və ayrı-ayrı bölgələrdə çoxsaylı azərbaycanlı mülki 

əhali bu hücumlar nəticəsində şəhid olub və yaralanıb. Otuz ildən bəri Azərbaycan torpaqlarının 

iyirmi faizini işğalda saxlayan Ermənistan günahsız insanların ölümünə səbəb olur, təcavüzkar, 

cinayətkar və azğın mövqeyini daha da genişləndirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Avrasiya Yazıçılar Birliyinin (AYB) Ermənistanın 

hərbi hücumlarını dayandırmaq tələbi ilə qəbul etdiyi bəyanatda əksini tapıb. AYİB-in sədri, 

yazıçı-publisist Yaqub Öməroğlunun imzası ilə yayılan bəyanatda deyilir: “Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı başda olmaqla, bir sıra beynəlxalq qurumların dəfələrlə qəbul etdikləri qərar və 

qətnamələrdə Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu 

təsdiqlənib. Ermənistan bu torpaqlarda işğalçıdır. Bu vəziyyət vicdanı olan hər kəsin, hətta vicdanı 

olmayanların belə inkar etməsi mümkün olmayan həqiqətdir. 

Avrasiya Yazıçılar Birliyi olaraq otuz ilə yaxındır ki, Azərbaycanın torpaqlarının iyirmi 

faizini işğal edən, bu zaman kəsiyində çox sayda günahsız insanı qətlə yetirən, şikəst edən, sülh 

prosesini bütün vasitələrlə əngəlləyən və bu cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan Ermənistan 

rəhbərliyinin təxribatçı əməllərini ən kəskin şəkildə qınadığımızı bəyan edirik. Türkdilli dövlətləri 

və icmaları, dünya ictimaiyyətini, xüsusilə də qələmini sülh və ədalət üçün çalışdıran şair və 

yazıçıları Azərbaycanla həmrəyliyə dəvət edirik. Danışmaq gərək olduğu yerdə susanların sabah 

söz söyləməyə haqqı olmayacaq. 

Uzun illərdən bəri davam edən insanlığa yaraşmayan təcavüzə son vermək üçün beynəlxalq 

ictimaiyyəti öz vətən torpağını qoruyan Azərbaycan dövlətini dəstəkləməyə dəvət edirik. 

Bizim qələmimiz bu haqq mübarizəsini yazacaq, dilimiz bu haqlı mübarizənin mahiyyətini 

izah etməyə davam edəcək. 

Azərbaycan Ordusunun bu gün yürütdüyü mücadilə ədalətin və sülhün mücadiləsidir. 

Prezidentdən sıravi vətəndaşına qədər bütün Azərbaycanın tək ürək və tək varlıq olaraq 

başlatdığı bu mücadiləni bütün qəlbimiz və könlümüzlə dəstəkləyirik”. 

Bəyanatda diqqətə çatdırılır ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin və dövlətlərinin haqsızlıq qarşısında qardaşcasına və dostyana 

həmrəyliyini alqışlayır, bütün dünya ictimaiyyətini də bu həmrəyliyə dəstək verməyə dəvət edirik. 

Zəfər sülhün, zəfər ədalətin olacaqdır! 

Bəyanat “Zəfər Azərbaycan Ordusunun olacaqdır!” ifadəsi ilə tamamlanır. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 
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Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rusiya Daxili İşlər nazirinin birinci müavini və 

Xarici İşlər nazirinin müavini ilə görüşüb 

 

[12:00] 30.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da ölkəmizin Moskvadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Rusiya tərəfinin təşəbbüsü 

ilə RF Xarici İşlər Nazirliyində Rusiya Daxili İşlər nazirinin birinci müavini Aleksandr Qorovoy 

və Rusiya Xarici İşlər nazirinin müavini Andrey Rudenko ilə görüşüb. 

Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, A.Rudenko 

Rusiyada yaşayan çoxsaylı azərbaycanlıların rolunu, onların yeni müəssisələr açılması və yeni iş 

yerləri yaradılması yolu ilə ölkə iqtisadiyyatına dəyərli töhfələr verməsini xüsusi vurğulayıb. 

Bununla bərabər, qeyd edilib ki, indiki vaxtda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında döyüş 

əməliyyatlarının genişlənməsi ilə əlaqədar yaranmış millətlərarası gərginliyin Rusiya Federasiyası 

ərazisinə yayılmasına yol verməmək üçün zəruri tədbirlər görülməlidir. 

A.Qorovoy vurğulayıb ki, Rusiya DİN hər iki icmanın nümayəndələri tərəfindən RF 

ərazisində törədilə biləcək hər hansı təxribatların qarşısını almaq üçün saxlama, həbs, 

vətəndaşlıqdan məhrumetmə və ölkədən çıxarma da daxil olmaqla, ən sərt tədbirlər görüləcək. 

Nazir müavini Rusiya ərazisində olan, RF vətəndaşlığını qəbul etmiş, müvəqqəti yaşama üçün 

icazə, yaşama üçün icazə və patent almış Azərbaycan vətəndaşlarının sayı, habelə Rusiya 

ərazisindən deportasiya edilmiş və çıxarılmış şəxslərin sayı barədə statistik informasiya da təqdim 

edib. 

Görüşdə Rusiya tərəfi Azərbaycan səfirliyinin Rusiya ərazisindəki həmvətənlərinə və 

diaspor təşkilatlarına müraciət edərək Rusiya Federasiyasının norma və qanunlarına əməl etmək 

çağırışını müsbət qiymətləndirib. 

Səfirlik Rusiya Federasiyasının ərazisində yaşayan bütün soydaşlarımızı bir daha hər hansı 

hüquqazidd əməllərdən çəkinməyə, Rusiya qanunvericiliyinə riayət etməyə və yalnız qanun 

çərçivəsində hərəkət etməyə çağırır. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Moskva 
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Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmən mövqelərinə artilleriya zərbələri endirir 

 

[11:50] 30.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmən mövqelərinə artilleriya zərbələri endirir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin təqdim etdiyi videoda ordumuzun bölmələrinin 

düşmən mövqelərinə sarsıdıcı artilleriya zərbələri endirməsi görüntüləri yer alıb. 

 

AZƏRTAC  
  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3168 
 

İndoneziya parlamentinin Milli Oyanış Partiyası fraksiyası: Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü pisləyirik 

 

[11:22] 30.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə və 

vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təcavüzü ilə bağlı İndoneziya parlamentinin 

deputatı Anqqia Erma Rini özünün və təmsil etdiyi Milli Oyanış Partiyası fraksiyasının adından 

(bu fraksiya parlamentdə 51 deputatla təmsil olunur) bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistanın cəbhə xətti 

boyunca Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz aktları, Azərbaycanın mülki əhalisinə hücumları 

qətiyyətlə pislənilir. Vurğulanır ki, təcavüz nəticəsində Azərbaycanın mülki şəxsləri və hərbi 

qulluqçuları arasında itkilər var, bir çox evlərə və digər mülki infrastruktura böyük ziyan dəyib. 

“Biz Ermənistanı beynəlxalq hüququn, xüsusilə beynəlxalq humanitar hüququn 

prinsiplərinə, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə 

əlaqədar bütün qətnamələrinə hörmətlə yanaşmağa çağırır, Ermənistanın bütün qoşunlarını dərhal 

və qeyd-şərtsiz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdən çıxarmasını tələb edirik. 

Ermənistanın hərbi təcavüzünü dəf etmək və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

ərazilərinin daxilində mülki əhalinin və sıx məskunlaşmış yaşayış yerlərinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin özünümüdafiə hüququ və 

beynəlxalq humanitar hüquqa tam uyğun olaraq həyata keçirdiyi əks-hücum tədbirləri də daxil 

olmaqla, Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən bütün tədbirləri dəstəkləyirik. Fraksiyamız 

adından və öz adımdan şəhid ailələrinə və onların yaxınlarına, eləcə də bütün Azərbaycan xalqına 

dərin hüznlə başsağlığımı verirəm”, - deyə bəyanatda qeyd edilir. 
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Müdafiə Nazirliyi döyüşlərə qatılmaq istəyən könüllülərə müraciət edib 

 

[11:15] 30.09.2020 

 

Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda Azərbaycan Ordusunun düşmənə qarşı 

apardığı döyüşlərdə əldə etdiyi uğurlar xalqımızda döyüş ruhunun yüksəlməsinə səbəb olub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

Azərbaycan əsgərinin uğurundan ruhlanan on minlərlə həmvətənimiz nazirliyə müraciət edərək 

Ordumuzla birlikdə könüllü olaraq döyüşlərə qatılmaq istədiklərini bildiriblər. 

“Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Azərbaycan əsgərinə mənəvi dəstəyinə görə təşəkkür edir 

və döyüşlərə qoşulmaqla şəxsi heyətin yanında olmaq istəyən hər kəsə dərin minnətdarlığını 

çatdırır. 

Bildiririk ki, könüllü döyüşlərə qatılmaq arzusunda olan döyüş və müharibə təcrübəsinə 

malik vətəndaşlarımız hərbi hissələrə deyil Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinə müraciət etsinlər. Qələbə bizimlədir! Vətən torpaqları işğaldan azad ediləcəkdir!”, - 

deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib. 
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Ermənistan ordusunun bölmələri Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kəndini 

artilleriya atəşinə tutur 

 

[10:52] 30.09.2020 

 

Bir neçə dəqiqə əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya bölmələri Goranboy 

rayonunun Aşağı Ağcakənd kəndini atəşə tutmağa başlayıblar. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bölmələrimiz 

düşmənə qarşı adekvat cavab tədbirləri görür. 

 

AZƏRTAC  
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Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi 

təxribatlarını pisləyib 

 

[10:50] 30.09.2020 

 

Fransanın paytaxtı Paris şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası 

işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarında genişmiqyaslı hərbi 

əməliyyatlara başlamasını sərt şəkildə pisləyib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Azərbaycanın 

Dostları Assosiasiyasının prezidenti, fəxri millət vəkili Jan Fransua Manselin imzaladığı 

bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan öz hüquqlarını müdafiə edir və yaranmış vəziyyət beynəlxalq 

birliyin ətalətinin nəticəsidir: "Beynəlxalq hüquq normalarını və BMT qətnamələrini pozaraq 

Dağlıq Qarabağı işğal edən Ermənistan növbəti dəfə təxribat törədib və ciddi toqquşmalar baş 

verib. Bu vəziyyət, təəssüf ki, münaqişəni nəzarətə aldıqdan sonra heç vaxt beynəlxalq hüquqa 

uyğun həll təklif edə bilməyən beynəlxalq birliyin ətalətinin nəticəsidir". 

Qeyd edilib ki, Assosiasiya uzun illərdir bu münaqişənin dondurulmamasını, Ermənistanın 

işğal etdiyi əraziləri azad etməli olduğunu bildirir. Bu istiqamətdə heç bir addım atılmasa yeni 

faciələr baş verəcək. Fransa bu məsələdə öz sözünü deməlidir. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmən qruplaşması mühasirəyə alınıb 

 

[10:21] 30.09.2020 

 

Cəbhənin Ağdərə-Tərtər istiqamətində mühasirəyə alınan erməni qüvvələrinin artilleriya 

vasitələri ilə məhv edilməsi və ərazinin təmizlənməsi əməliyyatı keçirilir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

 

AZƏRTAC  
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun Tərtərə top mərmisi atması nəticəsində 7 mülki 

şəxs yaralanıb 

 

[09:35] 30.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, düşmənin silahlı qüvvələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon və kənd 

mərkəzlərini, mülki infrastruktur obyektlərini – yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, 

məktəb binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, təsərrüfat təyinatlı 

əraziləri ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

Ermənistan hərbi birləşmələrinin növbəti dəfə ağır artilleriyadan Tərtər şəhərini intensiv 

atəşə tutması səbəbindən sentyabrın 30-da saat 08 radələrində dövlət qurumlarının inzibati 

binalarının yaxınlığına top mərmisinin düşməsi nəticəsində 7 nəfər mülki şəxs müxtəlif dərəcəli 

bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib, o cümlədən mülki infrastruktur obyektlərə 

külli miqdarda ziyan vurulub. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyən etmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən müxtəlif cinayətlər törətmiş 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 

məsuliyyətə cəlb edilərək cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədilə zəruri olan tədbirlər həyata 

keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3174 
 

Düşmənin 2300 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edilib 

 

[08:34] 30.09.2020 

 

İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması uğrunda Azərbaycan Ordusunun apardığı 

gərgin döyüşlər davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, sentyabrın 27-dən bu 

gün səhər saatlarınadək düşmənin 2300 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb, 130-dək 

tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan, 

25-dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə 

məntəqələri, 5 silah-sursat anbarı, 50-dək tankəleyhinə vasitələr, 55 ədəd avtomobil texnikası 

məhv edilib və sıradan çıxarılıb. 

Dünən gedən döyüşlər ərzində Xocavənd rayonunun Şuşakənd ərazisində düşmənin 1 S-300 

zenit-raket qurğusu sıradan çıxarılıb. 

İtirilmiş mövqeləri geri qaytarmaq üçün Madagiz istiqamətinə əlavə qüvvələr cəmləşdirən 

düşmən sentyabrın 30-u səhər saatlarından başlayaraq hücuma cəhd göstərib. Düşmənin bu 

fəaliyyətinin qarşısı alınır və onun müqavimətinin qırılması məqsədilə qoşunlarımız tərəfindən 

əks-həmlə əməliyyatı keçirilir. 

Hazırda bütün cəbhə boyu hərbi əməliyyatlar davam edir. 

 

AZƏRTAC 
  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3175 
 

Düşmən Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutur 

 

[08:26] 30.09.2020 

 

Sentyabrın 30-da səhər saat 08.00-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 

Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutur. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, ilkin məlumata görə 

mülki infrastruktura ziyan dəyib və yaralılar var. 
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Cəbrayıl rayonu istiqamətində düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib 

 

[01:10] 30.09.2020 

 

Bu gün cəbhənin Cəbrayıl rayonu istiqamətində düşmənin döyüş texnikaları bölmələrimiz 

tərəfindən məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 
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29 sentyabr 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Rossiya-1” telekanalının “60 dəqiqə” 

proqramında sualları cavablandırıb 

 

[23:59] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da “Rossiya-1” telekanalında yayımlanan “60 dəqiqə” proqramında 

Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində baş verən son hadisələrə həsr olunan veriliş efirə gedib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, verilişdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın 

baş naziri Nikol Paşinyan aparıcıların suallarını cavablandırıblar. 

Verilişin aparıcıları birinci olaraq sualları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 

ünvanlayıblar. 

Aparıcı: Cənab Prezident, sağ olun ki, bu müsahibəni verməyə razılaşmısınız. İndi 

birbaşa cəbhədə nələr baş verir, artıq aviasiyadan istifadə edilməsi barədə məlumat alınır. 

Prezident İlham Əliyev: Cəbhədə vəziyyət gərgindir. Ermənilərin sentyabrın 27-də səhər 

başladıqları hərbi təxribat nəticəsində Azərbaycanın yaşayış məntəqələri və bizim döyüş 

mövqelərimiz şiddətli artilleriya atəşinə məruz qalıb. Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycanın 11 dinc 

sakini, o cümlədən 2 uşaq həlak olub, hərbi qulluqçular arasında da həlak olanlar var. Biz 

təcavüzkara adekvat cavab verməyə və beləliklə, öz xalqımızı, öz adamlarımızı və torpağımızı 

müdafiə etməyə məcbur idik. Beləliklə, artıq üçüncü sutkadır ki, şiddətli döyüşlər gedir, bu 

döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Ordusu bir sıra yaşayış məntəqələrini işğaldan azad edib, 

həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə strateji yüksəklikləri tutub. Bu gün vəziyyət elədir ki, fəal döyüş 

əməliyyatları aparılır. 

Aparıcı: İlham Heydər oğlu, xahiş edirəm Türkiyənin rolunu izah edin. Ankara 

Prezidentin və Xarici İşlər nazirinin şəxsində rəsmən bəyan edib ki, döyüş meydanında Sizə 

kömək edəcək. 

Prezident İlham Əliyev: Hesab edirəm ki, Türkiyənin rolu regionda sabitləşdirici xarakter 

daşıyır. Türkiyə bizə qardaş ölkə və bizim müttəfiqimizdir. Ermənistanın Azərbaycana hücum 

etməsini dünya ictimaiyyətinin bildiyi ilk saatdan etibarən Türkiyə dövlət başçısı və digər 

rəhbərlər səviyyəsində birmənalı olaraq Azərbaycanı dəstəklədiyini, beynəlxalq hüququ 

dəstəklədiyini bildirib. Ona görə ki, Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan ərazisini 

işğalda saxlamaqla beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozur. Türkiyənin rolu, əslində, məhz 

bundan ibarətdir, başqa heç bir rolu yoxdur. Türkiyə bizə mənəvi dəstək göstərir və biz Türkiyə 

rəhbərliyinə, Türkiyə Prezidentinə və türk xalqına bizimlə həmrəy olduğuna və bizi 

dəstəklədiklərinə görə təşəkkür edirik. Guya Türkiyənin münaqişə tərəfi kimi iştirak etməsi barədə 

erməni tərəfin yaydığı bütün şayiələr təxribat xarakteri daşıyır, indiki dildə desək bu, feyk-

nyusdur. Türkiyənin münaqişədə iştirakı barədə heç bir sübut yoxdur və buna zərurət yoxdur. 

Azərbaycan Ordusu öz xalqının və öz ərazisinin müdafiəsini təmin etmək üçün kifayət qədər 

hazırlıqlıdır. 

Aparıcı: İlham Heydər oğlu, beləliklə, Siz belə bir informasiyanı təsdiq etmirsiniz, 

üstəlik onu təkzib edirsiniz ki, bir saat bundan əvvəl Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri 

Ermənistan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarəni vurub. Söhbət F-16 və SU-25 

təyyarələrindən gedir. 

Prezident İlham Əliyev: Bizim bu barədə məlumatımız yoxdur. Lap yaxın vaxtda mənə 

məruzə ediblər ki, informasiya məkanında belə bir xəbər yayılıb. O, heç nə ilə təsdiq edilməyib. 

Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 təyyarələri döyüş əməliyyatlarında heç bir şəkildə iştirak 

etmir. Bilirsiniz ki, bu gün müasir texnologiyaları nəzərə alsaq nəyisə gizlətmək çox çətindir. 

Çünki obyektiv müşahidə formaları var, peyk müşahidələri var və ona görə də bunun növbəti 

https://azertag.az/
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təxribat olmasını yoxlamaq çox asandır. Erməni tərəfin bu cür yalan xəbərlər yaratmaqda məqsədi 

bizə aydındır. Əvvəla, öz ərazi bütövlüyünün bərpası vəzifəsini hazırda şərəflə yerinə yetirən 

Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini süni şəkildə azaltmaq, həmçinin belə təsəvvür 

yaratmaq ki, münaqişə genişlənir, ona üçüncü ölkələr qoşulur və beləliklə, öz təxribatına haqq 

qazandırmaq üçün mümkün qədər çox ölkə cəlb etməyə çalışmaq. Buna görə sizə məsuliyyətlə 

bəyan edirəm ki, Türkiyə münaqişə tərəfi deyil, münaqişədə heç bir şəkildə iştirak etmir və buna 

zərurət yoxdur. 

Aparıcı: İlham Heydər oğlu, Sizin ölkəniz Ermənistan tərəfindən bir neçə rayonun 

azad edilməsini nəzərdə tutan Kazan formuluna və ya hər hansı başqa formula tərəf meyil 

etməyə hazırdırmı? Prinsip etibarilə indi nə etmək olar? Otuz il ərzində Qarabağ 

münaqişəsinin gah alovlanması, gah da közərməsi şəraitində necə dönüş etməli? Nə etməli? 

Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz, Azərbaycan danışıqlarda həmişə konstruktivlik 

nümayiş etdirib. Vasitəçilik missiyası üçün cavabdeh olan Minsk qrupunun həmsədrləri də bunu 

təsdiq edə bilərlər. O cümlədən son iki ildə mən dəfələrlə və başqa məsul şəxslər səviyyəsində 

bəyan etmişik ki, biz illər boyu işlənib hazırlanmış, Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin 

danışıqlar prosesi üçün əsas hesab etdikləri nizamlama prinsiplərinə sadiqik. Üstəlik son iki ildə 

və bundan əvvəl də dəfələrlə bəyan etmişik ki, biz danışıqların formatına da sadiqik. Danışıqlar 

Ermənistan ilə Azərbaycan arasında aparılır. Münaqişənin yalnız iki tərəfi var. Bəzən 

münaqişədən söhbət gedəndə bütün tərəflər haqqında danışırlar. Bu, düzgün anlayış deyil. Bütün 

tərəflər yoxdur, yalnız iki tərəf var - Ermənistan və Azərbaycan. Lakin son illər ərzində, 

Ermənistandakı indiki hakimiyyətin törətdiyi Soros çevrilişindən sonra nələr baş verib? 

Ermənistanın baş naziri açıq-aşkar bəyan edir ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. Belə olan 

halda hansı danışıqlar prosesindən söhbət gedə bilər. Axı, ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən işlənib 

hazırlanmış prinsiplərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

ətrafındakı ərazilər Azərbaycana verilməlidir. Lakin Ermənistanın baş naziri deyir ki, “Qarabağ 

Ermənistandır” və üstəlik, deyir ki, biz danışıqları Dağlıq Qarabağın oyuncaq rejimi ilə 

aparmalıyıq. Beləliklə, danışıqların artıq 20 ildən bəri mövcud olan formatını dəyişməyə çalışır. 

Deməli, Ermənistan bilərəkdən danışıqlar prosesini pozur, qəbuledilməz tələblər irəli sürür və əgər 

Minsk qrupu son vaxtlar nizamlamaya kimin əngəl olması barədə daha fəal danışmağa başlayırsa, 

sentyabrın 27-də, bundan əvvəl isə iyulun 12-də olduğu kimi, təxribatlar törədirlər. Bizim dövlət 

sərhədindəki mövqelərimizə hücum edilib. Sonra avqustun 23-də Ermənistanın təxribat qrupu 

tutulub, bu qrupun başçısı təmas xəttində saxlanılıb. Bütün bunlar Azərbaycanı təqsirləndirmək, 

sonra üçüncü tərəfləri cəlb etmək və beləliklə, danışıqlar prosesini pozmaq üçün edilir. Ona görə 

ki, erməni tərəfi status-kvonu saxlamaq istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə Rusiya, 

Fransa və ABŞ-ın dövlət başçılarının şəxsində dəfələrlə bəyanatlar veriblər ki, status-kvo 

qəbuledilməzdir. Bu isə o deməkdir ki, işğal altında olan ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Biz 

danışıqlara sadiqik, lakin Ermənistan tərəfindən tamamilə əks hərəkətlər görürük. 

Aparıcı: Cənab Prezident, xahiş edirəm deyin, bazar günü nə baş verib, bu qədər 

genişmiqyaslı və qanlı qarşıdurmaya təhrik edən nə olub? 

Prezident İlham Əliyev: Bilirsinizmi, bazar günü baş verən hadisələrə Ermənistan artıq bir 

neçə ay idi ki, hazırlaşırdı. Əgər siz onların hərəkətlərinin və bəyanatlarının xronologiyasını 

izləsəniz aşkar görərsiniz ki, onlar bu təxribata şüurlu şəkildə gedirdilər. Bu yaxınlarda, BMT Baş 

Assambleyasının tribunasından çıxış edərkən mən açıq demişəm ki, Ermənistan müharibəyə 

hazırlaşır və onu dayandırmaq lazımdır. İyul ayında onlar bizim dövlət sərhədindəki yaşayış 

məntəqələrimizə silahlı hücum etdilər. Bu, münaqişə zonasından uzaq bir yerdir. O vaxt bir dinc 

sakin və bir neçə hərbi qulluqçu həlak oldu. Döyüşlər dörd gün davam etdi və Ermənistan 

ərazisində bizim heç bir hərbi hədəfimiz olmayıb və yoxdur. Buna görə də Ermənistan silahlı 

qüvvələri bizim ərazidən çıxarılandan dərhal sonra qarşılıqlı razılaşmaya əsasən atəş dayandırıldı. 

Daha sonra mənim dediyim kimi, təxribat qrupu bizim ərazimizə soxuldu, həmin qrup 
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neytrallaşdırıldı. Sonra erməni tərəfi açıq-aşkar, nümayişkaranə şəkildə əslən Livandan olan 

ermənilərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində və qədim Şuşa şəhərində 

məskunlaşdırılmasını elan edir, bu da müharibə cinayətidir. Bu, Cenevrə Konvensiyasının 

pozulması deməkdir. Bunu nümayişkaranə şəkildə edirlər. Sonra onlar Şuşada – Azərbaycan 

mədəniyyətinin qədim incisində cinayətkar Dağlıq Qarabağ rejiminin qondarma başçısının 

qondarma inauqurasiyasını keçirirlər. Bütün bunlar bizə qarşı şüurlu provokasiyalar, bizi 

münaqişəyə cəlb etmək və cavab hərəkətlərinə təhrik etməkdir. Biz təmkin, konstruktivlik və 

sağlam düşüncə nümayiş etdirdik, lakin onların niyyətləri baş tutmayanda bu cür cəhd göstərdilər. 

Üstəlik, daha bir səbəb Ermənistanda mövcud olan daxili siyasi böhrandır. Axı, bu gün 

Ermənistanda Soros rejimi mövcuddur. Belarusda baş tutmayan çevriliş iki il bundan əvvəl 

Yerevanda baş tutdu. Bu gün Paşinyanın şəxsində Ermənistanın 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 yenidən 

təcavüz nümayiş etdirir. 

Aparıcı: Sizin mövqeyiniz aydındır. Çox sağ olun. Mümkündürsə lap qısa cavab verin: 

hə, ya yox. İndi cəbhədə Suriyadan olan muzdlular varmı? 

Prezident İlham Əliyev: Yoxdur. Bu, növbəti feyk-nyusdur. Suriyadan heç bir muzdlu 

yoxdur. Bu barədə heç bir fakt, heç bir sübut yoxdur. Bunu erməni təbliğatı ortaya atıb və müxtəlif 

saytlarda, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində dövr edir. Buna heç bir ehtiyac yoxdur. 

Azərbaycanın hazırlıqlı ordusu var, çox böyük səfərbərlik ehtiyatı var. Dünən mən qismən 

səfərbərlik elan etmişəm. Biz 2 milyon əhalisi olan Ermənistana qarşı 10 milyon əhalidən 10 

minlərlə ehtiyatda olanları orduya çağırırıq, bizim insan ehtiyatlarına ehtiyacımız yoxdur. Buna 

görə də biz özümüzü müdafiə etməyə və təcavüzkarı elə cəzalandırmağa qabilik ki, o, bir daha 

bizim tərəfə baxmağa cəsarət etməsin. 

Aparıcı: Çox sağ olun. İlham Əliyev bizimlə Bakıdan əlaqədə idi. Sizə cansağlığı 

arzulayırıq, görüşənədək. Çox sağ olun. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun. Görüşənədək. 

Aparıcı: İndi biz Yerevanla əlaqəyə çıxırıq. Ermənistanın lideri, Ermənistanın baş 

naziri Nikol Paşinyan bizə qoşulur. Salam, Nikol Vovayeviç. İlk növbədə, biz istərdik ki, indi 

nələr baş verdiyini şərh edəsiniz. Çox həyəcanlı xəbərlər gəlir. 

Nikol Paşinyan: Bu gün səhər belə bir xəbər aldıq ki, Azərbaycan bilavasitə Ermənistan 

Respublikasının ərazisindəki kəndləri bombalayıb. Bundan əvvəl isə sentyabrın 27-də Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri Dağlıq Qarabağa qarşı tammiqyaslı hərbi təcavüzə başlayıblar. Onlar artıq üç 

gündür ki, artilleriyadan və yaylım atəşi sistemlərindən istifadə etməklə Dağlıq Qarabağın yaşayış 

məntəqələrini bombalayırlar. Təəssüf ki, bizdə həm hərbçilər, həm də mülki əhali arasında həlak 

olanlar var. Çox mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Türkiyə faktiki olaraq bu prosesə cəlb edilib. 

Bizdə olan mötəbər informasiyaya görə, hərbi təlimatçılar və yüksək vəzifəli hərbçilər indi 

Azərbaycanın komanda məntəqələrindədirlər və bəzi yerlərdə hətta hərbi əməliyyatlara rəhbərlik 

edirlər. Daha bir mühüm məqam. Artıq beynəlxalq mətbuatda çoxsaylı materiallar dərc edilib ki, 

Türkiyə Suriya ərazisindən muzdluları cəlb edir, onları Dağlıq Qarabağa və Ermənistan 

Respublikasına qarşı müharibədə iştirak etmək üçün Azərbaycana aparır. Yeri gəlmişkən, belə bir 

məlumat da var ki, Azərbaycanın yaşayış məntəqələrində bu muzdlularla yerli sakinlər arasında 

artıq bəzi toqquşmalar baş verib. Ona görə ki, bu muzdlular həmin kəndlərdə şəriət qanunları tətbiq 

etməyə çalışır, mağazalara girərək tələb edirlər ki, bu mağazalar alkoqollu məhsullar satışını 

dayandırsınlar və s. və ilaxır. 
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Aparıcı: Cənab Paşinyan, indicə xəbər gəldi ki, Türkiyənin F-16 təyyarəsi Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Su-25 təyyarəsini vurub. Özü də bu xəbər Ermənistan Müdafiə 

Nazirliyinə istinadla gəlib ki, pilot həlak olub. Bu xəbər sizə məlumdurmu? Yəni, 

Ermənistan və Türkiyə təyyarələri artıq göydə toqquşur? 

Nikol Paşinyan: Bu, artıq faktdır və mənim dediyimi bir daha sübut edir. Bilirsinizmi 

aşkardır ki, həm Ermənistan, həm də Dağlıq Qarabağ erməniləri bilavasitə Türkiyənin təhdidi 

altındadırlar. Bizdə olan məlumata görə, Türkiyə bu münaqişəyə daha geniş qoşulmaq üçün 

bəhanə axtarır. Bizdə olan məlumata görə, onlar öz qoşunlarını Naxçıvana gətirmək üçün bəhanə 

axtarırlar. Bu, Azərbaycanın Türkiyə, Ermənistan və İranla həmsərhəd anklavıdır. Hərçənd bizdə 

məlumat var ki, Türkiyə Ordusunun bəzi bölmələri artıq oradadır. Ümumiyyətlə, burada heç bir 

sirr yoxdur. Ona görə ki, Türkiyə qoşunları artıq avqust ayından Azərbaycandadırlar. Onlar birgə 

hərbi təlimlərə başlayıblar və bu məsələ həmin hərbi təlimlərin davamı kimi başlanıb. 

Aparıcı: Nikol Vovayeviç, indi artıq bir çox ekspertlər Dağlıq Qarabağda hazırda baş 

verənlərin hamısını çox sərt şəkildə ifadə və izah edirlər. Müharibə sözü səslənir. Bu sözdən 

istifadə etmək nə dərəcədə korrektdir, nə dərəcədə yerinə düşür və indi qan tökülməsinə son 

qoymaq və atəşi dayandırmaq üçün nə isə etmək olarmı? 

Nikol Paşinyan: Əlbəttə, sualınız korrektdir. Ona görə ki, müharibə gedir. Çoxlu dağıntılar, 

insan tələfatı var və olduqca çox sayda hərbi qulluqçu cəlb edilib. Bu, bizim üçün çox mühüm 

məqamdır. Bildiyiniz kimi, XX əsrin əvvəlində XX əsrin ilk soyqırımı baş verib. Bu, Osmanlı 

imperiyasında baş verib və bu soyqırımının qurbanı erməni xalqı olub. Ona görə biz hamımız bunu 

xalqımız üçün ekzistensial təhdid kimi qəbul edirik. Faktiki olaraq biz bunu erməni xalqına elan 

edilmiş müharibə kimi qəbul edirik. İndi bizim xalqımız, sadəcə, özünümüdafiə hüququndan 

istifadə etməyə məcburdur. Nə etmək olar? Beynəlxalq birlik Azərbaycanın təcavüzkar hərəkətini 

və təcavüzünü qətiyyətlə pisləməlidir. Türkiyənin hərəkətləri pislənməlidir. Tələb etmək lazımdır 

ki, Türkiyə ümumiyyətlə bu regiondan çıxsın. Ona görə ki, Türkiyənin Cənubi Qafqazda hərbi 

iştirakı heç bir yaxşı şey vəd etmir. Bu, münaqişənin daha da genişlənməsinə və bu hərbi 

əməliyyatların, bu müharibənin miqyasının artmasına gətirib çıxara bilər. İndi beynəlxalq birlik 

Türkiyəni Cənubi Qafqazdan çıxmağa məcbur etmək və Azərbaycanı təcavüzü, təcavüzkar 

hərəkətlərini, hərbi əməliyyatları dayandırmağa məcbur etmək üçün konkret səy göstərməlidir. 

Aparıcı: Cənab baş nazir, sizi daha ləngitməyəcəyik. Bilirik ki, siz hərbçilərlə 

müşavirəyə tələsməlisiniz. Çox qısa bir sual. Hazırda danışıqların hansı formatları işləyə 

bilər? Yoxsa bütün əvvəlki razılaşmalar artıq keçmişdə qalıb? Şərti mənada desək, sizin bir 

neçə rayonu azad etməyinizi nəzərdə tutan Kazan formatı, bütün bu razılaşmalar silinib, 

yoxsa həmin formatlar üzrə hələ hərəkət etmək olar? 

Nikol Paşinyan: Bilirsinizmi, danışıqların formatı məsələsinə gəldikdə, biz belə təsəvvür 

edirik ki, danışıqlar prosesi harada başlanmışdısa elə orada davam etməlidir. Bu, ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrliyi formatıdır. Konkret danışıqlara gəldikdə isə, danışıqlar üçün müvafiq şərait 

olmalıdır. Konkret hərbi əməliyyatlar getdiyi vaxtda danışıqlar barədə, xüsusən onların məzmunu 

barədə danışmaq çox çətindir. İlk növbədə, zorakılığı dayandırmaq və Azərbaycan bu formulu 

qəbul etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin hərbi həlli yoxdur. Axı, bu müharibə sıfırdan 

başlamayıb. Azərbaycan hökuməti uzun müddətdir ermənilərə qarşı nifrət ritorikasını inkişaf 

etdirir və beynəlxalq çağırışlara rəğmən uzun müddətdir hədə-qorxu gəlir ki, Dağlıq Qarabağ 

məsələsini hərbi yolla həll etməyə hazırlaşır. Ümidvaram, heç olmasa indiki hadisələr və indi 

yaranmış vəziyyət Azərbaycanı inandıracaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həlli yoxdur. 

Ona görə ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməyiblər. Mənə 

belə gəlir ki, hərbi-siyasi rəhbərlik hərbi mənada cəbhədə heç bir uğur qazana bilməyib. Yəni, 

onlar öz məsələsini həll edə bilməyiblər. Ümidvaram, bu, Azərbaycanı inandıracaq ki, bu 

münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün yalnız dinc və danışıqlar yolu 

ilə həll var. İstənilən həll təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də Ermənistan üçün, Dağlıq Qarabağ 
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üçün məqbul olmalıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən baş nazir olanda bu münaqişənin həlli üçün 

konkret formul təklif edirdim və yenə davam edirəm, istənilən həll Ermənistan üçün, Dağlıq 

Qarabağ üçün və Azərbaycan üçün məqbul olmalıdır. Ölkələrin adlarının çəkilməsi ardıcıllığının 

heç bir mənası yoxdur. Mən onu nəzərdə tuturam ki, bu qərar eyni dərəcədə məqbul olmalıdır və 

təəssüf ki, Azərbaycan Hökuməti, Azərbaycan Prezidenti yalnız Azərbaycan üçün məqbul olan 

həllə nail olmaq istəyir. Bu, mümkün deyil. Kompromis lazımdır və kompromis üçün şərait 

lazımdır. Bunun üçün Azərbaycan Dağlıq Qarabağa və Ermənistana qarşı təcavüzü dərhal 

dayandırmalıdır. Çünki bunu Azərbaycan başlayıb. Yeri gəlmişkən, bu, əvvəlcədən planlaşdırılmış 

əməliyyat idi. Əsla şübhə yoxdur ki, bu əməliyyat Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə birgə hərbi təlimlər 

zamanı planlaşdırılıb. Sağ olun. 

Aparıcı: Çox sağ olun. Gəlin bunu əsas götürək ki, həll variantı Ermənistan və əlbəttə 

ki, Azərbaycan üçün həqiqətən məqbul olmalıdır. Münaqişənin həlli üçün heç bir hərb 

variantı yoxdur. Yalnız siyasət və diplomatiya. Sağ olun. 

 

X X X 

Beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında çıxış edərkən indiyədək dəfələrlə rəzil duruma düşən 

Nikol Paşinyan bu dəfə də ənənəsini pozmadı. Verilişin aparıcılarının sualları qarşısında aciz qalan 

Ermənistanın baş naziri yenə də çıxışında heç bir fakta əsaslanmayan yalan və uydurmalar söylədi. 

Sonra müzakirələrdə siyasi və hərbi ekspertlər iştirak etdilər. 

“Natsionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko: 

- Mən Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin çıxışlarını diqqətlə dinlədim. İlham Əliyev 

şərtsiz olaraq dəqiq, tamamilə məntiqli, düzgün, ardıcıl çıxış etdi. Bu, MDBMİ məktəbidir. 

MDBMİ doğrudan da böyük kadrlar yetişdirir. İndi isə deyilənlərin mahiyyətinə gələk. Prezident 

Əliyev haqlıdır və tamamilə ədalətli olaraq dedi ki, peyk, elektron, kəşfiyyat texnologiyalarının 

müasir inkişaf səviyyəsini nəzərə alsaq, Azərbaycan ərazisinə doğrudan da türk qırıcıları 

göndərilsəydi bu faktı gizlətmək mümkün deyildi. Bunu peyk kəşfiyyatı olan istənilən ölkə aşkar 

edə bilər. Bu gün isə Dağlıq Qarabağ bölgəsi dünyanın bütün aparıcı ölkələrinin sıx müşahidəsi 

altındadır. Həmkarlarımın diqqətini bir məqama çəkmək istərdim. Biz hamımız beynəlxalq 

hüququn tərəfdarıyıq. Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən, döyüş əməliyyatları Azərbaycanın 

ərazisində, Azərbaycan hərbi qüvvələri və erməni hərbi birləşmələri arasında aparılır. 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Haqlı mübarizəsində sonadək Azərbaycanın yanındayıq 

 

[23:47] 29.09.2020 

 

Qarabağ işğal altındadır. Uzun zamandır ki, Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarında sakit qalmır. Ən son sentyabrın 27-də etdiyi hücumlara Azərbaycan layiqli cavab 

verdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa 

Şentop A HABER telekanalına müsahibəsində söyləyib. 

Mustafa Şentop deyib ki, Azərbaycan bizim üçün bir millət, iki dövlətdir. Azərbaycan 

dövlətinin, azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı mübarizəsini dəstəkləyirik və sonadək yanındayıq. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 

AZƏRTAC 
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ICESCO Dağlıq Qarabağda mədəni və tarixi hüquqlara hörmət etməyə çağırır 

 

[23:43] 29.09.2020 

 

İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO) Ermənistan və Azərbaycan 

arasındakı son hadisələrdən, eləcə də arxeoloji, tarixi məkanların, bir neçə məscidin və müqəddəs 

yerlərin dağıdılmasına hədəflənən addımlardan narahatlığını bildirir. AZƏRTAC xəbər verir ki, 

təşkilat bununla bağlı bəyanat yayıb. 

Bəyanatda deyilir ki, ICESCO tərəfləri maksimum təmkin göstərməyə, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı da daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə əməl etməyə çağırır. 

Ermənistana BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini 

xatırladan ICESCO tərəfləri beynəlxalq hüququn prinsiplərinə riayət etməyə, tarixi və mədəni 

hüquqlara hörmət etməyə çağırır. 

 

AZƏRTAC 
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Niderlandın Xarici İşlər naziri Ermənistanın növbəti təcavüzü barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[23:27] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Niderland Xarici İşlər naziri Stef 

Blok ilə telefon danışığı olub. 

XİN-in Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bölgədə davam edən gərgin 

vəziyyətdən narahatlığını ifadə edən Niderland Xarici İşlər naziri, tərəfləri təmkinli davranmağa 

çağırıb və hazırkı vəziyyəti sorğu edib. 

Öz növbəsində, nazir Ceyhun Bayramov həmkarını Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti 

təcavüz aktı barədə məlumat verərək bölgədə yaşanan bu gərginliyin kökündə Ermənistanın 

davam edən işğalçılıq siyasətinin durduğunu vurğulayıb. 

Azərbaycanlı mülki şəxsləri və obyektləri məqsədyönlü şəkildə hədəfə alan Ermənistan 

tərəfinin bu dəfə də beynəlxalq humanitar hüququ kobudcasına pozaraq dinc əhalini artilleriya 

atəşinə tutduğu və nəticədə Azərbaycanın mülki əhalisi arasında itkilərin olduğu qarşı tərəfin 

diqqətinə çatdırılıb. 

Telefon danışığı zamanı Azərbaycan silahlı qüvvələrinin öz beynəlxalq tanınmış sərhədləri 

çərçivəsində mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün düşmən qüvvələrinə qarşı cavab 

tədbirləri gördüyü və BMT TŞ qətnamələrinin tələbləri başda olmaqla beynəlxalq təşkilatların 

qərarlarının yerinə yetirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. 

 

AZƏRTAC  
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun mövqeləri darmadağın edilib 

 

[23:08] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun artilleriya zərbələri nəticəsində Tərtər rayonunun Həsənqaya 

yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci motoatıcı alayının 1-

ci taboru və Talış istiqamətində yerləşən 6-cı motoatıcı alayının 1-ci taborunun mövqeləri 

dağıdılıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, ağır itkilərə məruz 

qalan düşmən ölən və yaralıların evakuasiyasını təşkil etmək üçün nəqliyyat vasitələri tapmaqda 

çətinlik çəkir. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3187 
 

Möhsün Pakayin: Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılmalıdır 

 

[22:56] 29.09.2020 

 

Dağlıq Qarabağ nə müstəqi dövlət ola bilər, nə də Ermənistana biləşdirilə bilər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Möhsün Pakayin 

İRNA agentliyinə verdiyi müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağın müstəqil 

olması və yaxud Ermənistana birləşdirilməsi regionun təhlükəsizliyi üçün təhdiddir. 

O, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixinə toxunaraq qeyd edib ki, 

bu bölgədə azərbaycanlılarla yanaşı, ermənilər də yaşayıb. Lakin Dağlıq Qarabağ həmişə 

Azərbaycanın ərazisi olub. 

M.Pakayin diqqətə çatdırıb ki, indiki münaqişənin əsası Sovet İttifaqı dövründə yaranıb və 

respublikalar müstəqillik əldə etdikdən sonra qızışdırılıb. Dağlıq Qarabağ Azərbaycana 

qaytarılmalıdır. Lakin Ermənistan hakimiyyətdə olanlar bu münaqişədən siyasi məqsədləri üçün 

istifadə ediblər. Ermənistanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin heç biri cəsarət edib bu torpaqların 

Azərbaycana qayıtmalı olduğunu dilə gətirə bilməyiblər. Onlar başa düşürlər ki, bu fikri ifadə 

etsələr hakimiyyəti itirəcəklər. Yəni hakimiyyətin opponentləri bundan istifadə edəcək. Bu fakt 

problemin uzanmasına səbəb olub. 

O vurğulayıb ki, sonda Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılacaq. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Tehran 

AZƏRTAC 
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Ölkəmizdəki xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri 

əməliyyat şəraiti haqqında məlumatlandırılıb 

 

[22:55]29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsi tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşelərə və beynəlxalq təşkilatların 

ölkəmizdəki nümayəndələrinə cəbhədəki vəziyyət barədə məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, tədbir iştirakçılarına 

Azərbaycanın haqlı mövqeyi bir daha çatdırılıb və erməni tərəfindən fərqli olaraq, qoşunlarımızın 

düşmənin sadəcə hərbi qüvvəsini və obyektlərini hədəf aldığı bir daha vurğulanıb. 

Əlavə olaraq, Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatların beynəlxalq hüququn 

prinsipləri və müharibə qanunları çərçivəsində aparıldığı xüsusi ilə qeyd edilmiş və qonaqları 

maraqlandıran suallara cavab verilib. 

 

AZƏRTAC  
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[22:18] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da Qətər dövlətinin Əmiri Təmim bin Həməd Al Tani Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. 

Söhbət zamanı iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələlər müzakirə edilib. 

Qətər dövlətinin Əmiri və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, eyni zamanda, Ermənistanla 

Azərbaycan arasında yaranmış gərginliyə dair məsələləri də müzakirə ediblər. Bu baxımdan Qətər 

dövlətinin Əmiri vəziyyəti sakitləşdirməyə, hər iki ölkənin və xalqın maraqlarının qorunması yolu 

ilə dialoq və diplomatik vasitələrlə iki ölkə arasında olan mübahisənin həlli üzərində işləməyə 

çağırıb. 

Prezident İlham Əliyev bildirib ki, sentyabrın 27-də Ermənistan növbəti dəfə Azərbaycana 

qarşı hərbi təxribat törədib. Ermənistanın təmas xətti boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrimizi 

və hərbi birləşmələrimizi ağır artilleriya qurğularından atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərimiz 

və hərbi qulluqçularımız həlak olub. Azərbaycan ordusu düşmənə layiqli cavab verərək uğurlu 

əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız və yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri 

əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilə bilər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi rəşadətli Azərbaycan Ordusunun hərbi qüdrəti ilə bağlı maraqlı 

paylaşım edib 

 

[21:55] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

genişmiqyaslı təxribatlarına cavab olaraq cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurlu əks-hücum 

əməliyyatı həyata keçirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran rəşadətli Azərbaycan Ordusu ilə 

bağlı maraqlı paylaşım edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, nazirliyin sosial media hesablarında yerləşdirilən infoqrafikada 

“İrəli, irəli, yalnız irəli! Geriyə haqqımız yoxdur, Azərbaycan əsgəri” ifadələri yer alıb. Paylaşımda 

Azərbaycan Ordusunun hərbi qüdrəti və torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi 

uğrunda döyüşlərə yüksək hazırlığı əksini tapıb. 

Bu günlərdə kiçikdən böyüyədək hər bir azərbaycanlının qəlbi Azərbaycan Ordusunun əsgər 

və zabitləri ilə bir döyünür. Düşmənin təxribatlarına cavab olaraq cəbhənin bütün istiqamətlərində 

sürətli əks-hücum əməliyyatı keçirən və Ermənistan ordusuna ağır zərbələr vuran Azərbaycan 

Ordusunun uğurları otuz ilə yaxındır doğma torpaqlarımızın həsrəti ilə yaşayan xalqımızda əzəli 

torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günün uzaqda olmadığını göstərir. Ali Baş 

Komandanımızın müdrik və qətiyyətli rəhbərliyi ilə düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran Azərbaycan 

Ordusuna güvənən xalqımız həmişə olduğu kimi, bu günlərdə də sarsılmaz xalq-ordu birliyi, 

həmrəyliyi nümayiş etdirir. 

Müdafiə Nazirliyinin bu paylaşımında da məhz Azərbaycan Ordusunun xalqımızın bəslədiyi 

ümidləri layiqincə doğrultmağa hər an hazır olduğu ifadə edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Litva Dağlıq Qarabağdakı gərginlikdən narahatdır 

 

[21:44] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla Litva 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Linas Linkeviçyus arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, litvalı 

nazir Linas Linkeviçyus bölgədə gərginliklə bağlı narahatlığını ifadə edərək atəşkəsə riayət 

olunmasının vacibliyini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan tərəfinin yeni hərbi 

təcavüzünə cavab olaraq ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində əks-

həmlələr həyata keçirdiyini bildirib. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın mülki şəxslərini və obyektlərini hədəfə 

aldığını litvalı həmkarının diqqətinə çatdıran C.Bayramov bunun beynəlxalq humanitar hüququn 

növbəti dəfə kobud şəkildə pozulması olduğunu vurğulayıb. 

Həmçinin bölgədə davamlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Ermənistanın 

işğalçı siyasətinə son qoyulmasının zəruriliyi vurğulanıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Baş Naziri ilə Türkiyənin Vitse-prezidenti arasında telefon danışığı 

olub 

 

[21:00] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti Fuad Oktay Azərbaycan 

Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədova telefonla zəng edib. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı 

zamanı Vitse-prezident Fuad Oktay Ermənistanın təcavüzünün qarşısının alınması və işğal 

altındakı torpaqların azad edilməsi işində Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu və hər cür 

yardım göstərməyə hazır olduqlarını bildirib. 

Baş Nazir Əli Əsədov Türkiyə Respublikası rəhbərliyinin bütün səviyyələrdə Azərbaycana 

göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə edib. 

Telefon danışığı zamanı Baş Nazir Əli Əsədov və Vitse-prezident Fuad Oktay ikitərəfli 

münasibətlərə dair məsələləri də müzakirə ediblər. 

 

AZƏRTAC 
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Ömər Çelik: Türkiyə sona qədər Azərbaycanın yanındadır 

 

[20:22] 29.09.2020 

 

Qarabağ torpağı Azərbaycana məxsusdur. Ermənistan işğalçıdır. Türkiyə sona qədər 

Azərbaycanın yanındadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının 

sözçüsü Ömər Çelik partiyasının Milli Qərar Şurasının iclasından sonra Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı törətdiyi təxribatlarla bağlı açıqlamalarında deyib. 

Açıqlamada bildirilir: “Ermənistanın qanunsuz hücumları nəticəsində şəhidlərimiz var. 

Azərbaycan xalqına başsağlığı diləyirik. Ermənistanın hücumlarını bir daha şiddətlə qınayırıq. 

Azərbaycan ilə Türkiyə eyni taleyə, eyni gələcəyə sahib iki ölkədir. Kürsümüzdəki bu iki bayraq 

fotosu bunun rəmzidir. Türkiyə sona qədər Azərbaycanın yanındadır”. 

Beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanın hücumlarını qınamalı olduğunu vurğulayan Ö.Çelik 

bildirib: “Qarabağ torpağı Azərbaycanındır. Ermənistan işğalçı tərəfdir. Ermənistan sülhü pozan 

bir təxribata imza atıb. Ermənistan işğal etdiyi torpaqları tərk etdiyi anda, bu problem öz həllini 

tapacaq. Minsk qrupu artıq 30 ildir bu məsələnin həlli istiqamətində heç nə etməyib”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

İstanbul 

AZƏRTAC 
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Mehriban Əliyeva: "Qoy Uca Tanrı hər bir azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ 

torpağını öpməyi nəsib etsin!" 

