
 

Qarabağ  Azərbaycandır ! 

 

Erməni separatçılarının Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə, soyqırım və 

dövlət terrorizmi siyasəti 30 ildən artıqdır ki dünyanın gözü qarşısında davam 

edir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar 

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 

884 saylı qətnamələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və 

sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi əks olunmuşdur. BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərində işğalçı qüvvələrin Azərbaycan 

ərazilərindən dərhal və qeyri şərtsiz çıxması tələb olunsa da, Ermənistanın açıq 

aşkar işğalı mövqeyi tutması nəticəsində bu qətnamələr indiyədək yerinə 

yetirilməyib. Bununla yanaşı, faşist idealogiyasına əsaslanan təcavüzkar siyasət, 

eləcə də münaqişənin həlli ilə bağlı Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən 

səsləndirilən fikirlər tarixi reallığı, münaqişənin əsil mahiyyətini əks etdirmir. 

Məqsəd vaxt uzatmaqla işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdir. 

 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 Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

Ordusu düşmənin layiqli cavabını verir və xalqımız bütünlüklə Ali Baş 

Komandanın ətrafında bir yumruq kimi səfərbər olmuşdur. Azərbaycan 

ərazilərinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı 

tarix yazaraq düşmənə sarsıdıcı zərbələri, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı 

şəhərləri, eləcə də bir sıra yaşayış məntəqələrimizin işğalçılardan azad edilməsi, 

həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə stateji yüksəkliklərin  ələ keçirilməsi 

xalqımızda böyük inam və ruh yüksəkliyi yaratmışdır. 

 Ancaq beynəlxalq ictimai-siyasi arenada biz nəyin şahidi oluruq? Son 28 

gün ərzində təcəvüzkara qarşı heç bir təzyiq nəinki yoxdur, 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 yanaşır, 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 etmir. 

 Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham 

Əliyevin  rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu Ermənistanın işğalı  altında olan 

torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatlarını 

davam etdirilir. 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi 

Cəbrayıl rayonunun ərazisində yerləşən Xudafərin körpüsünün üzərində 27 il 

sonra Azərbaycan bayrağı ucaldıldı. Beləliklə, parlaq qələbələrə imza atan 



Azərbaycan Ordusu bu dəyərli abidəni özümüzə, əsl sahibinə qaytardı və 2020-

ci ilin oktyabrın 18-i tariximizə daha bir şanlı gün kimi yazdı. 

2016-cı ildə Azərbaycanla İran arasında imzalanmış və gələcəyə 

hesablanmış Saziş Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin prinsipial 

dövlət başçısı və uzaqgörən siyasi xadim olduğunu bir daha göstərdi. Saziş 

təcavüzkar Ermənistanın Araz çayı üzərindəki qanunsuz fəaliyyətinin qarşısını 

aldı. 

Sənədə bu günün reallığından, yəni Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad 

olunması konteksindən yanaşdıqda isə, aydın görmək olur ki, prezident cənab 

İlham Əliyev bu starteji addımı ilə həm də qarşıdan gələn  dövrdə həmin 

bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına böyük təkan verəcək mühüm bir layihə 

reallaşdırdı. 

 Azərtbaycan 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 dövlətin mövqeyi 

birmənalı şəkildə bəllidir. Xüsusilə, tərəfsiz vasitəçilik edən dövlətlərin 

mövqeyi birmənalı şəkildə bəllidir. 

Xüsusilə, tərəfsiz vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş ATƏT-in 

Minsk qrupunun ənənəvi və mücərrəd bəyanatları elə status-kvonu qoruyub 

saxlamağa çalışan Ermənistanı hər dəfə bir az daha da şirnikləndirir. 

 Azərbaycan prezidenti bəyan edib ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişə 

bilər, amma bu ölkənin terrorçu və işğalçı mahiyyəti dəyişməz olaraq qalır, 

bunu  hər kəs və bütün dünya bilməlidir. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, 

Azərbaycan dövləti ATƏT-in Minsk qrupundan təcavüzkarla təcavüzə məruz 

qalanın adını çəkməyi, o cümlədən daha ciddi, konkret və məqsədə ünvanlanmış 

bəyanatlar gözləyir. 

Azərbaycanın mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik yoxdur, ola da bilməz, 

çünki biz həm tarixi ədalətlə, 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 imkan verməyəcəyik, işğal edilmiş bütün torpaqlar işğalçılardan 

azad olunmalı, Azərbaycan vətəndaşları öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

 Möhtərəm Prezident 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 edəciyik. Biz özümüz onların cəzasını verəciyik, özümüz 

onları cəzalandıracağıq. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər. Ermənistanın hərbi-

siyasi rəhbərliyi cinayətkardır və biz bu cinayətkarları cəzalandıracağıq.” 

 

 

 

 



 

 Bu baxımdan, dövlətimizin BMT-nin Nizamnaməsinin 51-ci  maddəsini 

rəhbər tutub, öz ərazilərini azad etmək hüququ var və bu hüquqdan istifadə 

edərək uğurlu və genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 27 il yerinə yetirilməmiş qalan qətnamələrini özü icra 

edir. Dövlətimizin başçısı birmənalı olaraq bildirib ki Azərbaycanın işi haqq 

işidir və Qarabağ Azərbaycandır!  
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