 

[20:19] 29.09.2020 

 

Azərbaycan dövləti heç vaxt başqasının torpaqlarına iddialı olmayıb, heç zaman insanlığa 

qarşı cinayət törətməyib. Azərbaycan Ordusu başqa dövlətin torpaqlarına ayaq basmayıb, o, 

doğma torpağını qoruyur və onun uğrunda döyüşür! 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 

Mehriban Əliyevanın rəsmi “Instagram” səhifəsindəki paylaşımında yer alıb. 

Paylaşımda daha sonra deyilir: “Ermənistanın növbəti silahlı təxribatına cavab verildi! 

Azərbaycan Ordusu öz Vətənini müdafiə edərək uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirir və 

Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini azad edir. 

Azərbaycan dövlətinə və xalqına dəstək olaraq öz prinsipial və ədalətli mövqeyini nümayiş 

etdirən bütün insanlara, təşkilatlara və dövlətlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İlk növbədə, 

qardaş Türkiyə xalqına və şəxsən Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana minnətdaram. Onların 

həmrəyliyi və mənəvi dəstəyi bu gün hər bir azərbaycanlıya qürur hissi yaşadır. 

Azərbaycanın bütün əsgərlərinin, zabitlərinin həyatı və sağlamlığı üçün dua edirəm! 

Bu gün biz azərbaycanlılar niyyətimizlə, hərəkət və dualarımızla misli görülməmiş birlik 

göstəririk. Ulu Tanrı Azərbaycan xalqına onun müqəddəs mübarizəsində yar olsun! 

Qoy Uca Tanrı hər bir azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin! 

Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin! Qəbirləri nurla dolsun!”. 

 

AZƏRTAC 
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Fahrettin Altun: Türkiyə Ermənistan ordusuna məxsus təyyarəni vurmayıb 

 

[19:02] 29.09.2020 

 

Türkiyə Ermənistan ordusuna məxsus təyyarəni vurmayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə 

əlaqələr idarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun Ermənistanın SU-25 təyyarəsinin guya Türkiyəyə 

məxsus F-16 qırıcısı tərəfindən vurulması ilə bağlı iddialarına cavabında bildirib. 

Məlumatda qeyd edilib ki, Türkiyə qırıcısının guya Ermənistanın döyüş təyyarəsini vurması 

iddiası tamamilə həqiqətə uyğun deyil. Ermənistan ucuz təbliğata əl atmaq əvəzinə işğal etdiyi 

ərazilərdən çəkilməlidir. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

İstanbul 

AZƏRTAC 
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Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusuna məxsus Su-25 təyyarəsinin guya F-16 qırıcısı 

tərəfindən vurulması barədə məlumat yalandır 

 

[18:30] 29.09.2020 

 

Ermənistan ordusuna məxsus Su-25 təyyarəsinin vurulması erməni hərbi təbliğat maşınının 

növbəti fantaziyasıdır. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, erməni KİV-lərinin Ermənistan ordusuna məxsus Su-25 təyyarəsinin 

guya F-16 qırıcısı tərəfindən vurulması barədə yaydığı məlumat yalandır. Bu, erməni hərbi təbliğat 

maşınının növbəti fantaziyasıdır. 

Ermənistan tərəfinin yaydığı bu tip məlumatlar təxribat xarakteri daşıyır və beynəlxalq 

ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməyə yönəlib. 

 

AZƏRTAC  
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Bundestaqın hakim Xristian/Demokrat-Xristian Sosialist İttifaqı fraksiyası BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə istinad edib 

 

[18:18] 29.09.2020 

 

Almaniya Bundestaqının Xarici işlər komitəsinin üzvü, hakim Xristian/Demokrat-Xristian 

Sosialist İttifaqı (CDU/CSU) fraksiyasının xarici siyasət üzrə sözçüsü Yürqen Hartın fraksiya 

adından verdiyi “Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlər təcili dayanmalıdır. Cənubi Qafqazda sülh, 

demokratiya və sabitlik gücləndirilməlidir” adlı bəyanatda  münaqişə tərəfləri olan Ermənistan və 

Azərbaycan arasında döyüşlərin təcili dayandırılmasına çağırış edilir. 

Bəyanatda, həmçinin bildirilir ki, təxminən 30 ildən bəri davam edən qarşıdurmada minlərlə 

insan həlak olub. 

Davamlı həll yalnız danışıqlar masasında əldə edilə bilər. Bunun üçün vasitələr də var. 1992-

ci ildə müharibənin başlanmasından bəri ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin həllinə çalışır. 

Almaniya həm Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün etibarlı tərəfdaş olmaq istəyir. 

Beynəlxalq hüquqa söykənən ümumi standartlar əsasında anlaşma Cənubi Qafqaz ölkələri ilə 

münasibətlər üçün şərtdir. Buraya fundamental prinsiplər kimi dövlətlərin ərazi bütövlüyü və 

sərhədlərin toxunulmazlığı da aiddir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi (822, 853, 

874, 884) bu mövqeyi dəstəkləyir. Hər iki tərəf Cənubi Qafqazda sülh, demokratiya və sabitliyin 

gücləndirilməsi üçün razılaşdırılmış həlli tapmağa çağırılır. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Berlin 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində 12 mülki şəxs həlak 

olub, 35 nəfər xəsarət alıb 

 

[18:13] 29.09.2020 

 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə düşmənin silahlı qüvvələrinin dinc 

Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması 

nəticəsində hazırkı vaxtadək mülki əhalidən ümumilikdə 12 nəfər həlak olub, 35 nəfər isə müxtəlif 

dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, təcavüzkar 

Ermənistanın mülki obyektləri atəşə tutması nəticəsində 66 yaşayış evi, 8 mülki obyekt yararsız 

vəziyyətə düşüb, çoxsaylı xırda və iribuynuzlu heyvanlar tələf olub. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyən etmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin olunub. 

İctimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumatların verilməsi təmin ediləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Milli Məclisinin və Pakistan Senatının sədrləri arasında telefon danışığı 

olub 

 

[17:20] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova ilə Pakistan İslam 

Respublikası Senatının Sədri Məhəmməd Sadiq Sancrani arasında telefon danışığı olub. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata 

görə, telefon danışığı zamanı Ermənistanın cəbhə xəttində törətdiyi təxribatlar müzakirə olunub. 

Spiker bildirib ki, 27 sentyabr tarixində səhər saatlarından etibarən Ermənistan silahlı 

qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ordusunun cəbhə zonasında yerləşən 

mövqelərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhəyanı ərazilərdə sıx şəkildə yaşayan mülki insanları və 

obyektləri atəşə tutması işğalçı ölkə və onun hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən qəsdən və 

hədəflənmiş şəkildə həyata keçirilmiş təxribatdır. 

Milli Məclisin Sədri mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında həlak olan və yaralananların 

olduğunu pakistanlı həmkarının diqqətinə çatdırıb. Spiker xüsusi olaraq qeyd edib ki, vəziyyətin 

gərginləşməsinin məsuliyyəti Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

 

AZƏRTAC 
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Valeri Kolyux: Ukrayna Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü prinsipini tam 

dəstəkləyir 

 

[16:22] 29.09.2020 

 

Ukrayna Dağlıq Qarabağda vəziyyəti diqqətlə izləyir və münaqişənin növbəti dəfə 

genişlənməsinə görə dərin narahatlıq keçirir. Biz Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə 

tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü prinsipini tam dəstəkləyirik və hadisələrin güc 

tətbiq etmə ssenarisi üzrə inkişafının qəti əleyhinəyik. 

Ukrayna Ali Radasının deputatı, Azərbaycan-Ukrayna Parlamentlərarası Dostluq qrupunun 

həmsədri Valeri Kolyux bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində söyləyib. 

Onun sözlərinə görə, müharibə hər bir insan üçün müsibətdir. 

Valeri Kolyux bu münaqişədə öz doğmalarını, yaxınlarını itirmiş ailələrə dərin hüznlə 

başsağlığı verərək deyib: “Vəziyyətin kəskinləşdiyi şəraitdə münaqişə tərəfləri Cenevrə 

konvensiyalarına əməl etməli, mülki əhali üçün hər hansı təhdidləri istisna etməli, zərərçəkənlərin 

sayını minimuma endirməlidirlər”. 

 

Emil Hüseynli 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Kiyev, AZƏRTAC 
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Dövlət Xidməti: Azərbaycanın hər bir vətəndaşı səfərbərlik çağırışını böyük ruh 

yüksəkliyi ilə qarşılayıb 

 

[17:08] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında” 2020-ci il 28 

sentyabr tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı təsdiq edilmiş plana uyğun olaraq, Səfərbərlik və 

Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli struktur bölmələrində hərbi vəzifəlilərin 

səfərbərlik üzrə yola salınmasına başlanılıb. 

Xidmətdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qismən səfərbərliyə cəlb edilmiş Azərbaycan 

vətəndaşları ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək üçün böyük ruh 

yüksəkliyi və coşqu ilə qurumun qeydiyyatda olduqları idarə, şöbə və bölmələrinə gəlirlər. 

Hərbi vəzifəlilərin, onları yola salan valideyn və yaxınlarının ruh yüksəkliyi bir daha göstərir 

ki, xalqımız işğal altındakı ərazilərimizi düşməndən azad etmək üçün ordumuzun həyata keçirdiyi 

uğurlu hərbi əməliyyatlarla qürur duyur və ümumi qələbəmiz naminə nəbzi Vətən ilə vuran 

Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin Sərəncamını təntənə ilə qarşılayır. 

Çoxmillətli ölkəmizdə hər kəs Vətənin müdafiəsini qanunla müəyyən edilmiş vəzifədən 

əlavə özünə mənəvi borc bilir. Bu gün hər bir çağırışçının dilində əsas şüar bunlardır: “Biz birlikdə 

güclüyük!”, “Biz zəfər çalacağıq!”. Çünki bizim işimiz haqq işidir. 

“Bildiririk ki, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən 

ehtiyatda olan birinci dərəcəli hərbi vəzifəlilər əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və miçmanlar 

35 yaş, zabitlər isə hərbi rütbəsindən asılı olaraq 50 və daha yuxarı yaş həddində Azərbaycan 

Ordusunun komplektləşdirilməsinə cəlb edilir, hərbi vəzifəlilərin hərbi hissələrə təhvil verilməsini 

təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər uğurla davam etdirilir”, - deyə Dövlət Xidmətinin 

məlumatında qeyd olunub. 
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Azərbaycan Ordusunda tibbi təminat, təchizat və qan ehtiyatları ilə bağlı heç bir 

problem yoxdur 

 

[16:51] 29.09.2020 

 

Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsində qaynar xətt fəaliyyətə başlayıb 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı başladılan genişmiqyaslı hücumun ilk saatlarından 

başlayaraq Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin bütün hərbi tibbi heyəti gücləndirilmiş iş 

rejimində fasiləsiz tibbi xidmət göstərir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, döyüşlərin getdiyi 

bütün istiqamətlərdə mobil səhra cərrahiyə hospitalları fəaliyyətdədir və tibb müəssisələri peşəkar 

həkim kadrları ilə tam komplektləşdirilib. Hərbi tibb müəssisələrinə daxil olan yaralılar arasında 

həyatını itirən hərbi qulluqçumuz yoxdur. Bütün imkanlarımız səfərbər olunub və yaralı hərbi 

qulluqçuların tezliklə müalicə edilərək sağlamlıqlarına qovuşmaları üçün hərbi tibb personalı var 

qüvvəsi ilə çalışır. 

Azərbaycan Ordusunda tibbi təminat, təchizat və qan komponentləri ehtiyatları ilə bağlı heç 

bir problem yoxdur. 

Ordumuzun qan və qan komponentlərinə olan tələbatı Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik 

Hospitalının Qan Bankı bölməsi tərəfindən tam təmin edilir və hərbi tibb müəssisələrində bütün 

qan qruplarından ehtiyatlar mövcuddur. 

Bildiririk ki, hərbi qulluqçuların valideynlərini narahat edən məsələlərlə bağlı müraciətləri 

qəbul etmək məqsədilə Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz 

fəaliyyət göstərən qaynar telefon xətti açılıb. 

Vətəndaşlar (012) 406-68-58, (012) 406-68-84, (012) 406-72-52, (012) 406-72-77 nömrəli 

telefonlara zəng edərək onları maraqlandıran suallarla bağlı müraciət edə bilərlər. 

Eyni zamanda, vətəndaşlardan telefon xətlərinin həddən artıq yüklənməməsi və normal 

qaydada fəaliyyət göstərməsi məqsədilə ehtiyac olmadığı halda zəng etməmələrini xahiş edirik. 
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Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi 

təxribatını pisləyib 

 

[16:44] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da Türkiyə Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Zühtü Arslan 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevə telefonla zəng 

edib. 

Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon 

danışığı zamanı Zühtü Arslan Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatını 

pisləyərək, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin kollektivi adından qardaş Azərbaycanın Vətən 

uğrunda şəhid olmuş əsgərlərinin, dinc əhalinin erməni işğalçıları tərəfindən qətlə yetirilməsindən 

kədərləndiyini bildirib və Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verib, Türkiyənin daim 

Azərbaycan xalqının yanında olduğunu vurğulayıb. 

Sədr Fərhad Abdullayev türkiyəli həmkarına təşəkkürünü bildirərək, Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş torpaqların Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın şanlı ordusu tərəfindən tezliklə azad 

olunacağına, insanlığa qarşı törədilmiş cinayətlərə görə erməni separatçılarının beynəlxalq hüquqa 

əsasən məsuliyyət daşıyacaqlarına və azad ediləcək ərazilərdə Azərbaycan Konstitusiyasının 

hüquqi qüvvəsinin bərpa ediləcəyinə əminliyini bildirib. 

Sədr Zühtü Arslan Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin birgə səyləri nəticəsində bölgədə ədalətin 

zəfər çalacağına və qardaş ölkənin ərazi bütövlüyünün tezliklə bərpa olunacağına Türkiyə 

Konstitusiya Məhkəməsinin bütün hakim korpusunun inamını ifadə edib. 
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Müdafiə Nazirliyi: Artilleriya bölmələri düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir 

 

[16:35] 29.09.2020 

 

Cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri düşmənə 

sarsıdıcı zərbələr endirir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı növbəti videoda artilleriya bölmələrimizin 

düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməsi nümayiş olunur. 
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Baş Prokurorluq: Hazırkı vaxtadək mülki əhalidən 33 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə 

xəstəxanalara yerləşdirilib 

 

[16:13] 29.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Riyakar və qeyri-konstruktiv siyasət aparan Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə 

düşmənin silahlı qüvvələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon və kənd mərkəzlərini, 

mülki infrastruktur obyektlərini – yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, məktəb 

binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, təsərrüfat təyinatlı əraziləri 

ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda bildirilib ki, 

hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 33 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq 

xəstəxanalara yerləşdirilib. 

Bundan başqa, düşmənin mülki obyektləri atəşə tutması nəticəsində 65 ev, 5 mülki obyekt 

yararsız vəziyyətə düşüb, çoxlu sayda xırda və iribuynuzlu heyvan tələf olub. 

“Dərin kədər hissi ilə qeyd edirik ki, düşmənin dinc əhalinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti 

dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 29-da saat 13 radələrində Ağdam 

rayonunun Qaradağlı kəndində tibb məntəqəsinə düşmüş top mərmisinin qəlpələrindən kənd sakini 

1997-ci il təvəllüdlü Sarıyev Elməddin Hümbət oğlu həlak olub, məntəqənin binası dağılıb, 

ərazidəki sakinlər təxliyə edilib. 

Faktla bağlı Ağdam Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 120.2.4-cü 

(xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, 

dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə), 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni 

aparma),186.3-cü (əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə xüsusilə külli miqdarda ziyan 

vurmaqla törədildikdə) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyən etmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin olunub. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən müxtəlif cinayətlər törətmiş 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 

məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədilə zəruri olan tədbirlər həyata 

keçirilir. 
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Milli Məclisin Sədri ilə ATƏT Parlament Assambleyasının Prezidenti arasında 

telefon danışığı olub 

 

[15:55] 29.09.2020 

 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilə ATƏT Parlament Assambleyasının Prezidenti 

Georgi Tsreteli arasında telefon danışığı olub. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

telefon söhbətində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son vəziyyət, 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü müzakirə edilib. 

Milli Məclisin sədri bildirib ki, sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri 

cəbhə xətti boyunca hərbi təxribatlar törətməyə başlayıb. Ermənistan silahlı qüvvələri iriçaplı 

silahlardan, minaatan və artilleriya qurğularından istifadə edərək dinc yaşayış məskənlərini və 

mülki əhalini hədəfə alır. Bu isə 1949-cu ildə qəbul edilmiş Cenevrə Konvensiyası da daxil 

olmaqla beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Beynəlxalq hüquqa əsasən, bu, 

Ermənistan tərəfinin hərbi təcavüzü və Azərbaycana qarşı güc tətbiq etməsi kimi qiymətləndirilir. 

Spiker vurğulayıb ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribata hazırlaşdığı dəfələrlə 

beynəlxalq birliyin diqqətinə çatdırılıb. 
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Vaqif Dərgahlı: Döyüşlərdə istifadə üçün Ermənistandan hərəkət edən S-300 ZRK 

işğal olunmuş ərazilərimizə  daxil olduğu anda məhv ediləcək 

 

[15:33] 29.09.2020 

 

Əldə etdiyimiz kəşfiyyat məlumatına əsasən, Yerevanın hava məkanını müdafiə edən “S-

300” zenit-raket kompleksləri (ZRK) döyüş növbətçiliyindən çıxarılaraq işğal olunmuş 

ərazilərimiz istiqamətində hərəkət edir. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, onları da Ordumuz tərəfindən Dağlıq Qarabağda Ermənistan 

ordusunun məhv edilən digər döyüş texnikalarının aqibəti gözləyir. 

Son döyüşlər bir daha göstərir ki, Ermənistan ordusunun məğlubedilməzliyi barədə yaradılan 

mif əsassızdır. 
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Mövlud Çavuşoğlu: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistan 

Azərbaycan torpaqlarından çəkilməlidir 

 

[15:26] 29.09.2020 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təkcə bir yolu var : Ermənistan Azərbaycan torpaqlarından 

çəkilməlidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 

jurnalistlərə müsahibəsində ifadə edib. 

Nazir diqqətə çatdırıb ki, bu münaqişədə Azərbaycan və Ermənistana münasibət eyni ola 

bilməz. Çünki Ermənistan təcavüzkar tərəfdir, Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi işğal olunub. 

Döyüş meydanında və danışıqlar masasında Azərbaycanın yanındayıq. Bu məsələnin birdəfəlik 

həll olunmasını istəyirik. 

Qeyd edək ki, sentyabrın 29-da Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və hakim 

Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) sədr müavini Numan Kurtulmuş Azərbaycanın Ankaradakı 

səfirliyini ziyarət ediblər. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 
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Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması Ermənistanın müharibə və siyasi cinayətləri 

barədə beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

 

[15:21] 29.09.2020 

 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması təmas xəttində Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin həyata keçirdikləri müharibə və siyasi cinayətlərlə əlaqədar beynəlxalq 

təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. 

İcmadan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, müraciətdə deyilir ki, icma təmas xəttində 

Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən dinc əhalinin atəşə tutulduğunu və nəticədə mülki 

şəxslər arasında tələfat baş verdiyini, evlərin, çox mənzilli yaşayış binaların dağıdılması ilə bağlı 

faktları beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırıb. 

Həmçinin azərbaycanlı dinc əhaliyə məxsus fərdi təsərrüfatların Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində zərər çəkdiyinə diqqət yönəldilib. 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinin həlli ilə bağlı indiyə qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədləri 

əsas götürərək Ermənistanın tərəfindən bu sənədlərin icrasına imkan yaradılmadığını xüsusilə 

qeyd edib. 

İcma beynəlxalq təşkilatları təmas xəttində Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən hərbi-

siyasi cinayətlərə göz yummamağa çağırıb. İcma bəyan edib ki, beynəlxalq təşkilatların haqqı 

müdafiə etməməsi bu təşkilatların nüfuzuna böyük zərbə vurur. 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Avropa Məhkəməsinin Ermənistanın məkrli siyasi oyunlarından kənarda 

dayanacağına ümid edirik 

[14:47] 29.09.2020 

 

Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycana qarşı müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi ilə bağlı 

Ermənistan tərəfindən İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə (İHAM) ünvanlanmış 

müraciətə dair Məhkəmənin 2020-ci il 28 sentyabr tarixində dərc edilmiş press-relizinə, həmçinin 

Avropa Şurasının (AŞ) kommunikasiya departamentinin rəhbərinin İHAM tərəfindən bu 

müraciətə qısa müddətdə baxılacağı barədə verdiyi məlumata dair məlumat yayıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

məlumatda deyilir: 

“İlk növbədə, sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri təmas xətti boyunca Azərbaycan 

Respublikasının mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif 

çaplı artilleriya qurğularından atəşə tutaraq, Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzə əl atıblar. Mülki 

əhalini və mülki obyektləri açıq və məqsədyönlü şəkildə hədəfə alan Ermənistan bu günədək hərbi 

qulluqçulardan əlavə, aralarında ahıl, qadın və uşaqların olduğu doqquz nəfər azərbaycanlı mülki 

vətəndaşı qətlə yetirib, onlarla mülki şəxsi yaralamış və çoxsaylı evlərə və mülki obyektlərə ciddi 

ziyan vurub. 

Beynəlxalq humanitar hüquq və insan hüquqlarını kobudcasına pozan Ermənistan 

hökumətinin bu müraciəti onun ikiüzlü siyasətinin növbəti təzahürüdür. 

Digər tərəfdən, nəzərə alsaq ki, hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 

gedir, əslində, Ermənistanın bu müraciəti onun Azərbaycanın torpaqlarının işğalına dair ictimai 

etirafı kimi də başa düşülə bilər. 

Görünən odur ki, Ermənistan ənənəsinə sadiq qalaraq, İnsan Hüquqları üzrə Avropa 

Məhkəməsini öz siyasi oyunlarına alət etməkdən və bu müstəsna hüquq müstəvisindən çirkin 

siyasi məqsədlər üçün istifadə etməkdən çəkinmir. Avropa Məhkəməsinin Ermənistanın məkrli 

siyasi oyunlarından kənarda dayanacağına ümid edirik. 

Hesab edirik ki, Beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini, Ermənistan 

qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 

edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini, 

beynəlxalq humanitar hüququ, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarını və onların Əlavə 

Protokollarını kobud şəkildə pozmaqda davam edən, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin 

Çıraqov Ermənistana qarşı iş üzrə pilot xarakter daşıyan 2015-ci il tarixli qərarını bu günədək icra 

etməyən Ermənistanın insan hüquqlarının müdafiəsi mexanizmlərindən sui-istifadə etmək 

cəhdinin qarşısı alınmalıdır. 

Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi tərəfindən dəfələrlə bəyan edildiyi kimi, Ermənistandan 

fərqli olaraq, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki əhalini, mülki obyektləri və mülki infrastrukturu 

hədəfə almır. Ermənistanın məqsədli şəkildə atəş nöqtələrini yaşayış məntəqələrinin yanında 

yerləşdirdiyini nəzərə alaraq, Müdafiə Nazirliyi işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşdırılmış 

əhaliyə hərbi obyektlərdən kənarda durmaq barədə rəsmi çağırış edib. 

Onu da qeyd edək ki, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf rayonlarını işğal etməsi, Azərbaycan 

Respublikasına qarşı silahlı hücumlar etməsi və mütəmadi hərbi təxribatlar törətməsi ilə əlaqədar, 

2020-ci il 28 sentyabr saat 00:00-dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət 

elan edilib. İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının 15-ci maddəsinə uyğun olaraq, 

Azərbaycan tərəfi hərbi vəziyyətin tətbiqi ilə əlaqədar Konvensiya üzrə bəzi öhdəliklərdən geri 

çəkilmə hüququndan (deroqasiya) istifadə etməsi haqqında sentyabrın 28-də Avropa Şurasının Baş 

katibini məlumatlandırıb. 
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Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Ermənistanın növbəti hərbi 

təcavüzünün qarşısını almaq və təmas xətti boyunca sıx şəkildə yaşayan mülki əhalinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə özünü müdafiə hüququ çərçivəsində apardığı əks 

əməliyyatlarda beynəlxalq humanitar hüquqa tam və qətiyyətlə riayət etməkdədir. 

 

AZƏRTAC 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusunun Madagizdəki alayında tamamilə 

ruh düşkünlüyü yaranıb 

 

[14:30] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun genişmiqyaslı döyüş əməliyyatı nəticəsində Ermənistan ordusunun 

Madagizdəki alayında tamamilə ruh düşkünlüyü yaranıb, şəxsi heyətdə ölüm qorxusu başlayıb. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, şəxsi heyət təşviş içindədir. Dəstək məqsədilə yeni gələn ehtiyat 

qüvvələri də daxil olmaqla bir çoxları döyüşə girməkdən imtina edir və döyüş əməliyyatı rayonunu 

tərk edirlər. 

 

AZƏRTAC  
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Səfir Bilal Haye: Biz “Qarabağ Azərbaycandır!” deməkdən çox xoşbəxtik 

 

[14:11] 29.09.2020 

 

Pakistan qardaş Azərbaycan xalqını Dağlıq Qarabağ məsələsində həmişə dəstəkləyib. Bizim 

qəlbimiz Azərbaycan xalqı ilədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Pakistanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri Bilal 

Haye etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edərkən deyib. 

Səfir bildirib ki, bu gün Qoşulmama Hərəkatının nazirlər səviyyəsində toplantısında çıxışı 

zamanı Pakistanın Xarici İşlər naziri Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanın haqq işinə 

Pakistanın dəstəyini bir daha ifadə edəcək. “Biz bildirmək istəyirik ki, sizin mövqeyiniz ədalətli, 

qanunidir və bu məsələnin həlli qeyri-müəyyən müddətə təxirə salına bilməz, çünki bu, ədalətli 

mövqedir. Biz “Qarabağ Azərbaycandır!” deməkdən çox xoşbəxtik”, - deyə səfir qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Türkiyədə akkreditə olunmuş aparıcı xarici 

KİV nümayəndələrinə videoformatda brifinq verib 

 

[13:47] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyə Respublikasında akkreditə olunmuş 

dünyanın aparıcı xarici KİV nümayəndələrinə (Wall Street Journal, Reuters, Voice of America, 

New York Times, CNN International, Politico, Deutsche Well, El Pais, El Periodico, ORF, 

Bloomberg və Journo) videoformatda mətbuat brifinqi verib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin son təxribatları barədə məlumat 

verən Hikmət Hacıyev cəbhəboyu zonada yerləşən mövqelərimizin və yaşayış məntəqələrimizin 

qəsdən intensiv surətdə atəşə tutulduğunu bildirib. 

Mülki əhali arasında həlak olan və yaralananların olduğunu təəssüflə bildirən Prezidentin 

köməkçisi indiyədək 2-si azyaşlı olmaqla 10 nəfərin həlak olduğunu və 30 nəfərin yaralandığını 

qeyd edib. 

Habelə Hikmət Hacıyev ordumuzun əsas məqsədinin Ermənistanın növbəti hərbi 

təcavüzünün qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ələlxüsus 

ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi olduğunu bildirib. 

Daha sonra Prezidentin köməkçisi jurnalistlərin suallarını cavablandırıb və onları 

Azərbaycana dəvət edib. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun alay komandiri ağır yaralanıb 

 

[13:35] 29.09.2020 

 

Ermənistan ordusunun alay komandiri ağır yaralanıb. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi döyüş əməliyyatı nəticəsində 

Ermənistan ordusunun 18-ci motoatıcı diviziyasının 9-cu alayının komandiri polkovnik Artyom 

Poqosyan ağır yaralanıb. 

 

AZƏRTAC  
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[13:20] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-da Almaniya Kansleri Angela Merkel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevə telefonla zəng edib. 

Angela Merkel Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində silahlı qarşıdurmanın baş verməsi ilə 

bağlı ölkəsinin narahatlığını ifadə edib və hadisələrin gedişi ilə maraqlanıb. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, sentyabrın 27-də, səhər saatlarında Ermənistan 

Azərbaycana qarşı hərbi təxribat törədərək, ağır artilleriya qurğularından təmas xətti boyu yerləşən 

hərbi birləşmələrimizi, şəhər və kəndlərimizi atəşə tutması nəticəsində iki gün ərzində 

hərbçilərimiz, 10 mülki şəxs, o cümlədən iki uşaq həlak olub, 29 mülki şəxs yaralanıb, 150 yaşayış 

evi dağıdılıb. Azərbaycan tərəfi əks-hücum əməliyyatına başlayıb. 

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, bundan əvvəl də iyul-avqust aylarında Ermənistan 

tərəfindən ölkəmizə qarşı hərbi təxribatlar törədilib və bunların nəticəsində hərbçilərimiz və mülki 

şəxslərimiz həlak olub. Prezident İlham Əliyev bu təxribatları Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzkar siyasətinin davamı olduğunu vurğulayıb. 

Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Ermənistan baş nazirinin “Qarabağ Ermənistandır və 

nöqtə” bəyanatı danışıqlar prosesini mənasız edir və Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycandan 

dırnaqarası “Dağlıq Qarabağ respublikası” ilə danışıqlar aparması tələbi danışıqlar formatının 

dəyişdirilməsi cəhdi kimi qiymətləndirilməlidir. Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, bildirib ki, 

Ermənistanın müdafiə naziri yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə Azərbaycanı hədələyib və 

bu plan reallıqda həyata keçirilir. 

Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək 

inkişafına görə məsuliyyət Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür, Azərbaycan 

Ordusu öz torpaqlarında vuruşur və Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarında olmamalıdır. 

Prezident İlham Əliyev əlavə edib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə 

başqa ölkələrdən xarici vətəndaşların qanunsuz məskunlaşmasını həyata keçirir ki, bu da Cenevrə 

Konvensiyasına görə beynəlxalq hüququn ciddi pozulmasıdır və bu, müharibə cinayəti sayılır. 

Söhbət zamanı atəşkəsin və danışıqlar prosesinin bərpa edilməsi imkanları barədə 

müzakirələr aparılıb. 
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Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq Ermənistanın son hərbi təxribatları ilə bağlı 

birgə bəyanat yayıb 

 

[13:17] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğu Ermənistanın son hərbi 

təxribatları ilə bağlı birgə bəyanat yayıb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bəyanatda 

deyilir: “Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq 

təmas xətti boyunca Azərbaycan Respublikasının mövqelərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və 

müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından atəşə tutaraq Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzə əl atıb. 

Sentyabrın 27-29-da Ermənistanın davam edən hərbi təcavüzü çərçivəsində Azərbaycanın 

Tərtər, Ağdam və Cəbrayıl rayonları ilə yanaşı, Goranboy, Naftalan və Daşkəsən rayonları 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qalıb. 

Ermənistan tərəfi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, xüsusilə də beynəlxalq 

humanitar hüquq, 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və onların Əlavə protokollarını kobud şəkildə 

pozaraq, Azərbaycanın mülki əhalisini və infrastrukturunu məqsədyönlü şəkildə atəşə tutub, 

bununla da mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törədib. 

Sentyabrın 29-na olan məlumata əsasən, mülki əhali arasında 10 nəfər həlak olub, 30 nəfər 

isə yaralanıb. Həlak olanlar arasında 13 və 14 yaşlarında iki məktəbli də var. 

Sentyabrın 27-si saat 18 radələrində erməni hərbi birləşmələrinin artilleriya silahlarından 

atdığı mərminin Naftalan şəhərinin Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndində yerləşən, kənd sakini Qurbanov 

Elbrus İsa oğluna məxsus fərdi yaşayış evinin həyətinə düşməsi nəticəsində həmin vaxt evdə olan 

1951-ci il təvəllüdlü Qurbanov Elbrus İsa oğlu və onun 4 ailə üzvünün həlak olması, habelə 

mərminin partlaması nəticəsində Elbrus Qurbanova məxsus fərdi yaşayış evinə və evin 

həyətindəki yardımçı tikililərə 100 min manat məbləğində ziyan dəyməsi faktına görə Goranboy 

rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən 

qəsdən adam öldürmə), 120.2.4-cü (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən xuliqanlıq 

niyyəti ilə xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə), 120.2.7 (iki və ya daha çox şəxsi qəsdən 

öldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə), 

100.2 (təcavüzkar müharibəni aparma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Bundan əlavə, Ağdam rayonunun işğal olunmuş ərazilərindən cəbhənin təmas xətti boyunca 

Ermənistan silahlı birləşmələrinin iriçaplı silahlardan, top və minaatanlardan açdıqları intensiv 

atəşlər nəticəsində sentyabrın 28-də saat 07:00 radələrində Ağdam rayonunun Evoğlu kəndinin 

ərazisinə mərmi düşüb. Nəticədə kənd sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Paşayev Coşqun Ənvər 

oğlunun baş nahiyəsindən qəlpə yarası alaraq Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına 

yerləşdirilməsi və göstərilmiş tibbi yardımlara baxmayaraq ölməsi faktına görə həmin tarixdə 

Ağdam Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq 

maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Sentyabrın 28-də saat 11 radələrində Tərtər şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən 

rayon məhkəməsinin inzibati binasının yanına düşən mərmi qəlpələrindən 1975-ci il təvəllüdlü 

Əliyev Mehman Sovet oğlu həlak olub, həmin vaxt ərazidən keçən təcili tibbi yardım maşının 

sürücüsü 1968-ci il təvəllüdlü Əsədov Qənbər Əsgər oğlu və maşında olan polis əməkdaşı 1994-

cü il təvəllüdlü Hüseynov Fəxrəddin Fərman oğlu, həmçinin ərazidə olan digər Tərtər şəhər sakini 

1991-ci il təvəllüdlü İbrahimov Tural Firdovsi oğlu yaralanıb. Saat 19 radələrində Tərtər rayonu 

Şıxarx qəsəbəsində yerləşən əlillər və məcburi köçkünlər üçün inşa edilmiş çoxmənzilli yaşayış 

binasının həyətinə top mərmisinin atılması nəticəsində Tərtər rayon sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü 

Abbasov Xaliq Asif oğlu və onun qardaşı 1987-ci il təvəllüdlü Abbasov Elşən Asif oğlu, 1981-ci 

il təvəllüdlü Əsədov Sabit Usub oğlu həlak olub, 1984-ci il təvəllüdlü Məmmədov Seymur Füzuli 
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oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Mahmudov Faiq Malik oğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib. Həmin faktlar üzrə Tərtər Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan 

Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Bundan başqa, sentyabrın 28-də saat 18:40-da erməni silahlı qüvvələri təcavüzkar əməllərini 

davam etdirərək, mülki əhalinin yaşadığı kəndləri hədəfə almaqla milli, irqi, dini ədavət və ya 

düşmənçilik niyyəti ilə ümumi təhlükəli üsulla kənd sakinlərini qəsdən öldürmək məqsədilə 

Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə hücum edərək “Şamlıq” adlanan ərazini iriçaplı 

artilleriyadan atəşə tutub, atəş nəticəsində qeyd edilən əraziyə düşən mərmi həmin vaxt orada olan 

kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Həziyev Hilal Murad oğlunun sifət nahiyəsinə dəyərək 

sonuncunun qəsdən həyatdan məhrum edilməsinə cəhd edilib. 

Həmin fakt üzrə Cəbrayıl Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri 

ilə cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini eləcə də, mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyən etmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. 

Göstərilən faktlara görə başlanmış 5 cinayət işi istintaqın davam etdirilməsi üçün Baş 

Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə göndərilib. 

Ermənistan tərəfinin məsuliyyət daşıdığı bu müharibə cinayətlərini qətiyyətlə qınayır, mülki 

şəxslərin atəşə tutulması və bu yolla dinc əhalinin qorxu içində saxlanılması cəhdinə son 

qoyulmasını tələb edirik. 

Beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzünü, azərbaycanlı 

mülki şəxsləri və infrastrukturu atəşə tutmasını kəskin qınamağa və Ermənistan tərəfindən 

beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərinə əməl olunmasını təmin 

etməyə çağırırıq”. 

 

AZƏRTAC 
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ANAMA cəbhəboyu yerləşən ərazilərdə yaşayan sakinləri naməlum əşyalara 

toxunmamağa çağırır 

 

[13:12] 29.09.2020 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 27-də səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhəboyu əks-hücum 

əməliyyatı başlaması barədə qərar verilib. 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən 

(ANAMA) AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sentyabrın 27-dən etibarən agentlik tərəfindən cəbhəboyu 

ərazilərdə operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışlarını həyata keçirmək məqsədilə çevik mobil 

əməliyyat qrupları yerləşdirilib. 

Qeyd olunan qruplar sakinlərə yerlərdə təhlükəsiz hərəkət qaydaları barədə məlumat verir, 

mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə və xəbərdarlıq istiqamətində fəaliyyət həyata keçirir. 

Son günlərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən davamlı olaraq artilleriya atəşinə 

məruz qalan yaşayış məntəqələri və əkin sahələri sursatlarla çirklənmiş ərazilərdir və atəşə tutulan 

bu ərazilər təhlükəli ərazi hesab olunur. Bu səbəbdən Agentlik cəbhəboyu yerləşən ərazilərdə 

yaşayan sakinləri naməlum əşyalara toxunmamağı, xüsusilə də uşaqları tanımadıqları əşyalara əl 

vurmamağı və dərhal aidiyyəti üzrə müraciət etməyə çağırır. 

Agentlik sakinlərə tövsiyə edir ki, təhlükəli və ya şübhəli əşyalar barədə dərhal Daxili İşlər 

Nazirliyinin 102 - Zəng Mərkəzi Xidmətinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 - qaynar telefon 

xəttinə, rayon polis şöbələrinə, eləcə də rayon icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat versinlər. 

Aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri barədə ictimaiyyətə davamlı olaraq məlumat veriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Düşmənin əks-hücum cəhdi dəf edilib 

 

[12:55] 29.09.2020 

 

Füzuli rayonunun işğal altında olan Aşağı Veysəlli kəndi istiqamətindən üzbəüz 

mövqelərimizə basqın etməyə cəhd göstərən Ermənistan ordusunun hərəkətinin qarşısı 

bölmələrimiz tərəfindən qətiyyətlə alınıb və düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, geri çəkilərkən məhv edilmiş erməni əsgərlərinin meyitləri döyüş 

meydanında qalıb. 

 

AZƏRTAC  
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MN: Hadrut istiqamətində düşmənin komanda müşahidə məntəqəsi darmadağın 

edilib 

[12:46] 29.09.2020 

 

Düşmənin komanda müşahidə məntəqəsi darmadağın edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik 

Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, Xocavənd rayonunun Hadrut yaşayış məntəqəsi istiqamətində 

yerləşən Ermənistan ordusunun 1-ci alayının, 3-cü taborunun komanda-müşahidə məntəqəsi dəqiq 

atəşlə darmadağın edilib. 

 

AZƏRTAC  
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Bugünkü döyüşlərdə helikopterlərdən istifadə edilmir 

 

[12:37] 29.09.2020 

  

Ermənistan tərəfinin guya Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopterin 

vurulması barədə yaydığı məlumat onların növbəti dezinformasiyasıdır. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

Polkovnik bildirib ki, Azərbaycan Ordusu bu gün keçirilən əməliyyatlarda helikopterlərdən 

istifadə etməyib. 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin daha bir tankı məhv edilib 

 

[12:35] 29.09.2020 

 

Ağdərə rayonun işğal altında olan Göyarx kəndi yaxınlığındakı yüksəklik ətrafında gedən 

döyüşlərdə bölmələrimiz daha bir düşmən tankını məhv edib. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

 

AZƏRTAC  
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusunun hərbi hissə komandiri məhv edilib 

 

[12:08] 29.09.2020 

 

Ermənistanın Eçmiədzin rayonunda dislokasiya olunan və işğal edilmiş ərazilərimizdə 

gedən döyüşlərə cəlb edilmiş düşmən ordusunun 61-ci əlahiddə mühəndis alayının 13516 saylı 

hərbi hissəsinin komandiri Spartak Köçəryan bu gün məhv edilib. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

AZƏRTAC  
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusu düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini, hərbi 

obyektlərini və döyüş texnikalarını məhv edib 

 

[12:04] 29.09.2020 

 

İşğal olunan torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi uğrunda ordumuzun 

apardığı qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı davam edir. Ordumuzun şəxsi heyətinin döyüş əzmi və 

mənəvi-psixoloji vəziyyəti yüksəkdir. Döyüşlərdə iştirak edən hərbi qulluqçularımız əsl 

qəhrəmanlıq nümayiş etdirirlər. Azərbaycan Ordusunun apardığı döyüşlər nəticəsində cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan qoşunlarının çoxlu sayda canlı qüvvəsi, hərbi obyektləri və 

döyüş texnikaları məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov sentyabrın 29-da keçirilən brifinqdə deyib. 

Anar Eyvazov bildirib ki, səhər saatlarından Ermənistanın Vardenis rayonu ərazisindən 

Azərbaycanın Daşkəsən rayonunun ərazisi artilleriya atəşinə tutulub. Bununla bağlı Azərbaycan 

Ordusu tərəfindən adekvat tədbirlər görüləcək. Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Füzuli-

Cəbrayıl və Ağdərə-Tərtər istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq üçün bir neçə dəfə 

əks-hücum cəhdi göstərsə də, Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri uğurla 

müdafiə olunaraq, düşmənin bütün cəhdlərinin qarşısını dərhal alıb. 

Bildirilib ki, yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə 

istiqamətində yerləşən artilleriya bölmələrinə zərbələr endirilir. Artilleriyamızın sərrast atəşi 

nəticəsində ağır itkilərə məruz qalan düşmən bölmələri yerləşdiyi atəş mövqelərindən geri 

çəkilməyə məcbur edilib. 

Gecə döyüşlərində cəbhənin Ağdərə istiqamətində düşmənin Madagizdən hərəkət edən 

zirehli və avtomobil texnikasından ibarət qarışıq kolonu və onların hərəkətinə atəş dəstəyi verən 

artilleriya batareyası Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri və cəbhənin bu 

istiqamətdə yerləşən qoşunlarımız tərəfindən məhv edilib. Cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl 

istiqamətində səhər saatlarında yerdəyişmə etmək istəyən düşmənin 1 tankı, 1 avtomobil texnikası 

və 10 nəfərədək şəxsi heyəti artilleriya zərbəsi ilə məhv edilib. Səhər saat 07.00-08.00 radələrində 

cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankı qəhrəman 

əsgərlərimiz tərəfindən məhv edilib. 

Polkovnik-leytenant Anar Eyvazov deyib ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşməni ağır 

məğlubiyyətə uğratmaqda davam edir. Bölmələrimiz bir neçə dəqiqə əvvəl Xocavənd (Martuni) 

rayonu istiqamətindəki Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin “Uraqan” yaylım atəş sistemini 

məhv edib. 

Azərbaycan Ordusunun dəqiq atəş zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

işğalı altında olan Xocavənd rayonu ərazisində yerləşdirilən 3-cü “Martuni” motoatıcı alayı 

darmadağın edilib. Nəticədə canlı qüvvə və hərbi texnika sarıdan böyük itkilərə məruz qalan 

düşmən alayı tam dağıdılıb. Düşmən ordusunun komandanlığı hər kəsə müraciət edərək ölən və 

yaralıların təxliyə edilməsi üçün nəqliyyat vasitələri ilə kömək edilməsini istəyib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, Azərbaycan Ordusunun ard-arda uğurlu 

döyüş əməliyyatlarından çıxılmaz vəziyyətə düşən Ermənistanın hərbi təbliğat maşını informasiya 

məkanında genişmiqyaslı təxribata başlayıb. Belə ki, Ermənistan tərəfi həmişə olduğu kimi 

əvvəlki döyüşlərdən olan köhnə videomaterialları əhalisinə yeni kimi təqdim edir. Məqsəd öz 

uğursuzluqlarını əhalisinə uğurları kimi təqdim etməkdir. 

Onu da qeyd edim ki, səhər saatlarından etibarən Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunması 

istiqamətində Azərbaycan Ordusunun hücumu davam edir. Qələbə bizimlədir. 

 

AZƏRTAC  
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Bakir İzetbeqoviç: Dağlıq Qarabağda münaqişənin baş verməsinə görə bütün 

məsuliyyəti Ermənistan tərəfi daşıyır 

 

[11:46] 29.09.2020 

 

Dağlıq Qarabağda münaqişənin baş verməsinə görə bütün məsuliyyəti erməni tərəfi daşıyır. 

AZƏRTAC хəbər verir ki, bunu Bosniya və Herseqovinanın Demokratik Hərəkət 

Partiyasının (SDA) sədri və BvH Parlament Assambleyasının Xalqlar Palatasının sədr müavini 

Bakir İzetbeqoviç münaqişə ilə bağlı açıqlamasında deyib. 

Bakir İzetbeqoviç bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya hücumları 

nəticəsində vəziyyətin gərginləşməsi bosniyalıları da çox narahat edir. “Beynəlxalq hüquqa görə, 

Dağlıq Qarabağ bölgəsi Azərbaycan ərazisidir və Ermənistan tərəfinin yenidən hərbi təcavüzə əl 

atması, xüsusilə erməni hücumlarının hədəfinin mülki əhali olması yolverilməzdir. Azərbaycanda 

baş verən hadisələr Bosniya və Herseqovina əhalisinin qovulması və onun ərazisini parçalamaq 

məqsədini daşıyan qəddar hərbi təcavüzə məruz qaldığı təcrübəni xatırladır”, - deyə İzetbeqoviç 

vurğulayıb. 

O, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək hüququnun, eyni zamanda, 1990-cı illərdə 

öz yurdundan qovularaq çıxarılmış bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün öz torpaqlarına 

dönməsinin qarşısını alan erməni silahlı qüvvələri tərəfindən mülki əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi 

cinayətlərin təkrarlanmaması üçün öhdəliyinin olduğunu vurğulayıb. 

İzetbeqoviç qeyd edib ki, beynəlxalq qurumlar, ilk növbədə, bu məsələdə mandata sahib olan 

ATƏT işğalçı erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını açıq şəkildə 

tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə çalışmalıdır. 

Partiya sədri vurğulayıb ki, Ermənistanın qanunsuz hərəkətlərinə qarşı beynəlxalq 

ictimaiyyətin qətiyyətsizlik nümayiş etdirməsi münaqişənin daha da alovlanmasına şərait yaradır. 

Bu səbəbdən də Azərbaycan hakimiyyətinə bu məsələdə dəqiq və qətiyyətli dəstək vermək 

vacibdir. 
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Ermənistan tərəfi köhnə videomaterialları əhalisinə yeni kimi təqdim edir 

 

[11:36] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun ardıcıl uğurlu döyüş əməliyyatlarından çıxılmaz vəziyyətə düşən 

Ermənistanın hərbi təbliğat maşını informasiya məkanında genişmiqyaslı təxribata başlayıb. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, Ermənistan tərəfi həmişə olduğu kimi əvvəlki döyüşlərdən olan köhnə 

videomaterialları əhalisinə yeni kimi təqdim edir. Məqsəd öz uğursuzluqlarını əhalisinə uğurları 

kimi təqdim etməkdir. 
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Alman deputatlar: Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi 

tanımalıdır 

 

[11:20] 29.09.2020 

 

Almaniya-Cənubi Qafqaz parlament qrupunun rəhbəri, Bundestaqda sosial-demokratlar 

fraksiyasını təmsil edən Barbara Xendriksin fikrincə, Dağlıq Qarabağda “partlayış təhlükəli” 

vəziyyət yaranıb. 

B.Xendriks Almaniyanın DW portalına bu barədə müsahibəsində 

(https://amp.dw.com/ru/boi-v-nagornom-karabahe-chto-govorjat-v-berline/a-55083696) 

münaqişə iştirakçılarının “ölçülüb-biçilmiş şəkildə hərəkət edəcəklərinə” ümid bəslədiyini 

bildirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, deputat vəziyyətin budəfəki gərginləşməsinə görə kimin 

məsuliyyət daşıması barədə qəti rəy söyləməyib, lakin onun fikrincə, əsas problem bundan 

ibarətdir ki, Ermənistan beynəlxalq hüququn bu regiona tətbiqən qüvvəsini tanımır. 

Alman nəşrinə müsahibəsində “birmənalı olaraq aydındır ki, indiki vəziyyətdə beynəlxalq 

hüquq Azərbaycanın tərəfindədir”, - söyləyən Xendriksin fikrincə, ermənilər üçün nə qədər çətin 

olsa da, Yerevan Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımalıdır. 

Almaniyanın “Yaşıllar” Partiyasından Avropa Parlamentinin deputatı Sergey Laqodinski isə 

belə hesab edir ki, Ermənistan güzəştə getməlidir. O deyib: “Ermənistan da daxil olmaqla heç bir 

ölkə Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayıb”. Avropa Parlamenti deputatının sözlərinə 

görə, Dağlıq Qarabağa yalnız “mədəni muxtariyyət” verilməsi barədə söhbət olmalıdır. 

 

Vüqar Seyidov 

AZƏRTAC –ın xüsusi müxbiri 

Berlin 

AZƏRTAC 
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Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusunun polkovniki məhv edilib 

 

[11:11] 29.09.2020 

 

Müvəqqəti işğal altında olan Cəbrayıl rayonu istiqamətində yerləşdirilən Ermənistan 

ordusunun 18-ci motoatıcı diviziyasının artilleriya rəisi polkovnik Karen Babayan Azərbaycan 

Ordusunun cəza tədbirləri nəticəsində məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi 

polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. 

 

AZƏRTAC  
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Düşmənin “Uraqan” yaylım atəş sistemi məhv edilib 

 

[11:08] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşməni ağır məğlubiyyətə uğratmaqda davam edir. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik 

Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, bölmələrimiz bir neçə dəqiqə əvvəl Xocavənd (Martuni) rayonu 

istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin “Uraqan” yaylım atəş sistemini məhv 

edib. 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusunun alayı darmadağın edilib 

 

[10:52] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun atəş zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı 

altında olan Xocavənd rayonu ərazisində yerləşdirilən 3-cü “Martuni” motoatıcı alayı darmadağın 

edilib. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, nəticədə canlı qüvvə və hərbi texnika sarıdan böyük itkilərə məruz 

qalan düşmən alayı tam dağıdılıb. Düşmən ordusunun komandanlığı hər kəsə müraciət edərək ölən 

və yaralıların təxliyəsi üçün nəqliyyat vasitələri ilə kömək göstərilməsini istəyib. 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin daha iki tankı məhv edilib 

 

[10:18] 29.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənə məxsus daha iki tankı dəqiq atəşlə 

məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı videoda düşmənə məxsus tankların məhv 

edilmə anları əks olunub. 
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Vaqif Dərgahlı: Hərbi Hava Qüvvələrimizin aviasiya vasitələrinin tərkibində F-16 

qırıcıları mövcud deyil 

 

[09:45] 29.09.2020 

 

Ermənistan tərəfinin guya Hərbi Hava Qüvvələrimizə məxsus F-16 qırıcısının vurulması 

barədə yaydığı məlumat yalandır və təxribat xarakteri daşıyır. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, Hərbi Hava Qüvvələrimizin arsenalında F-16 tipli qırıcı təyyarələr 

mövcud deyil. Bu səbəbdən erməni tərəfinə xatırladırıq ki, olmayanı məhv etmək mümkün deyil. 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Azad edilən ərazilərin bir qarışı belə itirilməyib 

 

[09:39] 29.09.2020 

 

Ermənistan tərəfi təxribat xarakterli məlumatlar yaymaqda davam edir. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, 

polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. 

V.Dərgahlı diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Ordusunun azad etdiyi ərazilərinin bir qisminin 

Ermənistan ordusu tərəfindən guya geri qaytarılması barədə erməni tərəfinin yaydığı xəbər 

dezinformasiyadır. Bildiririk ki, azad etdiyimiz ərazilərin bir qarışı belə itirilməyib. Hazırda 

Azərbaycan Ordusu düşmənin müqavimətinin qırılması istiqamətində əməliyyatı həyata keçirir. 
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Böyük Britaniyanın Dövlət Naziri Vendi Morton Ermənistanın hərbi təcavüzü barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[09:15] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 28-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Böyük Britaniyanın Avropa 

Qonşuluğu və Amerika bölgəsi üzrə Dövlət Naziri Vendi Morton ilə telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Dövlət 

Naziri Vendi Morton bölgədə gərginliyin aradan qaldırılmasının və atəşkəsə riayət olunmasının 

vacibliyini vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan 

tərəfinin yeni hərbi təcavüzünə cavab olaraq, öz beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində əks 

həmlələri həyata keçirdiyini bildirib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bundan öncə olduğu kimi 

Azərbaycanın mülki şəxslərini və obyektlərini hədəfə aldığını qeyd edən nazir, bunun işğalçı ölkə 

tərəfindən növbəti dəfə beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulması halı olduğunu 

vurğulayıb. Nazir bölgədə gərginliyin hələ də davam etdiyini bildirərək yaranmış vəziyyətin tam 

məsuliyyətinin Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3237 
 

Füzuli şəhərinin azad olunması uğrunda Azərbaycan Ordusunun hücumu davam 

edir 

 

[09:11] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 29-u səhər saatlarından etibarən Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunması uğrunda 

Azərbaycan Ordusunun hücumu davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, səhər saat 07.00-

08.00 radələrində cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankı 

qəhrəman əsgərlərimiz tərəfindən məhv edilib. 

Hazırda döyüşlər davam edir. 
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Ermənistan ərazisindən Daşkəsən rayonu ərazisi atəşə tutulur 

 

[08:01] 29.09.2020 

 

Ermənistan növbəti provokasiyaya əl atıb. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, sentyabrın 29-da 

səhər saat 07.30-dan etibarən Ermənistanın Vardenis rayonu ərazisindən Azərbaycanın Daşkəsən 

rayonunun ərazisi artilleriya atəşinə tutulur. 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən adekvat tədbirlər görüləcək. 
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Gecə ərzində gərgin döyüşlər davam edib 

 

[07:59] 29.09.2020 

 

Sentyabrın 28-dən 29-na keçən gecə bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər davam edib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan silahlı 

qüvvələri cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl və Ağdərə-Tərtər istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri 

qaytarmaq üçün bir neçə dəfə əks-hücum cəhdi göstərib. 

Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri uğurla müdafiə olunaraq 

düşmənin bütün cəhdlərinin qarşısını dərhal alıb. 

Gecə döyüşlərində cəbhənin Ağdərə istiqamətində düşmənin Madagizdən hərəkət edən 

zirehli və avtomobil texnikasından ibarət qarışıq kolonu və onların hərəkətinə atəş dəstəyi verən 

artilleriya batareyası Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri və cəbhənin bu 

istiqamətdə yerləşən qoşunlarımız tərəfindən məhv edilib. 

Cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində səhər saatlarında yerdəyişmə etmək istəyən 

düşmənin 1 tankı, 1 avtomobil texnikası və 10 nəfərədək şəxsi heyəti artilleriya zərbəsi ilə məhv 

edilib. 

Gərgin döyüşlər davam edir. Düşmən ağır itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilir. 
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TÜRKPA Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən atəşə tutulmasını qınayır 

 

[01:18] 29.09.2020 

 

TÜRKPA-nın Baş katibi Altınbek Mamayusupov Azərbaycan Respublikasının Dağlıq 

Qarabağ bölgəsində hərbi gərginlikdən narahatlığını ifadə edərək, çoxsaylı itkilərlə nəticələnən 

Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulmasını 

qınayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir TÜRKPA Baş katibinin Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki 

hərbi gərginliklə bağlı bəyanatında yer alıb. 

Baş katib bildirir ki, Parlament Assambleyası öz bəyannamələrində (2015-ci il Astana, 2017-

ci il Ala-Arça, 2018-ci il İzmir və 2019-cu il Bakı bəyannamələri) də əks olunduğu kimi, 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, 

ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında qısa 

zamanda həllini qətiyyətli şəkildə dəstəkləyir. 

Eyni zamanda, Baş katib Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 

ilə həllinə və ATƏT-in Minsk Qrupu tərəfindən dəstəklənən danışıqlar prosesinə xələl gətirəcək 

hər hansı təhrikedici bəyanat və addımların qəbuledilməzliyini vurğulayır. 

Baş katib mülki şəxslərin həyatlarını itirməsi ilə bağlı Azərbaycan xalqına dərin hüznlə 

başsağlığını bildirir və yaralananlara şəfa diləyir. 
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28 sentyabr 

 

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarənin vurulması barədə yayılan 

məlumat yalan və dezinformasiyadır 

 

[23:58] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarənin vurulması barədə yayılan məlumat 

yalan və dezinformasiyadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəisi 

polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. O deyib: “Bildirirəm ki, Azərbaycan Ordusunun bütün aviasiya 

vasitələri yerindədir və işləkdir”. 
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Ombudsman Ermənistanın mülki əhalini atəşə tutması və insan tələfatı ilə bağlı növbəti 

etiraz bəyanatını yayıb 

 

[22:33] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin mülki əhalinin məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrini mütəmadi atəşə tutması 

və davam edən insan tələfatı ilə bağlı növbəti etiraz bəyanatını yayıb. 

Ombudsman aparatından AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda deyilir: 

“Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıldığı kimi, 2020-ci il sentyabrın 27-də saat 06:00 

radələrindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini növbəti dəfə kobud şəkildə 

pozaraq Azərbaycan Ordusunun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini, yaşayış məntəqələri və 

sosial obyektləri müxtəlif növ iriçaplı artilleriya qurğuları və digər silahlardan intensiv şəkildə 

atəşə tutmaqda davam edir. 

Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx 

yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriya atəşinə tutması nəticəsində sentyabrın 28-də saat 11 

radələrində Tərtər şəhərinin mərkəzində yerləşən rayon məhkəməsinin inzibati binasının yanına 

düşmüş mərmi qəlpələrindən bir nəfər həlak olub, həmin vaxt ərazidən keçən təcili tibbi yardım 

maşının sürücüsü və maşında olan hərbi polisin əməkdaşı, həmçinin ərazidə olan digər Tərtər şəhər 

sakini yaralanıb. 

Eyni zamanda, bu gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx 

yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriya qurğularından atəşə tutması Ağdam rayonu Evoğlu 

kənd sakininin həlak olması ilə nəticələnib. Ermənistan qoşunlarının atdığı mərmilər nəticəsində 

Ağdam və Tərtər rayonlarının bir sıra kəndlərində mülki obyektlərdə yanğınlar baş verib. 

Ümumilikdə mülki əhalidən Naftalan şəhəri, Ağdam və Tərtər rayonlarından ikisi uşaq, ikisi 

ahıl olmaqla, 9 nəfər həlak olub, Ağdam, Tərtər, Daşkəsən, Goranboy, Füzuli və Cəbrayıl 

rayonlarından olan 31 nəfər isə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanalara yerləşdirilib. 

Təcavüzkar Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qeyri-insani hərəkətlər 

hazırda da davam etdirildiyindən bu rəqəmlər hər an arta bilər. 

Bir daha bildiririk ki, işğalçı Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququn norma və 

prinsiplərinin, Cenevrə konvensiyalarının, o cümlədən müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi 

haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Konvensiyanın, habelə BMT-nin Uşaq Hüquqları 

Konvensiyasının və insan hüquqları sahəsində digər sənədlərin müvafiq müddəalarını kobud 

şəkildə pozmaqla öz təcavüzkar siyasətindən, insanlıq əleyhinə cinayət əməllərindən hələ də əl 

çəkmir. 

Təəssüflər olsun ki, Ermənistanın qeyri-insani hərəkətlərdən çəkindirilməsi istiqamətində 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi ölçü götürülməməsi onları daha da azğınlaşdırır və 

yeni cinayət əməlləri törətməyə sövq edir. 

Təcili olaraq bütün dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək, Ermənistan tərəfindən törədilən 

son dərəcədə qəddar, amansız və qeyri-insani hadisələrə laqeyd qalmamağa, beynəlxalq müharibə 

cinayətlərinə yol vermiş işğalçı Ermənistan dövlətindən beynəlxalq hüquq normalarına və BMT 

Nizamnaməsinin tələblərinə əməl etməyi, mülki əhalinin həyat və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə 

yaradan cinayətkar əməllərdən çəkinməyi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri 

Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxmalarını tələb etməyə, dinc əhalinin qətlə yetirilməsində 

təqsirkar olan şəxslərin cəzalandırılmasını təşviq etməyə çağırırıq. 

Bəyanat BMT-nin Baş katibinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-nin İnsan 

Hüquqları üzrə Ali Komissarına, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarına, BMT-nin İnsan 

Hüquqları Şurasına, UNICEF-in, UNESCO-nun, Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in 

rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar institutlarına, Asiya Ombudsmanlar 
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Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar 

Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasına, 

Avropa Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif 

ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan hüquqları institutlarına, Azərbaycan Respublikasının 

xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinə, Azərbaycanın diaspor 

təşkilatlarına göndərilib. 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı politoloq: Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti Azərbaycan cəmiyyətində 

yüksək dəstəklənir 

 

[22:31] 28.09.2020 

 

Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətsizliyi ona gətirib çıxardı ki, sərhəddə növbəti təxribatların 

gedişində sentyabrın 27-də hərbi əməliyyatlar başlandı. 

Bu barədə AZƏRTAC-a müsahibəsində Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun 

direktorunun müavini Darya Qrevtsova bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev BMT-nin iclasında beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın davranışına və Azərbaycanın 

işğal edilmiş ərazilərinin dinc yolla, danışıqlar vasitəsilə azad edilməsini nəzərdə tutan BMT 

qətnamələrini yerinə yetirməkdən onun inadla imtina etməsinə diqqət yetirməyə nahaqdan 

səsləmirdi. 

Ekspert deyib: “Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətsizliyi ona gətirib çıxardı ki, sərhəddə 

növbəti təxribatların gedişində sentyabrın 27-də hərbi əməliyyatlar başlandı. Azərbaycan daim 

sülh danışıqlarında təkid edə bilməz, xüsusən ona görə ki, onun vətəndaşları – hərbçilər və dinc 

əhali həlak olur. Digər tərəfdən, Azərbaycan ordusunun hərbi-texniki təchizatı erməni silahlı 

qüvvələrini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir. Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti Azərbaycan 

cəmiyyətində yüksək dəstəklənir. Türkiyənin dəstəyi də Azərbaycan ordusunun mənəvi ruhunu 

xeyli möhkəmləndirir. Türkiyənin bir çox KİV-ləri bu günlərdə Azərbaycana dəstək sərlövhələri 

ilə dərc edilib”, . 

D.Qrevtsova əminliyini bildirib ki, Azərbaycan ordusunun üstünlüyü Ermənistanı sülh 

müqaviləsi imzalamağa və sərhədlərin blokadadan çıxarılması və demilitarizasiyası müqabilində 

Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu Azərbaycana qaytarmağa məcbur edəcək. “Dağlıq Qarabağ 

ərazisinin taleyi isə növbəti mərhələdə həll etmək olar. Bu barədə bir neçə il bundan əvvəl 

Rusiyanın vasitəçiliyi ilə işlənib hazırlanmış “Kazan formulu”nda deyilir. Əks halda Azərbaycan 

bu torpaqları güc tətbiq etməklə qaytaracaq, lakin böyük itkilər olacaq. Dünya ictimaiyyətinin, 

beynəlxalq təşkilatların vəzifəsi Yerevana təzyiq göstərməkdir ki, o, sülh sazişini imzalasın, - deyə 

Darya Qrevtsova sonda vurğulayıb. 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Moskva 

AZƏRTAC 
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Hərbiyönümlü QHT-lərin bəyanatı 

 

[22:25] 28.09.2020 

 

Azərbaycan 27 sentyabr tarixinə böyük coşqu ilə, illərdir gözlədiyimiz müjdəli xəbərlərin 

veriləcəyi günlərin başlanğıcı tarixi olaraq başladı. Azərbaycan Ordusu düşmən qüvvələrinin səhər 

saatlarından başlayan təxribatına sərt reaksiyaya verərək əks-hücum həmləsiylə düşmənə sarsıdıcı 

zərbələr endirməkdə davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər hərbiyönümlü QHT-lərin bəyanatında yer alıb. 

Bəyanatda deyilir: “Son günlər düşmənin cəbhəboyu ərazilərdə aktivləşməsi, bütün 

qüvvələrini təmas xəttinə cəmləyərək hücuma hazırlaşdığı hər kəsə məlum idi. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev son çıxışlarında 

düşmən qüvvələrin hücuma hazırlaşması barədə kəşfiyyat məlumatlarının olduğunu deyərək, 

Azərbaycan Ordusunun bu hücumları dəf etmək iqtidarında olduğunu, özümüzü əzmkarlıqla, 

qətiyyətli şəkildə müdafiə edəcəyimizi bəyan etmişdir. 

Biz hərbiyönümlü QHT-lər olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin apardığı haqq işini dəstəkləyir, bütün gücümüzlə, 

canımız-qanımızla onun və şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu bəyan edirik! 

Hərbiyönümlü QHT-lər olaraq bütün cəmiyyətimizə, sosial şəbəkə istifadəçilərinə, 

cəbhəboyu ərazilərdə yaşayan insanlara səslənərək bildiririk ki, müharibənin, hərbi əməliyyatların 

özünəməxsusluğu, öz qanunları var. Hər bir vətəndaşımız bu qanunlara tabe olmağa borcludur. 

Hamını düşmənin dezinformasiyalarına uymayaraq yalnız dövlət qurumlarının yaydığı 

məlumatlara inanmağa və istinad etməyə çağırırıq. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti xalqa müraciətində: “Bu işğala son qoyulmalıdır və 

qoyulacaq! Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, 

Qarabağ Azərbaycanındır!” dedi. 

Hərbiyönümlü QHT-lər olaraq vahid komandanlıqla idarə olunan Silahlı Qüvvələrimizin 

QƏLƏBƏ əzminə bütün varlığımızla inandığımızı, müsəlləh əsgər olaraq hər an döyüşlərə hazır 

olduğumuzu QƏLƏBƏYƏ gedən müqəddəs yolda birgə olduğumuzu bəyan edirik! 

Biz Birlikdə Güclüyük!” 

1.Cəlil Xəlilov - Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları 

Təşkilatı 

2.Məmmədhüseyn Sarıyev - "Ehtiyatda olan Zabitlərin Konfederasiyası" İctimai Birliyi 

3.Mehdi Mehdiyev - Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri Veteranları və Şəhid Ailələri 

İctimai Birliyi 

4.Füzuli Rzaquliyev - "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları" İctimai Birliyi 

5.Emin Həsənli - "Tərxis Olunmuş Hərbçilərin Gəncləri Maarifləndirmə" İctimai Birliyi 

6.Akif Nağı - "Qarabağ Azadlıq Təşkilatı" İctimai Birliyi 

7.Sevinc Alızadə - "Zəfər" şəhid ailələrinə dəstək İctimai Birliyi 

8.Rey Kərimoğlu - Azərbaycanda Minadan Zərərçəkənlərin Assosiasiyası İctimai Birliyi 

9.Mətanət Cəfərova - "Əsgər Ailələrinə Dəstək" İctimai Birliyi 

10. Mirhəsən Həsənov - Azərbaycan Çernobil Əlillər İttifaqı 

11. Məhəmməd Vəliyev - Azərbaycan Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyi 

12.Növrəstə Yusifova - “Qarabağ Əlilləri və Veteranları” İctimai Birliyi 

13. Şamil Ələkbərli - “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyi 

14. Ədalət Məhərrəmov - Fred Asif Fondu 

15. Asəf Əliyev - “Qarabağ Qaziləri” İctimai Birliyi 

16. Radə Abbas - "Müharibə Veteranı Qadınlarına Sosial Yardım" İctimai Birliyi 

17. Əzizağa Qənizadə - "Müharibə Veteranları və Beynəlmiləlçi Hərbçilər" İctimai Birliyi 
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18. Sərraf Orucov - "Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər" Fondu 

19. Sultan Əzimzadə - "20 Yanvar" İctimai Birliyi 

20. Elşən Uluxanlı - Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlarını Tanıtma İctimai Birliyi 

21. Firudin Məmmədov - Azərbaycan Vətən Müharibəsi Əlilləri Birliyi 

22. Dadaş Quliyev - "Vətən Fədailərinin Hüquqlarının Müdafiəsi" İctimai Birliyi 

23. Hafiz Səfixanov - "Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası" İctimai Birliyi 

24. Şamil Süleymanov - "Alyans" Azərbaycan Xüsusi Xidmət Orqanları Veteranlarının 

İctimai Birliyi 

25. Hacıbala Əzimov - "Veteran Tankçılar" İctimai Birliyi 

 

AZƏRTAC 
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Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana dəstək verən Türkiyənin 

parlamentdəki siyasi partiyalarına təşəkkür edib 

 

[22:19] 28.09.2020 

 

Azərbaycana səmimi və güclü dəstək verdiyi üçün Qazi Məclisimizi səmimi qəlbdən təbrik 

edirəm. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Twitter” sosial 

şəbəkə hesabında yazıb. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan yazıb: “Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın yanında 

olduğunu güclü bir şəkildə təsdiq edən bu ortaq açıqlamada imzası olan siyasi partiyalarımıza 

şəxsən öz adımdan və millətimiz adından təşəkkür edirəm”. 

Xatırladaq ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunan hakim Ədalət və İnkişaf 

Partiyası, Cümhuriyyət Xalq Partiyası, Milliyyətçi Hərəkat Partiyası və İyi Partiya ortaq açıqlama 

ilə birmənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəklədiklərini təsdiq edən sənəd imzalayıblar. Açıqlamada 

ifadə olunur ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın işğalı altındadır. Bu haqsız işğalın aradan 

qaldırılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in qərarlarına uyğun şəkildə sülh 

məqsədli həll variantını dəstəklədiyimizi təkrar edirik. Beynəlxalq ictimaiyyəti bugünə qədər 

Ermənistanın işğalı və məsuliyyətsiz hücumları səbəbindən zərər görən Azərbaycanın yanında 

olmağa dəvət edirik. 

 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı ekspert: Azərbaycan silahlı qüvvələri qüdrətinə görə regionda ən yaxşı 

ordudur 

 

[22:17] 28.09.2020 

 

Rusiyalı ekspert: Azərbaycan silahlı qüvvələri qüdrətinə görə regionda ən yaxşı ordudur 

Azərbaycan bu gün beynəlxalq hüquq normalarına, özünümüdafiə hüququna müvafiq 

surətdə hərəkət edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri “Moskva-Bakı” portalına hərbi ekspert, 

“Nasionalnaya oborona” (“Milli müdafiə”) jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko söyləyib. 

O qeyd edib ki, erməni ordusu Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində hərbi təxribatlar 

həyata keçirir və Azərbaycan, beynəlxalq hüquq normaları baxımından, cavab əməliyyatları üçün 

bütün hüquqlara malikdir. İ.Korotçenko deyib: “Mən dəfələrlə demişəm ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizamlanmaması – regionda gələcəkdə böyük müharibəyə əsasdır. Üstəlik, 

Ermənistan tərəfindən şüurlu hərəkətlərin olmamasını da nəzərə almaq lazımdır. Biz daim 

Yerevanın hərbi təxribatlarını, qorxunc informasiya yaymaqla məşğul olduğunu görürük. Nikol 

Paşinyanın səbatsız siyasi vəziyyəti hərbi təxribat yolunu onun üçün salamat qalmağın yeganə 

variantı edir. Nikol Paşinyan Qarabağ istiqamətində təxribatla əhalinin diqqətini daxili siyasət 

sahəsində müvəffəqiyyətsizlikdən, ölkədə fəlakətli iqtisadi vəziyyətdən, koronavirusla 

mübarizədə iflasa uğramadan yayındırmağa çalışır. Bunların hesabını ondan soruşmasınlar deyə 

o, qəsdən hərbi münaqişə törədir və Azərbaycanı təqsirləndirir. Paşinyanın hərəkətlərinin məntiqi 

bax budur – bu, siyasi fırıldaqçının və hakimiyyət xatirinə hər cür təxribata, o cümlədən hərbi 

təxribatlara hazır olan insanın hərəkətlərinin məntiqidir”. 

İ.Korotçenko xatırladıb: “Bu gün Azərbaycan işğal edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında 

özünün 7 kəndini döyüş nəticəsində geri alıb, strateji yüksəkliklərini qaytarıb. Bu, nədən xəbər 

verir? Bu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qüdrətinə görə regionda ən yaxşı ordu olmasını bir 

daha sübut edir. Azərbaycan ordusu yaxşı motivasiya olunub, axı, onun hərbi qulluqçuları haqq işi 

uğrunda vuruşurlar, onlar öz Vətənlərinin işğal olunmuş ərazilərini geri qaytarırlar. Bu səbəbdən 

onlar yüksək vətənpərvərlik ruhu ilə seçilirlər. Erməni hərbi qulluqçuları isə hətta nə uğrunda 

vuruşduqlarını bilmirlər – onlar özlərinin olmayan ərazilər uğrunda vuruşurlar. Azərbaycan ordusu 

səriştəlilik səviyyəsinə, Silahlı Qüvvələrin texniki təchizatına, azərbaycanlı komanda kadrlarının 

səviyyəsinə, generalların, zabitlərin hazırlığına görə yalnız əla qiymətə layiqdir”. 

Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycan öz ərazilərinin erməni tapdağı altında olduğu şəraitdə 

milli maraqlarını müdafiə edir. Belə şəraitdə bundan sonrakı təmkinlilik mövqeyi sadəcə mümkün 

deyildi, Azərbaycan cavab verməli idi. 

“Tam qətiyyətlə bircə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına, 

özünümüdafiə hüququna müvafiq surətdə hərəkət edir. O, on illər ərzində erməni işğalçılarının 

tutduqları Azərbaycan kəndlərini azad edir”, - deyə ekspert sonda bildirib. 

 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Moskva 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3249 
 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatları ilə bağlı müzakirələr aparılıb 

 

[22:14] 28.09.2020 

 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ilə Türkiyənin Parlamentlərarası İttifaqda nümayəndə 

heyətinin rəhbəri Ravza Kavakçı arasında telefon danışığı olub. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, telefon 

söhbətində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son vəziyyət, sentyabrın 

27-də Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı törədilən və davam edən hərbi təxribatlar 

müzakirə edilib. 
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Milli Məclisin Sədri ilə ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti arasında telefon 

danışığı olub 

 

[22:05] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova ilə ATƏT Parlament 

Assambleyasının prezidenti Georgi Tsreteli arasında telefon danışığı olub. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata 

görə, telefon söhbətində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son 

vəziyyət, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü müzakirə edilib. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş 

arasında videokonfrans formatında görüş olub 

 

[21:52] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 28-də BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin təşəbbüsü ilə onunla Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev arasında videokonfrans formatında görüş olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev dünən Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

törətdiyi hərbi təxribatla bağlı hadisələrin gedişinə dair məlumat verdi. Qeyd etdi ki, sentyabrın 

27-də Ermənistan təmas xətti boyunca Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini və yaşayış 

məntəqələrimizi ağır artilleriyadan atəşə tutub və bunun nəticəsində mülki şəxslərimiz və hərbi 

qulluqçularımız həlak olublar. Azərbaycan tərəfi özünümüdafiə məqsədilə uğurlu əks-hücum 

əməliyyatları həyata keçirir. 

Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Ermənistan tərəfi birinci dəfə deyil belə hərbi təxribatlar 

törədir. Belə ki, işğalçı ölkə bu ilin iyul ayında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində buna 

oxşar təxribat həyata keçirib, avqust ayında isə erməni diversiya dəstəsi təmas xəttini keçməyə 

cəhd edib. Eyni zamanda, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə başqa ölkələrdən 

xarici vətəndaşların qanunsuz məskunlaşmasını həyata keçirir ki, bu da Cenevrə Konvensiyasına 

görə beynəlxalq hüququn ciddi pozulmasıdır. 

Dövlətimizin başçısı onu da qeyd etdi ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycana qarşı hərbi 

əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur ediləcək on minlərlə mülki vətəndaşdan ibarət 

silahlandırılmış mülki könüllülər dəstələri yaradıb. 

Prezident İlham Əliyev söhbət zamanı bildirdi ki, o, Ermənistanın yeni müharibəyə 

hazırlaşmasını BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında çıxışında qeyd 

etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Ermənistan rəhbərliyi şüurlu şəkildə danışıqlar prosesini 

pozur. Ermənistan rəhbərliyinin “Dağlıq Qarabağ Ermənistandır” bəyanatı danışıqlara ciddi zərbə 

vurub. “Azərbaycan Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmalıdır” bəyanatı isə danışıqlar formatının 

dəyişdirilməsi cəhdidir ki, bu da qəbuledilməzdir və bu, Minsk qrupunun rəhbərliyi tərəfindən də 

bildirilib. 

Prezident İlham Əliyev dedi ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız 

və yalnız beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb edən 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri əsasında həll olunmalıdır. 

Söhbət zamanı Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT Baş Assambleyasının COVID-19 ilə 

mübarizəyə həsr olunmuş Xüsusi Sessiyası müzakirə edildi və dövlətimizin başçısı bu təşəbbüsə 

göstərdiyi dəstəyə görə BMT Baş katibinə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 

Azərbaycanın COVID-19 ilə mübarizə istiqamətində beynəlxalq müstəvidə səylərini bundan sonra 

da əsirgəməyəcəyini qeyd etdi. 

Videokonfrans formatında keçirilən görüşdə Azərbaycanla BMT arasında əməkdaşlığın 

perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. 
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Türkiyənin Baş Ombudsmanı: Azərbaycan xalqının haqq işini hər zaman dəstəkləyirik 

 

[21:21] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 28-də Türkiyənin Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoç Azərbaycan Ombudsmanı 

Səbinə Əliyevaya zəng edərək, 27 sentyabr tarixindən başlayaraq Ermənistanın təxribat xarakterli 

hərbi hücumlarının qarşısını alarkən həyatlarını itirən hərbi qulluqçular, eyni zamanda, dinc 

əhalinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrinin iriçaplı silahlarla atəşə tutulması nəticəsində 

həlak olan mülki şəxslərlə bağlı dərin hüznlə başsağlığı verib, yaralananlara isə Allahdan şəfa 

diləyib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən 

məlumat verilib. Bildirilib ki, Türkiyənin Baş Ombudsmanı, eyni zamanda, döyüşlərin getdiyi 

təmas xəttindəki vəziyyətlə maraqlanıb. O deyib ki, bir millət, iki dövlət olaraq Türkiyə daim 

qardaş Azərbaycan xalqının yanındadır və onun haqq işini hər zaman olduğu kimi dəstəkləyir. 

Azərbaycan Ombudsmanı Səbinə Əliyeva diqqətə və dəstəyə görə Şərəf Malkoça təşəkkür 

edib. O, iki qardaş ölkə arasında dostluq münasibətlərinə toxunaraq, Azərbaycanın daim 

Türkiyənin dəstəyini hiss etdiyini bildirib. 
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Bakı və daha 21 şəhər-rayonda komendant saatı başlayıb 

 

[21:07] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 28-i saat 21:00-da Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Yevlax, Mingəçevir, Naftalan 

şəhərlərində, Abşeron, Cəbrayıl, Füzuli, Ağcabədi, Beyləqan, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Goranboy, 

Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir, Qazax və Ağstafa rayonlarında komendant saatı 

başlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, komendant saatı sentyabrın 29-u saat 06:00-dək davam edəcək. 
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DİN: Azərbaycan Ordusu ilə bacara bilməyən düşmən yaşayış məntəqələrimizi və mülki 

obyektləri hədəf seçir 

 

[20:39] 28.09.2020 

 

Cəbhə bölgəsindən gələn məlumatlara görə, düşmən tərəfindən atılan mərmilərdən biri 

Tərtər şəhərinin mərkəzində yerləşən rayon polis şöbəsinin inzibati binasının həyətinə düşüb. Bu 

zaman dağıntı və insan tələfatı olubmu? 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, hərbi 

qüvvələrimizlə bacara bilməyən düşmən yaşayış məntəqələrimizi və mülki obyektləri hədəf seçir. 

Bu gün saat 12 radələrində düşmən tərəfindən atılan mərmilərdən biri Tərtər Rayon Polis 

Şöbəsinin inzibati binasının həyətinə düşüb. Zərbə o qədər güclü olub ki, mərminin qəlpələri 

inzibati binanın dəhlizlərinə qədər daxil olub. Xoşbəxtlikdən insan tələfatı, xəsarət alan olmasa da, 

binaya ciddi maddi ziyan dəyib. 

Bu bir daha onu göstərir ki, döyüş meydanında ağır zərbələr alan düşmən cəbhədən xeyli 

aralıda olan yaşayış məntəqələrimizi, orada yaşayan mülki əhalini hədəf seçməkdə davam edir. 
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Düşmənin Tərtərdə əlillər və məcburi köçkünlər üçün tikilmiş binanı atəşə tutması 

nəticəsində iki nəfər həlak olub və iki nəfər yaralanıb 

 

[20:08] 28.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. 

Riyakar və qeyri-konstruktiv siyasət aparan Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə 

düşmənin silahlı qüvvələri əhalinin kompakt olduğu məntəqələri - rayon və kənd mərkəzlərini, 

mülki infrastruktur obyektlərini - xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, məktəb binalarını, uşaq 

bağçalarını ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda bildirilib: 

“Dərin kədər hissi ilə qeyd edirik ki, sentyabrın 28-də saat 19 radələrində Tərtər rayonunun Şıxarx 

qəsəbəsində yerləşən əlillər və məcburi köçkünlər üçün inşa edilmiş çoxmənzilli yaşayış binasının 

həyətinə top mərmisinin atılması nəticəsində Tərtər rayon sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü Abbasov 

Xaliq Asif oğlu və onun qardaşı 1987-ci il təvəllüdlü Abbasov Elşən Asif oğlu həlak olub, 1984-

cü il təvəllüdlü Məmmədov Seymur Füzuli oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Mahmudov Faiq Malik oğlu 

isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdiriliblər. 

Faktla bağlı Tərtər Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat 

tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla 

qəsdən adam öldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən 

adam öldürmə), 29, 120.2.7-ci (qəsdən iki və ya daha çox şəxsi öldürməyə cəhd) və digər 

maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində döyüş şəraiti nəzərə alınmaqla 

mümkün olan bütün istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən müxtəlif cinayətlər törətmiş 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 

məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədilə zəruri sənədləşdirilmə 

aparılır və müvafiq qaydada sübutlar toplanılır. 
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Ombudsman Ermənistan tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qalmış ərazidə faktaraşdırıcı 

missiya həyata keçirir 

 

[20:03] 28.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrindən etibarən Ermənistan silahlı 

qüvvələri atəşkəs rejimini növbəti dəfə kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan Ordusunun cəbhə 

zonasında yerləşən mövqelərini, mülki yaşayış məntəqələrini və obyektləri iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

Elə həmin tarixdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması 

nəticəsində cəbhə ərazisi olmayan Naftalan şəhərinin Qaşaltı kəndində ikisi uşaq, ikisi ahıl, biri 

gənc olmaqla bütöv bir ailə (Qurbanov Elbrus İsa oğlu, onun həyat yoldaşı Qurbanova Şəfayət 

Novruz qızı, gəlini Əmirova Afaq Dəmir qızı, orta məktəb şagirdləri olan nəvələri 2006-cı il 

təvəllüdlü Qurbanova Fidan Elşən qızı və 2007-ci il təvəllüdlü Qurbanov Şəhriyar Nadir oğlu) 

həlak olub. 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva 

Ermənistanın təxribatçı hərəkətləri nəticəsində insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə 

müşayiət olunan son hadisələrlə bağlı qeyd olunan faktları yerində araşdırmaq məqsədilə 

artilleriya atəşinə məruz qalmış mülki obyektlərə səfər edib. 

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ombudsman 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhalinin yaşadığı Qaşaltı kəndini atəşə tutması nəticəsində 

dinc sakinlərin həlak olduğu əraziyə, habelə ağır artilleriya atəşi ilə dağıdılmış evə baş çəkərək 

vəziyyətlə yerində tanış olub və mülki əhali ilə görüşüb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin insanların sıx yaşadığı yerləri və obyektləri intensiv şəkildə 

atəşə tutması nəticəsində mülki əhali və hərbi qulluqçular həlak olub və yaralanıb, çoxsaylı evlərə 

və mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Ermənistanın növbəti dəfə mülki əhalini qəsdən hədəfə alması beynəlxalq hüquq 

normalarının, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn, Cenevrə konvensiyalarının müvafiq 

müddəalarının kobud surətdə pozulmasıdır. 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Türkiyə bütün məsələlərdə həmrəylik nümayiş 

etdirir və daim bir-birini tərəddüdsüz dəstəkləyir 

 

[19:51] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti, 

əziz qardaşı cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana "Tarix, Siyasət və Ölkələrarası Münasibətlər 

baxımından Beynəlxalq Dəniz Hüququ və Şərqi Aralıq Dənizi Simpoziumu"nda Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə öz təşəkkürünü bildirir. Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatının ilk saatlarından etibarən hörmətli cənab 

Prezident başda olmaqla qardaş Türkiyə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü 

qətiyyətlə pisləmiş və özünün birmənalı dəstəyini göstərmişdir. Azərbaycan xalqı bu dəstəyi 

yüksək qiymətləndirir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-Prezident 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Tovuz hadisələri zamanı da Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı hərbi təxribatını ilk dəqiqələrdən ən qəti şəkildə pisləyən ölkə Türkiyə Respublikası 

olmuşdur. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın da hər zaman Türkiyənin yanında olduğunu qeyd 

etmişdir. Azərbaycan və Türkiyə “bir millət, iki dövlət” prinsipinə uyğun olaraq bütün məsələlərdə 

həmrəylik nümayiş etdirir və daim bir-birini tərəddüdsüz dəstəkləyir. 

AZƏRTAC 
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı 

təxribat və hücumlarını kəskin şəkildə qınayır 

 

[19:36] 28.09.2020 

 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş Katibliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs 

rejimini pozaraq Azərbaycana qarşı mülki insan tələfatına səbəb olan hücumlarını dərin 

narahatlıqla izləyir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İƏT-in bununla bağlı yaydığı bəyanatda Baş Katibliyin 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat və hücumlarını kəskin şəkildə qınadığı vurğulanır. Qeyd 

edilir ki, Baş Katiblik Azərbaycan Respublikası ilə həmrəyliyini bir daha ifadə edir, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının qərar və qətnamələrini, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 

qətnamələrini xatırladaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan 

ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını, iki ölkə arasındakı münaqişənin Azərbaycanın 

suverenliyinə hörmətə, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 

toxunulmazlığına əsaslanan siyasi yolla həllinə nail olmaq üçün dialoqun qəbul edilməsini tələb 

edir. 

Baş Katiblik şəhid olan Azərbaycan vətəndaşlarının ailələrinə, Azərbaycan hökumətinə və 

xalqına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralıların tezliklə sağalmasını diləyir. 

 

AZƏRTAC 
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Mustafa Şentop: Türkiyə var qüvvəsi ilə Azərbaycanın yanındadır 

 

[19:20] 28.09.2020 

 

Bütün dünya, əsasən də Ermənistanın terrorçuluq siyasətinə ortaq olanlar bilməlidirlər ki, 

Azərbaycan Türkiyə üçün təkcə dost ölkə, yaxın bir istiqamət deyil, eyni zamanda, könül və tale 

məkanıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa 

Şentop Ermənistanın Azərbaycana qarşı son təxribatları nəticəsindən gərginləşən vəziyyətə 

münasibət bildirərkən ifadə edib. 

Türkiyə parlamentinin sədri deyib: “Türkiyə hər zaman bütün maddi, mənəvi qüvvəsi ilə 

Azərbaycanın yanındadır. Bir anlıq tərəddüd etmədən hər zaman qardaş ölkənin yanında olmağa 

davam edəcəyik”. 

Xatırladaq ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop dünənki 

açıqlamasında Ermənistanı terrorçu dövlət olduğunu bəyan edib. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

İstanbul 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bəyanat yayıb 

 

[19:18] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda deyilir: “Sentyabrın 27-də səhər saatlarından 

başlayaraq erməni vandalları növbəti təxribata əl ataraq işğalçılıq siyasəti yeritdiklərini bir daha 

sübut etdilər. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ 

silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda, 

hərbi mövqelərimizi atəşə tutdu, hücuma keçməyə cəhd göstərdilər. Düşmənin atəşi nəticəsində 

mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itki və yaralananların da olması Azərbaycan sahibkarlarını 

dərindən sarsıtdı. Sahibkarlar adından qəhrəman şəhidlərimizə allahdan rəhmət diləyir, onların 

yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralılarımızın tezliklə sağalmasını arzulayırıq. Əlbəttə 

ki, ordumuzun adekvat tədbirləri nəticəsində düşmənə lazımi cavab verilir. Bu hadisələrlə bağlı 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilmiş Təhlükəsizlik Şurasının iclasında dövlətimizin 

başçısı çıxış edərək bildirdi ki, “Heç kəsə sirr deyil ki, Tovuz hadisələrində olduğu kimi bu dəfə 

də ilk atəşi, o cümlədən artilleriya atəşini Ermənistan açıbdır və ilk həlak olanlar da məhz 

Azərbaycan hərbçiləri olmuşdur. Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verir. Ermənistan işğalçı 

dövlətdir, bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Bizim işimiz haqq işidir və Azərbaycan 

öz prinsipial mövqeyindən bir addım geri atmayacaq”. 

Mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasında Hərbi vəziyyət elan edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fərman imzalayıb, “Hərbi vəziyyət haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilməyə başlanılıb. 

Azərbaycan sahibkarlarından konfederasiyaya daxil olan müraciətlərdə sahibkarlar Azərbaycan 

Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin, ordumuzun, qəhrəman əsgərlərimizin yanında 

olduqlarını bəyan etməklə, onlara dəstək olmaq istədiklərini qeyd edirlər. İnanırıq ki, xalqımız, o 

cümlədən çoxminli sahibkarlar ordusu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Hərbi vəziyyət elan 

olunması ilə bağlı Fərmanının bütün tələblərinə əməl edərək qələbə üçün bütün imkanları səfərbər 

edəcəklər. Biz isə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası olaraq, Hərbi vəziyyət dövründə və 

koronavirus pandemiyasına qarşı çətin mübarizə günlərində, erməni təxribatına qarşı həmrəylik 

nümayiş etdirərək Prezident İlham Əliyevin verdiyi bütün qərarları bəyənir, onun rəhbərliyi altında 

yeni-yeni iqtisadi uğurlara nail olacağımıza inanır və bəyan edirik ki, dövlətimizin daha da 

güclənməsi, rəqabətə davamlı istehsalın genişləndirilməsi və dünya miqyasında nüfuzunun daha 

da artması üçün bütün gücümüzü səfərbər edərək əlverişli biznes mühitindən yararlanmaqla 

ölkəmizin daha da çiçəklənməsi, hərbi potensialının gücləndirilməsi, əhalinin rifah halının 

yaxşılaşdırılması üçün var gücümüzlə çalışacağıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Düşmən Goranboy rayonu ərazisini atəşə tutub 

 

[19:16] 28.09.2020 

 

Düşmən Goranboy rayonunun Yuxarı Ağcakənd və Qaramusalı kəndlərini artilleriya atəşinə 

məruz qoyub. Mülki infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəyməyib. Kənd sakinləri arasında itki 

yoxdur. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-

a açıqlamasında deyib. 

V.Dərgahlı qeyd edib ki, düşmənə qarşı bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri 

görülüb. 

AZƏRTAC  
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri ukraynalı həmkarını Ermənistanın son hərbi 

təxribatları barədə məlumatlandırıb 

 

[18:55] 28.09.2020 

 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun sentyabrın 28-də Ukrayna Xarici İşlər 

naziri Dmitro Kuleba ilə telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon 

danışığı zamanı Ukrayna Xarici İşlər naziri Dmitro Kuleba bölgədə yaşanan gərginliklə bağlı 

narahat olduğunu bildirib və mövcud vəziyyəti sorğu edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xətti boyu 

Azərbaycan mövqelərinə qarşı yeni təcavüz aktına cavab olaraq, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən özünümüdafiə hüququ çərçivəsində və mülki əhalini müdafiə etmək məqsədilə həyata 

keçirilən cavab həmlələri barədə ukraynalı həmkarını məlumatlandırıb. O, azərbaycanlı mülki 

şəxsləri və obyektləri məqsədyönlü şəkildə hədəfə alan Ermənistan tərəfinin bu dəfə də beynəlxalq 

humanitar hüququ kobudcasına pozaraq dinc əhalini artilleriya atəşinə tutduğu və nəticədə 

Azərbaycanın mülki əhalisi arasında itkilərin olduğunu qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. Ermənistan 

tərəfinin hər zaman mülki şəxslərə qarşı terror vasitələrindən istifadə etdiyini bildirən nazir bu 

xüsusda 2016-cı ilin aprel və 2018-ci ilin iyul hadisələri zamanı azərbaycanlı mülki şəxslərin həlak 

olduğunu qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə yaşanan bu gərginliyin tam məsuliyyətinin Ermənistan 

üzərində olduğunu qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. 

AZƏRTAC 
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Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Azərbaycan xalqına müraciət edib 

 

[18:49] 28.09.2020 

 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycan 

xalqına müraciət edib. 

QMİ-nin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan müraciətdə deyilir: 

“Azərbaycan xalqına müraciət edərək son günlər doğma torpaqlarımızın erməni işğalından 

azad olunması uğrunda haqq mücadiləmizdə qazandığımız zəfərlərə Uca Allahdan rəvac diləyir, 

Vətən uğrunda Uca Yaradanın nəzərində ən ali mərtəbə olan şəhidlik zirvəsinə yüksələn qəhrəman 

övladlarımıza Allah-Təaladan rəhmət diləyirəm. 

Xalqımız öz ərazi bütövlüyü uğrunda Vətən müharibəsinə qalxıb. Vətən müharibəsi hər 

zaman ədalətli savaşdır. Biz hər zaman sülhsevər və sülhpərvər xalq olmuşuq, heç vaxt özgə 

torpağına göz dikməmişik. Öz milli-mənəvi dəyərlərimiz qədər ümumbəşəri irsə diqqət, qayğı və 

ehtiramla yanaşmışıq. Lakin bu danılmaz gerçəklikdir ki, erməni təcavüzkarların əzəli 

torpaqlarımıza iddiaları, işğalçılıq, xalqımıza qarşı soyqırımı, terror, etnik təmizləmə, dini-mədəni 

abidələrimizə qarşı məqsədyönlü məhvetmə siyasəti ilə üz-üzəyik. Bu davamlı təcavüz 

Azərbaycan xalqının səbrini tükəndirib. Otuz ildən artıq müddətdir davam edən işğal və mənəvi 

təcavüz sona yetməlidir. Ədalət zəfər çalmalı, haqq öz yerini tutmalıdır. 

Bu gün işğalçı Ermənistanın davamlı təxribatına cavab olaraq Azərbaycan hərb 

meydanındadır. Bu meydan ədalətin yerini almasına xidmət edir. İllərlə Azərbaycanın haqq səsini, 

bəşərin sülh çağırışlarını qulaqardına vuran, beynəlxalq aləmin səylərini heçə endirən, mənəvi 

məkanlarımıza həqarət edən, dini ibadətgahlarımızı yerlə-yeksan edən, ata-babalarımızın yurdunu 

viran qoyan, qəbiristanlıqlarımızı dağıdan, izimizi itirməyə, tariximizi saxtalaşdırmağa cəhd 

göstərən, ümumbəşər əhəmiyyətli abidələrə qarşı vandallıq aktları həyata keçirən mənfur işğalçı, 

nəhayət, hərb meydanında cavab verməlidir. Ermənilərin İnsan Hüquqları üzrə Avropa 

Məhkəməsinə müraciət etmələri riyakarlıqdır və heç bir çərçivəyə sığmır. Dövlətimizin başçısının 

söylədiyi kimi, erməni əsgərinin bizim torpağımızda nə işi var?! 

Azərbaycan beynəlxalq birlik, BMT tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünü bərpa edir, öz 

torpaqları uğrunda vuruşur. Biz beynəlxalq hüquqa əsaslanan sivil cəmiyyət olaraq Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli sülh yolu ilə həllinə ümidvar olmuşuq. Bu 

münaqişənin dinc yolla nizamlanması məramı ilə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların 

çoxsaylı səfərlərinə, görüş və danışıqlarına ümidlə baxmışıq və bu səyləri dəyərləndiririk. Lakin, 

Ermənistan tərəfi bu səylərin nəticəsiz qalması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Dünya birliyi isə 

beynəlxalq hüququ heçə sayan, BMT qətnamələrini nümayişkəranə şəkildə yerinə yetirməyən, 

Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədən, məscidlərimizi, qəbiristanlıqlarımızı məhv 

edən, mənəvi dəyərlərimizi təhqir edən, beynəlxalq konvensiyalara məhəl qoymadan mülki 

əhalini, dinc insanları, yaşayış evlərini, qadın, uşaq və qocaları gülləbaran edən erməni 

ekstremizminə və terroruna qarşı heç bir cəzalandırma həyata keçirmir, sanksiyalar tətbiq etmir. 

Qafqazın dini lideri, Şeyxülislam olaraq, həmçinin Azərbaycandakı dini konfessiyaların 

rəhbərləri ilə birgə bu illər ərzində erməni tərəfinin cinayətləri barədə beynəlxalq təşkilatlara, 

dünya parlamentlərinə, siyasi və dini liderlərə davamlı, müfəssəl müraciətlər etmişik. Qarşıdurma 

başlayan dövrdən etibarən Rus Pravoslav Kilsəsinin, Gürcü Pravoslav Kilsəsinin, Ümumdünya 

Kilsələr Şurasının, Vatikanın və müsəlman dini mərkəzlərinin vasitəçiliyi ilə münaqişənin sülh 

yolu ilə həlli naminə dəfələrlə bir araya gəlmiş, erməni kilsəsi ilə danışıqlarda iştirak etmişəm. 

Bunun nəticəsində münaqişənin heç bir vəchlə dinlərarası qarşıdurma müstəvisinə keçməsinə yol 

verməməyə nail olsaq da, təəssüf ki, erməni tərəfi imzaladığımız birgə bəyanatların ruhuna uyğun 

davamlı davranış nümayiş etdirmədi. Ermənistan hər zaman müxtəlif müstəvilərdə özünün işğalçı-

ekstremist siyasətini ört-basdır edərək, münaqişəyə dini don geyindirməyə, onu xristian-müsəlman 
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qarşıdurması kimi təqdim etməyə çalışıb. Birmənalı şəkildə bəyan edirəm: biz özgə torpaqlarına 

göz dikməmişik, Azərbaycan xalqının yeganə məqsədi Vətəni təcavüzdən xilas etmək və işğal 

olunmuş əzəli torpaqlarımızı erməni qəsbkarlardan azad etməkdir. 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi müqəddəs Vətən torpağımız uğrunda mücadiləmizdə şanlı 

ordumuzun qazandığı uğurlar münasibətilə Ali Baş Komandanımızı və bütün xalqımızı təbrik edir. 

Bu uğurlar haqq etdiyimiz Böyük Qələbənin müjdələridir. Bu gün düşmənə layiq olduğu cavabı 

verən qəhrəman Azərbaycan Ordusunu Uca Allah qorusun! Qəlbi ülvi Vətən məhəbbəti ilə 

döyünən əsgərlərimiz həmişə ürəyimizdədirlər. Biz, din xadimləri bütün ibadətlərimizdə 

xalqımızın haqq mübarizəsinin qələbəsi, ədalətin zəfər çalması üçün dualar edirik. Savaş 

meydanında da əsgərlərimizlə bərabər olmağa, onlara dəstək verməyə həmişə hazırıq. Vətən bizi 

çağırır. Zülm və haqsızlığa qarşı milli qürur və şücaətimiz, mənəvi birlik və həmrəyliyimiz hər 

zamankından daha artıq olmalıdır. Milli, dini mənsubiyyətindən, siyasi baxışından, dünyanın hansı 

nöqtəsində olmasından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar ümumi düşmənə qarşı bir səngərdə 

olmalı, yumruq kimi birləşməlidirlər. Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi “Biz birlikdə 

güclüyük!”. 

Ali Baş Komandanımız, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan 

Ordusunun zəfəri münasibətilə xalqımıza müraciəti bütün xalqımız kimi, cəmiyyətimizin ayrılmaz 

parçası olan dindarların, din xadimlərimizin də qəlbinə fəxarət və sevinc bəxş etdi. Bu günlər istər 

Qarabağda, istərsə də Tovuz istiqamətində işğalçı Ermənistanın təxribat xarakterli həmlələrinə 

mərdanə sinə gərən yerli mülki əhalimizin mətinliyi, şücaəti xalqımızı ruhlandıran vətəndaşlıq 

nümunəsidir. Bütün xalqımız kimi, milyonlarla dindarın ümdə istəyi işğal altında olan 

torpaqlarımızın Azərbaycanın Ali Baş Komandanının rəhbərliyi ilə azad edilməsidir. Ölkə 

dindarları, hər zaman olduğu kimi, bu gün də dövlətimizin başçısının qətiyyətli addımlarını 

dəstəkləyirlər və Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə tarixi Qələbəmizin əldə olunması yolunda 

öz əməli töhfələrini verməyə hazırdırlar. 

Bir daha Azərbaycan xalqına müraciət edərək, Uca Allahın bizlərə əmanəti olan müqəddəs 

Vətən torpağının azad edilməsi, dini-mənəvi dəyərlərimizin xilası, ata-babalarımızın nigaran 

ruhları naminə haqq mücadiləmiz yolunda həyatını qurban vermiş şəhidlərimizə Uca Allahdan 

rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik. Haqq uğrunda ədalətli mücadiləmizdə Uca Allah bizə yar olsun! 

Allah-Təala Azərbaycanımızı hifz etsin, Ali Baş Komandanımızı müzəffər, dövlətimizi, 

ordumuzu, xalqımızı qalib qərar versin, İnşallah! Amin”. 

 

AZƏRTAC 
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Türk Şurası: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın suverenliyi, ərazi 

bütövlüyü əsasında həll olunmalıdır 

 

[18:46] 28.09.2020 

 

Türk Şurası beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə dair öhdəliklərini bir daha 

təsdiq edir və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, 

ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında tezliklə 

həll olunmasının vacibliyini bir daha vurğulayır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikir Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) 

bəyanatında yer alıb. Baş katib Bağdad Amreyevin imzaladığı bəyanatda deyilir ki, Türk Şurası 

bu çərçivədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş müvafiq qətnamələrində 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş bütün ərazilərindən 

dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasının tələb etdiyini xatırladır”. 

Baş katib insan tələfatı ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verir və yaralananların 

tezliklə sağalmasını arzulayır. 

Sabir Şahtaxtı 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Ankara 

AZƏRTAC 
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“The Baltic Course” internet jurnalında Hikmət Hacıyevin bəyanatı dərc edilib 

 

[18:45] 28.09.2020 

 

“The Baltic Course” biznes jurnalının portalında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 

Hacıyevin sentyabrın 27-də 06.00-da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəsin kobud 

şəkildə pozulması barədə bəyanatı dərc edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə Ermənistanın dinc sakinlərin yaşayış məntəqələrinə 

qəsdən hücum etməsi beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulması olduğu qeyd edilir. 

Dinc əhaliyə edilən hücumlar Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş hazırlığına daxil edilmiş 

taktikadır və bunun ən bariz nümunəsi 1992-ci ilin fevralında törədilmiş Xocalı soyqırımıdır. 

Diqqətə çatdırılır ki, öz bəyanatında H.Hacıyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, mülki əhalinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri əks-hücum tədbirlərinin görülməsini qeyd edib. 

Azərbaycan Ermənistanın yeni təcavüz aktı və müharibəyə hazırlaşdığı barədə dəfələrlə 

beynəlxalq ictimaiyyəti xəbərdar edib. 

H.Hacıyev yaranmış vəziyyətə və hadisələrin sonrakı inkişafına görə bütün məsuliyyətin 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirib. 

 

AZƏRTAC 
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Bir gün ərzində Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinə Vətənimizi qorumağı arzu edən 

50-dən çox soydaşımızın müraciəti daxil olub 

 

[18:16] 28.09.2020 

 

Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin növbəti dəfə kəskinləşməsinə görə bütün 

məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Məhz onun hərəkətləri iyul 

ayında Tovuz istiqamətində azərbaycanlı hərbi qulluqçuların və dinc sakinlərin həlak olması ilə 

nəticələnmiş hadisələrə gətirib çıxarıb, avqust ayında isə Azərbaycan hərbçiləri terror aktları 

törətmək üçün göndərilmiş erməni təxribat qrupunun rəhbərini saxlayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında döyüş 

əməliyyatlarının genişlənməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin bəyanatında əks 

olunub. Sənəddə qeyd edilir ki, 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif 

silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə etməklə bir neçə istiqamətdən Azərbaycanın 

yaşayış məntəqələrini, habelə ölkəmizin hərbi mövqelərini atəşə tutub, nəticədə dinc əhali və hərbi 

qulluqçular arasında ölənlər və yaralananlar olub. 

Bəyanatda vurğulanır: “Danışıqların formatını dəyişmək cəhdləri, “Qarabağ Ermənistandır 

və nöqtə” sözləri, Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi sayılan qədim Şuşa şəhərində oyuncaq 

rejimin başçısının qondarma “inauqurasiya” mərasiminin keçirilməsi, qondarma “parlament”in 

Şuşaya köçürülməsi barədə qərar qəbul edilməsi, Ermənistanın baş nazirinin “könüllülər”dən 

ibarət hərbi bölmələr yaradılması barədə bəyanatları, işğal altında olan ərazilərdə hərbi təlimlər 

keçirilməsi, Azərbaycanın mədəni-tarixi irsinin məhv edilməsi, habelə Ermənistanın həmin 

ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasəti – beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən hərbi 

cinayətlər olan bütün bu əməllər sülh prosesi çərçivəsində danışıqların pozulmasına gətirib 

çıxarıb”. 

Bəyanatda deyilir ki, Ermənistanın məqsədi işğal olunmuş ərazilərdə status-kvonu hər vasitə 

ilə saxlamaq, habelə öz ölkəsinin əhalisinin diqqətini çox ciddi sosial-iqtisadi problemlərdən 

yayındırmaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib ki, 

Ermənistanın ərazisində Azərbaycanın hərbi hədəfləri yoxdur. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyün 

qoruyur və öz siyasətini açıq şəkildə həyata keçirir. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, Dağlıq 

Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır və bütün dünya onu Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 

kimi tanıyır. 

Bəyanatda deyilir: “Səfirlik kütləvi informasiya vasitələrində ekspertlərə və siyasi dairələrə 

dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarının və Qarabağın incisi olan Şuşanın 

itirilməsi ilə heç vaxt barışmayacaq. Əfsuslar olsun ki, ərazilərin dinc vasitələrlə qaytarılmasına 

dair çoxillik danışıqlar uğurla nəticə verməyib, buna görə də Azərbaycanın BMT Nizamnaməsinə 

müvafiq olaraq qanuni özünümüdafiə hüququndan istifadə etməsi və təcavüzkarı Azərbaycan 

torpaqlarını azad etməyə məcbur etməsi zərurəti yaranıb. Azərbaycan bitib tükənməz nəticəsiz 

danışıqlar apara, öz ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsi və bir milyon, o cümlədən təxminən 300 

min nəfəri Ermənistandan qovulmuş qaçqın və məcburi köçkünün olması ilə barışa bilməz. 

Səfirlik Rusiya ərazisindəki diaspor təşkilatlarını yaranmış vəziyyətə anlaşıqlı yanaşmağa 

və Rusiya Federasiyasında qəbul edilmiş norma və qanunlar çərçivəsində hərəkət etməyə çağırır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təkcə bir gün ərzində səfirlik öz Vətənini müdafiə etmək arzusunu 

bildirən soydaşlarımızdan 50-dən çox müraciət alıb. Bu soydaşlarımızın nümayiş etdirdiyi 

vətənpərvərliyə, fədakarlığa və həmrəyliyə görə onlara ürəkdən təşəkkür edir və bildiririk ki, 

Azərbaycan Ordusu işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi ilə bağlı istənilən məsələləri 

müstəqil şəkildə həll etməyə qabildir. 
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Səfirlik Azərbaycanın həlak olmuş hərbi qulluqçularının və mülki şəxslərin ailələrinə və 

yaxınlarına başsağlığı verir. Vətəninin azadlığı uğrunda canlarından keçmiş qəhrəmanların xatirəsi 

əbədi yaşayacaq, Allah onlara rəhmət eləsin”. 

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Moskva 

AZƏRTAC 
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Əfqanıstan Qarabağ münaqişəsi məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyib 

 

[17:45] 28.09.2020 

 

Əfqanıstan İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ regionunda 

Ermənistan ilə Azərbaycan arasında davam edən toqquşmalara görə narahatlığını, bu münaqişə 

nəticəsində insan tələfatı və maddi itkilərlə əlaqədar təəssüfləndiyini bildirib. 

Əfqanıstan xarici siyasət idarəsinin saytında dərc edilmiş sənəddə deyilir: “Dağlıq Qarabağ 

regionu beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınıb. Əfqanıstan Dağlıq Qarabağın 

işğalına son qoyulmasını tələb edir, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan hökumətinin və dünyanın 

digər ölkələrinin bununla əlaqədar səylərini dəstəkləyir”. 

Bəyanatda vurğulanır ki, Əfqanıstan XİN “atəşkəs rejimini bərpa etməyə və regionda çoxdan 

davam edən böhranı dinc yolla nizamlamağa çağırır”. 

 

AZƏRTAC 
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Daxili İşlər Nazirliyi komendant saatı ilə bağlı məlumat yayıb 

 

[17:44] 28.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, 2020-ci il sentyabr ayının 28-i saat 00:00-dan etibarən Azərbaycan 

Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan olunmuş və bu dövrdə Bakı, Gəncə, 

Sumqayıt, Yevlax, Mingəçevir, Naftalan şəhərlərində, Abşeron, Cəbrayıl, Füzuli, Ağcabədi, 

Beyləqan, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Goranboy, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir, Qazax 

və Ağstafa rayonlarında saat 21:00-dan ertəsi gün saat 06:00-dək komendant saatı tətbiq 

ediləcəkdir. 

Nəzərə çatdırılır ki, komendant saatının qüvvədə olduğu müddətdə şəxslər hərbi vəziyyət 

rejiminin tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidlərində yalnız xidməti vəsiqə əsasında və “icaze.e-

gov.az” portalında qeydiyyatdan keçib xüsusi icazə aldıqda hərəkət edə biləcəklər. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bununla əlaqədar 

komendant saatının tətbiq edildiyi şəhər və rayonlarda yaşayan yaxud həmin ərazilərə giriş-çıxış 

edən sakinlərdən və digər şəxslərdən gedəcəkləri ünvanadək olan məsafəni nəzərə alıb komendant 

saatı başlayanadək səfərlərini, öz işlərini başa çatdırmaq, eləcə də komendant saatı dövründə 

xüsusi icazə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd olmadan yaşadıqları (qaldıqları) ünvanı tərk etməmək 

xahiş olunur. 

Həmin müddətdə hərəkətinə xidməti vəsiqə əsasında icazə verilən dövlət orqanlarının 

əməkdaşlarının, habelə fəaliyyətinə icazə verilən sahələrin siyahısı Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş, habelə Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi icazələrin 

verilməsi qaydasını təsdiqləmişdir (əlavə olunur). 

Xidməti vəsiqə əsasında və “icaze.e-gov.az” portalında qeydiyyatdan keçməklə hərəkətinə 

icazə verilmiş şəxslərin xidməti və fərdi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmələrinə yol verilir. 

Komendant saatı müddətində tibb müəssisəsinə təcili tibbi yardım avtomobili ilə yaxud 

yaxın qohumları tərəfindən aparılan şəxslərin hərəkətinə şərait yaradılacaqdır. 

Diqqətə çatdırılır ki, vəfat edən şəxsin dini qaydalara uyğun dəfnə hazırlanması üçün onun 

yaxın qohumları Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidmətinə və ya “Qaynar xətt”inə (012 590-80-

20) etdikləri müraciət üzrə aparılan araşdırmalardan sonra sərbəst hərəkət edə bilərlər. 

Hərbi vəziyyət rejiminin tələblərini pozan, komendant saatının təmin olunmasına cəlb 

edilmiş polis əməkdaşlarının və hərbi qulluqçuların qanuni tələblərinə əməl etməyən şəxslər 

haqqında hüquqi məsuliyyət tədbirləri görüləcəkdir. 

28 sentyabr 2020-ci il 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 358 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

1 nömrəli əlavə 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş hərbi vəziyyətlə əlaqədar tətbiq 

edilən komendant saatı müddətində əməkdaşlarının xidməti vəsiqə ilə hərəkətinə icazə 

verilən dövlət orqanlarının (qurumlarının) 

Siyahısı 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

3. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti 

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi 

6. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi 

7. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 

8. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 
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9. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

10. Məhkəmə orqanlarının əməkdaşları, vəkillər 

11. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

12. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 

13. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikasında 

akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları və 

onların yerli heyəti - Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş 

akkreditasiya kartları əsasında) 

14. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 

15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti 

16. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 

17. Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti 

18. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət 

Xidməti 

19. Azərbaycan Respublikasının Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi 

20. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti 

21. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti 

22. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 

23. Azərbaycan Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Tibbi Ərazi 

Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi (TƏBİB), dövlət və özəl səhiyyə müəssisələri 

24. Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik. 

2 nömrəli əlavə 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş hərbi vəziyyətlə əlaqədar tətbiq 

edilən komendant saatı müddətində elektron imzadan istifadə edilməklə əməkdaşlarının 

“icaze.e-gov.az” portalından qeydiyyatdan keçməklə hərəkətinə icazə verilən dövlət 

orqanlarının (qurumlarının) 

Siyahısı 

1. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 

4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

5. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 

6. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi 

7. Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi 

8. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

10. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 

11. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) 

12. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, dövlətə məxsus banklar 

13. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 

14. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

15. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

16. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi 

17. “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

18. “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

19. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

20. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
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21. “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

22. “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

23. “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

24. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət 

Mərkəzi 

25. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 

3 nömrəli əlavə 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş hərbi vəziyyətlə əlaqədar tətbiq 

edilən komendant saatı müddətində fəaliyyətinə icazə verilən sahələrin 

Siyahısı 

1. Səhiyyə və sosial sahə üzrə: 

1.1. xəstəxanalar, poliklinikalar və digər tibb müəssisələri üzrə xidmətlər; 

2. İnfrastruktur sahəsi üzrə: 

2.1. kommunal xidmətlər (kanalizasiya və su təchizatı, qaz təchizatı, istilik təchizatı, enerji 

paylanması); 

2.2. elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı; 

2.3. su təsərrüfatı və meliorasiya; 

2.4. telekommunikasiya və rabitə xidmətləri. 

3. Nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə: 

3.1. hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları; 

3.2. dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri; 

3.3. logistika xidmətləri; 

3.4. ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti. 

4. Əsas istehsalat növləri: 

4.1. müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı; 

4.2. neft avadanlıqları və qurğularının istehsalı; 

4.3. qida məhsullarının və onlar üçün xammal istehsalı, qida məhsullarının tədarükü, 

təchizatı, saxlanması və topdan satışı; 

4.4. gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin istehsalı; 

4.5. kimyəvi məhsulların istehsalı; 

4.6. kənd təsərrüfatı məhsullarının toplanması, istehsalı və emalı, o cümlədən fermer 

təsərrüfatlarının fəaliyyəti; 

4.7. neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və satışı; 

4.8. neft və qazın boru kəmərləri vasitəsilə ötürülməsi; 

4.9. metallurgiya sənayesi üzrə fəaliyyət; 

4.10. tikinti və məişət avadanlıqlarının istehsalı və təmiri; 

4.11. qablaşdırma məhsullarının istehsalı; 

4.12. maşın və avadanlıqların istehsalı; 

4.13. elektrik avadanlıqlarının istehsalı; 

4.14. kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı; 

4.15. avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı; 

4.16. sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı; 

4.17. tütün məmulatlarının istehsalı; 

4.18. sair sənaye məhsullarının istehsalı. 

5. Pərakəndə və topdan satış üzrə: 

5.1. yanacaqdoldurma məntəqələri. 

6. Məişət xidmətləri üzrə: 

6.1. məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası. 

7. Kütləvi informasiya vasitələri. 
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8. Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti. 

9. Fəaliyyətinə icazə verilməmiş özəl hüquqi şəxslərin mühafizəsi və texniki 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə fəaliyyət. 

Xüsusi icazənin verilməsi 

Q A Y D A S I 

1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Hərbi vəziyyət elan edilməsi 

haqqında” 2020-ci il 27 sentyabr tarixli 1166 nömrəli Fərmanına və “Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində elan edilmiş hərbi vəziyyətlə əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 358 nömrəli Qərarına 

uyğun olaraq hazırlanmışdır və hərbi vəziyyətin elan edildiyi inzibati ərazi vahidlərində 

komendant saatı müddətində şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin sərbəst hərəkətinə xüsusi icazənin 

verilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. 

2. Komendant saatı müddətində xidməti vəsiqə ilə hərəkətə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 358 nömrəli Qərarına 1 nömrəli əlavədə 

göstərilən dövlət orqanlarının əməkdaşlarına icazə verilir. 

3. Aşağıdakı şəxslər barəsində məlumatlar “icaze.e-gov.az” portalına daxil edildikdən 

sonra komendant saatının qüvvədə olduğu müddətdə onların hərəkətinə xüsusi icazə verilir: 

3.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 358 nömrəli 

Qərarına 2 nömrəli əlavədə göstərilən dövlət orqanlarının əməkdaşlarına; 

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 358 nömrəli 

Qərarına 3 nömrəli əlavədə göstərilən sahələrdə çalışan şəxslərə. 

4. Ölmüş şəxsin dini qaydalara uyğun dəfnə hazırlanması üçün onun yaxın qohumlarının 

sərbəst hərəkətinə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidmətinə və ya “Qaynar xətt”inə edilmiş 

müraciət üzrə aparılan araşdırmalardan sonra icazə verilir. 

5. Beynəlxalq və ölkədaxili uçuşlara müvafiq reys üçün bileti olan şəxslərin yaşadıqları və 

ya olduqları yerdən hərəkətinə onların biletləri əsasında, dövlət sərhədindən müvafiq qaydada 

ölkəyə daxil olan şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları yerə gəlməsinə isə onların pasportuna 

vurulmuş ştamp əsasında yol verilir. 

6. Tibb müəssisəsinə təcili tibbi yardım avtomobili ilə yaxud yaxın qohumları tərəfindən 

aparılan şəxslərin hərəkətinə şərait yaradılır. 

7. Xidməti vəsiqə əsasında, “icaze.e-gov.az” portalında qeydiyyatdan keçməklə və 

təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə əlaqədar hərəkətinə icazə verilmiş şəxslər xidməti və fərdi 

avtomobildən istifadə edə bilər. 

8. Hər hansı şəxsin komendant saatının qüvvədə olduğu müddətdə həyata keçirdiyi 

fəaliyyətlə bağlı iş yerindən arayış əsasında hərəkətinə icazə verilmir. 

9. Komendant saatı müddətində hərəkətinə icazə verilən şəxslərin şəxsiyyəti təsdiq edən 

sənədlərinin üzərində olması məcburidir. 

 

AZƏRTAC 
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Vatikanın Xarici İşlər üzrə dövlət katibi Dağlıq Qarabağdakı son vəziyyətlə bağlı 

məlumatlandırılıb 

 

[17:11] 28.09.2020 

 

Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Azərbaycan Ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Biz haqq yolundayıq, biz zəfər çalacağıq! Biz özümüzü 

müdafiə edirik. Biz heç kimin torpağına göz dikməmişik, heç kimin torpağında, Ermənistan 

ərazisində Azərbaycan silahlı birləşmələrinin heç bir məqsədi, hədəfi yoxdur. Ancaq biz öz 

torpağımızda özümüzü müdafiə edəcəyik və işğal edilmiş torpaqlarımızı işğalçılardan azad 

edəcəyik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu 

sözlərini ölkəmizin Vatikandakı səfiri Rəhman Mustafayev Müqəddəs Taxt-Tacın Xarici İşlər üzrə 

dövlət katibi Pol Riçard Qallager ilə görüşdə səsləndirib. 

Səfir Azərbaycan Prezidentinin çıxışından sitat gətirərək ölkəmizin mövqeyini bir daha 

diqqətə çatdırıb, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hücumu haqqında məlumat verib. Diplomat, 

həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhalini və obyektləri hədəfə aldığını qeyd edib. 

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh 

prosesinə Ermənistanın böyük zərbə vurduğu xatırladılıb, bu kontekstdə Roma Papasının 19 iyul 

tarixli bəyanatı alqışlanıb. 

“Beynəlxalq ictimaiyyətin fəal iştirakı, dialoq və münaqişə tərəflərinin iradəsi ilə bu 

münaqişənin davamlı dinc həllinə nail ola biləcəyimizə ümid edirik”, - deyən Katolik kilsəsinin 

rəhbərinin çox balanslı və konstruktiv bəyanatıdır, sülh prosesini stimullaşdırmaq üçün çox böyük 

əhəmiyyət daşıyır. 

Görüşdə Ermənistanın Livan və Suriyadan erməni əsilli sakinləri Qarabağda 

məskunlaşdırmasının beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə zidd olduğu vurğulanıb. 

Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərində hərbi təlimlər keçirməsinin, 

beynəlxalq sənədlərə məhəl qoymamasının, “Qarabağ bizimdir” deməsinin və dialoqa hazır 

olmamasının qəbuledilməz olduğu bildirilib. 

Müqəddəs Taxt-Tacın Xarici İşlər üzrə dövlət katibi Pol Riçard Qallager baş verənlərdən 

narahatlığını ifadə edib. Tezliklə dialoqun və sülhün bərpa olunacağına səy göstəriləcəyinə ümid 

etdiyini bildirib. 

 

Şəhla Ağalarova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Vatikan 

AZƏRTAC 
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və üzvləri Ermənistanın hərbi 

təxribatlarını pisləyən bəyanat yayıblar 

 

[16:08] 28.09.2020 

 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və üzvləri Ermənistanın törətdiyi son 

hərbi təxribatları pisləyən bəyanat yayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda bütün dünyanın diqqətini BMT Baş Assambleyasının 

75-ci ildönümünə yönəltdiyi bir vaxtda Azərbaycan və Ermənistan arasında səhər saatlarında baş 

verən toqquşmalarla bağlı xəbərlə sarsıldığı bildirilir. 

Qeyd edilir ki, BMT Baş katibinin bir çox dünya liderlərinin də dəstəklədiyi, beynəlxalq 

hüququn prinsiplərindən irəli gələn çoxtərəfli dünya nizamına bir daha çağırış etdiyi zamanda biz 

də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı artilleriya hücumlarını şiddətli şəkildə 

qınayırıq. 1994-cü ildə elan olunmuş atəşkəs birinci dəfə deyil ki, pozulur və sıravi vətəndaşlar da 

xəsarət alır. Dünya ictimaiyyətinə xatırladılmalıdır ki, Ermənistan Respublikası BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş bütün torpaqlarından tamamilə 

və qeyd-şərtsiz çıxmasını nəzərdə tutan 822, 853, 874 və 884 qətnamələrini indiyədək yerinə 

yetirməkdən qaçır. 

Bəyanatda deyilir ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və üzvləri 

tolerantlığa, dialoqa və qarşılıqlı anlaşmaya sadiq qalaraq Azərbaycan xalqı ilə tam həmrəylik 

ifadə edirlər. Azərbaycan xalqı davamlı olaraq beynəlxalq hüququn pozulması faktları ilə üz-üzə 

qalır. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü beynəlxalq miqyasda tanınır, 

dəfələrlə BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənib. 

Biz Ermənistanın təxribatlarının çoxaldığı bir vaxtda baş verən silahlı münaqişədə həyatını 

itirənlərin ailələrinə ən dərin hüznlə başsağlığı veririk. Biz Azərbaycan Respublikasının öz ərazi 

bütövlüyünü bərpa etmək üçün göstərdiyi bütün səyləri tamamilə dəstəkləyirik. Biz beynəlxalq 

ictimaiyyəti, xüsusən də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatını öz qanuni 

öhdəliklərinə və mənəvi məsuliyyətlərinə sadiq qalaraq lazımi addımlar atmağa, o cümlədən 

Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal edilmiş digər əraziləri ilə bağlı uzun zamandır dondurulmuş 

münaqişə hesab olunan problemi həll etməyə çağırırıq. 

Hər yerdə olduğu kimi, Azərbaycandakı bir milyon qaçqın və məcburi köçkün də öz 

torpaqlarına qayıtmaq hüququnu gözləyir. 

Vayra Vike-Freyberqa 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 

1999-2007-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti 

  

İsmail Serageldin 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 

1992-2000-ci illərdə Dünya Bankının vitse-prezidenti 

  

Zlatko Laqumciya 

2001-2002-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın Baş Naziri, 

2012-2015-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər naziri 

  

Filip Vuyanoviç 

2003-2018-ci illərdə Monteneqronun Prezidenti 

  

Jan Fişer 

2009-2010-cu illərdə Çex Respublikasının Baş Naziri 
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Hikmət Çətin 

1991-1994-cü illərdə Türkiyənin Xarici İşlər naziri 

  

Mladen İvaniç 

2014-2018-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü 

  

Ekmələddin İhsanoğlu 

2004-2014-cü illərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi 

  

Eka Tkeşelaşvili 

2010-2012-ci illərdə Gürcüstanın Baş Nazirinin müavini 

  

Katerina Yuşenko 

2005-2010-cu illərdə Ukraynanın birinci xanımı, 

“Ukrayna 3000” Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun Müşahidə Şurasının rəhbəri 

  

İvo Yosipoviç 

2010-2015-ci illərdə Xorvatiyanın Prezidenti 

  

Əmr Musa 

2001-2011-ci illərdə Ərəb Dövlətləri Liqasının Baş katibi, 

1991-2001-ci illərdə Misirin Xarici İşlər naziri 

  

Elza Papademitiou, 

Yunanıstan Parlamentinin sabiq vitse-prezidenti 

  

Petar Stoyanov 

1997-2002-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3278 
 

FHN: Düşmən bölmələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Ağdam və Tərtər rayonlarının bir 

sıra kəndlərində mülki obyektlər yanıb 

 

[17:14] 28.09.2020 

 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin təxribatçı xislətindən irəli gələrək düşmənin silahlı 

qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına pozaraq əhalinin sıx 

yaşadığı yaşayış məntəqələrini, fərdi və çoxmənzilli binaları, o cümlədən mülki obyektləri ağır 

artilleriya qurğularından atəşə tutmaqda davam edir. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nəticədə 

yanğınlar baş verir, dinc əhalinin əmlakına ciddi ziyan vurulur. Sentyabrın 28-də də Ermənistan 

qoşunlarının atdığı mərmilər nəticəsində Ağdam və Tərtər rayonlarının bir sıra kəndlərində mülki 

obyektlərdə yanğınlar baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dərhal hadisə yerlərinə cəlb olunan 

Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri yanğınları qısa müddətdə söndürüblər. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin daha bir neçə hərbi texnikası məhv edilib 

 

[17:01] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusu bölmələrinin dəqiq zərbələri nəticəsində cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha bir neçə hərbi texnika məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı videoda düşmənə məxsus hərbi 

texnikaların məhv edilmə anları əks olunub. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3280 
 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə bütün imkanları və bütün qəlbi ilə dost və qardaş 

Azərbaycanın yanındadır 

 

[16:04] 28.09.2020 

 

Azərbaycan torpaqlarına hücum edən Ermənistanı bir daha sərt şəkildə qınayıram. Türkiyə 

bütün imkanları və bütün qəlbi ilə dost və qardaş Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək. 

Bölgədə sülhün və sabitliyin bərqərar olması üçün Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarından dərhal geri çəkilməlidir. Bölgədə Dağlıq Qarabağın işğalı ilə başlayan böhrana son 

qoyulmalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda 

keçirilən beynəlxalq Şərqi Aralıq dənizi simpoziumunda çıxışı zamanı səsləndirib. 

“Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını dərhal tərk etməsi ilə bölgədə sülh və 

əmin-amanlıq bərqərar olacaqdır”, - deyən Türkiyə Prezidenti bundan başqa çıxış yolunun 

qanunsuzluq, haqqın və hüququn tapdanması olduğunu vurğulayıb. 

Türkiyə dövlətinin başçısı deyib ki, hazırkı vəziyyət bölgədəki bütün böyük dövlətlərə real 

və ədalətli həll üsullarını tətbiq etmək imkanı verir. Otuz ildir bu problemin həlli üçün heç nə 

edilməyib. Azərbaycan istər-istəməz öz problemini özü həll etmək məcburiyyətində qalıb və 

bunun üçün hərəkətə keçib. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

İstanbul 

AZƏRTAC 
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Ağdərə istiqamətində düşmənin artilleriya bölmələrinə zərbələr endirilib 

 

[16:03] 28.09.2020 

 

Yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində 

yerləşən artilleriya bölmələrinə zərbələr endirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, artilleriyaçılarımızın 

sərrast atəşi nəticəsində ağır itkilərə məruz qalan düşmən bölmələri yerləşdiyi atəş mövqelərindən 

geri çəkilməyə məcbur edilib. 

Həmin artilleriya bölmələri Ermənistan ordusunun 5-ci dağ atıcı alayının tərkibindədir. 

 

AZƏRTAC 
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Vaqif Dərgahlı: Ermənistan ordusu ərzaq qıtlığı və dərman ləvazimatları çatışmazlığı 

ilə üzləşib 

 

[15:59] 28.09.2020 

 

Aparılan ikigünlük döyüşə tab gətirməyən Ermənistan ordusunda dərman və tibbi 

ləvazimatlar, eləcə də ərzaq qıtlığının olması barədə məlumatlar əldə etmişik. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-

a açıqlamasında deyib. 

V.Dərgahlı qeyd edib ki, dərman və tibbi ləvazimat çatışmazlığı düşmənin döyüşlərdə 

verdiyi çoxsaylı itkilərlə əlaqədardır. Yaralılar və meyitlərin təxliyəsi üçün nəzərdə tutulmuş hərbi 

sanitar nəqliyyat vasitələrinin sayının kifayət etməməsi səbəbindən onların daşınması fərdi 

avtomobillər və yük maşınları vasitəsilə həyata keçirilir. 

 

AZƏRTAC 
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Hulusi Akar: Biz doğma torpaqlarını qorumaqda azərbaycanlı qardaşlarımızın 

yanındayıq 

 

[15:18] 28.09.2020 

 

Ermənistan hücumları dərhal dayandırmalı, xaricdən gətirdiyi muzdluları, terrorçuları geri 

göndərməlidir. 

AZƏRTAC Anadolu agentliyinə istinadla xəbər verir ki, bunu Türkiyə Respublikasının 

Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar Ermənistanın cəbhə xəttində törətdiyi genişmiqyaslı təxribatlarla 

bağlı açıqlamasında bildirib. 

Nazir deyib: “Sülh yolu ilə həllə çağırış edənlər, “dərhal atəşkəs” istəyənlər, dialoqu indi 

xatırlayanlar, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ işğal altında olarkən, 

Xocalıda minlərlə günahsız insan vəhşicəsinə, haqq-hüquq tanımadan uşaq, qadın və yaşlı 

demədən qətlə yetirilərkən, 30 ildir milyonlarla insanın evindən, yurdundan didərgin düşərkən 

harada idilər? Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər “bir millət, iki dövlət” prinsipinə 

əsaslanır. Kədərdə də, sevincdə də daim bərabərik. Bu gün doğma torpaqlarını qorumaqda 

azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındayıq. Ermənistan dərhal hücumları dayandırmalı, xaricdən 

gətirdiyi muzdluları, terrorçuları geri göndərməli və Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarını 

boşaltmalıdır. Beləliklə, atəşkəs, sülh və sabitlik təmin edilməlidir”. 

 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

İstanbul 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3284 
 

Azərbaycan gəncləri və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri düşmənin təxribatları ilə 

əlaqədar bəyanat yayıblar 

 

[15:02] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrindən etibarən genişmiqyaslı təxribat törədərək cəbhəboyu 

zonada Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması ilə bağlı bəyanat 

yayıb. 

Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda 

bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 

altında Azərbaycan Ordusu dərhal genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatlarına başlayıb. Düşmən 

qısa müddətdə layiqli cavabını alıb, böyük itkilər verib. Azərbaycan Ordusu uğurlu əməliyyat 

nəticəsində 7 kəndi, Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsini və Talış kəndi ətrafındakı bir neçə 

əlverişli yüksəkliyi işğalçılardan azad edib. 

“Ordumuzun zəfərlərindən qürur duyaraq, uzun illərdir bütün sahələrdə yüksək fəallıq 

göstərən gənclərimiz, saysız-hesabsız beynəlxalq yarışda qələbələr qazanıb, bayrağımızı 

yüksəldərək himnimizi səsləndirən idmançılarımız adından bildiririk ki, biz Prezident İlham 

Əliyevin siyasətini hər zaman olduğu kimi dəstəkləyirik. Hər bir gəncimiz, yaşından asılı 

olmayaraq idman ictimaiyyətinin hər bir üzvü Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşib, istənilən 

an ordumuza qoşulmağa, ön cəbhədə döyüşməyə hazırdır. 

Bu işğala son qoyulmalıdır və qoyulacaq. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. 

Biz zəfər qazanacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycanındır. Ali Baş Komandanın bu 

sözləri hər bir azərbaycanlının hədəfi, amalı, arzusudur”, - deyə bəyanatda qeyd edilib. 

 

AZƏRTAC 
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İtaliyalı deputatlar: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edilməlidir 

 

[14:43] 28.09.2020 

 

İtaliya Senatının Xarici əlaqələr daimi komissiyasının üzvü, hakim “5 Ulduz Hərəkatı” 

partiyasından olan senator Canluka Ferrara mətbuata açıqlamasında Ermənistan tərəfindən 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə hücumlar vaxtı Azərbaycan mülki əhalisinin 

yaşadığı məntəqələrin hədəf alınmasının Cenevrə konvensiyalarını pozduğunu bildirib. O deyib 

ki, münaqişənin həlli BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini əsas götürərək 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədlərinin 

toxunulmazlığı prinsiplərinə tam hörməti özündə ehtiva etməlidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, italyan senator, habelə Ermənistan və Azərbaycan arasındakı 

münaqişənin kəskinləşməsindən narahatlığını ifadə edib. 

İtalyan senatorun açıqlaması İtaliyanın İl Tempo, Agenzia Nova, Politicamente Corretto, 

Adnkronos, Fortune İtalia, Maxim İtalia, Notize Yahoo, Libero Quotidiano, TW News kimi 

kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən dərc edilib. 

İtaliyanın Agenzia Nova xəbər agentliyinə açıqlamasında parlamentdə İtaliya-Azərbaycan 

Dostluq Assosiasiyasının sədri, “Leqa” partiyasından olan deputat Rossana Boldi İtaliyanı 

münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin 

toxunulmazlığı prinsiplərinə əsaslanaraq, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il 

qətnamələrindən irəli gələrək həllinə töhfə verməyə çağırıb. 

Azərbaycan-İtaliya Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri, İtaliya Senatının Xarici 

əlaqələr daimi komissiyasının üzvü, “Liqa” partiyasından olan senator Stefano Lucidi isə deyib: 

“Azərbaycan-İtaliya Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri kimi Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində təmas xətti boyunca Azərbaycan 

Respublikasının hərbi mövqelərini və mülki əhalinin yaşadığı məntəqələri iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından atəşə tutmasından dərin narahatlığımı ifadə 

edirəm. Xüsusilə, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşi nəticəsində bir ailənin 5 

üzvünün öldürülməsinə kədərlənirəm. Dünya birliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 

əsasən də Cenevrə konvensiyalarını kobud şəkildə pozaraq bilərəkdən dinc əhalini və mülki 

infrastrukturu hədəfə alan Ermənistanın bu vəhşiliklərinə səssiz qalmamalıdır”. 

Senator əlavə edib ki, artıq 30 ildir Azərbaycan Ermənistan tərəfindən öz torpaqlarının 

işğalına görə ədalətsizliyə məruz qalıb və bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi 

köçkün vəziyyətinə düşüb. Onların öz doğma torpaqlarına qayıtmaq hüququ Ermənistan tərəfindən 

pozulub. “Nə vaxta qədər beynəlxalq ictimaiyyət bu vəziyyətə səssiz qalacaq? Cəzasız cinayətlər 

yeni cinayətlərə yol açır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistandan mülki əhaliyə atəş açmağı 

dayandırmağı və öz qoşunlarını Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarmağı tələb 

etməlidir”, - deyə senator Lucidi vurğulayıb. 

“Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 

qətnaməsinə uyğun olaraq həll edilməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə 

tanımış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət olunmalıdır”, - deyə italyan senator fikirlərini 

yekunlaşdırıb. 

İtaliya Senatında “İrəli İtaliya” siyasi qrupunun sədr müavini, Azərbaycan-İtaliya 

Parlamentlərarası Dostluq Assosiasiyasının sədr müavini, senator Maria Rizzotti isə bildirib ki, 

İtaliya hökuməti Dağlıq Qarabağda alovlanan vəziyyət qarşısında cəsarətli olmalı və Azərbaycanın 

beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin toxunulmazlığının müdafiəsinə uyğun mövqe 

tutmalıdır. 
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“Belə bir vəziyyətdə, BMT qətnamələrinin icrasına əsaslanan beynəlxalq hüquqa hörmət 

edilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq qəti bir diplomatik təşəbbüsə dəstək vermək zəruridir. 

Azərbaycan torpaqlarının işğalı haqqında BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il qətnamələrinə, 

eləcə də hökumətlər tərəfindən aparılan danışıqlar nəticəsində Azərbaycan və Avropa İttifaqı 

münasibətlərinin intensivləşməsinə xidmət etmiş Avropa Şurasının qətnamələrinə hörmət edilməsi 

vacibdir”, - deyə senator bildirib. 

İtaliyanın AGİ, Agenzia Nova, Askanews, Agenzia Dire, Italpress kimi agentliklərinə 

müsahibəsində isə İtaliya Senatının “Yaşasın İtaliya” partiyasından olan üzvü, senator Mauro 

Marino isə deyib ki, dünya COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə apardığı bir vaxtda Ermənistan 

tərəfi Azərbaycana qarşı davamlı hərbi təxribatlar törətməklə Qafqazda yeni müharibənin 

yaranmasına səbəb olur. Senator bildirib ki, bu hərəkətlər bir daha beynəlxalq hüquqa və BMT 

Nizamnaməsinə hörmətsizliyi göstərir. 

“Beynəlxalq ictimaiyyət vaxt itirmədən bu saatlarda həlak olanları nəzərə almaqla, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 

toxunulmazlığına hörməti, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasının 

vacibliyini tələb etməlidir”, - deyə senator Marino fikirlərini tamamlayıb. 

 

AZƏRTAC 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Ermənistanın hərbi komandanlığı öz əsgərlərinə qarşı 

silah tətbiq edilməsi əmrini verib 

 

[14:18] 28.09.2020 

 

Əldə etdiyimiz kəşfiyyat məlumatına əsasən, Ermənistanın hərbi komandanlığı işğal 

olunmuş ərazilərlə Ermənistan arasındakı yollarda komendant postları qurub. 

Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik 

Vaqif Dərgahlı bildirib. 

V.Dərgahlı qeyd edib ki, məqsəd təşviş içində Ermənistana axın edən əhalinin ərazini tərk 

etməməsi və silahlarını ataraq ordudan fərarilik edən erməni hərbi qulluqçularının tutulub 

saxlanılmasıdır. 

Bəzi xəbərlərə görə artıq həmin postlarda silah tətbiqi ilə ciddi insidentlər qeydə alınıb, ölən 

və yaralananlar var. 
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Hərbi vəzifəlilər zənglər və SMS-lər aldıqda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 

üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə və şöbələrinə gəlməlidirlər 

 

[13:48] 28.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanının müvafiq Sərəncamı ilə ölkədə qismən səfərbərlik elan edilib. 

Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinə təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq, hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə 

çağırılmasını və hərbi-nəqliyyat vəzifəsindən irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin 

etmək tapşırılıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sentyabrın 28-də Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 

Dövlət Xidməti rəisinin birinci müavini general-mayor Zaur Abdullayev deyib. 

Z.Abdullayev bildirib ki, səfərbərlik Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının, icra 

hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının və təşkilatların müharibə dövrünün iş rejiminə, 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və xüsusi birləşmələrin müharibə dövrü üçün 

müəyyən edilmiş təşkilati-ştat strukturuna keçirilməsinə dair tədbirlər kompleksidir. 

Qismən səfərbərlik zamanı təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq, Xidmət tərəfindən 

ehtiyatda olan birinci dərəcəli hərbi vəzifəlilər əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və miçmanlar 

35 yaş, zabitlər isə hərbi rütbəsindən asılı olaraq 50 və daha yuxarı yaş həddində Azərbaycan 

Ordusunun komplektləşdirilməsinə cəlb olunacaqlar. 

“Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Silahlı Qüvvələrin sifarişləri 

əsasında tələb olunan sayda hərbi vəzifəlilərin və hərbi-nəqliyyat vasitələrinin hərbi hissələrə 

təhvil verilməsini təmin etmək üçün bütün imkanlara malikdir. Xidmət adından hərbi vəzifəlilərin 

diqqətinə çatdırırıq ki, tərəfimizdən onlara zənglər və SMS-lər daxil olduqda dərhal hərbi 

qeydiyyatda olduqları Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, 

şöbə və bölmələrinə gəlsinlər. Məlumat üçün bildirirəm ki, son günlər xeyli sayda Azərbaycan 

vətəndaşı ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək üçün Xidmətə könüllü 

müraciət edirlər. Bu hal onu göstərir ki, vətəndaşlarımız elan olunmuş qismən səfərbərlik 

tədbirində böyük ruh yüksəkliyi ilə iştirak edəcəklər”, - deyə Dövlət Xidməti rəisinin birinci 

müavini bildirib. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3289 
 

TADDEF Ermənistanın təxribatlarına etiraz edib 

 

[13:38] 28.09.2020 

 

Mərkəzi qərargahı Ankarada yerləşən Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası 

(TADDEF) işğalçı Ermənistanın sentyabrın 27-də Azərbaycan torpaqlarına genişmiqyaslı 

hücumuna kəskin etirazını bildirib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi AZƏRTAC-a bildirib ki, federasiyanın baş katibi 

Mehmet Qıyas Azeritürk və sədr müavini Seyfettin Ayakyayın imzaları ilə yayılan bəyanatda 

bildirilir: “Azərbaycan əsilli türklərin yaratdıqları qeyri-hökumət təşkilatları Ermənistanın mənfur 

hücumlarını lənətlə qınayır, Azərbaycanın yanında olduqlarını bütün dünyaya bəyan edir. 

Sizə hansı ümidi, hansı vədi, hansı xəyalı veriblərsə, bilin ki, bunların hamısı boşunadır. 

Ağlınız hələ də Osmanlı imperiyasının dağıldığı prosesdə qalıb. Oradan qurtulun. Birinci Dünya 

müharibəsindən sonra şərtlər sizə Azərbaycan torpaqlarında bir dövlət qurdurdu, bununla 

kifayətlənməyib ikincisini istəyirsiniz, hətta Qərbi Ermənistan deyib üçüncüsünü də xəyal 

edirsiniz. Unutmayın ki, böyük Türk millətinin də səbri var. Əgər bu səbri daşdırsanız, bilin ki, siz 

“xəyal” olarsınız”. 

TADDEF Ermənistan ictimaiyyətinə xəbərdarlıq edib ki, onları idarə edən faşist mahiyyətli 

hökumətləri öz xalqının sonunu hazırlayır. “Faşist mahiyyətli hökuməti rədd edin. Biz Qafqazda 

sülh içində yaşamaq istəyirik. Bu sülhə, lazım gəlsə, savaşaraq nail olacağıq. Unutmayın ki, hər 

bir fərdimiz o torpaqlara dönmək üçün əlindən gələni etməyə hazırdır”. 
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ABŞ Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda vəziyyəti müşahidə edir 

 

[13:25] 28.09.2020 

 

ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 27-də brifinqdə bəyan edib ki, ABŞ hakimiyyət 

orqanları Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda vəziyyəti müşahidə edir. AZƏRTAC xəbər 

verir ki, Trampın sözlərinə görə, ABŞ bu münaqişənin genişlənməsini dayandırmağa çalışacaq. 

Xatırladaq ki, sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat 

əməliyyatları həyata keçirərək Azərbaycan ordusunun bütün cəbhə xətti boyunca yerləşən 

mövqelərini və Azərbaycanın cəbhəyanı zonadakı yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlardan, 

minaatanlardan və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutublar. Azərbaycan 

ordusu düşmənin bu təxribatının qarşısını almaq və mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədilə əks-hücuma keçib. Nəticədə bəzi kəndlər işğaldan azad edilib, strateji yüksəkliklər 

tutulub. 

BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ilin aprel-noyabr aylarında Azərbaycan ərazilərinin 

işğalını pisləyən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən qeyd-şərtsiz və dərhal 

çıxarılmasını, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılmasını tələb edən 822, 

853, 874 və 884 nömrəli qətnamələr qəbul edib. 2008-ci ilin mart ayında BMT Baş Assambleyası 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının həmin qətnamələri barəsində beynəlxalq birliyin mövqeyini bir daha 

təsdiq edən 62/243 nömrəli qətnamə qəbul edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının həmin qətnamələri 

əsasında müxtəlif ölkələrin qanunverici orqanları və beynəlxalq təşkilatlar erməni işğalçı 

dəstələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb edən onlarca qətnamə qəbul ediblər. 

 

AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu 
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Düşmənin Tərtər Rayon Məhkəməsinin yerləşdiyi əraziyə artilleriya atəşi nəticəsində bir 

nəfər həlak olub, üç nəfər yaralanıb 

 

[13:15] 28.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn 

əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhalini, çoxsaylı ev və mülki obyektləri, 

təsərrüfat təyinatlı məntəqələri ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

Dərin kədər hissi ilə qeyd edirik ki, düşmənin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri 

növbəti dəfə ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 28-də saat 

11 radələrində Tərtər şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən rayon məhkəməsinin inzibati 

binasının yanına düşmüş mərmi qəlpələrindən 1975-ci il təvəllüdlü Əliyev Mehman Sovet oğlu 

həlak olub. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, həmin vaxt ərazidən 

keçən təcili tibbi yardım maşınının sürücüsü 1968-ci il təvəllüdlü Əsədov Qənbər Əsgər oğlu və 

maşında olan hərbi polisin əməkdaşı 1994-cü il təvəllüdlü Hüseynov Fəxrəddin Fərman oğlu, 

həmçinin ərazidə olan digər Tərtər şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü İbrahimov Tural Firdovsi oğlu 

yaralanıblar. 

Faktla bağlı Tərtər Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma), 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat 

tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla 

qəsdən adam öldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən 

adam öldürmə), 29, 120.2.7-ci (qəsdən iki və ya daha çox şəxsi öldürməyə cəhd) və digər 

maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində döyüş şəraiti nəzərə alınmaqla 

mümkün olan bütün istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən müxtəlif cinayətlər törətmiş 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 

məsuliyyətə cəlb edilərək cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədilə zəruri sənədləşdirilmə 

aparılır və müvafiq qaydada sübutlar toplanılır. 

İctimaiyyətə mütəmadi qaydada məlumatlar veriləcək. 
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İraqlı deputat: Azərbaycan üçün səfərbər olmağa hazırıq 

 

[13:12] 28.09.2020 

 

Ermənistanın illərdir işğal altında saxladığı torpaqlar Azərbaycan Ordusu tərəfindən azad 

edilməkdədir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri İraq Türkmən Cəbhəsinin sədri, Kərkükdən İraq 

parlamentinə deputat seçilən Ərşad Salihi deyib. 

Azərbaycan ərazilərini işğal edən Ermənistan adlı terrorçu dövlətə “dur!” deməyin vaxtının 

çatdığını deyən deputat bildirib: “Azərbaycan üçün səfərbər olmağa hazırıq və hər zaman 

azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındayıq. Var olsun, qəhrəman Azərbaycan Ordusu!”. 

 

Rabil Kətanov 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Tehran 
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Müdafiə Nazirliyi: Bir az əvvəl düşmənin daha iki tankı məhv edilib 

 

[13:10] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda apardığı əks-hücum 

əməliyyatları davam edir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ordumuzun şəxsi 

heyətinin döyüş əzmi və mənəvi-psixoloji durumu yüksəkdir, gərgin döyüşlərdə iştirak edən hərbi 

qulluqçularımız şücaətlə döyüşür. 

Sentyabrın 27-də və bu gün Azərbaycan Ordusunun apardığı döyüşlər nəticəsində cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan qoşunlarının çoxlu sayda canlı qüvvəsi, hərbi obyektləri və 

döyüş texnikaları məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin təqdim etdiyi növbəti videoda düşmənin bir az 

əvvəl iki tankının məhv edilməsi görüntüləri əks olunub. 
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AHİK Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb 

 

[13:00] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi 

təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb. 

Konfederasiyadan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bəyanatda deyilir: 

“Sentyabrın 27-də sübh tezdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri bütün cəbhəboyu 

hərbi təxribat törədib. Cəbhəboyu ərazidə yerləşən dinc əhalinin məskunlaşdığı kəndlər iriçaplı 

silahlar, minaatan və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından atəşə tutulub. Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən cəbhəyanı ərazilərdə mülki əhalinin və obyektlərin atəşə tutulması qəsdən və 

hədəflənmiş növbəti təxribatdır. Bu təxribat nəticəsində mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında 

həlak olan və yaralananlar var, çoxsaylı evlərə və mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Prezident İlham Əliyev cənabları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 75-

ci sessiyasında çıxışında da Ermənistanın hücuma hazırlaşdığını qeyd edərək demişdir ki, 

Ermənistanın baş naziri Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştiraka məcbur ediləcək on 

minlərlə mülki vətəndaşdan ibarət silahlandırılmış könüllü dəstələrinin yaradılmasını elan edib. 

Ermənistanın müdafiə naziri “yeni ərazilər uğrunda yeni müharibəyə” çağırır. Ermənistan 

rəhbərliyinin düşməncəsinə verilən Azərbaycanofob bəyanatları və törədilən təxribatlar 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşdığını nümayiş etdirir. 

Ermənistan rəhbərliyinin növbəti hərbi təxribatı onun sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik kimi 

dəyərlərə düşmən kəsildiyini bir daha əyani şəkildə sübuta yetirir. İşğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarını azad etmək haqqında BMT Təhlükəsizlik Şurasının, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların 

çoxsaylı qətnamələrinə və çağırışlarına məhəl qoymayan Ermənistan nəinki Cənubi Qafqazda, 

eləcə də bütün dünyada sülhə və təhlükəsizliyə ən böyük təhlükəyə çevrilib. 

Erməni tərəfinin təmas xəttində və sərhəd zonalarında vaxtaşırı qanlı təxribatlar törətməsi 

pis adət halını alıb. Ermənistan rəhbərliyi birinci dəfə deyil ki, ölkə daxilində üzləşdiyi və 

qarşısında aciz qaldığı ağır problemlərdən sərhəddə və ya təmas xəttində iyrənc hərbi təxribatlar 

törətməklə yaxa qurtarmağa çalışır. Ağır epidemioloji vəziyyətdən və sosial-iqtisadi sıxıntılardan 

cana doymuş xalqın qəzəbindən yayınmaq üçün Paşinyanın diktatura rejiminin hərbi təxribatlara 

əl atması onun yürütdüyü siyasətin Ermənistanın əvvəlki xunta rejimlərinin yürütdüyü siyasətdən 

azacıq da olsa fərqlənmədiyinin göstəricisidir. 

Bu gün Azərbaycan Ordusu dünyanın ən qüdrətli orduları sırasında yer alır və düşmənin 

istənilən həmləsinin qarşısını almaq, ona öldürücü zərbə endirmək gücündədir və bunu inamla 

həyata keçirir. Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun apardığı əks-hücum əməliyyatı nəticəsində 

düşmənin ön xətti yarılıb, bir sıra kəndlər işğaldan azad edilib, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən strateji 

yüksəkliklər ələ keçirilib. Düşmən hərbi silah-sursatı ataraq geri çəkilməyə məcbur edilib. İnanırıq 

ki, bu qələbələrin davamı gələcəkdir. 

Biz Azərbaycan həmkarlar ittifaqları olaraq Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin 

ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması, hər cür erməni fitnəsi 

və təxribatının qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirdiyi siyasəti qətiyyətlə dəstəkləyir, 

onun ətrafında sıx birləşdiyimizi bəyan edirik. Şərəfli tarixi olan ordumuzla qürur duyuruq. 

Həmkarlar ittifaqlarının milyon yarım üzvü Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

yanındadır və yolundadır!”. 
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Baş Prokurorluq: Düşmənin qrad qurğularından açdığı atəş nəticəsində Ağdam rayon 

sakinin həlak olması ilə bağlı cinayət işi başlanıb 

 

[12:50] 28.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Cenevrə Konvensiyası 

ilə üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirməyərək beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhalini, çoxsaylı ev və mülki obyektləri, təsərrüfat 

təyinatlı məntəqələri ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hədəf kimi əhalinin 

kompakt olduğu məntəqələr - rayon və kənd mərkəzləri, mülki infrastruktur obyektlər - 

xəstəxanalar, tibb məntəqələri, məktəb binaları, uşaq bağçaları seçilir. 

Hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 27 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanalara yerləşdiriliblər. 

Dərin kədər hissi ilə qeyd edirik ki, bu gün düşmənin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı 

əraziləri növbəti dəfə qrad qurğularından atəşə tutması nəticəsində Ağdam rayonunun Evoğlu kənd 

sakini 1979-cu il təvəllüdlü Paşayev Coşqun Ənvər oğlu həlak olub. 

Faktla bağlı Ağdam Rayon Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsinin 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 120.2.4-cü 

(xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, 

dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə), 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni 

aparma) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerində döyüş şəraiti nəzərə alınmaqla 

mümkün olan bütün istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən müxtəlif cinayətlər törətmiş 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 

məsuliyyətə cəlb edilərək cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədi ilə zəruri sənədləşdirilmə 

aparılır və müvafiq qaydada sübutlar toplanılır. 

İctimaiyyətə mütəmadi qaydada məlumatlar veriləcək. 
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Prezidentin köməkçisi: Son günlər Ermənistan tərəfindən tamamilə reallıqdan uzaq 

saxta məlumatlar hazırlanır 

 

[12:38] 28.09.2020 

 

Son günlər Ermənistan tərəfindən çox cılız, tamamilə reallıqdan uzaq və bir qədər də gülünc 

şəkildə saxta məlumatlar hazırlanır və sosial şəbəkə seqmentinə atılır. Onlar tərəfindən bu qədər 

saxta məlumatların hazırlanması bir daha onu göstərir ki, Ermənistan xalqı Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə inanmamalıdır, bu qədər saxta məlumatlar hazırlayan silahlı qüvvələrə Ermənistan 

xalqının özü də heç zaman etibar edə bilməz. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 

sentyabrın 28-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Prezidentin köməkçisi bildirib: “Bir daha qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri Azərbaycanın suveren ərazilərində ölkəmizin müdafiəsi məqsədilə beynəlxalq 

humanitar hüququn prinsipləri də nəzərə alınmaqla fəaliyyət göstərir. Məqsədimiz Azərbaycan 

ərazilərinin müdafiəsinin və Ermənistan işğalından azad edilməsinin təmin olunmasıdır. 
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Anar Eyvazov: Düşmən sıxışdırılaraq geri çəkilməyə məcbur edilir  

 

[12:33] 28.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilən yüksəkliklərdən və əlverişli mövqelərdən 

hərəkətə keçən Azərbaycan Ordusunun bölmələri əldə olunmuş müvəffəqiyyəti artırmaq 

məqsədilə əks-hücum əməliyyatını davam etdirir. Düşmənin müqavimət göstərdiyi mövqelərə 

raket-artilleriya və aviasiya zərbələri endirilib. Düşmən sıxışdırılaraq əldə saxlamaq istədiyi 

hədlərdən geri çəkilməyə məcbur edilir. Artıq Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik 

işğalçı qüvvələrdən təmizlənib 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov sentyabrın 28-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Polkovnik-leytenant vurğulayıb ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinin 

Azərbaycan Ordusundakı itkilərin sayı ilə bağlı yaydığı məlumatların heç bir əsası yoxdur və 

reallığı əks etdirmir. Bu, Azərbaycan Ordusunun uğurları qarşısında erməni əhalisi arasında hökm 

sürən təşviş və ordularındakı yaranmış xaosu bir qədər azaltmaq məqsədi güdür. Ermənistan tərəfi 

döyüş itkiləri barədə məlumatları həmişə olduğu kimi, yenə də ölkə ictimaiyyətindən gizlədir. 

Əməliyyat gününün sonuna əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, Ermənistan ordusu 

döyüşlər nəticəsində ciddi itkilərə məruz qalıb. Belə ki, düşmənin 24 tankı və digər zirehli 

texnikası, 15 “OSA” zenit-raket kompleksi, 18 pilotsuz uçuş aparatı (PUA), 8 artilleriya qurğusu 

məhv edilib. Ölən və yaralı olmaqla canlı qüvvə baxımından düşmənin 550 nəfərdən artıq itkisi 

var. 

Xüsusi vurğulanıb ki, düşmənin itkiləri arasında Suriya və Yaxın Şərqin müxtəlif 

ölkələrindən olan çoxlu sayda erməni əsilli muzdlu döyüşçülərin olduğu aşkarlanıb. Ermənistan 

rəhbərliyi informasiya qadağasından istifadə edərək bu məlumatı həm öz cəmiyyətindən, həm də 

beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlədir. 

Anar Eyvazov bildirib ki, Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan ordusunun 

desant həmlə taborunun komandiri podpolkovnik Lernik Babayan məhv edilib. Onun komandiri 

olduğu hərbi hissənin şəxsi heyəti isə ağır itkilərə məruz qalıb. Düşmən ordusundakı yaralıların 

say çoxluğu səbəbindən hərbi hospital və mülki xəstəxanalarda yer qıtlığı yaranıb, qan bankında 

isə ehtiyat qan çatışmazlığı mövcuddur. 

“Sentyabrın 28-də səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 

Tərtər şəhərini atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi qarşı tərəfi sonuncu dəfə xəbərdar edib 

ki, tərəfimizdən onlara qarşı adekvat cavab tədbirləri görüləcək. 

Bu gün Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici 

hərbi attaşelərə və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələrinə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü, cəbhə xəttində yaranmış vəziyyət, qoşunlarımızın əks-tədbirləri və 

yaranmış əməliyyat şəraiti haqqında məlumat verilib. Nümayəndələr düşmənin itkiləri, azad 

edilmiş ərazilər və yüksəkliklər, o cümlədən düşmənin təxribatları və dezinformasiya fəaliyyətləri 

haqqında ətraflı məlumatlandırılıb”, deyə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi diqqətə çatdırıb. 

Brifinqdə Anar Eyvazov hərbi birliyin komandiri general-mayor Mayis Bərxudarovun 

əməliyyat bölgəsindən müraciətini diqqətə çatdırıb. Müraciətdə bildirilib: “Düşmən hücumunun 

qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirdiyimiz əks-hücum əməliyyatı uğurla davam edir. 

Gərgin döyüşlər gedir. Ordumuz torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üzrə tapşırıqları yüksək 

döyüş əzmi və igidliklə icra edir. Komandirlik etdiyim birliyin şəxsi heyəti düşməni tam məhv 

etmək üçün son damla qanınadək vuruşacaq və qələbə qazanacaq”. 
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Azərbaycanda yaşayan etnik icma rəhbərləri Ermənistanın təxribatları ilə bağlı 

bəyanat yayıblar 

 

[12:30] 28.09.2020 

 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinə Azərbaycan Respublikasında yaşayan etnik 

icma rəhbərlərinin imzaladığı bəyanat daxil olub. AZƏRTAC bəyanatın mətnini təqdim edir. 

Bu ilin 27 sentyabr tarixində Ermənistan növbəti hərbi təcavüzə əl ataraq, atəşkəs rejimini 

kobud şəkildə pozub, təmas xətti boyunca Azərbaycan Ordusunun mövqelərini, yaşayış 

məntəqələrini iriçaplı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutmuşdur. Azərbaycanın 

cavab həmlələri nəticəsində ciddi tələfat verən düşmən növbəti siyasi-ideoloji təxribata əl atır, 

Azərbaycan Respublikasının guya döyüş əməliyyatlarına müxtəlif xalqların nümayəndələrinin 

zorla cəlb etməsi barədə çirkin məlumat yaymışdır. 

Onu da yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında əsrlərboyu davam edən 

sarsılmaz dostluq və qardaşlıq münasibətləri, onların vahid və bölünməz vətən naminə həmrəyliyi 

özünün sərsəm iddiaları ilə monoetnik dövlətə çevrilən irqçi Ermənistanda həmişə qısqanclıq və 

qıcıq hissi ilə qarşılanır. Çünki Vətənimiz Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun etnik müxtəlifliyi, 

burada yaşayan bütün xalqların tarixi birliyi və qardaşlığıdır. Münaqişənin əvvəllərində olduğu 

kimi, bu gün də Azərbaycan Milli Ordusunun sıralarında Azərbaycanda yaşayan xalqların 

yüzlərlə, minlərlə nümayəndələri - əsgər və zabitləri vardır. Odur ki, terrorçu Ermənistan və onun 

havadarları münaqişənin ilk dövrlərindən etibarən Azərbaycan xalqları arasında münasibətləri 

pozmağa, etnik, dini zəmində süni qarşıdurmalar yaratmağa çalışmış və bu istiqamətdə pozuculuq 

fəaliyyətini indi də davam etdirməkdədir. Lakin onların bütün çirkin və mənəviyyatsız oyunları 

həmişə olduğu kimi bu gün də uğursuzluqla nəticələnir. Ermənistanın dövlətimiz üçün əlavə 

gərginlik mənbələrinin yaradılmasına yönəldilmiş təxribat cəhdləri sıralarımızı daha da 

möhkəmləndirir, bizi bir-birimizə bağlayan qardaşlıq tellərini daha sarsılmaz edir. Ermənistanın 

özünü Azərbaycanda yaşayan xalqların “dostu və himayədarı” kimi təqdim etməsi isə 

riyakarlıqdan başqa bir şey deyildir. 

Biz Ermənistanın növbəti çirkin böhtan kampaniyasını qətiyyətlə pisləyir və bir daha bəyan 

edirik: İşğalçı və marionet Ermənistan dərk etməlidir ki, Azərbaycanın bütün xalqları Vətənimizin 

ərazi bütövlüyünün bərpası, torpaqlarımızın düşməndən azad olunması, məcburi köçkünlərimizin 

öz ata-baba yurdlarına, Azərbaycanın tarixi torpaqlarına qayıtması uğrunda aparılan müqəddəs 

mübarizədən heç vaxt kənarda qalmamışdır. 

Biz etnik və dini mənsubiyyətimizdən asılı olmayaraq, Azərbaycan əsgərlərinin döyüş 

bölgələrində uğurlarına sevinəndə, şəhidlərimizə göz yaşları tökəndə onların etnik mənsubiyyətini 

soruşmuruq. Biz ürəkdən inanırıq və əminik ki, tezliklə Azərbaycanın rəşadətli ordusu üçrəngli 

bayrağımızı Şuşada, Xankəndidə dalğalandıracaq, şəhidlərimizin qisasını alacaq və mənfur 

düşmən üzərində böyük qələbə sorağı ilə bizi sevindirəcəklər. Azərbaycan əsgərlərinin isə hansı 

xalqa məxsus olmalarının, hansı dildə danışmalarının və hansı dinə tapınmalarının heç bir 

əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Azərbaycan bizim doğma Vətənimiz, Azərbaycan Respublikası bizim 

də dövlətimizdir. Onun hər qarış torpağı Azərbaycan xalqları üçün müqəddəs və əzizdir. Qələbə 

bizimdir! 

Bəyanatı imzalayıblar: 

İmamverdi Həmidov, 

talış icmasının ağsaqqalı 

Əhməde Həpo, 

kürd icmasının ağsaqqalı, 

İmran Rzayev, 

“Samur” Ləzgi Milli Mərkəzi, 
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Məhəmməd Nooyev, 

Azərbaycan-Avar İctimai Birliyinin sədri, 

Mixail Zabelin, 

Azərbaycanda Rus İcması 

Elman Əhmədov, 

“Azəri” tat mədəniyyət mərkəzi ictimai birliyi 

Milix Yevdayev 

Bakı Dağ Yəhudiləri Dini İcması 

Robert Mobili 

Azərbaycan Respublikasının Alban-Udi Xristian Dini İcması 

Aleksandr Şarovski 

Avropa Yəhudilərinin Bakı Dini İcması 

Rafiq Abdullayev, 

“Buduq” Xeyriyyə Cəmiyyəti 

Gülcan Miəsautova 

“Tuqan tel” Tatar Mədəniyyəti Cəmiyyəti 

Ismayıl Rəhimov 

Azərbaycanda Yaşayan Axısxa Türkləri “Vətən” İctimai Birliyi 

Sevinc Bulacova 

İngiloy İcması 

Rafael Qvaladze 

Azərbaycanda yaşayan Gürcü İcması. 
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Ermənistanın bütün cəbhə xətti boyunca növbəti təxribatı ilə əlaqədar Azərbaycanın 

Rus İcmasının Bəyanatı 

 

[12:15] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Respublika Rus İcması Şurası Ermənistanın bütün cəbhə xətti boyunca 

növbəti təxribatı ilə əlaqədar Azərbaycanın etnik rus vətəndaşları adından bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda deyilir: “Sentyabrın 27-də səhər saat 06.00 radələrində 

Ermənistan silahlı qüvvələri irimiqyaslı təxribatlar həyata keçirərək Azərbaycan ordusunun cəbhə 

xətti boyunca yerləşən mövqelərini və cəbhəyanı zonada yerləşən yaşayış məntəqələrini iriçaplı 

silahlardan, minaatanlardan və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutublar. 

Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ordusunun cəbhə 

xətti boyunca mövqelərini, Tərtər rayonunun Qapanlı kəndini, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta 

Qərvənd kəndlərini, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun 

Cocuq Mərcanlı kəndini atəşə tutublar. İntensiv atəşlər nəticəsində dinc sakinlər arasında ölənlər 

və yaralananlar var. Mülki infrastruktur obyektlərinə də ciddi ziyan vurulub. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş fəallığının qarşısını almaq və dinc əhalinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı bütün cəbhə 

boyunca əks-həmlə əməliyyatına başlamaq barədə qərar qəbul edib. Təsdiqlənmiş məlumata görə, 

Azərbaycanın Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Yuxarı Əbdurrəhmanlı və Kənd Horadiz, 

həmçinin Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri azad edilib. 

Biz – Azərbaycanın etnik rus əhalisi Ermənistan rəhbərliyinin münaqişənin gərginləşməsinə 

və suveren Azərbaycan dövlətinin yeni ərazilərini ələ keçirmək cəhdinə yönələn təcavüzkar 

hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyirik. 

Ölkənin etnik rus vətəndaşları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin cəbhə 

xəttində vəziyyətlə və bütövlükdə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi ilə bağlı 

mövqeyini və fəaliyyətini tam dəstəkləyir. Biz ordumuzun, igid hərbi qulluqçularımızın nümayiş 

etdirdiyi dözüm və rəşadətə görə onlara təşəkkür edirik! Vəziyyətdən asılı olmayaraq, 

Azərbaycanın rus əhalisi 90-cı illərin əvvəllərində olduğu kimi daim Azərbaycan xalqı ilə, 

qardaşlarımızla çiyin-çiyinə dayanmağa və Azərbaycan sərhədlərinin möhkəmlənməsi hüququnu 

qoruyaraq Vətənimizi sonadək müdafiə etməyə hazırdır! 

Azərbaycan, onun rəhbərliyi 25 ildən çoxdur ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsini beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan sərhədlər çərçivəsində suverenliyə və ərazi 

bütövlüyünə hörmət əsasında dinc yolla nizamlamağa çalışır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistan tərəfindən 

Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüz, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 

edilmiş ərazilərində mövcudluğu regionda sülhə və təhlükəsizliyə əsas təhdid mənbəyidir. 

Beynəlxalq təşkilatlara – BMT, ATƏT və onun Minsk qrupuna, Avropa ictimaiyyətinə, həmçinin 

bir sıra sülhməramlı təşkilatlara Ermənistan rəhbərliyini bütün danışıqlar prosesinin sabitliyini 

pozmaq üçün təkrarlanan cəhdlərə görə məsuliyyətə çağırmaq barədə müraciətlər edilib. 

Ermənistanın bu il iyul ayında Tovuz istiqamətində hərbi təxribatı növbəti dəfə sübut etdi ki, rəsmi 

Yerevan bütün beynəlxalq razılaşmalara zidd olaraq danışıqlar prosesini pozmağa çalışır və qeyri-

qanuni şəkildə erməni işğalı altında olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayondan uzaqda yerləşən 

rəsmi sərhəd istiqamətində hücuma keçərək məqsədli şəkildə münaqişə zonasını genişləndirir. 

Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinə heç bir sərt çağırışlar olmadı və bu 

gün Ermənistanın növbəti təxribatı irimiqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasına, həm hərbçilərin, 

həm də dinc sakinlərin ölümünə gətirib çıxardı. 

Ermənistanın cinayətkar rəhbərliyi tərəfindən başlanmış silahlı münaqişə müstəqil və 

suveren Azərbaycan Respublikasının ərazisində artıq 30 ildən çoxdur ki, davam edir. Özlərinin 
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işğalçı hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq və beynəlxalq strukturların gözlərinə kül üfürməklə 

Ermənistan Dağlıq Qarabağda heç kəs tərəfindən tanınmayan separatçı rejim yaradıb. Nəticədə, 

yüz minlərlə azərbaycanlı doğma torpaqlarından qovulub, Xocalı şəhərinin faciəsi baş verib, dinc 

sakinlər vəhşicəsinə qətlə yetirilib, Azərbaycanın milli sərvətləri və tarixi abidələri vəhşicəsinə 

məhv edilib. 

Azərbaycanın rus icması beynəlxalq strukturları ikili standartlar siyasətindən əl çəkməyə və 

öz hərəkətləri ilə bütün regionun sabitliyini təhlükə altına qoya biləcək təcavüzkar ölkə olan 

Ermənistana lazımi təzyiq göstərməyə çağırır”. 
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Vaqif Dərgahlı: Düşmənin itkiləri arasında Suriya və Yaxın Şərqin müxtəlif 

ölkələrindən olan erməni əsilli muzdlular da var 

 

[12:11] 28.09.2020 

 

Əldə olunan kəşfiyyat məlumatına əsasən, düşmənin itkiləri arasında Suriya və Yaxın Şərqin 

müxtəlif ölkələrindən olan çoxlu sayda erməni əsilli muzdlu döyüşçülər də var. Lakin onlar 

Ermənistanda rəsmi qeydiyyata alınmadığı üçün düşmən bu itkiləri asanlıqla gizlədir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-a 

açıqlamasında deyib. 

Vaqif Dərgahlı bildirib ki, əvvəlki döyüşlərdə olduğu kimi, bu dəfə də Ermənistanın hərbi-

siyasi rəhbərliyi hərbi məlumatların yayılmasına tətbiq edilən qadağanı əsas gətirərək döyüş 

itkilərini ictimaiyyətindən gizlədir. İtkilərin sayının çox olması səbəbindən düşmən bir müddət 

sonra bu itkiləri müxtəlif şəraitdə baş vermiş hadisə kimi göstərərək etiraf etmək məcburiyyətində 

qalacaq. 

 

AZƏRTAC  
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Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri son hadisələr barədə 

məlumatlandırılıb 

 

[12:08] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Xarici İşlər Nazirliyində ölkəmizdəki diplomatik korpusun nümayəndələri 

ilə görüş keçirilib. Görüşdə onlara son hadisələr barədə məlumat verilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov sentyabrın 28-də 

ölkəmizdəki diplomatik korpusun nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə deyib. 

Nazir qeyd edib: “Görüşdə, eyni zamanda, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik 

nümayəndəliklərinin rəhbərlərinə göstəriş verilib ki, erməni təxribatları barədə məlumatlar 

verilsin. Biz Azərbaycanda akkreditasiya olunan səfirlik nümayəndələrindən xahiş edirik ki, bu 

hadisələri obyektiv qiymətləndirsinlər”. 

İyul təxribatları zamanı xaricdə azərbaycanlıların dinc aksiyalarına qarşı təxribatların 

törədildiyini, hücumların olduğunu deyən C.Bayramov bildirib: “Bu gün xarici ölkələrin 

səfirlərinin burada olmasından istifadə edərək, ölkələrinizdə bu cür təxribatların həyata 

keçirilməməsi, diplomatlarımızın təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində əməli tədbirlərin 

həyata keçirilməsini xahiş edirik”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Bu hadisələr Ermənistan və onun hərbi-siyasi rəhbərliyi 

tərəfindən həyata keçirilən təxribatdır 

 

[11:56] 28.09.2020 

 

Əməliyyatlar dünən səhər saat 6 radələrində qoşunların təmas xəttinin geniş bir coğrafiyasını 

əhatə edən ərazilər üzrə Azərbaycanın mülki kəndlərinə hücumlarla başlamışdır. Hadisələrin bu 

məcrada cərəyan etməsini müəyyən mənada gözləmək olardı. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri sentyabrın 28-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, artıq bununla əlaqədar Azərbaycan öz narahatlığını və belə 

hücumların gözlənilməsi barədə fikirlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmışdır. Dövlətimizin 

başçısı İlham Əliyev tərəfindən BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında 

çıxışı zamanı Ermənistanın öz qoşunlarını təmas xətti boyunca konsentrasiya etməsi və əlavə hərbi 

tədbirlər görməsi barədə də məlumat verilmişdir. Bütün bunlar növbəti təxribatın 

hazırlanmasından xəbər verirdi. Bütün bunlar, eyni zamanda, Tovuz hadisələrindən başlayaraq 

artan dinamika ilə inkişaf edən regional gərginlik mənzərəsinin tərkib hissəsidir ki, bu da bilavasitə 

Ermənistan və onun hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən təxribatdır. 

 

AZƏRTAC 
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Ölkəmizdəki xarici hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri 

əməliyyat şəraiti haqqında məlumatlandırılıb 

 

[11:54] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 28-də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasında akkreditə 

olunmuş xarici hərbi attaşelərə və beynəlxalq təşkilatların (BMT, Avropa İttifaqı, Beynəlxalq Qızıl 

Xaç Komitəsi) ölkəmizdəki nümayəndələrinə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, cəbhə 

xəttində yaranmış vəziyyət, qoşunlarımızın əks-tədbirləri və yaranmış əməliyyat şəraiti haqqında 

məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumata görə, 

nümayəndələr düşmənin itkiləri, azad edilmiş ərazilər və yüksəkliklər, o cümlədən düşmənin 

təxribatları və dezinformasiya fəaliyyətləri haqqında ətraflı məlumatlandırılıb. 

 

AZƏRTAC 
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Daxili İşlər naziri komendant saatının tətbiq edildiyi ərazilərin komendantı təyin olunub 

 

[11:47] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hərbi vəziyyət dövründə 

komendant saatının tətbiq edildiyi ərazilərin komendantının təyin olunması ilə bağlı Sərəncam 

imzalayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri 

Vilayət Eyvazov hərbi vəziyyət dövründə komendant saatının tətbiq olunduğu ərazilərin 

komendantı təyin edilib. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdən çıxmamaq üçün təxribatlara 

əl atır 

 

[11:44] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusu öz ərazimizdə müdafiə xarakterli əməliyyatlar keçirir. Məqsəd mülki 

əhalini qorumaq, işğalçını sülhə məcbur etməkdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri sentyabrın 28-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Prezidenti köməkçisi bildirib ki, Ermənistanın indiyədək apardığı siyasətdə məqsəd 

danışıqlar prosesini məhv etmək idi və buna da nail oldu. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdən 

çıxmamaq üçün hərbi, siyasi təxribatlara əl atır. Bu, Azərbaycana qarşı növbəti təcavüz cəhdi, 

Azərbaycanı güc yolu ilə hədələməkdir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın təxribatları ilə bağlı “Al 

Jazeera” telekanalına müsahibə verib  

 

[11:42] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın son təxribatları ilə bağlı “Al 

Jazeera” telekanalına müsahibə verib. 

Müsahibədə qeyd olunur ki, 30 ilə yaxındır Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzünə 

məruz qalıb. Azərbaycan torpaqlarının işğalı nəticəsində dinc sakinlərimiz Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin hədəfinə çevrilib. İşğal olunmuş ərazilərdə bir milyon azərbaycanlı etnik 

təmizlənməyə məruz qalıb. Buna görə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əks-hücum əməliyyatlarını 

həyata keçirməklə, ilk növbədə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatlarını dəf etmək, 

gözlənilən təcavüzkarlıq hərəkətlərinin qarşısını almaq, eləcə də Ermənistanı sülh danışıqlarına 

məcbur etmək məqsədini güdür. 

“Çünki sülh danışıqları da Ermənistanın məqsədyönlü və destruktiv mövqeyi ucbatından 

iflasa uğrayır. Hazırda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən hər 

hansı real danışıqlar mövcud deyil. Buna görə də məqsədimiz, ilk növbədə, təmas xəttinə yaxın 

ərazilərdə yaşayan mülki vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək və Azərbaycanın 30 ilə 

yaxındır ki, işğal altında olan torpaqlarını erməni işğalından azad etməkdir”, – deyə Hikmət 

Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri 

Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasını tələb edir. Ermənistan tərəfi mülki vətəndaşlarımıza qarşı hücumları davam etdirir. 

Öz suveren torpaqlarına qayıtmaq hüququna malik olan azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlər 

Ermənistanın həmin əraziləri işğal altında saxlaması səbəbindən öz torpaqlarına geri qayıda 

bilmirlər. 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı işğala son qoymağa 

çağırmalıdır 

 

[11:40] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasına qarşı 30 ildir ki, müharibə aparılır. Beynəlxalq ictimaiyyət 

Ermənistanı işğala son qoymağa çağırmalıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri sentyabrın 28-də ölkəmizdəki diplomatik korpusun 

nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – 

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Biz istəyirik ki, Ermənistan işğalçı mövqeyinə son qoysun. Bu, 

böyük Vətən müharibəsidir. Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan olunub və bu gün də ölkədə 

qismən səfərbərlik elan edilib. Biz beynəlxalq hüquqdan istifadə edirik, amma Ermənistan silahlı 

qüvvələrində bunun əksini görürük. Biz belə məqamda dövlətlərin əsl mövqeyini görmək də 

istəyirik”. 

Bəzi beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin mövqelərinin qəbuledilməz olduğunu deyən 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Amerika Dövlətləri Təşkilatının rəhbəri qurumdakı 

dövlətlərin mövqeyini nəzərə almadan qərəzli bəyanat verib. Frankofoniya Təşkilatının Baş 

katibinin mövqeyini də qəbul etmirik. Biz üzv dövlətlərə müraciət edirik ki, qurumların rəhbərləri 

üzv dövlətlərin mövqelərini nəzərə alsınlar”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ermənistan çətin vəziyyətə düşdükdə mülki əhalini hədəfə alır 

 

[11:30] 28.09.2020 

 

Dünən səhər saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı bölmələri kəndlərimizə hücum edib. 

Ermənistanın təxribatından sonra əks-hücum əməliyyatı həyata keçirilib. Hazırda qoşunların 

təmas xətti boyu əməliyyatlar davam edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri sentyabrın 28-də ölkəmizdəki diplomatik korpusun 

nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 

müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Ermənistan çətin vəziyyətə düşdükdə mülki əhalini hədəfə aldığını, Ermənistanın hərbi 

doktrinasında mülki əhalinin hədəf kimi göstərildiyini bildirən Prezidentinin köməkçisi deyib: 

“Biz 1990-cı illərdə də, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də bunu görmüşük. Dünən cəbhə xəttindən 

xeyli aralıda yerləşən Naftalan rayonunun bir kəndində bir ailə və onun azyaşlı üzvləri həlak olub. 

Bu gün səhər də Tərtər rayonu istiqamətində ağır artilleriya atəşi açılıb, Tərtərdə xalçaçılıq fabriki 

dağıdılıb. Tərtər rayonunda polis şöbəsinə zərbə endirilmək istənilib. On dörd mülki Azərbaycan 

vətəndaşı yaralanıb”. 
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Ceyhun Bayramov: Xarici ölkələrin müvafiq qurumları Ermənistanın atəşkəs 

rejimini pozması ilə bağlı məlumatlandırılıb 

 

[11:24] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də səhər saatlarından etibarən Ermənistan atəşkəs rejimini növbəti dəfə 

pozub, hərbçilərimiz və mülki şəxslər arasında həlak olan və yaralananlar var. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov sentyabrın 28-də 

keçirilən brifinqdə bildirib. 

Hadisədən sonra Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciət etdiyini deyən 

C.Bayramov bildirib: “Xarici İşlər Nazirliyi bu hadisələr barədə diplomatik korpusu 

məlumatlandırıb və bəyanatlar yayıb”. 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Düşmən Tərtər rayonunun mərkəzini, əhalinin sıx yaşadığı kəndləri ağır 

artilleriyadan intensiv atəşə tutub 

 

[11:23] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 28-də səhər saat 07 radələrindən başlayaraq düşmən qüvvələri tərəfindən Tərtər 

rayonunun mərkəzi, o cümlədən əhalinin sıx yaşadığı kəndlər ağır artilleriyadan intensiv atəşə 

tutulub. Düşmənin ağır artilleriyadan intensiv atəşi nəticəsində Azad Qaraqoyunlu kənd sakinləri 

Əhmədov Mayıl Ələsgər oğlu, Salahov Nizami Məcid oğlu, Kərimov Elşən Şahmat oğluna məxsus 

evlərə külli miqdarda ziyan dəyib, rayonun əsas strateji körpüsünə və polis şöbəsinə zərbələr 

endirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı 

məlumatda bildirilib. 

Məlumatda qeyd olunub ki, düşmənin mülki obyektləri atəşə tutması nəticəsində Tərtər 

şəhəri E.Səfərov küçəsi 54 mənzildən ibarət 10 saylı binası, rayonun Şıxarx qəsəbəsində 16 saylı 

çoxmənzilli yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşüb, bina sakinləri təxliyə olunub. 

Həmçinin işğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin intensiv atəşi nəticəsində Tərtər rayonunun 

Səhləbad kəndində Ağayev Bəxtiyar Rəhim oğluna, Yuxarı Qapanlı kənd sakini Rəsmiyyə 

Həsənovaya məxsus yardımçı tikililərə top mərmiləri düşüb, çoxsaylı xırda və iribuynuzlu heyvan 

tələf olub. 

Hazırda Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyən etmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu müxtəlif cinayətlər törətmiş Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə 

cəlb olunaraq cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirir. 
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General-mayor Mais Bərxudarov: Düşməni sona qədər məhv etmək uğrunda 

vuruşacağıq 

 

[11:07] 28.09.2020 

 

Düşmən hücumunun qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirdiyimiz əks-hücum 

əməliyyatı uğurla davam edir. Gərgin döyüşlər gedir. Ordumuz torpaqlarımızın işğaldan azad 

olunması üzrə tapşırıqları yüksək döyüş əzmi və igidliklə icra edir. 

AZƏRTAC Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadla xəbər verir ki, bunu hərbi birliyin 

komandiri general-mayor Mayis Bərxudarov deyib. 

“Komandirlik etdiyim birliyin şəxsi heyəti düşməni tam məhv etmək üçün son damla 

qanınadək vuruşacaq və qələbə qazanacaq”, - deyə general bildirib. 
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Baş Prokurorluq: Hazırkı vaxtadək mülki əhalidən 26 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib 

 

[11:01] 28.09.2020  

 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Cenevrə Konvensiyası ilə üzərinə düşən 

öhdəliklərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhalini, çoxsaylı ev və mülki obyektləri, təsərrüfat 

təyinatlı məntəqələri hədəfə almaqda davam edir. Hədəf kimi seçilən ərazilər əhalinin kompakt 

olduğu məntəqələr - rayon və kənd mərkəzləri, mülki infrastruktur obyektləri - xəstəxanalar, tibb 

məntəqələri, məktəb binaları, uşaq bağçaları seçilir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırkı vaxtadək 

ümumilikdə mülki əhalidən 26 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara 

yerləşdirilib. 

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, səhər saat 07 radələrindən başlayaraq düşmən qüvvələri 

tərəfindən Tərtər rayonunun mərkəzinin, o cümlədən əhalinin sıx yaşadığı kəndlərin ağır 

artilleriyadan intensiv atəşə tutulması nəticəsində, Azad Qaraqoyunlu kənd sakinləri Əhmədov 

Mayıl Ələsgər oğlu, Salahov Nizami Məcid oğlu, Kərimov Elşən Şahmat oğluna məxsus evlərə 

külli miqdarda ziyan dəyib, rayonun əsas strateji körpüsü və polis şöbəsinə zərbələr endirilib. 

Bundan başqa, düşmənin mülki obyektləri atəşə tutması nəticəsində Tərtər şəhəri E.Səfərov 

küçəsi 54 mənzildən ibarət 10 saylı binası, rayonun Şıxarx qəsəbəsində 16 saylı çoxmənzilli 

yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşüb, bina sakinləri təxliyə olunub. 

Həmçinin işğalçı ölkənin qüvvələrinin intensiv atəşi nəticəsində Tərtər rayonunun Səhləbad 

kəndində Ağayev Bəxtiyar Rəhim oğluna, Yuxarı Qapanlı kənd sakini Rəsmiyyə Həsənovaya 

məxsus yardımçı tikililərə top mərmilərinin düşməsi nəticəsində çoxsaylı xırda və iribuynuzlu 

heyvan tələf olub. 

Hazırda Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyən etmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu müxtəlif cinayətlər törətmiş Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə 

cəlb olunaraq cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirir. 
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Ali Radanın vitse-spikeri: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını 

dəstəkləyirik 

 

[10:50] 28.09.2020 

 

Beynəlxalq hüququn bütün tələblərinə görə dövlətin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı, o 

cümlədən ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər hansı imkandan istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. 

Biz ilk gündən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və onun bərpa olunmasını dəstəkləyirik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna Ali Radası sədrinin birinci müavini Ruslan 

Stefançuk söyləyib. 

O qeyd edib ki, rəsmi Kiyevin mövqeyi beynəlxalq hüququn tələblərinə, suverenlik və ədalət 

prinsiplərinə əsaslanır. 

R.Stefançuk deyib: “Bizim ərazi bütövlüyümüz də separatizmdən əziyyət çəkir. Bu mənada 

biz dost Azərbaycanın bu ağrılı problemini yaxşı başa düşürük. Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütövlüyünü birmənalı olaraq dəstəkləyir, ərazi bütövlüyünün pozulmasını və Azərbaycan 

torpaqlarının işğalını qətiyyətlə pisləyirik”. 
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Bölmələrimiz torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatı keçirir 

 

[10:45] 28.09.2020 

 

Bölmələrimizin düşmənin məhv edilməsi və torpaqlarımızın işğaldan azad olunması 

uğrunda keçirdiyi döyüş əməliyyatı davam edir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı növbəti videoda isə bölmələrimizin uğurlu 

döyüş əməliyyatları nümayiş olunub. 
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A.Merejko: Azərbaycan özünün qanunsuz işğal edilmiş ərazilərini tamamilə azad 

edəcək 

 

[10:40] 28.09.2020 

 

Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi kimi, Ukrayna da Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü həmişə ardıcıl olaraq dəstəkləyib, indi də dəstəkləyir və dəstəkləyəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri Ukrayna Ali Radasının Xarici siyasət və 

parlamentlərarası əməkdaşlıq komitəsinin sədri Aleksandr Merejko söyləyib. 

A.Merejko vurğulayıb ki, əvvələn Ukraynanın bu mövqeyi beynəlxalq hüququn əsas 

prinsiplərinə tam müvafiqdir. İkincisi, Azərbaycan bizim strateji müttəfiqimizdir və bu fakt 

rəsmən təsbit olunub. Beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycan özünün işğal olunmuş ərazilərini 

azad etmək hüququna malikdir və bu hüquq BMT Nizamnaməsinin 51-ci – dövlətin ayrılmaz 

özünümüdafiə hüququndan söhbət gedən maddəsi, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir sıra 

qətnamələri ilə uzlaşır. 

A.Merejko deyib: “Siyasi baxımdan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi 

üzrə hərəkətləri bəzən danışıqlar düyünə düşəndə, xüsusən onilliklər boyu davam edən səmərəsiz 

danışıqlardan söhbət gedəndə özünümüdafiə hüququndan istifadə edilməsi danışıqların düyünə 

düşməsindən real çıxış yoludur. Bu mənada biz müəyyən siyasi presedentin formalaşmasını 

müşahidə edirik. 

Ümidvar olduğumuzu bildirmək istərdik ki, son nəticədə Azərbaycan özünün qanunsuz işğal 

edilmiş ərazilərini tamamilə azad edəcək”. 
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Rusiyanın Azərbaycan Diaspor Təşkilatları Konfederasiyası bəyanatla çıxış edib 

 

[10:30] 28.09.2020 

 

Rusiyanın Azərbaycan Diaspor Təşkilatları Konfederasiyası bəyanatla çıxış edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatı akademik Fazil Qurbanov imzalayıb. Sənəddə qeyd 

edilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun sərhəd xətti boyunca yerləşən 

mövqelərini yenidən iriçaplı silahlardan, minaatanlardan və müxtəlif çaplı artilleriya 

qurğularından şiddətli atəşə tutublar. Mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında yaralananlar və 

həlak olanlar var. 

Bəyanatda deyilir: “Ermənistan bir daha nümayiş etdirir ki, o, regionda sülhün və sabitliyin 

əleyhinədir. Rusiya Federasiyasının çoxmilyonlu azərbaycanlı diasporu, Rusiyanın Azərbaycan 

Diaspor Təşkilatları Konfederasiyası Ermənistan ordusunun Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə 

və dinc sakinlərinə qərəzli və məqsədyönlü şəkildə hücumlarını qətiyyətlə pisləyir”. 

Bəyanatda vurğulanır ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistanın növbəti hərbi 

təcavüzünü dəf etmək, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri əks-hücum 

tədbirləri görür. Qeyd olunur ki, yaranmış vəziyyətə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın siyasi 

rəhbərliyinin, şəxsən N.Paşinyanın və onun həmfikirlərinin üzərinə düşür. 

Bəyanatda deyilir: “Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ali Baş Komandan, 

bütün fəaliyyətini Azərbaycanın qabaqcıl ölkəyə çevrilməsinə və ərazi bütövlüyünün, 

suverenliyinin qorunub saxlanmasına həsr etmiş, bütün beynəlxalq səviyyələrdə Ermənistan 

rəhbərliyinin görünməmiş hərəkətlərinə və sözlərinə layiqli cavab verən İlham Əliyevin xarici 

siyasət kursunu tamamilə dəstəkləyir və bəyənirik. 

Biz Rusiyanın və dünyanın mütərəqqi ictimaiyyətini Ermənistanın ali rəhbərliyi tərəfindən 

yürüdülən, istər region ölkələri və xalqları, istərsə də bütün dünya üçün fəlakətli nəticələrə gətirib 

çıxara biləcək təhlükəli siyasəti qətiyyətlə pisləməyə çağırırıq!” 

Rusiyanın Azərbaycan Diaspor Təşkilatları Konfederasiyası Azərbaycan xalqının həlak 

olmuş övladlarının ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir. 

  

Fəridə Abdullayeva 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Moskva 
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı 

 

[10:20] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. 

Emmanuel Makron Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində silahlı qarşıdurmanın baş 

verməsindən ölkəsinin narahatlıq hissi keçirdiyini qeyd edib və münaqişənin danışıqlar yolu ilə 

həll olunmasının vacibliyini vurğulayıb. 

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Ermənistan rəhbərliyi şüurlu şəkildə danışıqlar prosesini 

pozur. Ermənistan rəhbərliyinin “Dağlıq Qarabağ Ermənistandır” bəyanatı danışıqlara ciddi zərbə 

vurub. “Azərbaycan Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmalıdır” bəyanatı isə danışıqlar formatının 

dəyişdirilməsi cəhdidir ki, bu da qəbuledilməzdir və bu, Minsk qrupunun rəhbərliyi tərəfindən də 

bildirilib. 

Telefon söhbəti zamanı dövlətimizin başçısı sentyabrın 27-də Ermənistan tərəfindən 

Azərbaycana qarşı törədilən və davam edən hərbi təxribatla bağlı hadisələrin gedişi barədə 

məlumat verərək qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini və cəbhə 

xətti boyu yerləşən yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya silahlarından atəşə tutması nəticəsində 

mülki şəxslərimiz və hərbi qulluqçularımız həlak olub, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri buna cavab 

olaraq uğurlu əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir. 

Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək 

inkişafına görə məsuliyyət Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

Telefon söhbəti zamanı tərəflər diplomatik kanallar vasitəsilə təmasların həyata keçirilməsi 

barədə razılığa gəliblər. 
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XİN: Ermənistan Tərtər şəhərinin dinc sakinlərini atəşə tutmaqla mülki insanlara 

qarşı terror vasitələrindən istifadə etdiyini nümayiş etdirir 

 

[10:00] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 28-i səhər saatlarından etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycanın Tərtər şəhəri intensiv atəşə tutulur. Düşmən qüvvələri şəhərin mülki şəxslərini və 

obyektlərini məqsədyönlü şəkildə hədəfə alır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin bununla 

bağlı açıqlamasında deyilir ki, Ermənistan Tərtər şəhərinin dinc sakinlərini atəşə tutmaqla, mülki 

insanlara qarşı terror vasitələrindən istifadə etdiyini və növbəti dəfə beynəlxalq humanitar hüququ 

kobudcasına pozduğunu nümayiş etdirir. 

Ermənistanın yeni təcavüz aktına cavab olaraq əks-hücum tədbirlərini həyata keçirən 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki əhaliyə, qadınlara və uşaqlara qarşı müharibə aparmadığını 

bəyan edərək, əks həmlələrini məhz beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində həyata keçirir. 

Ermənistan tərəfinin beynəlxalq hüquqa zidd addımları isə bu ölkənin yeni təcavüz planlarına nail 

olmaq üçün bütün vasitələrdən, o cümlədən müharibə cinayətlərindən istifadə etdiyini nümayiş 

etdirir. 

Beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın mülki şəxsləri məqsədyönlü şəkildə hədəfə alan 

müharibə cinayətlərini qətiyyətlə pisləməyə çağırırıq. 

 

AZƏRTAC 
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Talış kəndi ətrafındakı əlverişli yüksəkliklər düşməndən təmizlənib  

 

[09:31] 28.09.2020 

 

Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib 

Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilən yüksəkliklərdən və əlverişli mövqelərdən 

hərəkətə keçən Azərbaycan Ordusunun bölmələri əldə olunmuş müvəffəqiyyəti artırmaq 

məqsədilə əks-hücum əməliyyatını davam etdirir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmənin 

müqavimət göstərdiyi mövqelərə raket-artilleriya və aviasiya zərbələri endirilib. Düşmən 

sıxışdırılaraq əldə saxlamaq istədiyi hədlərdən geri çəkilməyə məcbur edilir. 

Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik işğalçı qüvvələrdən təmizlənib, düşmən 

xeyli itki verib. 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Düşmənə sonuncu dəfə xəbərdarlıq edilir 

 

[07:53] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 28-də səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 

tərəfindən Tərtər şəhəri atəşə tutulur. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumata görə, 

nazirliyin rəhbərliyi qarşı tərəfi sonuncu dəfə xəbərdar edir ki, tərəfimizdən onlara qarşı adekvat 

cavab tədbirləri görüləcək. 

AZƏRTAC  

  

https://azertag.az/
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin daha iki tankı məhv edilib  

 

[07:42] 28.09.2020  

 

Düşmənin aktiv döyüş fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədilə atılan addımlar 

nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha 2 tank bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv 

edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı daha bir videoda isə düşmən tanklarının 

məhv edilməsinə dair görüntülər nümayiş olunub. 

 

AZƏRTAC  

  

https://azertag.az/
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Fahrettin Altun: Dünya ölkələrini bu işğala və hücumlara qarşı Azərbaycanla 

həmrəy olmağa çağırırıq 

 

[07:39] 28.09.2020  

 

Ermənistanın təcavüzkarlığını qətiyyətlə qınayır, dünyanın bütün ölkələrini bu işğala və 

hücumlara qarşı Azərbaycanla həmrəy olmağa çağırırıq. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə 

əlaqələr idarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun rəsmi “Twitter” hesabında ifadə edib. 

Paylaşımında “Azərbaycandakı qardaşlarımızla hər zaman çiyin-çiyinə olacağıq”, -deyən 

F.Altun Ermənistanın təcavüz etməzdən əvvəl bunu nəzərə almalı olduğunu, müharibə və qeyri-

sabitliyin bölgəyə fayda verməyəcəyini vurğulayıb. 

F.Altun bildirib: “Beynəlxalq ictimaiyyət erməni təxribatını görməzdən gəlir. On illərdir ki, 

heç bir şey etmədən, hətta qeyri-qanuni işğala ortaq olmaqla erməni tərəfini cəsarətləndirdilər. 

İndiki münaqişə vəziyyətin davamlı olmadığının sübutudur. Ermənistan Azərbaycan ərazisində 

işğalçı mövqeyindədir. On illərdir ki, onlar nəinki Dağlıq Qarabağı işğal etdilər, hətta Azərbaycana 

qarşı davamlı təxribatlara cəhd göstərdilər. Bu gün etdikləri hücum bir daha təhlükəli vəziyyət 

yaratdı. Ermənistanın təcavüzkarlığını qətiyyətlə qınayır, dünyanın bütün ağlı kəsən ölkələrini bu 

işğala və hücumlara qarşı Azərbaycanla həmrəy olmağa çağırırıq. 

Türkiyə və Azərbaycan iki dövlət, bir millətdir. Bunun üçün tələb olunan nədirsə onu 

edirik”. 

Günel Məlikova 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Bölmələrimiz düşmən texnikasını məhv etməyə davam edir  

 

[06:40] 28.09.2020  

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin döyüş texnikasını sərrast atəşlə məhv etməyə 

davam edir. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin təqdim etdiyi növbəti videoda düşmənin döyüş 

texnikasının məhv edilməsinə dair görüntülər nümayiş olunub. 

 

AZƏRTAC  
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Azərbaycan və Estoniya XİN rəhbərləri cəbhədəki vəziyyət barədə danışıblar 

 

[02:05] 28.09.2020 

 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Estoniya Xarici İşlər naziri Urmas 

Reinsalu ilə telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bölgədə 

davam edən gərgin vəziyyətdən narahatlığını ifadə edən Estoniya Xarici İşlər naziri tərəfləri 

təmkinli davranmağa çağırıb və münaqişənin dialoq yolu ilə həllinin vacibliyini qeyd edib. 

Öz növbəsində, nazir Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarını Ermənistanın davam edən son 

dərəcə təxribatçı addımlarının ardı olaraq, 27 sentyabr tarixində cəbhə boyu Azərbaycana qarşı 

yeni təcavüz aktı törətdiyini və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin buna cavab olaraq əks tədbirlər 

gördüyünü bildirib. Azərbaycanlı mülki şəxsləri və obyektləri məqsədyönlü şəkildə hədəfə alan 

Ermənistan tərəfinin bu dəfə də beynəlxalq humanitar hüququ kobudcasına pozaraq dinc əhalini 

artilleriya atəşinə tutduğu və nəticədə Azərbaycanın mülki əhalisi arasında itkilərin olduğu qarşı 

tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin öz beynəlxalq tanınmış sərhədləri 

çərçivəsində mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün düşmən qüvvələrinə qarşı cavab 

tədbirləri gördüyü vurğulanıb. Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə yaşanan bu gərginliyin tam 

məsuliyyətinin Ermənistan üzərində olduğunu qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın Xarici İşlər nazirinin iranlı həmkarı ilə telefon danışığı olub 

 

[01:32] 28.09.2020 

 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun İran İslam Respublikasının Xarici 

İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif ilə telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, İran Xarici 

İşlər naziri cəbhə xəttində yaşanan gərginlikdən narahatlığını ifadə edərək, bölgədə sülhün təmin 

olunmasının vacibliyini qeyd edib. O, gərginliyin azaldılması üçün lazımi addımların atılmasının 

əhəmiyyətini vurğulayıb və İranın bu xüsusda hər zaman yardımçı olmağa hazır olduğunu qeyd 

edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfinin son aylar ərzində davam edən son dərəcə 

təxribatçı fəaliyyətinin davamı olaraq 27 sentyabr tarixində cəbhə xətti boyunca Azərbaycan 

mövqelərinə qarşı yeni təcavüz aktının törədilməsi, Azərbaycanlı mülki şəxslərin hədəfə alınması 

barədə həmkarına məlumat verib və Azərbaycan Ordusunun beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində 

özünü müdafiə hüququna əsasən, eləcə də dinc sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 

müvafiq cavab tədbirləri həyata keçirdiyini qeyd edib. Bölgədə yaşanan bu gərginliyin bütün 

məsuliyyətinin Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyü vurğulanıb. 

 

AZƏRTAC 
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Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusunun 3 silah-sursat anbarı, onlarla texnikası 

məhv edilib, 550-dən artıq canlı qüvvə itkisi var 

 

[01:14] 28.09.2020  

 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinin Azərbaycan Ordusundakı itkilərin sayı ilə 

bağlı yaydığı məlumatların heç bir əsası yoxdur və reallığı əks etdirmir. Bu, Azərbaycan 

Ordusunun uğurları qarşısında erməni əhalisi arasında hökm sürən təşviş və ordularındakı 

yaranmış xaosu bir qədər azaltmaq məqsədi güdür. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumata 

görə, əməliyyat gününün sonuna əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, Ermənistan ordusu 

döyüşlər nəticəsində ciddi itkilərə məruz qalıb. Belə ki, düşmənin 22 tankı və digər zirehli 

texnikası, 15 “OSA” zenit-raket kompleksi, 18 pilotsuz uçuş aparatı (PUA), 8 artilleriya qurğusu 

məhv edilib, ölən və yaralı olmaqla canlı qüvvə baxımından 550 nəfərdən artıq itkisi var. Müxtəlif 

istiqamətlərdə düşmənin 3 silah-sursat anbarı məhv edilib. 

Məlumata görə, Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan ordusunun desant 

həmlə taborunun komandiri podpolkovnik Lernik Babayan məhv edilib. Onun komandiri olduğu 

hərbi hissənin şəxsi heyəti isə ağır itkilərə məruz qalıb. Düşmən ordusundakı yaralıların say 

çoxluğu səbəbindən hərbi hospital və mülki xəstəxanalarda yer qıtlığı yaranıb, qan bankında isə 

ehtiyat qan çatışmazlığı mövcuddur. Ermənistan tərəfi ordusundakı döyüş itkilərinin real sayını 

hər zaman olduğu kimi yenə də ictimaiyyətdən gizlədir. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan XİN rəhbəri ABŞ Dövlət katibinin müavinini cəbhədə baş verənlərlə 

bağlı məlumatlandırıb 

 

[00:59] 28.09.2020  

 

Sentyabrın 27-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və ABŞ Dövlət katibinin müavini 

Stiven Biqan arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ABŞ 

rəsmisi bölgədə baş verən yüksək gərginlik ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edərək, hazırkı 

vəziyyəti sorğu edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təcavüz aktı barədə 

məlumat verərək Azərbaycan silahlı qüvvələrinin özünü müdafiə hüququ çərçivəsində mülki 

əhalisini müdafiə etmək məqsədilə həyata keçirildiyi cavab həmlələrini qeyd edib. Bölgədə 

yaşanan bu gərginliyin kökündə Ermənistanın 30 ilə yaxındır ki, davam edən işğalçılıq siyasətinin 

durduğu vurğulanıb və BMT TŞ qətnamələrinin tələbləri başda olmaqla beynəlxalq təşkilatların 

qərarlarının yerinə yetirilməsinin vacibliyi bildirilib. Yaranmış vəziyyətin tam məsuliyyətinin 

Ermənistan üzərində olduğu vurğulanıb. 

ABŞ Dövlət katibinin müavini Stiven Biqan öz növbəsində gərginliyin azaldılması üçün 

tərəflərin müvafiq addımlar atmasının vacibliyini qeyd edib. 

 

AZƏRTAC 
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Düşmənin daha bir neçə hərbi texnikası məhv edilib  

 

[00:55] 28.09.2020  

 

Azərbaycan Ordusu bölmələrinin dəqiq zərbələri nəticəsində cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha bir neçə hərbi texnika məhv edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Təqdim olunan videoda düşmənə məxsus hərbi texnikaların məhv edilmə anları əks olunub. 

 

AZƏRTAC 
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Bu gündən Azərbaycanda hərbi vəziyyət qüvvəyə minib 

 

[00:01] 28.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüquq 

normalarını kobud surətdə pozaraq, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan 

istifadə etməklə bir neçə istiqamətdən Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrini və hərbi 

mövqelərini atəşə tutması, nəticədə mülki şəxslər və hərbçilər arasında ölən və yaralananların 

olması, bu hücumların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Ordusunun əks-hücum 

əməliyyatlarına başlaması nəzərə alınaraq, sentyabrın 28-də saat 00:00-dan ölkə ərazisində hərbi 

vəziyyət elan edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb. 

Fərmana əsasən, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf rayonlarını işğal etməsi, Azərbaycan 

Respublikasına qarşı silahlı hücumlar etməsi və mütəmadi hərbi təxribatlar törətməsi ilə əlaqədar, 

2020-ci il 28 sentyabr saat 00:00-dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət 

elan edilib. 

Hərbi vəziyyətin təmin edilməsi məqsədilə “Hərbi vəziyyət haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilir. 

Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Yevlax, Mingəçevir, Naftalan şəhərlərində, Abşeron, Cəbrayıl, 

Füzuli, Ağcabədi, Beyləqan, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Goranboy, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, 

Tovuz, Şəmkir, Qazax və Ağstafa rayonlarında hərbi vəziyyət dövründə saat 21:00-dan saat 06:00-

dək komendant saatı tətbiq ediləcək. Komendant saatının tətbiq edildiyi ərazilərdə şəxslərin xüsusi 

icazə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri olmadan küçələrdə və digər ictimai yerlərdə olmaları 

qadağan edilir. Həmçinin xüsusi giriş-çıxış rejimi tətbiq edilir, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin 

məhdudlaşdırılması üçün tədbirlər görülür. 

Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi komendant saatının 

tətbiqindən irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir. 

Bundan başqa, sənəddə hərbi vəziyyət dövründə mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından 

asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin, 

vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qismən və müvəqqəti məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan 

tədbirlər vəziyyətin kəskinliyindən irəli gələn hüdudlar daxilində və Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq tətbiq olunması, habelə Fərmanın təsdiq 

olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndərilməsi, eləcə də Xarici İşlər 

Nazirliyinin “Hərbi vəziyyət haqqında” Qanununun 25-ci maddəsindən irəli gələn vəzifələrin 

həyata keçirilməsini təmin etməsi məsələləri əksini tapıb. 
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27 sentyabr 

 

Ombudsman Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində mülki 

əhalinin qətlə yetirilməsinə etiraz bəyanatı yayıb 

 

[23:30] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsmanın) Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəs rejiminin gün ərzində dəfələrlə pozulması nəticəsində mülki 

əhalinin, o cümlədən, qadın və uşaqların qətlə yetirilməsinə etiraz bəyanatı yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda deyilir: “Məlum olduğu kimi, 27 sentyabr tarixindən 

başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi və sosial obyektləri müxtəlif 

növ iriçaplı artilleriya qurğuları və digər silahlardan atəşə tutması nəticəsində mülki əhali, o 

cümlədən qadın və uşaqlar qətlə yetirilmiş, yaralanmış, çoxsaylı evlərə və mülki obyektlərə ciddi 

ziyan dəymişdir. 

Ermənistan silahlı birləşmələrinin ölkəmizin dinc əhalisinə növbəti dəfə toplarla atəş açması 

nəticəsində Naftalan rayonu, Qaşaltı kənd sakini Qurbanov Elbrus İsa oğlu və onun 4 ailə üzvü 

olmaqla bütövlüklə bir ailə, o cümlədən uşaqlar həlak olub. Eyni zamanda 19 nəfər mülki şəxs 

müxtəlif növ bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib. 

Bu hərbi təcavüz nəticəsində Cenevrə Konvensiyalarının, o cümlədən müharibə zamanı 

mülki əhalinin müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə Konvensiyasının, habelə 

BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının və insan hüquqları sahəsində digər sənədlərin müvafiq 

müddəaları kobud şəkildə pozulmuşdur. 

Bu hadisələr Ermənistanın təcavüzkar siyasətini, qeyri-insani hərəkətlərini növbəti dəfə 

təsdiqləyərək, beynəlxalq hüquq normalarına saymazyana münasibət göstərdiyini bir daha sübut 

edir. 

Dünya ictimaiyyəti bu cür qəddarlıq, amansızlıq və qeyri-insani hadisələrə laqeyd 

qalmamalı, beynəlxalq müharibə cinayətləri törətmiş işğalçı Ermənistanın BMT Nizamnaməsinə 

müvafiq olaraq cəzalandırılmasına nail olmalı, xüsusi beynəlxalq tribunal yaradılmalı və 

cinayətkar şəxslər barədə ədalətli qərar qəbul edilməlidir”. 

Bəyanat BMT-nin Baş Katibinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-nin İnsan 

Hüquqları üzrə Ali Komissarına, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarına, BMT-nin İnsan 

Hüquqları Şurasına, UNICEF-in, UNESCO-nun, Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in 

rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya Ombudsmanlar 

Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar 

Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasına, 

Avropa Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif 

ölkələrin ombudsmanlarına və milli insan hüquqları institutlarına, Azərbaycan Respublikasının 

xarici ölkələrdəki və xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinə, Azərbaycanın diaspor 

təşkilatlarına göndərilib. 
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XİN: Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə almaqla beynəlxalq hüququn norma 

və prinsiplərini kobudcasına pozur 

 

[23:00] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Azərbaycanın 

Naftalan rayonunun Qaşaltı kəndinin sakini 1951-ci il təvəllüdlü Qurbanov Elbrus və onun dörd 

ailə üzvü, 1956-cı il təvəllüdlü Qurbanova Şəfayət, 2006-cı il təvəllüdlü Qurbanova Fidan, 2007-

ci il təvəllüdlü Qurbanov Şəhriyar və 1981-ci il təvəllüdlü Əmirova Afaq həlak olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan 

tərəfi Azərbaycanın mülki əhalisini və infrastrukturunu məqsədyönlü şəkildə hədəfə almaqla 

beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, xüsusilə də beynəlxalq humanitar hüquq və 1949-cu 

il Cenevrə Konvensiyalarını kobudcasına pozur. 

Ermənistan tərəfinin bu vəhşilik aktını qətiyyətlə qınayır, mülki şəxslərin atəşə tutulması və 

bu yolla dinc əhalinin qorxu içində saxlanılması cəhdinə son verməyi tələb edirik. 

Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən işğalçı ölkənin Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə alan 

müharibə cinayətləri əməllərinə son verməsini Ermənistandan tələb edilməsi zəruridir. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüz aktı nəticəsində həyatını itirmiş mülki şəxslərimizin 

yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı bildiririk. 
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Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarının rəhbərləri ilə videokonfrans 

formatında görüş keçirilib 

 

[21:24] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 

müdiri Hikmət Hacıyevin iştirakı ilə Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarının 

rəhbərləri ilə videokonfrans formatında görüş keçirilib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

görüşdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu ilin 27 sentyabr tarixində iriçaplı silahlardan və 

artilleriya qurğularından istifadə edərək cəbhə xətti boyu Azərbaycan mövqelərinə qarşı növbəti 

təcavüz aktı nəticəsində bölgədə yaranan son dərəcə gərgin vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın 

diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarının rəhbərlərinə müvafiq təlimatlar verilib. 

Azərbaycan Prezidentinin mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan xalqına etdiyi müraciətə, 

eləcə də dövlət rəhbəri tərəfindən Təhlükəsizlik Şurasının iclasında verilmiş təlimatlara istinadən 

diplomatik nümayəndəliklərimiz üzərlərinə düşən vəzifələrlə bağlı məlumatlandırılıb. Mövcud 

vəziyyətdə diplomatik nümayəndəliklərimizin xüsusi şəkildə fəaliyyətə keçdiyi vurğulanıb, eləcə 

də xarici ölkələrdə ermənilər tərəfindən təxribatların törədilməsi ehtimalının yüksək olması 

səbəbindən diplomatlarımızın, həmçinin bu ölkələrdəki həmyerlilərimizin son dərəcə ehtiyatlı 

davranması məsləhət görülüb. 

Görüşdə, həmçinin diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarımıza yaranmış bu vəziyyətdə 

Azərbaycanla bağlı və bölgədəki vəziyyətə dair həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

üçün lazımi tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. 
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Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti: Hərbi vəziyyət ölkəmizdə 

səfərbərliyin elan olunması anlamına gəlmir 

 

[21:07] 27.09.2020 

  

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı tərəfindən ölkəmizin bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib. 

Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, hərbi vəziyyət ölkəmizdə səfərbərliyin elan olunması anlamına 

gəlmir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sentyabrın 27-də keçirilən brifinqdə Səfərbərlik və Hərbi 

Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Aparatının şöbə rəisi polkovnik Əjdər Babazadə deyib. 

Ə.Babazadə deyib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən, səfərbərlik Azərbaycan Respublikası 

iqtisadiyyatının, icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının və təşkilatların 

müharibə dövrünün iş rejiminə, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və xüsusi 

birləşmələrin müharibə dövrü üçün müəyyən edilmiş təşkilat-ştat strukturuna keçirilməsinə dair 

tədbirlər kompleksidir. Bu gün səfərbərlik yox, ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan olunub. 

Səfərbərlik elan olunacağı halda KİV-də elan ediləcək. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 

Dövlət Xidməti vətənin müdafiəsini qanunla müəyyən edilmiş vəzifədən əlavə özünə mənəvi borc 

bilən vətəndaşlarımıza göstərdikləri yüksək vətənpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirir. 

Zərurət yarandığı halda ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə 

əsasən Xidmətin yerli struktur bölmələrinə çağırılaraq ölkənin müdafiəsinin və dövlətin 

təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə tədbirlərə cəlb ediləcək. 
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Ermənistan ordusuna məxsus silah-sursat anbarı məhv edilib 

 

[20:51] 27.09.2020 

 

Qoşunlarımızın keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Ermənistan ordusuna məxsus 

silah-sursat anbarı məhv edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ordumuzun 

zərbələri nəticəsində anbarda baş verən partlayışlar təqdim edilən videoda aydın müşahidə olunur. 
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Baş Prokurorluq cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı növbəti məlumat yayıb 

 

[20:50] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-dən başlayaraq təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi təxribatçı 

əməllərini davam etdirərək Cenevrə Konvensiyası ilə üzərinə düşən öhdəliklərini kobud şəkildə 

pozmaqla Azərbaycanın dinc əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri ağır silahlardan atəşə tutub, o 

cümlədən mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törətməyə davam etməkdədir. Hazırkı vaxtadək 

Azərbaycan Ordusunun bir neçə hərbçisi şəhidlik zirvəsinə ucalıb, bir neçə hərbi qulluqçu isə 

müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, baş vermiş 

hadisələrlə bağlı toplanmış materiallar əsasında Füzuli, Tərtər, Qarabağ və Gəncə Hərbi 

prokurorluqlarında Cinayət Məcəlləsinin 100.1-ci (təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, 

hazırlama və ya başlama), 116.0.7-ci (müdafiə olunmayan ərazilərə, yaşayış məntəqələrinə və 

silahsızlaşdırılmış zonalara hücum etmə), 116.0.8-ci (hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və 

fərqləndirilən dini, təhsil, elm, xeyriyyə, tibb obyektlərinə, xəstə və yaralıların yerləşdirildiyi 

yerlərə hərbi zərurət olmadan hücum etmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik 

niyyəti ilə adam öldürmə) maddələri ilə cinayət işləri başlanıb, istintaq qrupları yaradılmaqla 

operativ istintaq hərəkətləri icra olunur. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini dəqiqləşdirmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən müxtəlif cinayətlər törətmiş 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 

məsuliyyətə cəlb edilərək cəzalandırılmaları istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. 

Kütləvi informasiya vasitələrindən, həmçinin sosial media istifadəçilərindən rəsmi 

olmayan və dəqiqləşdirilməmiş məlumatların ictimailəşdirilməməsi xahiş edilir. 

İctimaiyyətə mütəmadi qaydada məlumatlar veriləcək. 
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Rusiyalı deputat: Ermənistan hərbi qüvvələrini işğal olunmuş ərazilərdən qeyd-şərtsiz 

çıxarmalıdır 

 

[20:33] 27.09.2020 

 

Son vaxtlar biz Ermənistanın rəsmi hakimiyyət orqanlarının elə hərəkətlərini müşahidə 

etmişik ki, bu hərəkətlər yalnız bir nəticəyə - dinc danışıqlar prosesinin pozulmasına və 

münaqişənin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya-Azərbaycan 

parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Dmitri Savelyevin bəyanatında bildirilir. 

“Rusiyanın mövqeyi belə olub və indi də belədir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

dinc yolla, danışıqlar vasitəsilə baş verməlidir. Lakin danışıqlara hər iki tərəf əzm göstərməlidir. 

Amma son vaxtlar biz Ermənistanın rəsmi hakimiyyət orqanlarının elə hərəkətlərini müşahidə 

etmişik ki, bu hərəkətlər yalnız bir nəticəyə - dinc danışıqlar prosesinin pozulmasına və 

münaqişənin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilib. Nəticəni çox gözləmək lazım gəlmədi. 

Danışıqlar pozuldu. Dağlıq Qarabağla sərhəddə irimiqyaslı hərbi əməliyyatlar başlandı”, - deyə 

rusiyalı deputat qeyd edib. 

D.Savelyev vurğulayıb ki, münaqişəni dayandırmağın yeganə üsulu məcburi köçkünləri 

Dağlıq Qarabağ torpağına qaytarmaq və referendum keçirməkdir. Həmin referendum da bu 

ərazinin Azərbaycanın tərkibində taleyini müəyyən edəcək. “Fikrimcə, münaqişənin 

dayandırılmasının yeganə üsulu Ermənistan tərəfindən qeyd-şərtsiz bütün hərbi qüvvələri işğal 

olunmuş ərazilərdən çıxarmaq və sülh prosesinə başlamaq – məcburi köçkünləri Dağlıq Qarabağ 

torpağına qaytarmaq və referendum keçirməkdir. Həmin referendum da bu ərazinin Azərbaycanın 

tərkibində taleyini müəyyən edəcək. Qan tökülməsi heç kimə lazım deyil, Qafqaz regionunda 

gərginlik heç kimə lazım deyil. Münaqişənin dinc yolla həllinə nail olmaq üçün beynəlxalq hüquq 

çərçivəsində görülən tədbirlər şübhəsiz ki, həm Rusiya, həm də dünya birliyi tərəfindən 

dəstəklənəcək”, - deyə rusiyalı deputatın bəyanatında bildirilir. 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

AZƏRTAC 
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Pakistan XİN Ermənistanın növbəti hərbi təxribatını pisləyən bəyanat yayıb 

 

[20:25] 27.09.2020 

 

Pakistan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində növbəti 

hərbi təxribatını pisləyən bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir: “Erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən sentyabrın 27-də Azərbaycanın Tərtər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl 

rayonlarının kəndlərinin mülki əhalisini intensiv atəşə tutmasını qınayırıq və bu, növbəti 

təxribatdır. Bu, bütün bölgənin sülh və təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdiddir. Pakistan qardaş 

Azərbaycan xalqının yanındadır və onun ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Azərbaycanın BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağla bağlı olan qətnamələrinə əsaslanan mövqeyini 

dəstəkləyirik”. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3340 
 

Mövlud Çavuşoğlu: Meydanda və masa arxasında Can Azərbaycanla birlikdəyik 

 

[20:24] 27.09.2020 

 

Ermənistan yenə də həddini aşıb. Bu dəfə cavabını meydanda alır. Meydanda və masa 

arxasında Can Azərbaycanla birlikdəyik. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözlər Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun 

sosial şəbəkə hesablarında etdiyi paylaşımda yer alıb. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında 

telefon danışığı olduğunu xatırladan nazir əlavə edib: “Mən də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri, 

qardaşım Ceyhun Bayramov və Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov ilə danışdım. ATƏT-in 

Minsk qrupunun həmsədrləri ilə təmaslarımız davam edir”. 

 

Sabir Şahtaxtı,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar bəyanat yayıb 

 

[20:19] 27.09.2020 

 

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar bəyanat yayıb. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Diasporla İş üzrə Dövlət komitəsindən məlumat verilib. 

Bəyanatda deyilir: “Biz – xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar və Azərbaycan diaspor 

təşkilatları təəssüf hissi ilə bəyan edirik ki, 27 sentyabr 2020-ci il saat 06:00 radələrində 

Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan Ordusunun 

cəbhəboyu zonada yerləşən mövqelərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya 

qurğularından intensiv atəşə tutub. Bu, Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhəyanı ərazilərdə mülki 

əhalinin və obyektlərin atəşə tutmasının qəsdən və hədəflənmiş növbəti təxribatıdır. Ermənistan 

işğalçı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında həlak olan və 

yaralananlar var, çoxsaylı evlərə və mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Mülki əhalinin qəsdən hədəfə alınması beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu 

il Cenevrə Konvensiyasının kobud surətdə pozulmasıdır. Ümumilikdə isə 1992-ci ilin fevral 

ayında törədilmiş Xocalı soyqırımı, eləcə də 2020-ci ilin iyulunda - bütün dünyanın COVID-19 

pandemiyası ilə mübarizə apardığı bir vaxtda törədilmiş Tovuz təxribatı Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin mülki əhalini hədəfə almasının bariz nümunələridır. 

BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarının keçirildiyi bir şəraitdə 

Ermənistan öz hərəkətləri ilə beynəlxalq hüquqa, BMT Nizamnaməsinə zidd münasibətini və 

beynəlxalq ictimaiyyətə hörmətsizliyini bir daha nümayiş etdirir. 

Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində dövlət sərhədində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin təxribatı dünyaya bir daha ermənilərin işğalçı olduğunu göstərdi. ABŞ Konqresi də 

Ermənistanı işğalçı ölkə kimi səciyyələndirdi. Bütün bunlardan sonra Ermənistan işğal etdiyi 

ərazilərdə Cenevrə Konvensiyasının tələblərinə və beynəlxalq hüquqa zidd olaraq qanunsuz 

məskunlaşdırmalar aparır, Livan, Suriya kimi müxtəlif ölkələrdən terrorçular işğal edilmiş 

ərazilərə cəmləşdirilir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini yerinə yetirməyən, 

BMT Baş Assambleyasının 2006-cı və 2008-ci illərdə qəbul olunmuş “Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələrinə, BMT-nin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 

və digər nüfuzlu beynəlxalq qurumların mövcud pandemiya ilə əlaqədar qəbul etdiyi 

müraciətlərinə məhəl qoymayan Ermənistanın işğalçılıq siyasətini və təxribatçı hərəkətlərini 

davam etdirməsi beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı dövlətlər tərəfindən kəskin şəkildə 

pislənilməlidir. 

Biz dünya dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək regionda sülh və sabitliyin 

təmin olunması üçün Ermənistan dövlətinə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını dərhal azad etməsi 

üçün təsir göstərməyə çağırırıq. 

 

AVROPA AZƏRBAYCANLILARI KOORDİNASİYA ŞURALARI 

1. Almaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası 

2. Fransa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası 

3. İsveçrə Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası 

4. Niderland-Belçika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası 

5. Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası (Finlandiya, İsveç, Norveç, 

Danimarka) 

6. İtaliya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası (Malta) 

7. İspaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası 
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8. Baltikyanı ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası (Latviya, Litva, 

Estoniya) 

9. Polşa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası 

10 . Şərqi Avropa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası 

11 . (Macarıstan, Monteneqro, Yunanıstan, Rumıniya, Çexiya, Serbiya, Albaniya, 

Xorvatiya, Slovakiya) 

12 . Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının idarə heyətinin tərkibi 

AVSTRİYA 

13. Avstriya Azərbaycanlıları Birliyi Fərid Əzizov 

14. “Azer Der” Cəmiyyəti Yardım Günəş 

İSRAİL 

15. AZİZ Lev Spivak 

16. İsrail Azərbaycan Ev 

GÜRCÜSTAN 

17. Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzi 

18. “Borçalı İrəli” İctimai Birliyi 

19. M.F.Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyət Muzeyi 

20. Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı Məktəbli Gənclərin Mədəniyyət Mərkəzi 

21. Gürcüstanın Azərbaycanlı Hüquqşünaslar Assosiasiyası 

22. Gürcüstan Azərbaycanlıları Ağsaqqallar Şurası 

UKRAYNA 

23. “Ukrayna Azərbaycanlılarının Radası” 

RUSİYA 

24. “Moskva Azərbaycanlıları İcması” 

25. “Moldova Azərbaycanlıları Konqresi” 

26. “Azərbaycan-Ural” İctimai Təşkilatı 

27. “Azərbaycan Diasporası”nın Arxangelsk regional təşkilatı 

28. Şimali Osetiya-Alaniya Respublikası “Azərbaycanlılar Konqresi” 

29. Rusiya Azərbaycanlıları Diaspor Təşkilatlarının Konfederasiyası 

30. Perm azərbaycanlılarının Milli-Mədəni Muxtariyyəti 

31. Sankt-Peterburq Azərbaycanlılarının Milli-Mədəni Muxtariyyəti 

32. “Dostluq” Azərbaycan Primorye ictimai təşkilatı 

33. “Samara Vilayəti Azərbaycanlılarının Liqasi” 

QAZAXISTAN 

34. "Azərbaycanlılar Assosiasiyası” Respublika İctimai Birliyi 

35. “Birlik” azərbaycanlı icmasının sədri 

36. “Namus” Azərbaycan Milli-Mədəniyyət Mərkəzi 

37. "Ozan" Almatı şəhər Azərbaycanlıların Cəmiyyəti 

38. “Turan” Azərbaycanlıları Konqresi Respublika İctimai Birliyi 

39. “Novruz” Azərbaycan Etno-Mədəni Mədəniyyət Mərkəzi 

40. “Ata Yurd-Nomad” Azərbaycan Etnomədəni Respublika İctimai Birliyi 

41. “Türküstan vilayəti “Qarabağ” Azərbaycan Etnomədəni Birliyi” 

42. "Heydər" Gənclər Birliyinin sədri 

43. “Xəzər” Azərbaycan etnomədəni birliyi 

44. Yeni Yol-"Novıy put" kəndində "Nəsimi" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi 

45. “Heydər” Xeyriyyə Cəmiyyəti 

46. “Azbirlik” Etno-mədəni Birliyinin sədri 

47. “Dostluq” Azərbaycan Etno-Mədəni Birliyi 

48. “Dostluq” Azərbaycan Mərkəzi İctimai birliyi 
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49. “Novruz” Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi 

50. “Türküstan vilayəti Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi” rəhbəri 

51. “Naxçıvan” Azərbaycanlı etnomədəni mərkəzi” ictimai birliyi 

52. “Birlik” Milli-Maarif Cəmiyyəti 

53. Şərqi-Qazaxıstan vilayətinin “Azərbaycan etno-mədəni birlik” İctimai Birliyi 

54. “Mehriban” Azərbaycan Mərkəzi etno-mədəni birliyi 

55. “Arzu” Azərbaycan Etno-mədəni İctimai Birliyi 

56. “Yasəmən” Azərbaycan Etno-Mədəni Mərkəzi 

ÖZBƏKİSTAN 

57. Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi 

QIRĞIZISTAN 

58. “Azəri” İctimai Birliyi 

TÜRKİYƏ 

59. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu 

60. Yeni Azərbaycan Yardımlaşma və Mədəniyyət Dərnəyi (YAYDER) 

61. İstanbul Türkiyə Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi (İS-TAD) 

62. Azərbaycan Təhsil və Kültür Dərnəyi 

63. Bursa Azərbaycan Kültür Dərnəyi 

64. Eskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi 

65. Gənc Azərbaycanlılar Dərnəyi 

66. Kocaeli Derince Azərbaycan Evi Dərnəyi 

67. Türkiyədəki Azərbaycanlı İş Adamları Birliyi 

68. Qars Azərbaycan Evi Dərnəyi 

69. Türkiyə Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası (TADDEF) 

70. TADDEF-Ankara Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyi 

71. “Can Azərbaycan” Media Şirkəti 

72. Manisa Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyi 

73. İğdır- Azərbaycan Dil, Tarix və Kültür Birliyini Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyi 

74. Türkiyə Azərbaycan Dərnəyi (TÜRKAZDER) 

75. Türkiyə Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası (TADDEF) İğdır Azərbaycan Evi 

76. Adana Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi 

77. Adana Azərbaycan İş və Məslək Sahibi Qadınlar Dərnəyi 

78. Antalya Azərbaycan Evi Dərnəyi 

79. Antalya Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi 

80. İzmir Azərbaycan Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Dərnəyi (AKİDER) 

81. İzmir Azərbaycan Kültür Evi və Həmrəylik Dərnəyi 

82. İzmir Azərbaycan Qadınları Kültür Mərkəzi Dərnəyi 

83. “Çağdaş” Azərbaycan Kültür Dərnəyi 

84. Edirne Azərbaycan Evi Dərnəyi 

85. Türkiyə Azərbaycan Dərnəyi (TÜRKAZDER) İğdır şöbəsi 

86. İstanbul Azərbaycan Kültür Evi 

87. Azərbaycan Türkləri və Dost Dərnəklər Federasiyası 

88. Turgutlu Azərbaycan Kültür Dərnəyi 

89. Ankara Azərbaycan Evi Dərnəyi 

90. Amasya Azərbaycan Türkləri Kültür, Sanat və Dayanışma Dərnəyi 

91. Azərbaycan Dil, Tarix, Mədəniyyət Araşdırma Mərkəzi 

92. Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyi (AHD) 

93. İstanbul-Azərbaycan Dostluq Dərnəyi 

94. “Buta” Azərbaycan Mədəniyyətini Yayma və Yaşatma Dərnəyi 
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95. Dünya Azərbaycanlıları Yazarlar və Media Dərnəyi 

96. İstanbul-Azərbaycan Teleteatrı 

97. Azərbaycan Mədəniyyət, Təhsil və Həmrəylik Dərnəyi 

98. “Xəzər” Azərbaycan Xalq Rəqsləri Dərnəyinin rəhbəri 

99. Xəzər Folklor Təhsil və Araşdırma Mərkəzi (Hazarfem) 

100. Anka Azərbaycan Rəqs və Sənət Klubu 

101. İstanbul Universiteti Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Birliyi (İÜ Azerbaycan 

Kültür ve Dayanışma Topluluğu) 

102. Araz Doğa Sporları və Kültür Klubu Dərnəyi 

103. Azərbaycan Türkiyə Ortaq Milli Düşüncə Dərnəyinin sədri 

104. Trabzon Azərbaycan Təhsil, Kültür və Həmrəylik Klubu 

105. Heydər Əliyev adına Azərbaycan məktəbi 

106. Azərbaycan Təhsil, Mədəniyyət və Sosial Həmrəylik Dərnəyinin sədri, 

107. Dərnəyin nəzdində Hüseyn Cavid adına məktəb 

108. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov adına məktəb 

109. Balıkesir Azərbaycan Evi Dərnəyi 

110. Çanakkale Azərbaycan Evi Dərnəyi 

111. Amasya Azərbaycan Kültür Dərnəyi 

112. Amasya Azərbaycan Türkləri Kültür Sanat və Dayanışma Dərnəyi 

113. Samsun Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi 

114. “Azərbaycan Xalqlar Dostluğu” Dərnəyi 

115. Azərbaycan Gənclərinin Ankara Həmrəylik Dərnəyi (AGAH) 

116. Azərbaycan Milli Rəqs və Kültür Dərnəyi 

117. Mübariz Kültür Təhsil və Sosial Yardımlaşma Dərnəyi 

118. Azərbaycan Gənclərinin İstanbul Hərəkatının (AGİH) 

119. İstanbul Universiteti Azərbaycan Türkiyə Qardaşlıq və Həmrəylik Topluluğu 

120. Celal Bayar Universitesi Manisa Azərbaycanlı Öyrəncilər Topluluğu 

121. Bursa Uludağ Universiteti Azərbaycan İncəsənət və Mədəniyyət Birliyi 

122. Düzce Universiteti Türk Dünyası Topluluğu 

123. ZONGULDAK Bülent Ecevit Universiteti Azərbaycan Kültür Topluluğu 

124. Azərbaycan Gənlik Təşkilatının (Bardin) 

125. Azərbaycan Gənclərinin İstanbul Həmrəyliyi - AGİH 

126. Konya Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi 

127. Sakarya Universiteti Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Birliyi 

128. Manisa Azərbaycanlı Tələbələr Birliyinin sədri 

129. Kocaeli Azərbaycanlı Tələbələr Birliyinin sədri 

130. Qars Azərbaycan Qafqaz Kültürləri və Həmrəylik Dərnəyi 

131. Kayseri Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi 

132. Burdur Mehmet Akif Ersoy Universiteti Azərbaycanlı Tələbələr Topluluğu 

133. Muğla Universiteti Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Cəmiyyəti 

134. Kastomonu Azərbaycan Universiteti Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Topluluğu 

135. Konya Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi 

136. Erzurum Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi 

137. Bursa Uludağ Universiteti Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Birliyi 

Avstraliya İttifaqı 

138. Avstraliya-Azərbaycan Türk Dostluq Birliyi 

139. Avstraliya-Azərbaycan Assosiasiyası 

Yeni Zelandiya 

140. “Azəri” Azərbaycan Yeni Zelandiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri 
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Misir Ərəb Respublikası 

141. Vətənpərvər-Misirdə Azərbaycanın Diaspor Təşkilatları Birliyi 

142. Oman Sultanlığında yaşayan azərbaycanlılar 

143. Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasında yaşayan azərbaycanlılar 

144. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında yaşayan azərbaycanlılar 

145. Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlılar 

146. İordaniya Haşimilər Krallığında yaşayan azərbaycanlılar 

147. Tailand Krallığında yaşayan azərbaycanlılar 

 

AZƏRTAC 
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Aİ-nin ali nümayəndəsi Ermənistanın hərbi təxribatları barədə məlumatlandırılıb 

 

[20:13] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə 

Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borelin telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

telefon danışığı qarşı tərəfin təşəbbüsü əsasında baş tutub. 

Telefon danışığı zamanı Aİ rəsmisi Cozef Borel bölgədəki vəziyyətlə bağlı ciddi 

narahatlığını ifadə edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanın bu 

ilin 27 sentyabr tarixində növbəti hərbi təcavüzünün qarşısını almaq və təmas xətti boyunca sıx 

şəkildə yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə özünümüdafiə hüququ 

çərçivəsində və beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət etməklə əks-hücum və cavab tədbirləri 

həyata keçirdiyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. Nazir Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti 

təcavüzə əl atdığını və bu hücumun Ermənistanın son aylar ərzində həyata keçirdiyi məqsədyönlü 

təxribatçı fəaliyyətin davamı olduğunu bildirib. Yaranmış vəziyyətə görə məsuliyyətin tam şəkildə 

Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyü vurğulanıb. 

Aİ rəsmisi Cozef Borel gərginliyin azaldılmasının, həmçinin atəşkəsə nail olunması üçün 

tərəflərin müvafiq addımlar atmasının vacibliyini qeyd edib. 
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Anar Eyvazov: Ermənistan hərbi birləşməsinin komandanlığına təslim olmaq təklif  

edilib 

 

[20:05] 27.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə yaşayış məntəqəsində yerləşən qarnizonunun tam 

məhv edilməməsi və döyüş itkilərinin sayının artmaması məqsədilə Azərbaycanın Hərbi 

Komandanlığı tərəfindən bu istiqamətdə yerləşən erməni komandanlığına müqavimət 

göstərməmək, silahı yerə qoyaraq təslim olmaq təklif edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov sentyabrın 27-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Polkovnik-leytenant vurğulayıb ki, Azərbaycan Ordusunun komandanlığı hərbi əsirlər və 

mülki şəxslərlə davranışın Cenevrə Konvensiyasının tələbləri və beynəlxalq humanitar hüquqa 

əsasən həyata keçiriləcəyini bildirib. Müqavimət göstəriləcəyi təqdirdə hər bir silahlı şəxs 

tərəfimizdən zərərsizləşdiriləcək. 

“Əlavə olaraq bildirirəm ki, əks-həmlə əməliyyatı həyata keçirən Azərbaycan Ordusu 

bölmələrinin zərbələri nəticəsində düşmən çoxlu sayda zirehli texnikanı döyüş meydanında 

qoyaraq qaçıb. Ermənistan qoşunlarının məhv edilən, eləcə də ərazidə qalan hərbi texnikalarının 

videogörüntüləri ictimaiyyətə təqdim olunub. Əlavə olaraq ictimaiyyətə məlumat veriləcək”, - 

deyə Anar Eyvazov deyib. 
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Anar Eyvazov: Murov zirvəsinin azad edilməsi ilə hərbi əhəmiyyətli Vardenis-Ağdərə 

avtomobil yolu atəş nəzarətinə götürülüb 

 

[20:01] 27.09.2020 

 

Ordumuzun cəbhənin Goranboy rayonu istiqamətində keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində 

Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad olunması ilə Azərbaycanın işğal altındakı 

ərazilərini Ermənistanla birləşdirən hərbi əhəmiyyətli Vardenis-Ağdərə avtomobil yolu vizual, 

eləcə də atıcı silahların və artilleriya vasitələrinin atəş nəzarətinə götürülüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov sentyabrın 27-də keçirilən brifinqdə deyib. 

Polkovnik-leytenant Anar Eyvazov bildirib ki, əldə edilən hərbi üstünlük Ermənistandan 

əlavə hərbi yüklərin işğal altında olan Kəlbəcər və Ağdərə istiqamətindəki marşrutla daşınmasının 

qarşısını almağa imkan verir. 
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Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[19:57] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə 

Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon 

danışığı zamanı Ermənistan tərəfinin yeni təcavüz aktını qətiyyətlə pisləyən Mövlud Çavuşoğlu, 

Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanan mübarizəsində Türkiyənin hər zaman 

ölkəmizin yanında olduğunu vurğulayıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov qardaş Türkiyənin hər zaman olduğu kimi, bugünkü gündə də 

nümayiş etdirdiyi dəstəyinə görə təşəkkürünü ifadə etdi. Nazir 27 sentyabr tarixində Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin cəbhə xətti boyu Azərbaycan mövqelərinə qarşı yeni təcavüz aktına cavab 

olaraq, Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən özünü müdafiə hüququ çərçivəsində və mülki 

əhalini müdafiə etmək məqsədilə atılan cavab həmlələri barədə türkiyəli həmkarını 

məlumatlandırıb. O, Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzünün beynəlxalq 

hüququn fundamental norma və prinsiplərinin, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrinin, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları 

və onların əlavə protokollarının kobud şəkildə pozulması olduğunu vurğulayıb. Bölgədə sülh və 

təhlükəsizliyin təmin olunması üçün Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 

olunmuş bütün ərazilərindən çıxarılmasının zəruri olduğu vurğulanıb. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun top atəşi nəticəsində Naftalan rayonunda bir 

ailənin beş üzvü həlak olub 

 

[19:45] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-dən başlayaraq təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi təxribatçı 

əməllərini davam etdirərək Cenevrə Konvensiyası ilə üzərinə düşən öhdəlikləri kobud şəkildə 

pozmaqla Azərbaycanın dinc əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri ağır silahlardan atəşə tutub, o 

cümlədən mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törətməyə davam edir. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumatda qeyd olunub: 

“Dərin kədər hissi ilə bildiririk ki, Ermənistan silahlı birləşmələrinin dinc Azərbaycan əhalisini 

hədəfə alması səbəbindən növbəti dəfə toplarla atəş nəticəsində Naftalan rayonunun Qaşaltı kənd 

sakini Qurbanov Elbrus İsa oğlu və onun ailəsinin dörd üzvü həlak olub. 

Goranboy Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci (cinayətkar birlik–

təşkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 120.2.4-cü (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs 

tərəfindən xuliqanlıq niyyəti ilə xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə), 120.2.7-ci (iki və ya 

daha çox şəxsi qəsdən öldürmə), 120.2.12-ci (milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə 

qəsdən adam öldürmə), 100.2-ci (təcavüzkar müharibəni aparma) və digər maddələri ilə cinayət 

işi başlanıb. 

Hazırda iş üzrə zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3351 
 

Hikmət Hacıyev: Murov yüksəkliyi Silahlı Qüvvələrimizin çox çətin şəraitdə yüksək 

peşəkarlığı nəticəsində azad edilib 

 

[19:40] 27.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasına qarşı növbəti təcavüz aktına 

cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə əks-

həmlə və əks-hücum əməliyyatları həyata keçirilir. Bu əməliyyatların məqsədi Azərbaycan 

Respublikasının işğal altında olan ərazilərinin azad edilməsi və ölkəmizin müdafiəsinin təşkil 

olunmasıdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sentyabrın 27-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Hikmət Hacıyev bildirib ki, uğurlu əməliyyatlar çərçivəsində növbəti bir yüksəklik də azad 

edilib. Bu, Murovdağ silsiləsindədir. Artıq Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində yeddi kəndimiz 

Ermənistanın işğalından azad edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox ciddi itkiləri var. Lakin 

düşmən həmişə olduğu kimi, bu dəfə də itkilərini gizlədir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cenevrə 

Konvensiyalarını və beynəlxalq humanitar hüququ əsas götürərək legitim hərbi hədəflərə qarşı 

özünün hədəf seçimində və hədəflərin zərərsizləşdirilməsində bu prinsip və meyardan çıxış edir. 

Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, Murovdağ silsiləsində Murov yüksəkliyi çox çətin 

iqlim, relyef və hava şəraitində Silahlı Qüvvələrimizin yüksək peşəkarlığı nəticəsində azad olunub. 

Bu, 3 min metrdən yuxarıda yerləşən yüksəklikdir. Silahlı Qüvvələrimiz belə bir şəraitdə çətin 

əməliyyatı uğurla həyata keçirərək böyük yüksəkliyi və onun ətrafında olan digər yüksəklikləri də 

düşməndən azad ediblər. 

Hikmət Hacıyev deyib ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də 

narahatlıq ifadə olunur. Bu narahatlığı Azərbaycan Respublikası da bölüşür. Çünki Azərbaycan 

Respublikası işğala məruz qalan dövlətdir. Azərbaycan Respublikası həmişə bəyan edirdi ki, 

Ermənistan Respublikasının Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində mövcudluğunu davam 

etdirməsi vəziyyətin hər an gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Biz Tovuz hadisələrindən bu günə 

Ermənistan tərəfindən vəziyyətin gərginləşdirilməsi istiqamətində silsiləvi addımları görürük. 

Prezident, Ali Baş Komandan tərəfindən BMT tribunasından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə 

çatdırıldı ki, Ermənistan növbəti təxribatlara hazırlaşır. Beynəlxalq ictimaiyyət bununla əlaqədar 

xəbərdarlıq edildi. Bu gün biz bunun şahidi olduq. Amma Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ayıq-

sayıqlığı və yüksək peşəkarlığı, qısa müddət ərzində toparlanaraq düşmənə qarşı əks-hücum 

əməliyyatı həyata keçirməsi Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı daha geniş 

miqyasda zərərin yetirilməsi və mülki insanlar arasında təşviş yaradılmasına xidmət göstərəcək 

addımların qarşısının alınmasında əhəmiyyətli oldu. 

“Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən mübarizə davam etdirilir, düşmənə layiqli zərbələr vurulur. 

Məqsədimiz Azərbaycan Respublikası ərazilərinin azad edilməsidir. Bu gün dövlətimizin 

başçısının Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib. 

Vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, hərbi vəziyyətin tələblərinə ciddi şəkildə riayət olunsun”, - 

deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb. 
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Ağdam və Tərtər rayonlarında fərdi evlərdə və mülki obyektlərdə baş vermiş yanğınların 

söndürülməsi üçün FHN-in müvafiq qüvvələri cəlb edilib 

 

[19:39] 27.09.2020 

 

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-də saat 06.00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri 

genişmiqyaslı təxribat törədərək Azərbaycan Ordusunun cəbhəboyu zonada yerləşən mövqelərini 

iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmənin 

təxribatı zamanı dinc əhalinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələri də atəşə məruz qalıb. Nəticədə 

mülki əhaliyə məxsus fərdi yaşayış evləri və digər mülki obyektlər dağıdılıb, dinc əhalinin 

əmlakına ciddi ziyan yetirilib. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı mərmilər nəticəsində Ağdam və Tərtər rayonlarında 

fərdi evlərdə və mülki obyektlərdə baş vermiş yanğınların söndürülməsi üçün Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri dərhal əraziyə cəlb edilib. 

Yanğınlar görülmüş operativ tədbirlər nəticəsində qısa müddətdə söndürülüb. 
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Azərbaycan XİN rəhbərinin Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə telefon danışığı olub 

 

[19:33] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də qarşı tərəfin təşəbbüsü əsasında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 

naziri Ceyhun Bayramov ilə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo 

Klaarın arasında telefon danışığı olub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, telefon danışığı 

zamanı xüsusi nümayəndə Toivo Klaar bölgədə mövcud olan vəziyyət ilə əlaqədar narahatlığını 

ifadə edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu ilin 27 sentyabr tarixində 

Azərbaycan mövqelərinə qarşı yeni təcavüz aktının Ermənistanın son aylar ərzində sərgilədiyi 

təxribatçı fəaliyyətin, o cümlədən 12-16 iyul Tovuz istiqamətində hücum cəhdi, 23 avqust 

Goranboy istiqamətində diversiya-kəşfiyyat təxribatı, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 

qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətinin aparılması, eləcə də Ermənistan rəhbərliyinin təhrikçi 

bəyanat və fəaliyyətinin davamı olduğunu bildirdi. Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı 

növbəti təcavüzü beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərinin, Ermənistan 

qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 

edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 

1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları və onların əlavə protokollarının kobud şəkildə pozulması 

olduğunu vurğuladı. Yaranmış vəziyyətə görə məsuliyyətin tam şəkildə Ermənistanın siyasi-hərbi 

rəhbərliyinin üzərində düşdüyü bildirildi. 

Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi bölgədəki gərginliyin azaldılması üçün müvafiq addımların 

atılmasının vacibliyini qeyd etdi. 
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Hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 19 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib 

 

[19:30] 27.09.2020 

 

Xəbər verildiyi kimi, sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat 

törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. Təcavüzkar 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Cenevrə Konvensiyası ilə üzərinə düşən öhdəliklərini kobud 

şəkildə pozaraq dinc əhalinin sıx yaşadığı əraziləri ağır silahlardan atəşə tutub, bununla da mülki 

əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törətməyə davam edib. Hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki 

əhalidən 19 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 

Ermənistanın işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi, işğalçı dövlətə 

qarşı beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulmuş sanksiyaların tətbiq olunması məqsədilə tərəfimizdən 

xüsusi beynəlxalq tribunalın yaradılması üçün bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən BMT-

nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət ediləcək. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu müxtəlif cinayətlər törətmiş Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə 

cəlb edilərək cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədilə zəruri olan tədbirlər həyata keçirir. 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ordusu fəaliyyətini Cenevrə Konvensiyasına uyğun həyata 

keçirir 

 

[19:08] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri fəaliyyətini Cenevrə Konvensiyasına uyğun qaydada həyata 

keçirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sentyabrın 27-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Hikmət Hacıyev deyib ki, Ermənistan mətbuatında Ermənistan-Azərbaycan sərhədində də 

toqquşmanın baş verdiyi barədə məlumatlar yayılıb. Bu, yalandır. Hərbi əməliyyatlar 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində baş verir. Əsas məqsəd mülki şəxslərin təhlükəsizliyini 

təmin etmək və işğal olunmuş əraziləri azad etməkdir. 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi deyib ki, artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar 

narahatlıqlarını ifadə edir. Vəziyyətin gərginləşməsinin məsuliyyəti Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

Hikmət Hacıyev nəzərə çatdırıb ki, bu gün baş verənlər Tovuz hadisələrindən sonra 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı yürütdüyü təxribatçı siyasətinin nəticəsidir. O vurğulayıb ki, eyni 

zamanda, düşmən tərəfindən kiberhücumlar da təşkil edilir. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bu gün bizim güclü Azərbaycan dövlətimiz, ordumuz 

var və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. 
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Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin rusiyalı həmkarı ilə telefon danışığı olub 

 

[18:58] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də qarşı tərəfin təşəbbüsü əsasında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 

naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov arasında 

telefon danışığı baş tutub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, telefon danışığı 

zamanı Rusiya Xarici İşlər naziri bölgədə mövcud olan vəziyyət ilə əlaqədar narahatlığını ifadə 

edib və atəşkəsin bərpa olunmasının vacibliyini qeyd edib. 

Nazir Ceyhun Bayramov sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejimini 

kobud şəkildə pozaraq, təmas xətti boyunca Azərbaycan mövqelərini iriçaplı silahlar, minaatanlar 

və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından atəşə tutaraq, Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzə əl 

atdığını qeyd edib və bu hücumun Ermənistanın son aylar ərzində həyata keçirdiyi məqsədyönlü 

təxribatçı fəaliyyətin davamı olduğunu bildirib. 

Azərbaycan tərəfinin özünümüdafiə hüququ çərçivəsində və mülki əhalinin təhlükəsizliyini 

təmin etmək məqsədilə, Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı müvafiq əks tədbirlər həyata keçirdiyi 

qeyd olunub. 
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Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan 

edilib 

 

[18:51] 27.09.2020 

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi təxribatları ilə əlaqədar Prezident 

İlham Əliyevin Fərmanına əsasən ölkəmizdə hərbi vəziyyət elan edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikası Hərbi 

İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezidentinin 

Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev məlumat verib. 

Hikmət Hacıyev deyib ki, sentyabrın 27-də Ermənistan bir neçə istiqamətdən Azərbaycanın 

yaşayış məntəqələrini, hərbi mövqelərini atəşə tutub. Azərbaycan Ordusu əks-hücum 

əməliyyatlarına başlayıb. 

Fərmanda qeyd olunub ki, Konstitusiyanın 109-cu və 111-ci bəndləri nəzərə alınaraq 

sentyabrın 28-də gecə saat 00.00 etibarən Azərbaycanın bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan 

edilib. 
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Müdafiə Nazirliyi: Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsi azad olunub 

 

[18:33] 27.09.2020 

 

Cəbhənin Goranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində 

Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsi azad olunub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əməliyyat 

nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini Ermənistanla birləşdirən hərbi əhəmiyyətli 

Vardenis-Ağdərə avtomobil yolu vizual, eləcə də atıcı silahların və artilleriya vasitələrinin atəş 

nəzarətinə götürülüb. Əldə edilən hərbi üstünlük Ermənistandan əlavə hərbi yüklərin işğal altında 

olan Kəlbəcər və Ağdərə istiqamətindəki marşrutla daşınmasının qarşısını almağa imkan verir. 

Döyüş əməliyyatları davam edir. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3359 
 

Düşmən zirehli texnikasını döyüş meydanında ataraq qaçır 

 

[18:24] 27.09.2020 

 

Əks-həmlə əməliyyatı həyata keçirən Azərbaycan Ordusu bölmələrinin zərbələri nəticəsində 

düşmən çoxlu sayda zirehli texnikanı döyüş meydanında qoyaraq qaçıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti Ermənistan qoşunlarının 

məhv edilən, eləcə də ərazidə qalan hərbi texnikalarının videogörüntülərini təqdim edib. 
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan diaspor nümayəndələrinə  

müraciət edib 

 

[18:09] 27.09.2020 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan diaspor nümayəndələrinə müraciət edib. Bu 

barədə AZƏRTAC-a komitədən məlumat verilib. Müraciətdə deyilir: 

Əziz həmvətənlər, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına əsasən, 

sentyabrın 27-si saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat 

törədərək, cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini, Tərtər rayonunun 

Qapanlı, Ağdam rayonunun Çiraqlı və Orta Qaravənd, Füzuli rayonunun Alxanlı, Şükürbəyli və 

Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı 

artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələri Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün 

qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri əks-həmlə 

tədbirləri həyata keçirir. Azərbaycan Ordusu qüdrətlidir, Ermənistanın hərbi təxribatlarına layiqli 

cavab verməyə və işğal olunmuş torpaqlarımızı düşməndən azad etməyə hazırdır. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara müraciət edərək, sosial şəbəkədə, elektron media və digər 

kütləvi informasiya vasitələrində rəsmi olmayan, dəqiqləşdirilməmiş və qeyri-obyektiv 

məlumatlardan istifadə etməməyə çağırırıq. 

Əziz diaspor nümayəndələri, bizə daxil olan müraciətlərdən cəbhəboyu zonada baş 

verənlərdən nə qədər narahat olduğunuzu başa düşürük və bildiririk ki, xaricdə yaşayan hər bir 

soydaşımız Ermənistanın təxribatçı hərəkətlərinin, eləcə də Azərbaycanın haqlı mövqeyinin 

dünyaya çatdırılmasında, yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətinin doğru məlumatlandırılmasında 

fəallıq göstərməli, hal-hazırda cəbhədə baş verənlərlə bağlı səhih məlumatların yayılmasında 

yaxından iştirak etməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin bu gün xalqa müraciətində 

deyildiyi kimi: “Bu işğala son qoyulmalıdır və qoyulacaq! Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq 

işidir. Biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycanındır!" 
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Azərbaycan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyətin tətbiq olunması ilə bağlı qərar  

qəbul edib 

 

[18:06] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Milli Məclisin payız sessiyasının xüsusi plenar iclası keçirilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, parlamentin Sədri Sahibə Qafarova iclası açaraq gündəliyə bir 

məsələnin daxil edildiyini deyib. 

İclasda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 29-cu bəndinə və 

111-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə ölkədə hərbi 

vəziyyətin elan olunması məsələsi müzakirə edilib. 

Müzakirələrdən sonra ölkədə hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. 
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Polkovnik Vaqif Dərgahlı: Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına müraciətlərin çoxluğu 

səbəbindən bir sıra texniki problemlər yaşanır 

 

[17:56] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu əks-həmlə əməliyyatları ilə bağlı 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına müraciətlərin çoxluğu səbəbindən 

bir sıra texniki problemlər yaşanır. 

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı AZƏRTAC-

a açıqlamasında deyib. 

Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib ki, buna baxmayaraq mətbuat və ictimaiyyət alternativ 

internet resursları vasitəsilə operativ qaydada məlumatlandırılır. 
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Dövlət Baxçalı: Qanımızla, canımızla, varlığımızla Azərbaycanın yanındayıq 

 

[17:44] 27.09.2020 

 

Yeganə məqsədi türklərə qarşı düşmənçilik olan Ermənistan və onun muzdlu silahdaşlarının 

türk milləti qarşısında dayanma ehtimalı yoxdur. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) 

sədri Dövlət Baxçalı bildirib. 

D.Baxçalı bu fikirləri ifadə edib: “Ermənistanın bu gün səhər saatlarında qardaş ölkə 

Azərbaycanın hərbi birləşmələrinə və mövqelərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumlar düşmənlikdir, 

yeni bir qanlı səhifənin açılması deməkdir. Qarabağ türkündür, türk vətənidir. Heç kim bu möhkəm 

və müstəsna həqiqəti dəyişdirə bilməyəcək. Yeganə məqsədi türklərə qarşı düşmənçilik olan 

Ermənistan və onun muzdlu silahdaşlarının türk milləti qarşısında dayanma ehtimalı yoxdur. 

Qanımızla, canımızla, varlığımızla Azərbaycanın yanındayıq”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 
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Ali Baş Komandanımızın və Ordumuzun yanındayıq – QHT-lərdən müraciət 

 

[17:00] 27.09.2020 

 

Bu gün səhər saatlarında Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycana qarşı hücuma keçmiş 

və yeni ərazilərimizi işğal etmək məqsədilə bütün sərhəd boyu hərbi obyektləri və mülki əhalini 

hədəfə almışdır. Azərbaycan Ordusu düşmənə ağır zərbələr vuraraq onu geri oturtmuş və bütün 

cəbhəboyu əks-hücuma keçmişdir. Daxil olan məlumatlara görə, düşmən birlikləri ciddi itkilər 

verərək geri çəkilir. 

Ordumuz bütün dünyanın suveren Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıdığı 

Qarabağı və ətraf rayonları düşmən işğalından azad etmək üçün müqəddəs savaşa başlayıb. 

Həlledici döyüşlərdə yüksək döyüş ruhuna malik Ordumuz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək 

torpaqlarımızı düşməndən azad edir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər 1128 QHT-nin xalqımıza müraciətində yer alıb. 

Müraciətdə deyilir: “Ölkəmiz üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu çətin, məsuliyyətli, eyni 

zamanda, şərəfli günlərdə xalqımız bütün varlığı ilə Ali Baş Komandanın, Ordumuzun yanındadır. 

Bu gün bütün xalqımız, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları bu müqəddəs savaşın önündə 

gedən, Vətən uğrunda canını fəda etməkdən çəkinməyən əsgər və zabitlərimizlə fəxr edir. 

Bütün vətəndaşlarımızı, o cümlədən də cəbhəyanı rayonlarda yaşayan əhalimizi daha 

diqqətli olmağa və rəsmi məlumatlardan başqa heç bir xəbər və şayiələrə inanmamağa çağırırıq. 

Bu bəyanatı imzalayan bütün QHT-lər Ali Baş Komandan əmr edəcəyi təqdirdə yaşımızdan 

asılı olmayaraq hamımız cəbhəyə getməyə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda 

vuruşmağa hazır olduğumuzu bəyan edirik. 

Biz torpağımızın sahibiyik, onun uğrunda ölməyə də, öldürməyə də qadirik! 

Bu müqəddəs savaşda biz mütləq qalib gələcəyik! 

Allah qəhrəman Ordumuzu qorusun və daim qalib etsin! 

Əldə etdiyimiz ilkin qələbə münasibətilə Ali Baş Komandanı, Ordumuzu və xalqımızı 

ürəkdən təbrik edirik!”. 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq Ermənistan ordusunun genişmiqyaslı təxribatları ilə bağlı yeni məlumat 

yayıb 

 

[16:24] 27.09.2020 

 

Xəbər verildiyi kimi, sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat 

törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. Təcavüzkar 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi təxribatçı əməllərini davam etdirərək Cenevrə Konvensiyaları 

ilə üzərinə düşən öhdəlikləri kobud şəkildə pozmaqla dinc əhalinin sıx yaşadığı əraziləri ağır 

silahlardan atəşə tutub, bununla da mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törətməyə davam 

ediblər. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda bildirilib ki, 

düşmənin Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli 

rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı, Goranboy və Daşkəsən 

rayonunun bir neçə kəndlərinin intensiv atəşə tutması nəticəsində mülki əhali arasında həlak 

olanlar və yaralananlar var, o cümlədən çoxsaylı ev və mülki obyektlərə külli miqdarda ziyan 

dəyib, həmçinin xırda və iri buynuzlu heyvan və təsərrüfat təyinatlı məntəqələri, eləcə də nəqliyyat 

vasitələri məhv edilib. 

Hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 14 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanalara yerləşdiriliblər. 

Mülki əhalini hədəfə alan təcavüzkar Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc 

sakinlərin yaşadığı Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə top mərmisinin atılması 

nəticəsində kənd ərazisində yerləşən elektrik yarımstansiyası sıradan çıxıb, kənddə elektrik 

enerjisi kəsilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini dəqiqləşdirmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. 

Müxtəlif cinayətlər törətmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının 

beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilərək cəzalandırılmaları 

istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. 

Kütləvi informasiya vasitələrindən, həmçinin sosial media istifadəçilərindən rəsmi 

olmayan və dəqiqləşdirilməmiş məlumatların ictimailəşdirilməməsi xahiş edilir. 

İctimaiyyətə mütəmadi qaydada məlumatlar veriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Ermənistan hərbi birləşməsinin komandanlığına təslim olmaq barədə təklif edilib 

 

[16:23] 27.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə yaşayış məntəqəsində yerləşən qarnizonunun tam 

məhv edilməməsi və döyüş itkilərinin sayının artmaması məqsədilə Azərbaycanın Hərbi 

Komandanlığı tərəfindən bu istiqamətdə yerləşən erməni komandanlığına müqavimət 

göstərməmək, silahı yerə qoyaraq təslim olmaq barədə təklif edilib. 

Bu barədə AZƏRTAC-a Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

“Azərbaycan Ordusunun komandanlığı onu da bildirir ki, hərbi əsirlər və mülki girovlarla 

davranış Cenevrə Konvensiyasının tələbləri və beynəlxalq hüququn digər normalarına uyğun 

həyata keçiriləcək. 

Müqavimət göstəriləcəyi təqdirdə hər bir silahlı şəxs tərəfimizdən zərərsizləşdiriləcək”, - 

deyə məlumatda qeyd olunub. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3367 
 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib 

 

[15:57] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 

Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı iclasda çıxış edib. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

- Bildiyiniz kimi, bu gün səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı 

növbəti hərbi təxribat törətmişdir. Bu təxribat nəticəsində itkilərimiz var, həm mülki əhali, həm də 

hərbçilər arasında. Bu, bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti 

davam edir və bu siyasət Ermənistanın faşist mahiyyətini bütün dünyaya göstərir. 

Səhər tezdən məlumatı alan kimi, mən Müdafiə naziri, digər aidiyyəti qurumların rəhbərləri 

ilə əlaqə saxladım, müvafiq göstərişlər verdim və bu göstərişlər əsasında hazırda Azərbaycan 

Ordusu genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatına başlamışdır. 

Bildirməliyəm ki, Ermənistanın hərbi təxribatı planlaşdırılmış təxribatdır. Onlar bu təxribata 

uzun müddətdir ki, hazırlaşırdılar. Bizdə olan operativ məlumat onu göstərirdi ki, Ermənistan bizə 

qarşı yeni müharibəyə başlamaq fikrindədir. Mən bu məsələ ilə bağlı artıq son bir həftə ərzində bir 

neçə dəfə həm televiziya kanallarında müsahibəmdə, eyni zamanda, BMT kürsüsündən çıxış 

edərkən öz fikirlərimi bildirmişdim və demişdim ki, təcavüzkar dövlət dayandırılmalıdır. Onlar 

yeni müharibəyə hazırlaşırlar. 

Bu gün mən Azərbaycan xalqına müraciət etdim. Müraciətdə bu təxribatın səbəbləri və son 

müddət ərzində Ermənistanın çirkin addımları haqqında geniş məlumat verdim, fikirlərimi 

bölüşdüm, onları təkrarlamaq istəmirəm. Sadəcə olaraq, bir daha bildirirəm ki, bu gün səhər tezdən 

bizə qarşı edilən hərbi hücum planlaşdırılmış hərbi təxribat idi. Çünki bir neçə istiqamətdən 

müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan bizim mövqelərimiz atəşə tutuldu və eyni 

zamanda, yaşayış məntəqələrimiz, kəndlərimiz atəşə tutuldu. Qeyd etdiyim kimi, mülki əhali 

arasında itkilərimiz var. Bu, bir daha Ermənistanın, Ermənistan faşizminin eybəcər sifətini 

göstərir. Çünki dinc əhaliyə qarşı belə qəddarlıq ancaq faşist dövlətlərə aid ola bilər və birinci dəfə 

deyil, Tovuz hadisələrində, ondan sonra digər hadisələrdə, Xocalı soyqırımı erməni vəhşiləri 

tərəfindən əliyalın dinc əhaliyə qarşı törədilmişdir və bu dəfə də Ermənistanın əsas hədəfi bizim 

yaşayış məntəqələrimizdir. Onlar bu atəşi açmaqla istəyirlər ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, 

Azərbaycan vətəndaşları arasında, cəbhəboyu yerləşən kəndlərdə, şəhərlərdə yaşayan insanlar 

arasında təşviş yaransın. Amma tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, - bu gün səhər mən bütün 

bölgələrdən, cəbhəyanı bölgələrdən məlumat almışam, - Azərbaycan vətəndaşları cəsarət 

göstərirlər, hər kəs öz yerindədir, ordumuza, dövlətimizə hər an dəstək verməyə hazırdırlar və 

bunu edirlər. 

Azərbaycan Ordusu bu hərbi təxribata cavab olaraq, hazırda əks-hücum əməliyyatı keçirir. 

Deyə bilərəm ki, əməliyyat uğurla keçirilir. Prezident Administrasiyasına, eyni zamanda, Müdafiə 

Nazirliyinə göstəriş verildi ki, əhali müntəzəm olaraq hadisələrin gedişatı ilə bağlı 

məlumatlandırılsın. Onu deyə bilərəm ki, uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin canlı 

qüvvəsinə və hərbi texnikasına böyük ziyan vurulmuşdur. Əks-hücum nəticəsində Azərbaycanın 

işğal altında olan bir neçə yaşayış məntəqəsi işğalçılardan azad edilib. Bu münasibətlə bütün 

Azərbaycan xalqını təbrik edirəm! 

Mən əminəm ki, bizim uğurlu əks-hücum əməliyyatımız işğala son qoyacaqdır! 

Ədalətsizliyə son qoyacaqdır! Otuz ilə yaxın davam edən işğala son qoyacaqdır! Çünki 
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Azərbaycan xalqı öz torpağında yaşamaq istəyir. Azərbaycan vətəndaşı Vətən həsrəti ilə yaşayır. 

Ermənilər tərəfindən, Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən öz dədə-baba torpaqlarından zorla didərgin 

salınmış insanlar öz doğma ocaqlarına qayıtmaq istəyirlər. Baxmayaraq ki, artıq onların ocaqları 

vəhşilər tərəfindən dağıdılıb. Baxın Ağdam şəhərinin qalıqlarına. Baxın Füzuli şəhərinin 

qalıqlarına. Baxın işğal edilmiş ərazilərdə bizim məscidlərimizin, qəbiristanlıqlarımızın dağılmış 

vəziyyətinə. Bütün bunları erməni cəlladları törədib və biz tam haqlıyıq. Bizim mübarizəmiz haqq 

mübarizəsidir və bu gün Azərbaycan vətəndaşları dövlətə tam dəstək göstərirlər, bu dəstəyi biz 

daim hiss edirik. Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan Ordusunun yanındadır. Otuz ilə yaxın öz 

doğma torpaqlarına qayıda bilməyən soydaşlarımıza da üz tutub deyirəm, biz əlimizdən gələni 

edəcəyik ki, sizi öz doğma torpaqlarınıza qaytaraq. 

Mən Ermənistana xəbərdarlıq etmişdim. Tovuz hadisələrindən sonra bir neçə dəfə 

xəbərdarlıq etmişdim ki, əgər onlar öz çirkin əməllərindən əl çəkməsələr peşman olacaqlar. Biz 

onlara 2016-cı ildə, 2018-ci ildə, bu ilin iyul ayında dərs verdik. Amma görünür ki, bu, onlar üçün 

dərs olmadı. Bu dəfə də dərs veririk və verəcəyik. Bu gün şanlı Azərbaycan Ordusu böyük uğurla 

əks-hücum əməliyyatı keçirir və bu əməliyyat davam edir. 

Onu da bildirməliyəm ki, bizim bütün hərbi hissələrimizdə, hərbi birləşmələrimizdə ruh 

yüksəkliyi var. Eyni zamanda, ordumuza könüllü yazılanların sayı on minlərlə insanı əhatə edir. 

Bu, xalqımızın öz dövlətinə sadiqliyini göstərir. 

Dağlıq Qarabağ məsələsi bizim milli məsələmizdir. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli bizim 

tarixi vəzifəmizdir. Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də demək istəyirəm, biz bu məsələni elə həll 

etməliyik ki, Azərbaycan xalqı bundan razı olsun. Biz bunu elə həll etməliyik ki, tarixi ədalət bərpa 

edilsin. Biz bunu elə etməliyik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. 

Mən müxtəlif dövrlərdə dəfələrlə demişəm ki, bizə bu məsələnin, bu münaqişənin yarımçıq 

həlli lazım deyil. Biz öz torpağımızdayıq, bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. 

Amma öz torpağımızı heç kimə verən deyilik. Mən dəfələrlə demişəm, biz heç vaxt imkan verə 

bilmərik ki, Azərbaycan torpaqlarında ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Heç vaxt imkan 

verə bilmərik və bugünkü hadisələr onu bir daha göstərir. 

Dağlıq Qarabağ bizim əzəli tarixi torpağımızdır. Mən Dağlıq Qarabağın tarixi ilə, keçmişi 

ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərdə müxtəlif kürsülərdən dəfələrlə öz sözlərimi demişəm. Tarixi 

həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmışam. Bizim məqsədyönlü və yorulmaz səylərimiz 

nəticəsində bu gün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dünyada tam geniş təsəvvür var. Ancaq 

münaqişənin ilk illərində bu, belə deyildi. Münaqişənin ilk illərində dünya erməniliyi Azərbaycanı 

işğalçı kimi, təcavüzkar kimi təqdim edirdi. Əfsuslar ki, o vaxt Azərbaycan rəhbərliyində olmuş 

şəxslər bu təbliğata qarşı öz sözünü deyə bilmədilər. Azərbaycan elə bir ağır vəziyyətdə idi ki, 

torpaqlarımız əldən gedirdi, amma dünyada elə bilirdilər ki, Azərbaycan təcavüzkardır. Qarabağ 

torpaqlarının itirilməsinin səbəbkarı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyasıdır. 

Məhz onların dövründə torpaqlarımız işğal altına düşüb. Onların xəyanətkar, yarıtmaz fəaliyyəti 

nəticəsində biz bu torpaqları itirmişik. Mən həmişə deyirdim ki, biz müvəqqəti itirmişik, biz bu 

torpaqlara qayıtmalıyıq. Şuşanın satılması sırf o vaxt hakimiyyət uğrunda gedən mübarizənin 

nəticəsində baş vermişdir. Kəlbəcərin, Laçının işğal altına düşməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 

hakimiyyətinin birbaşa məsuliyyətidir. Məhz bu işğaldan sonra demək olar ki, növbəti işğal da 

qaçılmaz oldu. Çünki Laçının, Kəlbəcərin, Şuşanın işğal altına düşməsi Dağlıq Qarabağ ilə 

Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaratmışdır. Belə olan halda əlbəttə ki, o bölgələrə, Dağlıq 

Qarabağa silah təchizatı, ondan sonra digər maddi resursların təchizatı asanlaşmışdır. 

Bu gün biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Müsavat Partiyasının yarıtmaz 

əməllərini, bu ləkəni Azərbaycanın üstündən silirik. Bu gün biz öz torpaqlarımızı bərpa edirik. 

2016-cı ildə Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edildi. Bu gün - 

2020-ci ildə, artıq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə yaşayış məntəqəmiz işğalçılardan 
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azad edildi, bir neçə strateji yüksəkliklər Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. Güclü Azərbaycan 

Ordusu güclü siyasi iradəyə əsaslanır. 

Ordu quruculuğu mənim fəaliyyətimdə həmişə birinci yerdədir. Hərbçilər də, Azərbaycan 

xalqı da bunu bilir. Həmişə demişəm ki, ordumuz üçün nə lazımdırsa, biz onu da edəcəyik. Biz 

güclü, iradəli ordu yaratmışıq. Bizim bütün silahlı birləşmələrimiz müasir standartlara cavab verir 

və döyüş tapşırığını şərəflə, vicdanla, cəsarətlə yerinə yetirir. Bu gün əks-hücum əməliyyatında 

bizim müxtəlif silahlı birləşmələrimiz iştirak edir və vahid komandanın rəhbərliyi altında əks-

hücum əməliyyatı uğurla gedir. Bütün silahlı birləşmələr arasında koordinasiya tam şəkildə təmin 

edilib. Əminəm ki, bu əks-hücum əməliyyatının bundan sonra da uğurlu nəticələri olacaqdır. 

Mən Azərbaycan xalqına bu məlumatı verməklə bir daha demək istəyirəm ki, biz haqq 

yolundayıq, biz özümüzü müdafiə edirik. Biz heç kimin torpağına göz dikməmişik, heç kimin 

torpağında, Ermənistan ərazisində Azərbaycan silahlı birləşmələrinin heç bir məqsədi, hədəfi 

yoxdur. Ancaq biz öz torpağımızda özümüzü müdafiə edəcəyik və işğal edilmiş torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edəcəyik. 

İndi isə məlumat üçün söz verilir Müdafiə naziri Zakir Həsənova. 

Müdafiə naziri Zakir Həsənov dedi: 

- Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan. Məruzə edirəm ki, saat 6-ya bir neçə 

dəqiqə qalmış erməni silahlı qüvvələri Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər və Ağdam rayonlarının kəndlərini 

artilleriyadan atəşə tutmuşdur. Dağıntılar, əhali arasında yaralananlar və itkilər olmuşdur. Hərbi 

hissələrin ön xətti də atəşə tutulmuşdur. Eyni vaxtda Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl istiqamətindən 

düşmənin silahlı qüvvələrinin cəmləşməsi müşahidə olunmuşdur və onların hücuma hazırlaşdığı 

müşahidə edilmişdir. Əməliyyat şəraiti nəzərə alınaraq, ilk növbədə, Sizə məruzə olunmuşdur. 

Əməliyyat şəraitini nəzərə alaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatı həyata keçirib. Əks-

hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin ön xətti yarılmışdır. Mənə indi əlavə məlumat da verdilər, 

yeddi kənd işğaldan azad olunmuşdur. Məsləhətdirsə adlarını burada qeyd edim? 

Prezident İlham Əliyev: Qeyd et. 

Nazir Zakir Həsənov: Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdurrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, 

Kənd Horadiz, Qərvənd kəndləri azad edilmişdir. Azərbaycan Ordusu digər istiqamətlərdə uğurlu 

əks-hücum əməliyyatı həyata keçirir və düşmən böyük itkilər verərək geri çəkilir. Xüsusi qeyd 

etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Ordusunun zərbələri həm ön xətdə, həm də düşmənin tam 

dərinliyində həyata keçirilir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, ən müasir silahlar tətbiq olunur və biz 

düşmənin müqavimətini o qədər də güclü görmürük. Düşmən tam şəkildə geri çəkilir. 

Məruzə etdi Müdafiə naziri general-polkovnik Həsənov. 

Prezident İlham Əliyev: Aydındır. Biz Təhlükəsizlik Şurasının qalan hissəsini qapalı 

rejimdə keçirəcəyik. Əminəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bu qərara anlayışla yanaşacaqlar. Çünki 

müzakirə olunan məsələlərin bir çoxu hərbi sirr təşkil edir. Ancaq yenə də demək istəyirəm ki, 

Azərbaycan əhalisi müntəzəm olaraq həm Prezident Administrasiyası, həm Müdafiə Nazirliyi 

tərəfindən məlumatlandırılır. Azərbaycan vətəndaşlarına operativ məlumat çatdırılacaqdır. 

Mən əldə edilmiş ilk uğurlar münasibətilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan Ordusunu təbrik 

edirəm. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Yaşasın Azərbaycan! 

 

x x x 

 

Sonda Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri müzakirədə iştirak etdilər.  

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanda 500-dən çox QHT beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb 

 

[15:51] 27.09.2020 

 

Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, ATƏT PA, 

Avropa Şurası, AŞPA, NATO, NATO PA Avropa Komissiyası, Avropa Parlamenti, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, TÜRKPA, eləcə də bütün digər beynəlxalq təşkilatlara Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi təcavüz və silahlı hücum haqqında müraciət 

ünvanlayıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 502 QHT-nin imzası ilə təsdiq olunmuş müraciətdə deyilir: “Bu 

gün səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq iriçaplı 

silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından istifadə etməklə Azərbaycanın yeni 

ərazilərini işğal etmək məqsədilə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Ermənistanın bütün 

cəbhə boyu təşkil etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan ordusunun əsgərləri və cəbhəyanı 

ərazilərdə yaşayış məntəqələri və mülki əhalisi bombardman edilmiş və nəticədə mülki əhali və 

hərbi qulluqçulardan bir həlak olub və yaralanıb. Mülki vətəndaşların əmlaklarına və mülklərinə 

ciddi ziyan dəyib. 

Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin heç kimdən gizlətmədən uzun müddət hazırlaşdığı və 

Azərbaycana qarşı bu gün başlatdığı hücum hazırda bütün cəbhə boyu davam edir. Azərbaycanın 

Ermənistan tərəfini insanlığa sığmayan əməllərinə son qoyması ilə bağlı təkidli çağırışlarına 

baxmayaraq işğalçı ölkə öz çirkin əməllərindən əl çəkmir və beynəlxalq hüququn bütün norma və 

prinsiplərini pozmaqda davam edir. 

Sentyabrın 27-də isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzünü həyata 

keçirməklə bir daha dünyaya meydana oxumağa başladı. Ermənistan beynəlxalq humanitar 

hüququn, həmçinin insan hüquqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanı 

qəbul edən və qoşulan ölkələrdən biri olmasına baxmayaraq, dinc əhalinin bu kimi alçaq 

hücumlarla bilərəkdən qətlə yetirir və terrorçu mahiyyətini bir daha dünyaya nümayiş elətdirir. 

Azərbaycan hər zaman mənfur işğalçıların təxribatları ilə üz-üzə qalıb. Bütün dünya 

ictimaiyyəti və bütün təşkilatlar bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. 30 ilə yaxındır ki, beynəlxalq 

danışıqlar aparılır lakin bütün danışıqların sonunda Ermənistan yeni təxribatlara əl ataraq bütün 

prosesi iflic vəziyyətə salır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, bu gün Azərbaycan Ordusu öz 

torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur. 

Buna görə də, biz, bu bəyanata imza atan Azərbaycanın bütün qeyri-hökumət təşkilatları 

sizlərə müraciət edir və Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı hərbi təcavüzü qəti şəkildə 

pisləməyə, Ermənistanın yeni işğal niyyətini durdurmaq üçün təsirli addımlar atmağa və 

təcavüzkarı cəzalandırmağa çağırırıq. 

Ermənistanın bu gün törətdiyi növbəti hərbi təcavüz, işğalçı ölkənin beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozduğuna və BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə 

bağlı qəbul etdiyi məlum qətnamələrini yerinə yetirmədiyinə görə beynəlxalq ictimaiyyət və sizlər 

də məsuliyyət daşıyırsınız. 

 

AZƏRTAC 
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Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti bəzi xarici saytlarda yer alan 

təxribat xarakterli məlumatları təkzib edib 

 

[15:49] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti bəzi 

xarici saytların, informasiya agentliklərinin və sosial şəbəkə istifadəçilərinin təxribat xarakterli 

dezinformasiyaları ilə bağlı məlumat yayıb. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan 

məlumatda bildirilib: “Bu gün səhər saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri 

genişmiqyaslı təxribat törədərək Azərbaycan Ordusunun cəbhəboyu zonada yerləşən mövqelərini 

və yaşayış məntəqələrimizi iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından 

intensiv atəşə tutub. 

Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq 

komplektləşdirilib və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi Azərbaycan 

Ordusu tərəfindən təmin edilir. 

Tolerant və multikultural dəyərlərə malik Azərbaycan Respublikasında bütün millətlərin 

nümayəndələri mehriban, dostluq və əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Bəzi xarici saytlar, 

informasiya agentlikləri və sosial şəbəkə istifadəçiləri təxribat xarakterli məlumatlar yayaraq 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu döyüş əməliyyatlarına kölgə salmağa çalışırlar. Ölkədə 

yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələrinin məcburi qaydada cəbhə bölgəsinə göndərilməsi kimi 

həqiqətə uyğun olmayan absurd və böhtan xarakterli məlumatların heç bir əsası yoxdur və 

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti bu cür 

dezinformasiyaları qətiyyətlə təkzib edir. 

Bildiririk ki, zərurət yarandığı halda etnik mənşəyindən asılı olmayaraq ehtiyatda olan hərbi 

vəzifəlilər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən Xidmətin yerli struktur bölmələrinə 

çağırılaraq ölkənin müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq 

tədbirlərə cəlb olunacaq”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə Prezidenti: Ermənistan bölgədə sülhə və sabitliyə ən böyük təhlükə olduğunu bir 

daha göstərdi 

 

[15:40] 27.09.2020 

 

Azərbaycana qarşı yeni hücumlar edən Ermənistan bölgədə sülhün və sabitliyin qarşısında 

ən böyük təhlükə olduğunu bir daha göstərdi. Türk milləti hər zaman olduğu kimi, bu gün də bütün 

imkanları ilə azərbaycanlı qardaşlarının yanındadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. 

Prezident vurğulayıb ki, erməni xalqını onları fəlakətə aparan hakimiyyətinə və onları 

oyuncaq kimi istifadə edənlərə qarşı gələcəklərinə sahib çıxmağa dəvət edirik. Bütün dünyanı 

işğala qarşı apardığı mübarizədə Azərbaycanın yanında olmağa çağırırıq. 

 

Günel Məlikova,  

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə azərbaycanlı qardaşları ilə həmrəyliyini gücləndirməyi 

davam etdirəcək 

 

[15:32] 27.09.2020 

 

Bugünkü telefon danışığı zamanı bacarıq və qətiyyətinə bir daha şahid olduğum Azərbaycan 

Prezidenti, qardaşım İlham Əliyevə də bildirdiyim kimi, Türkiyə “bir millət, iki dövlət” anlayışı 

ilə azərbaycanlı qardaşları ilə həmrəyliyini gücləndirməyi davam etdirəcək. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sosial 

şəbəkələrdəki səhifəsində etdiyi paylaşımda bildirib. 

Türkiyə Prezidenti qeyd edir ki, Azərbaycana qarşı yeni hücumlar edən Ermənistan bölgədə 

sülhün və sabitliyin qarşısında ən böyük təhlükə olduğunu bir daha göstərdi. Türk milləti hər 

zaman olduğu kimi, bu gün də bütün imkanları ilə azərbaycanlı qardaşlarının yanındadır. Erməni 

xalqını onları fəlakətə aparan hakimiyyətinə və onları oyuncaq kimi istifadə edənlərə qarşı 

gələcəklərinə sahib çıxmağa dəvət edirik. Bütün dünyanı işğala qarşı apardığı mübarizədə 

Azərbaycanın yanında olmağa çağırırıq. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycanın siyasi partiyaları Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatına 

dair birgə bəyanat yayıblar 

 

[15:21] 27.09.2020 

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiya Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

genişmiqyaslı təxribatına dair birgə bəyanat yayıblar. 

AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir. 

Sentyabrın 27-də saat 06.00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı 

təxribat törədərək, iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv 

şəkildə atəşə tutması nəticəsində Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta 

Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı, Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 

kəndlərində mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında həlak olanlar və yaralılar var. 

Ermənistanın genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaması, mülki əhalinin yaşadığı kəndləri 

və infrastrukturları hədəf kimi seçərək ağır silahlarla bombalaması beynəlxalq hüquqa ziddir və 

qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. 

Ermənistan 30 ilə yaxındır ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl 

qoymur və əfsuslar olsun ki, o, buna görə cəzalandırılmır. Bəzi hallarda BMT-nin Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələri bir neçə gün ərzində icra olunur. Azərbaycana gəldikdə isə qətnamələr icra 

olunmur. Bu, ikili standarta əsaslanan yanaşma qəbuledilməzdir. 

Ermənistan hökuməti 30 ildir davam edən münaqişənin həll edilməsində maraqlı deyildir. 

Ermənistanın siyasi hakimiyyəti daxili siyasətdə yaşadığı sosial-iqtisadi problemləri, epidemioloji 

vəziyyətin gətirdiyi sosial çətinlikləri həll etməkdə acizdir. Ermənistan hökuməti vətəndaşlarının 

diqqətini bu problemlərdən yayındırmaq, daxili siyasi mübarizəni arxa plana çəkmək məqsədi ilə 

mütəmadi olaraq cəbhə xəttində atəşkəsi pozur. 

Ermənistan baş nazirinin militarist bəyanatları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə 

həll edilməsi müzakirələrində konstruktiv mövqe nümayiş etdirməməsi, “Qarabağ Ermənistandır 

və nöqtə” kimi sərsəm bəyanatları müzakirələrin önünü kəsən amillərdir. 

Ermənistan status-kvonun dəyişməz qalması üçün əlindən gələni edir, substantiv 

danışıqların qarşısını alır. 

Ermənistan Azərbaycanın qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” ilə müzakirə 

aparmasını istəyir. Ali Baş Komandan bunu qətiyyətlə rədd edir və bu təkliflə ATƏT-in Minsk 

qrupu da razılaşmır. 

2016-cı il aprel və 2020-ci il iyul aylarında Ermənistanın atəşkəsi pozmasından sonra 

yaşanan hadisələrdə Azərbaycan Ordusunun vurduğu sarsıdıcı zərbələr nəticəsində Ermənistan 

ordusu məğlubiyyətə uğradıldı. Ermənistanın məğlubiyyəti ona dərs olmalıdır. Ali Baş Komandan 

dəfələrlə bildirib ki, bizim Ermənistan torpağında siyasi və hərbi maraqlarımız yoxdur. 

Ermənistanın genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaması sadəcə bölgənin deyil, 

beynəlxalq aləmin də təhlükəsizliyini ciddi şəkildə təhdid edir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün vasitəçilik missiyası olan 

ATƏT-in Minsk qrupu, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın işğalçılıq siyasəti qarşısında səssiz 

qalmamalı, dərhal siyasi və hüquqi tədbirlər görməlidir. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və bu bəyanatı imzalayan siyasi partiyalar Ali Baş 

Komandan, Prezident İlham Əliyevin Vətənimizin ərazi bütövlüyünün və vətəndaşların 

təhlükəsizliyinin qorunması, Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi genişmiqyaslı terror 

təxribatlarının qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirdiyi bütün siyasi və hərbi tədbirləri 

yekdilliklə dəstəkləyir və onun yanında olduğunu bildirir! 

Belə mürəkkəb şəraitdə ölkəmizin bütün vətəndaşlarını və dünya azərbaycanlılarını bir daha 

milli birliyə və vəhdətə səsləyir, hər kəsi Azərbaycanın haqq səsinin dünya birliyinə çatdırılmasına 
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töhfə verməyə, beynəlxalq ictimaiyyəti isə Azərbaycanın həm tarixi həqiqətlər, həm də beynəlxalq 

hüquqla dəstəklənən haqq mübarizəsinə biganə qalmamağa çağırırıq. 

1. Yeni Azərbaycan Partiyası – Əli Əhmədov 

2. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası – Sabir Rüstəmxanlı 

3. Ana Vətən Partiyası – Fəzail Ağamalı 

4. Böyük Quruluş Partiyası – Fazil Mustafa 

5. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası – Qüdrət Həsənquliyev 

6. Demokratik İslahatlar Partiyası – Asim Mollazadə 

7. Vəhdət Partiyası – Tahir Kərimli 

8. Vətəndaş Birliyi Partiyası – Sabir Hacıyev 

9. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası – Elşən Musayev 

10. Milli Cəbhə Partiyası – Razi Nurullayev 

11. ReAL Partiyası – İlqar Məmmədov 

12. Azərbaycan Ümid Partiyası – İqbal Ağa-zadə 

13. Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası – Fərəc Quliyev 

14. Azərbaycan Demokrat Partiyası – Sərdar Cəlaloğlu 

15. Azərbaycan Xalq Partiyası – Pənah Hüseyn 

16. Ədalət Partiyası – İlyas İsmayılov 

17. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası – Mirmahmud Fəttayev 

18. Azad Demokratlar Partiyası – Sülhəddin Əkbər 

19. Azərbaycan Liberal Partiyası – Əvəz Temirxan 

20. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası – Arzuxan Əlizadə 

21. Aydınlar Partiyası – Qulamhüseyn Əlibəyli 

22. Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası – Sübut Əsədov 

23. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası – Araz Əlizadə 

24. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası – Əsli Kazımova 

25. Böyük Azərbaycan Partiyası – Elşad Musayev 

26. Milli Vəhdət Partiyası – Yunus Oğuz 

27. AĞ Partiya – Tural Abbaslı 

28. Müasir Müsavat Partiyası – Hafiz Hacıyev 

29. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası – Fuad Əliyev 

30. Azərbaycan Yurddaş Partiyası – Mais Səfərli 

31. Azadlıq Partiyası – Əhməd Orucov 

32. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası – Abutalıb Səmədov 

33. Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası – Kamil Seyidov 

34. Cümhuriyyət Xalq Partiyası – Bədrəddin Quliyev 

35. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası – Əlisahib Hüseynov 

36. Yeni Zaman Partiyası – Musa Ağayev 

37. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası – Əli Əliyev 

38. Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası – Rafiq Turabxan 

39. Azərbaycan Kommunist Partiyası – Hacı Hacıyev və Rauf Qurbanov 

40. Milli Konqres Partiyası – İxtiyar Şirinov 

41. Müstəqil Xalq Partiyası – Əflan İbrahimov 

42. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası – Hacıbaba Əzimov 

43. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası – Tufan Kərimov 

44. Azərbaycan Təkamül Partiyası – Teyyub Əliyev 

45. Birlik Partiyası – Xudadat Xudiyev 

46. Gələcək Azərbaycan Partiyası – Ağasif Şakiroğlu 

47. Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası – Samir Cəfərov 
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48. Azərbaycan Mübarizləri Partiyası – Ağadur Müslümov 

49. Qorqud Partiyası – Firudin Kərimov 

50. Milli Demokrat İdrak Partiyası – Osman Əfəndiyev 

AZƏRTAC 
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Şamil Ayrım: Bu gün biz bir daha qarşımızda güclü Azərbaycan görürük 

 

[15:17] 27.09.2020 

 

Ermənilər tərəfindən dinc əhaliyə qarşı törədilən hücumlar beynəlxalq hüquqa və insanlığa 

ziddir. Beynəlxalq ictimaiyyət bir an əvvəl buna qarşı gəlməlidir. Hazırki vəziyyət Ermənistanın 

dinc əhaliyə ilk hücumu deyil. Bu vəziyyət bir neçə aydır davam edir. Lakin təxribatçı ermənilər 

Azərbaycan ordusunun gücünün və iradəsinin otuz il əvvəlki kimi olmadığını hesablamadılar. 

Hazırda Azərbaycan çox güclü və qüdrətli bir orduya sahibdir və Azərbaycan xalqı birlik və 

bərabərliklə güclü liderinin arxasındadır. Bu gün biz bir daha qarşımızda güclü Azərbaycan 

görürük. Edilən rəsmi açıqlamalarda da bu açıq və aydın şəkildə görünür ki, Türkiyə hər şəraitdə 

və bütün imkanları ilə hər zaman olduğu kimi, bu gün də qardaş Azərbaycanın yanındadır. 

Bu sözləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı, Türkiyə-

Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım bildirib. 

O deyib: “Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi zaman həm xalqın rifahını düzəldəcəyi, həm 

də beynəlxalq səviyyədə Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllinə nail olacağına dair söz 

vermişdi. Təəssüf ki, hazırkı vəziyyətə baxdıqda əvvəlcə martın 31-də pandemiya dövründə dünya 

ictimaiyyətinin buna qarşı olmasına baxmayaraq Qarabağda seçkilər, sonra isə seçilmiş 

“prezident”ə Şuşada andiçmə mərasimi keçirildi. Bununla ermənilər yaratdıqları qondarma dövləti 

dünyaya göstərmək istədilər. Sonradan Ermənistan Azərbaycanın Tovuz bölgəsinə hücumlar etdi. 

Bu hücumlar Türkiyə başda olmaqla demək olar ki, bütün dünyanın sərt reaksiyasına səbəb oldu. 

Ermənistan törətdiyi təxribatlarla yanaşı bölgədəki demoqrafik vəziyyəti də dəyişməyə, 

Suriyadan, Livandan və başqa bölgələrdən olan erməni əsilli bütün terrorçuları Azərbaycanın işğal 

edilmiş bölgələrinə yığmağa çalışır. Buna göz yummaq və ya səssiz qalmaq mümkün deyil. 

Bir daha beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək, Ermənistanın beynəlxalq hüququ və 

normalarına, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını boşaltmasına dair əldə edilmiş qərarlara riayət 

etməsi üçün birləşmələrini gözləyirik. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə çözülməsi, eyni 

zamanda, bölgədə sülhün və sabitliyin təminatıdır”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan sosial şəbəkələr üzərindən təxribatçı məlumatlar və 

dezinformasiya yayır 

 

[15:07] 27.09.2020 

 

Ermənistan sosial şəbəkələr üzərindən təxribatçı məlumatlar və dezinformasiya yayır. Buna 

görə də ölkəmizdə internet şəbəkəsində müəyyən məhdudiyyətlər var. 

AZƏRTAC xəbər verir, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, ermənilər hətta əvvəlki dövrə aid kadrları yayır ki, bu 

da heç bir həqiqəti əks etdirmir. O, əhaliyə diqqətli olmağı, bu cür dezinformasiyalara inanmamağı 

və rəsmi məlumatları izləməyi tövsiyə edib. 

 

AZƏRTAC 
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Milli Televiziya və Radio Şurası bəyanat yayıb 

 

[14:54] 27.09.2020 

 

Milli Televiziya və Radio Şurası bəyanat yayıb. AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir. 

Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin bütün cəbhə boyu 

istiqamətlərdə mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədilə genişmiqyaslı hərbi təxribatına qarşı 

Azərbaycan Ordusunun geniş əks-hücumu başlanmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər ilə düşmənə 

layiqli cavab verilir. Məlum olduğu kimi, hərbi əməliyyatların getdiyi şəraitdə, internetin 

məhdudlaşdırılmasının zəruri olduğu bir zamanda, televiziya və radio kanallarından təqdim olunan 

informasiyanın əhəmiyyəti dəfələrlə artır. Belə bir şəraitdə Milli Televiziya və Radio Şurası olaraq 

ölkədə fəaliyyət göstərən teleradio yayımçılarına və subyektlərinə müraciət edir və aşağıdakı vacib 

məqamların nəzərə alınmasını xahiş edirik: 

1) Təqdim olunan informasiya və məlumatlar, həmçinin videoreportajlar istisnasız olaraq 

rəsmi mənbələrə əsaslanmalıdır; 

2) Sosial şəbəkələrdən istifadənin məhdudlaşdırılmasını və bunun nəticəsində əhali 

arasında yarana biləcək narahatlığın qarşısının alınmasının zəruriliyini nəzərə alaraq teleradio 

yayımçıları daha mütəmadi və operativ informasiya təqdim etməyə çalışmalıdırlar. Bunun üçün 

qaçan sətirlə informasiyanın təqdim olunmasından və ya qısa xəbər buraxılışlarından istifadə 

olunması tövsiyə olunur; 

3) Cəbhə bölgəsindən gələn xəbərlərin əhalidə yarada biləcək narahatlığını nəzərə alaraq 

efir zamanı qəmgin proqramlardan imtina olunması, efirin nikbin ruhlu hərbi-vətənpərvərlik 

proqramları ilə zənginləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır; 

4) Xarici ölkələrin televiziya kanallarını retranslyasiya edən ödənişli platforma 

operatorlarından (kabel, İPTV, OTT və s.) xahiş olunur ki, proqramlarının redaksiya nəzarəti 

erməni dairələrinə mənsub olduğu ehtimal olunan xarici kanalların retranslaysının dayandırılması 

məsələsini nəzərdən keçirsinlər. 

Milli Televiziya və Radio Şurası olaraq, bütün telaradio yayımçılarından və 

operatorlarından son vəziyyətə anlayışlı və həssas reaksiya vermələrini xahiş edirik. 

Allahdan Azərbaycan Ordusuna zəfər diləyirik! 

 

AZƏRTAC 
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Baş Prokurorluq: Hazırkı vaxtadək mülki əhalidən müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 

9 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib 

 

[14:51] 27.09.2020 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 27-də səhər saat 06 radələrindən başlayaraq Ermənistan 

silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat törədərək Azərbaycan Ordusunun cəbhəboyu zonada 

yerləşən mövqelərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından 

intensiv atəşə tutub. 

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi təxribatçı əməllərini davam etdirməklə 

beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan 

Respublikasının qəsdən və hədəflənmiş şəkildə dinc əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri artilleriya 

atəşinə tutmaqla mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törədiblər. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda bildirilib ki, 

düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli 

rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı, Goranboy və Daşkəsən 

rayonunun bir neçə kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak 

olanlar və yaralananlar var, o cümlədən çoxsaylı ev və mülki obyektlərə külli miqdarda ziyan 

dəyib. 

Hazırkı vaxtadək ümumilikdə mülki əhalidən 9 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib. 

Həmçinin bildirilib ki, düşmənin mülki obyektləri hədəfə alması nəticəsində bir sıra mülki 

evlərə külli miqdarda maddi ziyan dəyib, o cümlədən xırda və iri buynuzlu heyvan və ot tayaları 

məhv edilib. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsinin, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğinin 

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin olunub. 

İctimaiyyətə mütəmadi qaydada məlumatlar veriləcək. 

 

AZƏRTAC 
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Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb 

 

[14:49] 27.09.2020 

 

Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağda vəziyyətin yenidən kəskinləşməsi ilə bağlı 

bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Fransa vəziyyətin kəskinləşməsindən narahat 

olduğunu bildirərək, hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasına çağırıb. Mülki əhali arasında 

itkilərdən narahatlığını bildirib. 

“Fransa Dağlıq Qarabağda hazırda gedən genişmiqyaslı toqquşma və mülki əhali arasında 

itkilərin olması ilə bağlı məlumatlardan çox narahatdır. Hərbi əməliyyatların dərhal 

dayandırılmasına və dialoqun bərpasına çağırır. 

Minsk qrupunun həmsədri qismində Fransa rus və amerikalı tərəfdaşları ilə birlikdə Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq çərçivəsində danışıqlar yolu ilə davamlı həllinə nail 

olmaq öhdəliyinə sadiq olduğunu bir daha bildirir”,-deyə bəyanatda qeyd edilib. 

 

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

AZƏRTAC 
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşib və bu, 

Ermənistanı qorxuya salır 

 

[14:39] 27.09.2020 

 

Cənab Prezident Azərbaycan xalqına müraciət etdi, Ermənistanın təxribatının və təcavüz 

aktının məqsədləri barədə məlumat verdi. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. 

Hikmət Hacıyev deyib: “Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Ermənistanın bu təxribatının 

mahiyyətində faşizm xisləti dayanır. Ermənilər bu gün səhər saatlarından başlayaraq mülki 

insanları atəşə tutaraq faşist xislətlərini bir daha göstərdilər. Bu təxribatın qarşısının alınması üçün 

əks hücum tədbirləri həyata keçirilir, düşmənin atəşinin qarşısı uğurla alınır və düşmən yerinə 

otuzdurulur. Hadisələrlə bağlı ölkə ictimaiyyətinə ətraflı məlumat veriləcək. Azərbaycan Ordusu 

bu təxribatın qarşısını almaq və torpaqlarımızı azad etmək üçün öz rəşadətli missiyasını həyata 

keçirir. Bu gün bütün Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşib və bu, 

Ermənistanı qorxuya salır”. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin köməkçisi: Ordumuz Ermənistanın cinayətlərinin qarşısını almaq üçün öz 

rəşadətli missiyasını həyata keçirir 

 

[14:33] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri sentyabrın 27-də keçirilən brifinqdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. 

Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı olduğunu vurğulayan Hikmət Hacıyev deyib: 

“Dövlətimizin başçısı müraciətində Ermənistanın təxribatının mahiyyətini xalqa çatdırıb. 

Prezident BMT kürsüsündən dünya ictimaiyyətinə Ermənistanın törətməyə hazırlaşdığı təxribat 

barədə məlumat verib. Ali Baş Komandan bir müddət əvvəl KİV-ə müsahibəsində də bu barədə 

ətraflı məlumat verib”. 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi qeyd edib ki, dövlətimizin başçısı xalqa müraciətində 

Ermənistanın davranışının mahiyyətində faşizm xisləti durduğunu bir daha bildirib. H.Hacıyev 

deyib: “Biz bunun nəticələrini bu gün səhər saat 06:00 radələrində gördük. Ermənistan silahlı 

bölmələri mülki əhalini, kəndləri atəşə tutdular, mülki əhalini bir daha hədəfə aldılar. 

Azərbaycanın mülki əhalisi arasında xəsarət alanlar var. Prokurorluq bu barədə araşdırma aparır, 

dəymiş zərər qiymətləndirilir”. 

Hikmət Hacıyev diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatları həyata 

keçirir: “Bu əməliyyatların təfərrüatı barədə ola bilər ki, hərbi sirr olduğu üçün indi tam təfsilatı 

ilə məlumat verilmir. Amma Azərbaycan xalqı əmindir ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 

Ordumuz Ermənistanın cinayətlərinin qarşısını almaq üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir. 

Bu da torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsidir. Bu gün səfərbərlik əhval-ruhiyyəsi hamını 

sevindirir. Düşməni də qorxudan budur. Beynəlxalq ictimaiyyətə də Ermənistanın təxribatları 

barədə məlumat verildi”. 
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Anar Eyvazov: Azərbaycan Ordusu işğal altındakı bir sıra kəndləri azad edib 

 

[14:07] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun qoşun növləri və bölmələrinin həyata keçirdiyi uğurlu əks-həmlə 

əməliyyatı nəticəsində işğal altında olan bir sıra kəndlərimiz, vacib yüksəkliklər və əlverişli 

ərazilər azad olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov sentyabrın 27-də keçirilən brifinqdə deyib. 

A.Eyvazov bildirib ki, hazırkı məlumata görə, cəbhənin Füzuli–Cəbrayıl istiqamətində hərbi 

əməliyyatlar nəticəsində uzun illər ərzində düşmən işğalındakı Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, 

Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdurrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar 

kəndləri azad edilib. Bundan əlavə, Ağdərə rayonu istiqamətində və Murovdağı silsiləsindəki 

hündürlüklərdə yerləşən düşmən postları darmadağın edilərək, bir sıra hakim yüksəkliklər nəzarətə 

götürülüb. Döyüş əməliyyatı davam edir. Əminliklə bildirirəm ki, biz bundan sonra sizi uğurlu 

əməliyyatlarımızla sevindirəcəyik. Qələbə bizimlədir. 

 

AZƏRTAC 
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Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı 

 

[14:16] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.  

Türkiyə Prezidenti bu gün Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində Azərbaycan mülki 

şəxslərinin və hərbi qulluqçularının həlak olması ilə əlaqədar dövlətimizin başçısına və 

Azərbaycan xalqına başsağlığı verib, onlara Allahdan rəhmət diləyib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

həmişə olduğu kimi, bu gün də Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu vurğulayıb. 

Başsağlığına görə minnətdarlığını bildirən dövlətimizin başçısı Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Türkiyə Prezidentinin daimi dəstəyini yüksək qiymətləndirib. 

Prezident İlham Əliyev bu gün cəbhə xəttində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 

təxribatı nəticəsində baş verən hadisələrin gedişi barədə məlumat verib. 

Dövlət başçıları dost və qardaş Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin bundan sonra 

da uğurla inkişaf edəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər. 
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Ermənistanda hərbi vəziyyət rejimi və səfərbərlik elan olunub 

 

[14:11] 27.09.2020 

 

Ermənistan hökuməti ölkə üzrə hərbi vəziyyət rejimi və ümumi səfərbərlik elan edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan məlumat verib. 

Bildirib ki, sentyabrın 27-də Ermənistan hökumətinin iclası keçirilib. İclasda yaranmış 

vəziyyət müzakirə olunub. 

Paşinyan ölkə üzrə hərbi vəziyyət rejiminin tətbiqi və ümumi hərbi səfərbərlik elan 

olunduğunu vurğulayıb. 

Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki separatçı rejim də "hərbi 

vəziyyət rejimi" tətbiq edib və 18 yaşdan yuxarı əhalini hərbi səfərbərliyə çağırıb. 

Qeyd edək ki, Qarabağda erməni sakinlər arasında ciddi təşviş və vahimə yaranıb. Məktəblər 

qeyri-müəyyən müddətədək bağlanıb. 

Separatçıların başçısı erməniləri sakitləşdirməyə çalışan bəyanatla çıxış edib. 

Bəzi erməni politoloqlar yaranmış vəziyyətin erməni xalqının maraqlarına xidmət 

etmədiyini və bunun üçün Ermənistan hakimiyyətinin məsuliyyət daşıdığını bildiriblər. 

 

Xətayi Əzizov, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tbilisi 

 

AZƏRTAC 
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XİN: Yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin 

üzərinə düşür 

 

[13:46] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq, təmas 

xətti boyunca Azərbaycan Respublikasının mövqelərini, Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam 

rayonunun Çiraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı, Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun 

Cocuq Mərcanlı kəndlərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından 

atəşə tutaraq Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzə əl atıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. 

Bəyanatda deyilir: “Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, 

mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında həlak olan və yaralananlar var. Çoxsaylı evlərə və mülki 

obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün 

qarşısını almaq və təmas xətti boyunca sıx şəkildə yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə özünü müdafiə hüququ çərçivəsində və beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət 

etməklə əks-hücum və cavab tədbirlərini həyata keçirirlər. 

Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzü beynəlxalq hüququn fundamental 

norma və prinsiplərinin, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam 

və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 822, 853, 

874 və 884 saylı qətnamələrinin, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə 

Konvensiyaları və onların əlavə protokollarının kobud şəkildə pozulmasıdır. 

27 sentyabr tarixində Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüz aktı son aylar ərzində 

Ermənistan tərəfinin təxribatları, o cümlədən 12-16 iyul Tovuz istiqamətində hücum cəhdi, 23 

avqust Goranboy istiqamətində diversiya-kəşfiyyat təxribatı, Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətinin aparılması, eləcə də Ermənistan 

rəhbərliyinin təhrikçi bəyanatları və fəaliyyətinin davamıdır. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf 

bölgələrində qeyri-qanuni mövcudluğunun regionda sülh və sabitliyə ciddi təhlükə olduğuna yaxşı 

bələd olan və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və işğalçı fəaliyyətinə beynəlxalq 

hüququn norma və prinsiplərindən irəli gələrək prinsipial mövqe nümayiş etdirən beynəlxalq 

ictimaiyyət, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini və təxribatçı əməllərini kəskin 

şəkildə qınamalı və Ermənistanı beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq 

öhdəliklərinə əməl etməyə məcbur etməlidir. 

Yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə 

düşür”. 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan QHT-ləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, ABŞ, Rusiya və Fransa 

prezidentlərinə müraciət ünvanlayıb 

 

[13:44] 27.09.2020 

 

Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədr ölkələrinə, ABŞ Prezidenti Donald Trampa, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə, 

Fransa Prezidenti Emanuel Makrona müraciət ünvanlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü haqqında 

"İctimai Liderlər Platforması"nın müraciətində qeyd olunur: 

“27 sentyabr 2020-ci ildə saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 

kobud şəkildə pozaraq iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından 

istifadə etməklə Azərbaycanın yeni ərazilərini işğal etmək məqsədilə geniş miqyaslı hərbi 

əməliyyatlara başlamışdı. Ermənistanın bütün cəbhə boyu təşkil etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində 

Azərbaycan ordusunun əsgərləri və cəbhəyanı ərazilərdə yaşayış məntəqələri və mülki əhali 

hədəfə alınmışdır. Mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında həlak olan və yaralananlar barəsində 

məlumatlar vardır, vətəndaşların mülkiyyətinə ciddi ziyan dəymişdir. 

Ermənistanın yaşayış məntəqələrini, mülki əhalini qəsdən hədəfə alması beynəlxalq 

humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının kobud surətdə 

pozulmasıdır. 

Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin uzun müddət hazırlaşdığı və bu gün başlatdığı 

Azərbaycana qarşı hücumu hazırda bütün cəbhə boyu davam edir. Bu beynəlxalq hüququn ayaqlar 

altına atılması və Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzü və güc tətbiq etmək 

aktıdır. 

Əgər bu ilin iyul təcavüzünə görə işğalçı Ermənistanın qanunsuz əməllərinə beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr 

ölkələri, Human Right Watch, Amnesty İnternational, Freedom House və digərləri tərəfindən 

adekvat qiymət verilsəydi və təcavüzkar cəzalandırılsaydı, indi biz Ermənistanın növbəti 

təcavüzünün şahidi olmazdıq. 

Buna görə də, biz, bu bəyanata imza atan, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq Azərbaycanın 

bütün qeyri-hökumət təşkilatları sizlərə müraciət edir və Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı 

hərbi təcavüzü qəti şəkildə pisləməyə, Ermənistanın yeni işğal niyyətini durdurmaq üçün təsirli 

addımlar atmağa və təcavüzkarı cəzalandırmağa çağırırıq. 

Ermənistanın müharibə cinayətlərinin davam etməsinə, Azərbaycana qarşı başladığı yeni 

hərbi təcavüzə, beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozduğuna və BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi məlum qətnamələrini yerinə yetirmədiyinə görə 

beynəlxalq ictimaiyyət və sizlər də məsuliyyət daşıyırsınız". 

Azərbaycanın "İctimai Liderlər Platforması"nın üzvləri: 

  

Rauf Zeyni Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu 

Sabit Bağırov Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu 

Umud Mirzəyev Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu 

Əliməmməd Nuriyev Konstitusiya Araşdırmalar Fondu 

Sahib Məmmədov Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası 

NovelaCəfərova 
D.Əliyeva adina Azərbaycan Qadinlarının Hüququnun Müdafiə 

Cəmiyyəti 

Səadət Bənənyarlı 
"Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyəti Azərbaycan Milli 

Bölməsi" ictimai birliyi 

Səltənət Qocamanlı İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi İctimai Birliyi 

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3389 
 

Qorxmaz İbrahimli Biosfer İctimai Birliyi 

Əvəz Həsənov Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyi 

Əziz Ələkbərov Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyi 

İsrayıl İsgəndərov "Ümid" Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi 

Vüqar Bayramov İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi 

Çingiz Qənizadə Demokratiya və İnsan Hüquqlari Komitəsi 

Məhərrəm Zülfüqarlı İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyası 

Kamil Səlimov 
"Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi" ictimai 

birliyi 

Fuad Məmmədov "Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası” 

Eyyub Hüseynov "Azad İstehlakçılar" İctimai Birliyi 

Tənzilə Rüstəmxanlı Azəri Türk Qadınlar Birliyi 

Mirvari 

Qəhrəmanova 
Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi 

Şəmistan Əlizamanlı "Vətənpərvərliyin Təbliğinə Dəstək" İctimai Birliyi 

Akif Nağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatı İctimai Birliyi 

Osman Gündüz Multimedia Sistemləri İctimai Birliyi 

Mayis Əliyev Sosial Hüquqların Araşdırılması 

İradə Rizazadə "Vətəndaşların Sosial Rifahı Naminə" İctimai Birliyi 

Bahar Qasımova "Azərbaycan Qadınları Respublika Cəmiyyəti" İctimai Birliyi 

Məlahət İbrahimqızı "Lider Qadınlar" İctimai Birliyi 

Fizüli Rzaquliyev Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi 

Mehdi Mehdiyev 
Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri 

İctimai Birliyi 

Mehriban Zeynalova Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyi 

Əhməd Abbasbəyli 
"Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı" İctimai 

Birliyi 

Nəsiman Yaqublu Tarix və Mətbuat Araşdırmalarına Dəstək 

Şahin Rəcəbov "Azərbaycan Valideyn-Müəllim Assosiasiyası" İctimai Birliyi 

Aydın Əbilov "Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyi 

Fikrət Yusifov Ekonomiks Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyi 

Elçin Hüseynov "Azərbaycan Yazarlar Klubu" İctimai Birliyi 

Aydın Kərimov Müstəqil Hüquq Mərkəzi 

Əhməd Qəşəmoğlu Tərəqqi və Demokratiya İctimai Birliyi 

Hafiz Həsənov Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi 

Mirəli Hüseynov Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyi 

Şəmsəddin Əliyev Polisə Dəstək İctimai Birliyi 

Asif Əsgərli Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatı 

Emin Həsənli 
Tərxis Olunmuş Hərbçilərin Gəncləri Maarifləndirmə İctimai 

Birliyi 

İlqar Orucov 
Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyəti 

İctimai Birliyi 
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Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər nazirləri arasında telefon danışığı olub 

 

[13:39] 27.09.2020 

 

Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov 

arasında telefon danışığı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bildirilir ki, 

nazirlər arasında danışığın mövzusu Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi hücumları əsasında 

yaranmış hərbi qarşıdurma ilə bağlıdır. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti yüksək vətənpərvərliyə görə 

vətəndaşlara təşəkkür edib 

 

[13:38] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin qoşunların təmas xəttində Azərbaycan Ordusunun 

mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması ilə bağlı məlumat yayıb. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan 

məlumatda bildirilib: “Sentyabrın 27-də səhər saat 06 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri 

genişmiqyaslı təxribat törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini 

və yaşayış məntəqələrimizi iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından 

intensiv atəşə tutub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatla əlaqədar Xidmətin 

aparatına, yerli idarə, şöbə və bölmələrinə könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə gedərək döyüşmək və 

lazımi kömək göstərmək istəyən çoxlu sayda vətəndaşımız tərəfindən müraciətlər daxil 

olmaqdadır. Xatırladaq ki, vətəndaşların hərbi xidmətə çağırılması müvafiq normativ-hüquqi 

aktlara əsasən həyata keçirilir. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Vətənin müdafiəsini qanunla 

müəyyən edilmiş vəzifədən əlavə, özünə mənəvi borc bilən vətəndaşlarımıza göstərdikləri yüksək 

vətənpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirir”. 

Qeyd edilib ki, hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 

olaraq komplektləşdirilib. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi Azərbaycan 

Ordusu tərəfindən təmin edilir. 

Bu səbəbdən Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti bildirir ki, zərurət 

yarandığı halda ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən 

Xidmətin yerli struktur bölmələrinə çağırılaraq ölkənin müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərə cəlb oluna bilərlər. Lakin bu gün belə bir zərurət üçün 

heç bir əsas yoxdur. 
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Əbdülhəmid Gül: Türkiyə dost və qardaş Azərbaycanın yanındadır 

 

[13:26] 27.09.2020 

 

Türkiyə dost və qardaş Azərbaycanın yanındadır, hər cür dəstək verməyə hazırdır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələri Türkiyə Respublikasının Ədliyyə naziri Əbdülhəmid 

Gül təcavüzkar Ermənistanın hərbi təxribatları nəticəsində yaranmış gərgin vəziyyətlə bağlı sosial 

şəbəkədəki paylaşımında ifadə edib. 

Nazir paylaşımında bildirib: “Ermənistanın Azərbaycana qarşı beynəlxalq hüququ pozan 

intensiv hücumlarını qətiyyətlə qınayırıq. Şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza isə şəfa diləyirəm. 

Türkiyə dost və qardaş Azərbaycanın yanındadır, hər cür dəstək verməyə hazırdır”. 

 

Günel Məlikova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə XİN: Azərbaycan öz xalqını və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün qanuni müdafiə 

haqqına malikdir 

 

[13:20] 27.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 27-də atəşkəsi pozaraq cəbhə xəttində 

Azərbaycanın Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli 

rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərini ağır silahlarla 

intensiv atəşə tutduğunu öyrəndik. Beynəlxalq hüquqa qarşı açıq təhdid olan və mülki əhalinin 

itkisinə yol açan erməni hücumlarını şiddətlə qınayırıq. Bu hücumlarla Ermənistan bölgədə sülh 

və sabitliyin qarşısını alan ən böyük əngəl olduğunu bir daha göstərmişdir. 

Bu fikirlər AZƏRTAC-ın sorğusu əsasında Türkiyə Xarici İşlə Nazirliyinin sözçüsü Hami 

Aksoyun açıqlamasında ifadə olunub. 

Nazirliyin rəsmisi deyib: “Azərbaycan öz xalqını və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün qanuni 

müdafiə haqqından istifadə edəcəkdir. Bununla bağlı bir ürək olaraq Türkiyənin Azərbaycana 

dəstəyi yekdildir. Azərbaycan necə istərsə, o şəkildə yanında olacağıq. Beynəlxalq ictimaiyyəti də 

haqlının yanında olmağa dəvət edirik. Yaralılara şəfa, şəhid azərbaycanlı qardaşlarımıza Allahdan 

rəhmət və itkilərə görə can Azərbaycana başsağlığı diləyirik”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 

 

AZƏRTAC 
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Rusiyalı ekspert: Bazar günü səhər tezdən baş verənlər müasir Ermənistanda mövcud olan 

açıq-aşkar nasist rejimin mahiyyətinin qanunauyğun ifadəsidir 

 

[13:03] 27.09.2020 

 

Bazar günü səhər tezdən Ermənistan ordusunun Azərbaycanın dinc əhalisinə raket-artilleriya 

zərbələri endirməsi mənə istər-istəməz 1941-ci il 22 iyun gününü xatırladır. O vaxt Hitler 

Almaniyasının qoşunları eynilə indiki kimi - istirahət günü, xaincəsinə və müharibə elan etmədən 

Sovet İttifaqına hücum etmişdi. Hərçənd, nasist Qaregin Njdenin ideyasının davamçılarının başqa 

cür hərəkət edəcəyini gözləməyə dəyməz. 

Rusiyalı politoloq Oleq Kuznetsov bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində söyləyib. 

Rusiyalı ekspert deyib: “Tarix göstərir ki, nasizm və faşizm hansı milli zəmində 

formalaşmasından və inkişaf etməsindən asılı olmayaraq həmişə və hər yerdə nifrət, təcavüz və 

müharibə yolu seçir. 2020-ci il sentyabrın 27-də, bazar günü səhər tezdən baş verənlər gec-tez 

olmalı idi, çünki bu, müasir Ermənistanda illər boyu yaradılan və mövcud olan açıq-aşkar nasist 

rejimin mahiyyətinin qanunauyğun ifadəsidir. 

Azərbaycan öz ərazisində və özünün ərazi bütövlüyü uğrunda müharibə aparmağa məcbur 

edilib, onun müharibəsi düzgün və ədalətlidir. Ümidvaram ki, bu müharibə ölkənin ən yeni tarixinə 

“Azadlıq müharibəsi”, hətta “Vətən müharibəsi” adı ilə düşəcək və dünya tarixində bu cür 

müharibələrin hamısı kimi o da zəfərlə başa çatacaq. Mən Azərbaycan xalqına qələbə, Azərbaycan 

ordusuna rəşadət arzu edirəm”. 

 

AZƏRTAC 
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Ombudsman aparatı cəbhədəki vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb 

 

[13:03] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəs rejiminin növbəti dəfə kobud şəkildə pozulmasına 

və tələfatla nəticələnən təxribat cəhdlərinə etiraz olaraq bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda deyilir: 

“Sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 

kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ordusunun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini, Tərtər 

rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qaravənd, Füzuli rayonunun Alxanlı, 

Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və 

müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki insanların sıx şəkildə yaşadığı yerləri və obyektləri 

intensiv şəkildə atəşə tutması nəticəsində mülki əhali və hərbi qulluqçular həlak olub və yaralanıb, 

çoxsaylı evlərə və mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Ermənistanın növbəti dəfə mülki əhalini qəsdən hədəfə alması beynəlxalq hüquq 

normalarının, o cümlədən, beynəlxalq humanitar hüququn, Cenevrə konvensiyalarının müvafiq 

müddəalarının kobud surətdə pozulmasıdır. 

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini yerinə 

yetirməyən, BMT Baş Assambleyası 2006 və 2008-ci illərdə qəbul olunmuş “Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələrinə, BMT-nin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 

və digər nüfuzlu beynəlxalq qurumların mövcud pandemiya ilə əlaqədar qəbul etdiyi 

müraciətlərinə, habelə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə məhəl qoymayan Ermənistanın 

təcavüzkarlıq və işğalçılıq məqsədilə təxribatçı hərəkətlərini davam etdirməklə fundamental insan 

hüquqlarını, o cümlədən yaşamaq hüququnu kobud şəkildə pozaraq regionda daha da təhlükəli 

vəziyyət yaratması beynəlxalq təşkilatlar və sülhsevər dövlətlər tərəfindən kəskin şəkildə 

pislənilməli, Ermənistanın təcavüzü dayandırılmalıdır. 

Beynəlxalq təşkilatları, dünya ictimaiyyətini respublikamızın BMT tərəfindən tanınmış 

ərazilərinin işğaldan azad olunması, Ermənistanın Azərbaycan ərazisində törətdiyi cinayətlərə 

layiqli hüquqi qiymət verilməsi və beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasının qarşısının 

alınması, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində soydaşlarımızın pozulmuş fundamental 

hüquq və azadlıqlarının bərpası istiqamətində müvafiq səylərlə çıxış etməyə - zəruri qətiyyətli 

addımlar atmağa və təxirəsalınmaz tədbirlər görməyə çağırırıq”. 

 

AZƏRTAC 
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Türkiyə parlamentinin sədri: Ermənistan bölgədə sülhə təhlükə yaradan islaholunmaz 

terror dövlətidir 

 

[12:55] 27.09.2020 

 

Mülki əhalinin hədəfə alınması göstərir ki, Ermənistan təkcə Azərbaycan üçün təhdid deyil, 

bölgədə sülhə təhlükə yaradan islah olunmaz bir terror dövlətidir. Bu təxribatlara görə ancaq 

Ermənistan məsuliyyət daşıyır. 

AZƏRTAC Anadolu agentliyinə istinadla xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin sədri Mustafa Şentop Ermənistanın cəbhə xəttində törətdiyi genişmiqyaslı təxribatlarla 

bağlı açıqlamasında deyib. 

Mustafa Şentop bildirib ki, Türkiyə bütün gücü ilə Azərbaycanın yanında olmaqda davam 

edəcək. 

 

AZƏRTAC 
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Aleksey Şvaryov: Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri ölkəsinin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək 

üçün istənilən gücə malikdir 

 

[12:51] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun ölkəsinin işğal altında olan ərazilərini azad etmək haqqı var. 

Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri ölkəsinin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün istənilən gücə 

malikdir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a məxsusi açıqlamasında ukraynalı hərbçi, ehtiyatda olan 

polkovnik-leytenant Aleksey Şvaryov söyləyib. 

“Bu gün Azərbaycanın nizamlı, müasir silahlarla təchiz olunmuş peşəkar ordusu var. Əgər 

Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini sülh yolu ilə azad etmək istəmirsə, Azərbaycan 

Ordusu müharibə yolu ilə torpaqları hər an azad edə bilər”, - deyə ukraynalı hərbçi əlavə edib. 

Ukraynalı hərbçi bildirib ki, Ermənistan ordusunun təxribatlarının qarşısı qətiyyətlə 

alınmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın bu təxribatlarını qəti şəkildə pisləməlidir. 

 

Emil Hüseynli, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kiyev 

 

AZƏRTAC 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib 

 

[12:45] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. 

AZƏRTAC dövlətimizin başçısının müraciətini təqdim edir. 

 

Prezident İlham Əliyevin xalqa 

müraciəti 

 

-Bu gün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, 

o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi 

mövqelərimizi atəşə tutmuşdur. 

Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər, yaralananlar var. 

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Onların qanı yerdə qalmayacaqdır. Azərbaycan Ordusu hazırda 

düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər, zərbələr endirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox 

hərbi texnikaları sıradan çıxıb. Bu, erməni faşizminin növbəti təzahürüdür. 

Son vaxtlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatları müntəzəm xarakter almışdır. 

İyul ayında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində yenə də artilleriya atəşi 

nəticəsində hərbçilərimiz və bir mülki şəxs həlak olmuşdur. Heç kəsə sirr deyil ki, ilk atəşi, o 

cümlədən artilleriya atəşini Ermənistan açıbdır və ilk həlak olanlar da məhz Azərbaycan hərbçiləri 

olmuşdur. Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verdi və düşmən bir santimetr irəliyə gedə 

bilmədi. Düşmən dayandırıldı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü qorundu. Sarsıdıcı zərbələr nəticəsində 

Ermənistan tərəfi məcbur olub acı məğlubiyyətlə razılaşdı. Mən bu barədə demişəm, bir daha 

demək istəyirəm, əgər bizim istəyimiz olsaydı, hərbi döyüşləri Ermənistan ərazisinə keçirə 

bilərdik. Ancaq bizim Ermənistan ərazisində hərbi hədəflərimiz yoxdur və belə olan halda bir neçə 

gündən sonra atəş dayandırılmışdır. 

Ermənistan bu təxribatı törətməklə hansı məqsədi güdürdü? İlk növbədə, Azərbaycan 

torpaqlarının işğalı onların planındadır və onlar bunu gizlətmirlər. Onların hərbi-siyasi rəhbərliyi 

Azərbaycanı yeni işğalla hədələməyə çalışırdı, yeni ərazilər uğrunda yeni işğal siyasəti. Budur, bu 

gün Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin siyasəti. Digər səbəb Ermənistanda mövcud olan çox 

ciddi sosial, iqtisadi və siyasi məsələlərdən ölkə əhalisinin fikrini yayındırmaq və Azərbaycandan 

düşmən obrazı yaratmaqdır. Daha bir səbəb isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan hər vəchlə çalışır 

ki, danışıqlar prosesi pozulsun və deyə bilərəm ki, buna nail olub. Məhz Ermənistanın riyakar, 

qeyri-konstruktiv və yalançı siyasəti nəticəsində hazırda danışıqlar faktiki olaraq dayanıbdır. 

Növbəti təxribatın törədilməsi məhz bu məqsədləri güdür və bu məqsədlər onlar üçün əsas 

məqsədlərdir. 

İyul ayında Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verdi, öz ərazi bütövlüyünü qorudu və bir 

daha göstərdi ki, Azərbaycanla hədə-qorxu dili ilə danışan bundan peşman olacaqdır. Əfsuslar ki, 

bu, onlar üçün dərs olmadı. Halbuki mən iyul təxribatından sonra demişdim ki, Ermənistanın bu 

acı məğlubiyyəti onlar üçün dərs olmalıdır. 

Avqust ayında Ermənistan növbəti hərbi təxribata əl atdı. Bu dəfə Azərbaycana diversiya 

qrupu göndərilmişdir. Diversiya qrupunun başçısı Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən saxlanılmışdır 

və hazırda ifadələr verir. Bu ifadələrdə açıq-aydın göstərilir ki, bu planlaşdırılmış təxribatçı 

diversiya qrupu Azərbaycana terror aktları törətmək üçün gəlmişdir. Mülki əhaliyə və 

hərbçilərimizə qarşı növbəti hərbi təxribat bu gün Ermənistan tərəfindən törədildi və qeyd etdiyim 

kimi, bu dəfə də onlar öz cəzasını alıblar və alacaqlar. 

Ermənistanın təxribatları, eyni zamanda, Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verilən 

bəyanatlarda da öz əksini tapır. Ermənistanın baş naziri bir il bundan əvvəl işğal edilmiş 
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torpaqlarda - Xankəndidə demişdir ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. Birincisi bu, yalandır, 

Qarabağ Azərbaycandır və mən bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm. Qarabağ 

Azərbaycandır və nida işarəsi. İkincisi, bu təxribat xarakterli bəyanat faktiki olaraq danışıqlar 

prosesinə vurulan böyük zərbə idi. Əgər Ermənistanın baş naziri deyirsə ki, “Qarabağ 

Ermənistandır”, onda hansı danışıqlardan söhbət gedə bilər?! Bununla paralel olaraq, Ermənistanın 

rəhbərliyi artıq iki il ərzində dəfələrlə bəyan edir ki, Azərbaycan Ermənistanla yox, qondarma 

“Dağlıq Qarabağ respublikası” ilə danışıqlar aparmalıdır. Bu da danışıqlar prosesinə vurulan 

böyük zərbədir. İlk növbədə, Azərbaycan heç vaxt oyuncaq xunta rejimi ilə hər hansı bir danışıqlar 

aparmayacaq. İkincisi, danışıqlar formatını dəyişdirmək cəhdləri bir daha onu göstərir ki, 

Ermənistanın əsas məqsədi danışıqları pozmaq və status-kvonu saxlamaqdır. Halbuki ATƏT-in 

Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin dövlət başçıları dəfələrlə bəyan etmişlər ki, status-kvo qəbul 

edilməzdir və bu, o deməkdir ki, işğala son qoyulmalıdır. 

Ermənistanın bizə qarşı təxribatları bu faktlarla bitmir. Bu yaxınlarda bizim qədim 

Azərbaycanın qədim şəhəri olan Şuşada qondarma kriminal xunta rejiminin başçısının “andiçmə” 

mərasimi keçirilmişdir. Bu, təxribat deyilmi? Bu, bizə qarşı təhqirdir. Onlar hesab edirdilər ki, biz 

bu təhqirlə barışacağıq, razılaşacağıq. Onlar bizi şüurlu şəkildə təxribatlara çəkirlər və bunun acı 

nəticələrini görəcəklər. 

Bu yaxınlarda qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası” parlamentinin qədim Azərbaycan 

şəhəri - Şuşaya köçürülməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bu, növbəti təxribatdır. Bu yaxınlarda 

Ermənistanın baş naziri bəyan etmişdir ki, on minlərlə insanı birləşdirən “könüllü” hərbi 

birləşmələr yaradılacaqdır. Bu, nə üçün lazımdır? Bunlar kimə qarşı vuruşacaqlar? Bu, 

Azərbaycana qarşı bu gün törədilən təxribatın hazırlıq mərhələsi idi. Mən artıq bir neçə dəfə 

demişdim, o cümlədən bu yaxınlarda BMT kürsüsündən demişdim ki, Ermənistan yeni 

müharibəyə hazırlaşır, Ermənistan dayandırılmalıdır və dayandırılacaqdır. 

Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparır. Bu yaxınlarda 

Livan ermənilərindən ibarət bir neçə ailə Dağlıq Qarabağa, o cümlədən Azərbaycanın qədim şəhəri 

olan Şuşaya yerləşdirildi. Bu, hərbi cinayətdir. Bu, Cenevrə Konvensiyasına tamamilə ziddir. Bu 

cinayətə görə Ermənistan cavab verəcəkdir. Bu, bizə qarşı növbəti təxribatdır. İşğal edilmiş 

torpaqlarda məskunlaşma aparmaq cinayət hesab olunur və bu siyasət Ermənistan tərəfindən uzun 

illər ərzində aparılır. İş burasındadır ki, Ermənistanda mövcud olan ağır iqtisadi, siyasi və sosial 

vəziyyətə görə ölkə əhalisi azalır. Ermənistanda demoqrafik böhran yaşanır və onlarda insan 

resursları yoxdur ki, işğal edilmiş torpaqlarda öz adamlarını yerləşdirsinlər. Ona görə xaricdə 

yaşayan ermənilərə ümid edirlər. Hazırda bu siyasət davam etdirilir. Bununla paralel olaraq, bizdə 

olan dəqiq məlumata görə, bizim işğal edilmiş bəzi ərazilərimizdə Ermənistan qanunsuz 

məskunlaşma aparıbdır. Bizim rayonlarımızın, kəndlərimizin adları dəyişdirilir. Azərbaycanlıların 

tarixi irsi silinir. Bizim tarixi abidələrimiz dağıdılır. Azərbaycan məscidləri dağıdılır, təhqir edilir. 

Bizim məscidlərimizdə Ermənistan inək, donuz saxlayır. Bu, bütün müsəlman aləminə ən böyük 

təhqirdir. Bizim əcdadlarımızın qəbirləri traktorla dağıdılır. Bunu edən faşistlərdir, vandallardır, 

vəhşilərdir. 

Eyni zamanda, işğal edilmiş torpaqlarda bu yaxınlarda keçirilmiş hərbi təlimlər bizim üçün 

Ermənistanın növbəti təxribatı sayılmalıdır. Çünki bu təlimlərin bir məqsədi var: Azərbaycana 

hücum etmək, mülki əhalini atəşə tutmaq və yeni torpaqları işğal etmək! Sadaladığım bütün faktlar 

bir daha onu göstərir ki, bu gün regionda təhlükə mənbəyi Ermənistandır və onun çirkin siyasətidir. 

Azərbaycan heç bir təxribata əl atmamışdır. Azərbaycan, sadəcə olaraq, öz maraqlarını 

müdafiə edir, öz mövqeyini dəstəkləyir və öz siyasətini alnıaçıq aparır. Biz dəfələrlə bəyan etmişik 

ki, Dağlıq Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır və bu, həqiqətdir. Ermənistanın baş naziri 

deyəndə “Qarabağ Ermənistandır”, bu, yalandır. Mən deyəndə ki, “Qarabağ Azərbaycandır”, bu, 

həqiqətdir. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Tarixi ədalət 

bizim tərəfimizdədir. Çünki bu, bizim doğma, dədə-baba torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq bizim 
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tərəfimizdədir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bütün 

ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qəbul edilmiş 

qərar və qətnamələr Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu açıq-aydın təsbit edir. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsində deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri dərhal, tam və qeyd-

şərtsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. Otuz ilə yaxındır ki, bu qətnamələr kağız üzərində 

qalır. Otuz ilə yaxındır ki, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır və bunun sonunda 

Ermənistan müntəzəm olaraq hərbi təxribatlar törətməklə danışıqlar prosesini iflic vəziyyətə 

salıbdır. BMT-dən başqa bütün digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim haqlı mövqeyimizi 

müdafiə edir. Qoşulmama Hərəkatı BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisatdır ki, bu 

gün Azərbaycan bu təsisata sədrlik edir. Onlar münaqişə ilə bağlı ədalətli qətnamə qəbul etmişlər. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ədalətli qətnamələr qəbul etmişdir. ATƏT-in qərarları, Avropa 

Parlamentinin qətnamələri bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa 

və ədalətə əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bu gün Azərbaycan Ordusu Azərbaycan 

torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bu gün Azərbaycan Ordusu öz torpağında 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əsgərinin bizim torpağımızda nə 

işi var?! Ermənistan ordusunun bizim torpağımızda nə işi var?! Heç kəs üçün sirr deyil ki, “Dağlıq 

Qarabağ ordusu”nun tərkibində olan şəxsi heyətin 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. 

Ermənistan işğalçı dövlətdir, bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. 

Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir, 

Qarabağ Azərbaycandır! 
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Polkovnik-leytenant Anar Eyvazov: Hazırda Ermənistan tərəfinin çoxlu sayda canlı qüvvə 

itkisi var 

 

[12:37] 27.09.2020 

 

Hazırda Ermənistan tərəfinin çoxlu sayda canlı qüvvə itkisi var. Eyni zamanda, düşmənin 

döyüş texnikası və zenit-artilleriya kompleksləri məhv edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov mətbuata açıqlamasında deyib. 

A.Eyvazov bildirib ki, cəbhədə bölmələrimiz düşmən üzərində tam üstünlüyə malikdir. 

Qələbə bizimlədir. 
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Azərbaycan işğalçı Ermənistandan fərqli olaraq hərbi əməliyyatlar zamanı beynəlxalq 

humanitar hüquq normalarının tələblərinə riayət edir 

 

[12:33] 27.09.2020 

 

Ermənistan tərəfinin guya Azərbaycan Ordusuna məxsus 3 tank, 2 helikopter və 3 pilotsuz 

uçuş aparatının (PUA) vurulması barədə yaydığı məlumat yalandır və dezinformasiyadır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov mətbuata açıqlamasında deyib. 

A.Eyvazov bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, 

mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ordusunun komandanlığı 

tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks-hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilib. 

“Rəsmi surətdə bəyan edirik ki, Azərbaycan Ordusu mülki əhalini, mülki obyektləri və mülki 

xarakterli infrastrukturları hədəfə almır. Azərbaycan işğalçı Ermənistandan fərqli olaraq hərbi 

əməliyyatlar zamanı Cenevrə konvensiyaları da daxil olmaqla beynəlxalq humanitar hüquq 

normalarının tələblərinə riayət edir. Ermənistan ordusu özünün atəş nöqtələrini qəsdən mülki 

əhalinin yaşayış yerlərinin içərisində və yaxınlığında yerləşdirir. Azərbaycan Ordusu işğal altında 

olan ərazilərdəki bütün əhalini hərbi obyektlərdən kənar durmağa çağırır. 

Əlavə olaraq bildiririk ki, cəbhədə bölmələrimiz düşmən üzərində tam üstünlüyə malikdir. 

Qələbə bizimlədir. Hazırda Ermənistan tərəfindən çoxlu sayda canlı qüvvə itkisi var. Eyni 

zamanda, düşmənin döyüş texnikası və zenit-artilleriya kompleksləri məhv edilib. 
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Baş Prokurorluq Ermənistan ordusunun mülki əhalini və yaşayış məntəqələrini atəşə 

tutması ilə bağlı məlumat yayıb 

 

[12:32] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

genişmiqyaslı təxribat törədərək cəbhəboyu zonada Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və 

yaşayış məntəqələrimizi iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından 

atəşə tutması ilə bağlı məlumat yayıb. 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan məlumatda bildirilib ki, 

sentyabrın 27-də səhər saat 06 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat 

törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. 

Riyakar və qeyri-konstruktiv siyasət aparan təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi 

rəhbərliyi, həmçinin təxribatçı əməlləri ilə beynəlxalq hüququn fundamental norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan Respublikasının qəsdən və hədəflənmiş şəkildə 

dinc əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri artilleriya atəşinə tutmaqla mülki əhaliyə qarşı müxtəlif 

cinayətlər törədiblər. 

Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, 

Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərinin 

intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak olanlar və yaralananlar var, o 

cümlədən çoxsaylı ev və mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Mülki əhali arasında Tərtər rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Röyal Həsənov, Daşkəsən 

rayon sakini 1982-ci il təvəllüdlü Cəlal Zalov, Füzuli rayon sakinləri 1960-cı il təvəllüdlü Füzuli 

Məmmədov, 1995-ci il təvəllüdlü Vüsal Quliyev, Ağdam rayon sakinləri 1961-ci il təvəllüdlü 

Bəykişi Zeynalov, 1997-ci il təvəllüdlü Eşqin Allahyarov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

alaraq xəstəxanalara yerləşdiriliblər. 

Dərin təəssüf hissi ilə bildiririk ki, düşmən təxribatı nəticəsində mülki əhali və hərbi 

qulluqçular arasında itkilərimiz vardır. 

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq 

əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir, o cümlədən yaralananların aldıqları xəsarətlərin ağırlıq 

dərəcəsini, eləcə də mülki infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyən etmək 

məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. 

Yerlərdə prokurorluq, o cümlədən hərbi prokurorluq əməkdaşları tərəfindən baş vermiş 

hadisələrin tam təfərrüatları araşdırıldıqdan sonra məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. 

Müxtəlif cinayətlər törətmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının 

beynəlxalq-hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırılmalarını təmin 

etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri sənədləşdirilmə 

aparılır və sübutların toplanılması həyata keçirilir. 

Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə şəhid olan hərbi qulluqçularımızın 

qəhrəmancasına göstərdiyi yüksək əzmi və şücaəti hər zaman Azərbaycan xalqının xatirəsində 

əbədi yaşayacaq. 

İctimaiyyətə mütəmadi qaydada məlumatların verilməsi təmin olunacaq. 

Kütləvi informasiya vasitələrindən, həmçinin sosial media istifadəçilərindən rəsmi 

olmayan və dəqiqləşdirilməmiş məlumatların ictimailəşdirilməməsi xahiş edilir. 
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Qarabağın azərbaycanlı icması cəbhədəki vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb 

 

[12:21] 27.09.2020 

 

Ermənistanın cəbhə xətti boyu etdiyi sonuncu hücumlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda deyilir: 

“Sentyabrın 27-də səhər saatlarında təcavüzkar Ermənistanın silahlı qüvvələri bütün cəbhə 

xətti boyu ordumuzun mövqelərinə və yaşayış məntəqələrinə hücum edib. 

Biz, işğalın və etnik təmizləmənin qurbanı olan Azərbaycan Respublikasının Dağlıq 

Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması olaraq Ermənistanın bu hücumunu və törətməkdə davam 

etdiyi müharibə cinayətlərini ən kəskin formada pisləyirik. Biz, təcavüzkar Ermənistan 

qoşunlarının bütün işğal etdiyi ərazilərimizdən dərhal çıxarılmasını tələb edirik. Yetər 30 ildir 

gözlədik, artıq evlərimizə qayıtmaq istəyirik. 

Keçən illər göstərdi ki, təcavüzkar Ermənistan, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələrini və digər beynəlxalq təşkilatların sənədlərini ayaq altına ataraq, tapdalanmış 

hüquqlarımızın bərpasına imkan vermədi. 

Hazırda bütün cəbhə boyu davam edən döyüşlərə görə bütün məsuliyyət təcavüzkar 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

Ermənistanın bu növbəti hücumu nəticəsində şəhid olmuş hərbçilərimiz və mülki 

vətəndaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik və onların ailələrinə başsağlığı veririk”. 
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Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-həmlə əməliyyatı uğurla davam edir 

 

[12:13] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Ordusunun bölmələri cəbhənin Tərtər-Ağdam, Füzuli-Cəbrayıl və Murovdağı 

istiqamətlərində Ermənistan qoşunlarının işğalı altında olan vacib yüksəkliklər uğrunda döyüşlər 

aparırlar. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, raket-artilleriya 

qoşunları və aviasiya vasitələri düşmənin komanda məntəqələrinə zərbələr endirir, manevr edən 

çoxlu sayda canlı qüvvəsini, döyüş texnikasını və hərbi obyektlərini məhv edirlər. 

Bütün cəbhə boyu şiddətli döyüşlər gedir. 
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Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur 

 

[11:16] 27.09.2020 

 

Məlumat verildiyi kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, 

mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ordusunun komandanlığı 

tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks-hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumatda bildirilir: 

“Rəsmi surətdə bəyan edirik ki, Azərbaycan Ordusu mülki əhalini, mülki obyektləri və mülki 

xarakterli infrastrukturları hədəfə almır. Azərbaycan işğalçı Ermənistandan fərqli olaraq hərbi 

əməliyyatlar zamanı Cenevrə konvensiyaları da daxil olmaqla beynəlxalq humanitar hüququn 

müddəalarının tələblərinə riayət edir. 

Ermənistan ordusu özünün atəş nöqtələrini qəsdən mülki əhalinin yaşayış yerlərinin 

içərisində və yaxınlığında yerləşdirir. 

Azərbaycan Ordusu işğal altında olan ərazilərdəki mülki əhalini hərbi obyektlərdən kənar 

durmağa çağırır. 
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İbrahim Kalın: Dünya ictimaiyyəti Ermənistandan bu təxribatları dərhal dayandırmağı 

tələb etməlidir 

 

[11:10] 27.09.2020 

 

Ermənistanın Azərbaycana hücumlarını kəskin şəkildə qınayırıq. Ermənistan mülki yaşayış 

yerlərinə hücumlar edərək atəşkəsi pozmuş, sülh və sabitliyə qarşı olduğunu bir daha göstərmişdir. 

Beynəlxalq ictimaiyyət bu təhlükəli təxribatın dərhal dayandırılmasını tələb etməlidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu ifadələr Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın 

təcavüzkar Ermənistanın hərbi təxribatları əsasında yaranmış gərgin vəziyyətlə bağlı sosial 

şəbəkədəki paylaşımında əksini tapıb. Dövlət müşaviri yazır: “Türkiyə bu hücumlara qarşı 

Azərbaycanın yanındadır. Hücum nəticəsində həyatını itirən qardaşlarımıza Allahdan rəhmət 

diləyirik. Azərbaycan tək deyil. Türkiyənin tam dəstəyinə sahibdir”. 

 

Sabir Şahtaxtı, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Ankara 
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Müdafiə Nazirliyi: Bölmələrimiz cəbhədə düşmən üzərində tam üstünlüyə malikdir 

 

[11:00] 27.09.2020 

 

Ermənistan tərəfinin guya Azərbaycan Ordusuna məxsus 3 tank, 2 helikopter və 3 pilotsuz 

uçuş aparatının (PUA) vurulması barədə yaydığı məlumat yalandır və dezinformasiyadır. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bölmələrimiz 

cəbhədə düşmən üzərində tam üstünlüyə malikdir. 
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Anar Eyvazov: Qoşunlarımızın sürətli əks-hücum əməliyyatları davam edir  

 

[10:52] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat 

törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və yaşayış 

məntəqələrimizi iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv 

atəşə tutub. Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta 

Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 

kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar 

var. Mülki infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəyib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi 

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov sentyabrın 27-də jurnalistlərə açıqlamasında deyib. 

A.Eyvazov bildirib ki, cəbhənin ən gərgin Tərtər-Ağdam və Füzuli-Cəbrayıl 

istiqamətlərində yerləşən ön xətt hərbi hissələri, raket və artilleriya bölmələri, cəbhə aviasiyası, 

zirehli texnika və digər qoşun növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

atəş nöqtələri susdurulur və döyüş fəaliyyətinin qarşısı alınır. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ordusunun komandanlığı tərəfindən 

qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks-hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilib. 

Şəxsi heyət və tank bölmələrimiz raket-artilleriya qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası 

və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin ön xətdə və müdafiənin 

dərinliyində yerləşən xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi obyektləri və döyüş texnikasını aşkar edərək 

məhv edirlər. 

Əldə olunan məlumata görə müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan hava hücumundan müdafiə 

bölmələrinin 12 ədəd “OSA” zenit-raket kompleksi məhv edilib. Azərbaycan Hərbi Hava 

Qüvvələrinin cəbhənin Tərtər istiqamətində bir döyüş helikopteri zədələnib, ekipaj üzvləri xüsusi 

peşəkarlıq göstərərək helikopteri qoşunlarımızın nəzarət etdiyi əraziyə endirməyi bacarıblar. Canlı 

itki yoxdur. Qoşunlarımızın sürətli əks-hücum əməliyyatları davam edir. 

Əhali arasında ajiotaj və süni çaşqınlıq salmamaq, həmçinin hərbi qulluqçularımızın 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə sosial şəbəkə istifadəçilərini, elektron media və digər 

kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini rəsmi olmayan, dəqiqləşdirilməmiş və qeyri-

obyektiv məlumatlardan istifadə etməməyə çağırırıq. 

Cəbhəboyu zonada baş verən hadisələrlə bağlı mətbuata və ictimaiyyətə mütəmadi olaraq 

məlumat veriləcək. 
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Erməni təxribatının qarşısını almaq üçün ölkə üzrə internetin verilməsi  

məhdudlaşdırılıb 

 

[10:28] 27.09.2020 

 

Ermənistanın törətdiyi genişmiqyaslı təxribatın qarşısını almaq üçün ölkə üzrə internetin 

verilməsi məhdudlaşdırılıb. 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən AZƏRTAC-a verilən məlumata 

görə, nazirlik ölkə üzrə internetin verilməsində məhdudiyyətlər tətbiq edəcək. 

“Azərbaycan vətəndaşlarının münaqişə vəziyyətində internetlə bağlı yarana biləcək 

məhdudiyyətlər səbəbindən anlayış göstərəcəklərinə ümid edirik”, - deyə bildirilib. 

 

AZƏRTAC 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ZƏFƏR  GÜNU 

 

3411 
 

Hikmət Hacıyev: Ermənistanın yaşayış məntəqələrini, mülki əhalini qəsdən hədəfə alması 

beynəlxalq humanitar hüququn kobud surətdə pozulmasıdır 

 

[09:14] 27.09.2020 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi- Prezident Administrasiyasının xarici 

siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrində 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozması ilə bağlı bəyanat yayıb. 

AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir: “Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat verildiyi kimi, 

sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini kobud 

şəkildə pozaraq Azərbaycan Ordusunun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini, Tərtər rayonunun 

Qapanlı, Ağdam rayonunun Çiraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı, Şükürbəyli və 

Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı 

artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhəyanı ərazilərdə sıx şəkildə yaşayan mülki insanları və 

obyektləri atəşə tutması qəsdən və hədəflənmiş şəkildə həyata keçirilib. Mülki əhali və hərbi 

qulluqçular arasında həlak olan və yaralananlar barədə məlumatlar var. Çoxsaylı evlərə və mülki 

obyektlərə ciddi ziyan dəyib. 

Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhəboyu zonada yerləşən mövqelərimizi və yaşayış 

məntəqələrini intensiv surətdə atəşə tutmaqda davam edir. 

Ermənistanın yaşayış məntəqələrini, mülki əhalini qəsdən hədəfə alması beynəlxalq 

humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının kobud surətdə 

pozulmasıdır. Mülki insanların hədəfə alınması Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş hazırlığına 

daxil edilmiş taktikadır və onun ən bariz nümunəsi 1992-ci ilin fevral ayında törədilmiş Xocalı 

soyqırımıdır. 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə zərbələrin 

endirilməsi, mülki insanların və obyektlərin iriçaplı silahlardan atəşə tutulması beynəlxalq hüquqa 

əsasən Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzü və güc tətbiq etmək aktıdır. 

Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələri Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün 

qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri əks-həmlə 

tədbirlərini həyata keçirir. 

Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın yeni təcavüz aktı həyata keçirməyə və 

müharibəyə hazırlaşdığı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi. 

Azərbaycan dəfələrlə bəyan etmişdi ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi 

təcavüzü, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mövcudluğu 

regional sülh və sabitlik üçün əsas təhlükədir. 

BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarının keçirildiyi, dünyanın 

COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə apardığı şəraitdə Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi 

növbəti hərbi avantüra və təxribata əl atmışdır. Ermənistan rəhbərliyi bu əməlləri ilə beynəlxalq 

hüquqa, BMT Nizamnaməsinə və beynəlxalq ictimaiyyətə hörmətsizliyini bir daha nümayiş 

etdirir. 

Yaranmış vəziyyətə və hadisələrin gələcək inkişafına görə bütün məsuliyyət tam şəkildə 

Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür”. 
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Bütün cəbhə boyu qoşunlarımız əks-hücum əməliyyatına başlayıb 

 

[09:12] 27.09.2020 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ordusunun komandanlığı tərəfindən 

qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks-hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, şəxsi heyət və tank 

bölmələrimiz raket-artilleriya qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası və pilotsuz uçuş 

aparatlarının dəstəyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin ön xətdə və müdafiənin dərinliyində 

yerləşən xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi obyektləri və döyüş texnikasını aşkar edərək məhv 

edirlər. 

Əldə olunan məlumata görə müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan hava hücumundan müdafiə 

bölmələrinin 12 ədəd “OSA” zenit-raket kompleksi məhv edilib. Azərbaycan Hərbi Hava 

Qüvvələrinin cəbhənin Tərtər istiqamətində bir döyüş helikopteri vurulub, ekipaj üzvləri sağdır. 

Qoşunlarımızın sürətli əks-hücum əməliyyatı davam edir. 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susdurulur və döyüş fəaliyyətinin qarşısı 

alınır 

 

[08:35] 27.09.2020 

 

Cəbhənin ən gərgin Tərtər-Ağdam və Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində yerləşən ön xətt hərbi 

hissələri, raket və artilleriya bölmələri, cəbhə aviasiyası, zirehli texnika və digər qoşun növlərinin 

qarşılıqlı fəaliyyəti ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susdurulur və döyüş 

fəaliyyətinin qarşısı alınır. 

Müdafiəyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, hazırda 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən cavab tədbirləri görülür və qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam 

nəzarət edir. 

Cəbhəboyu zonada baş verən hadisələrlə bağlı mətbuata və ictimaiyyətə əlavə məlumat 

veriləcək. 

Əhali arasında təşviş salmamaq, həmçinin hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə sosial şəbəkə istifadəçilərini, elektron media və digər kütləvi informasiya 

vasitələri nümayəndələrini rəsmi olmayan, dəqiqləşdirilməmiş və qeyri-obyektiv məlumatlardan 

istifadə etməməyə çağırırıq. 
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Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə boyu genişmiqyaslı təxribat törədib 

 

[07:46] 27.09.2020 

 

Sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat 

törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və yaşayış 

məntəqələrimizi iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv 

atəşə tutub. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, düşmən tərəfindən 

Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı 

və Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərinin intensiv atəşə tutulması 

nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar var. Mülki infrastruktur obyektlərinə 

ciddi ziyan dəyib. 

Mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında itkilər və yaralılar barədə məlumat dəqiqləşdirilir. 

Azərbaycan Ordusunun ön xətt bölmələri düşmənin bu təxribatının qarşısını almaq və 

qoşunların qarşıdurma xəttinə yaxın zonalarda yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə cavab tədbirləri görür. 
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