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“Biz öz torpaqlarımızı azad etməli idik. Mən işğal 
dövründə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan xalqına dəfələrlə 
müraciət edərək və keçmiş köçkünlərlə görüşlər əsnasında 
deyirdim ki, nəyin bahasına olursa-olsun, torpaqlarımızı azad 
etməliyik. Onu da deyirdim ki, əgər lazım olsa, biz güc tətbiq 
etməklə öz torpaqlarımızı geri qaytaracağıq. Belə də oldu. 
Həm işğal dövründə, həm müharibə dövründə bütün 
təzyiqlərə, bütün bəyanatlara baxmayaraq, bizim 
qabağımızda heç bir qüvvə dayana bilmədi. Biz Ermənistan 
ordusunu darmadağın etdik, erməni mifologiyasına son 
qoyduq, bütün dünyaya sübut etdik ki, “yenilməz Ermənistan 
ordusu” nəyə qadirdir və bütün dünyaya xalqımızın 
böyüklüyünü nümayiş etdirdik. Bu şanlı Qələbə çoxəsrlik 
Azərbaycan tarixində əbədi yaşayacaqdır”. 

                                                                    İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 

İkinci Qarabağ – Vətən müharibəsi 
Vətən müharibəsində qələbəmizi şərtləndirən əsas 

amillər sırasında qəhrəman döyüşçülərimizin Vətən sevgisi, 
Vətən məhəbbəti, onların torpağa, yurda bağlılığı önəmli rol 
oynadı. Onlar Ermənistanın işğalı səbəbindən ölkəmizin 
hansı ağrı-acıları yaşadığını, neçə-neçə azərbaycanlı 
ailəsinin məhv edildiyini, valideynlərinin doğma yurdla-
rından didərgin salındıqlarını yaxşı bilirdilər. Onlar 
Ermənistan ordusu tərəfindən törədilən vəhşilikləri heç 
zaman unuda bilmirdilər, Ermənistan və qondarma “Dağlıq 
Qarabağ rejimi”nin rəhbərliyi tərəfindən törədilən Xocalı 
soyqırımını yaddan çıxarmır, günahsız qurbanların xatirəsini 
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daim əziz tuturdular. Bax, bütün bunlara görə də Vətən 
müharibəsində torpağa, Vətənə, dövlətə sonsuz sevgilərlə 
bağlı olan gənclərimiz şücaət göstərərək, parlaq qələbə 
qazandılar. Bu müharibədə müzəffər Azərbaycan Ordusunun 
igid əsgər və zabitləri hərb tarixinə düşəcək misilsiz hünərlə  
döyüşərək düşmənə qalib gəldilər. 

Sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan 
Ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları 
zamanı doğma torpaq, Vətən uğrunda canını fəda 
edərək şəhidlik zirvəsinə yüksələnlər həm də öz adını 
xalqın tarixi yaddaşına həkk etdilər. Onlar Vətən, 
dövlət və xalq qarşısında öz borcunu sonadək ödəyib 
qəhrəmanlıq nümunəsi yaratdılar, milyonlarla insanın 
sevgisini, rəğbətini qazandılar. 

İşğal altında olan torpaqlar Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi altında Azərbaycan Əsgərinin yüksək döyüş 
qabiliyyəti nəticəsində Ermənistan silahlı 
qüvvələrindən azad edildi. İkinci Qarabağ 
Müharibəsində Azərbaycan Ordusunun arsenalındakı 
yüksək göstəricilərə malik olan müasir silahlar, 
texnikalar çətin relyefi olan ərazilərdəki döyüşlərdə 
üstünlüyü əldə etməyə imkan verdi. Mürəkkəb coğrafi 
şəraitdə düşmənin illərdir qurduğu istehkamlar 
Azərbaycanın peşəkar hərbçiləri tərəfindən yarıldı. 
Təbii ki, Ermənistanın uzun illər işğal etdiyi ərazilərdə 
qurduğu müdafiə sədlərini, tikdiyi istehkamları yarmaq 
peşəkar döyüş bacarığı tələb edirdi. 
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Məhz İkinci Qarabağ – Vətən müharibəsində 
Azərbaycan Ordusunun peşəkarlığı, düzgün strategiya 
və taktikanın tətbiq edilməsi, müasir silah-sursat, hərbi 
texnika və texnologiyadan geniş istifadə, ən əsası, hərb 
tarixində ilk dəfə yeni döyüş standartlarının tətbiqi 
hesabına Azərbaycan öz itkilərini tam minimuma endirə 
bildi. Elə buna görə də, ekspertlər hesab edirlər ki, 
Azərbaycan ən mürəkkəb şəraitdə uğurlu əməliyyat 
apararaq müharibədən minimum itkilərlə çıxmağın 
nümunəsini ortaya qoyub. 

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 etmişdir. 

Vətən müharibəsi insanların illər boyu vərdiş etdikləri 
həyat fəlsəfəsini dəyişdi, yeni bir təfəkkür hadisəsini - 
qalibiyyət fəlsəfəsini doğurdu, ordu və bayraq sevgisini 
həmişəlik könüllərə və zehinlərə yerləşdirdi, hər kəsə yeni 
həyat gücü və enerjisi bəxş etdi. İndi elə bir vətəndaşımız 
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tapılmaz ki, ən qısa zamanda mənfur düşməndən azad 
edilmiş müqəddəs torpaqlarımızı ziyarət etmək arzusunda 
olmasın. 
       Bu savaşda həm xalqımız, həm ordumuz, həm də 
Prezidentimiz üçün 44 günün hər biri şərəf və ləyaqət günü 
oldu. Vətən müharibəsi xalqımızın bütün mənsublarını istər 
ölkədə, istərsə də onun hüdudlarından kənarda bir yumruq 
kimi səfərbər edib birləşdirdi. 

Vətən müharibəsi aparan, öz ərazisində işğal edilmiş 
torpaqları azad etmək üçün müharibə aparıb zəfər çalan 
xalqın və onun ordusunun, sivil vətəndaşının və əsgərinin 
düşmən üzərində qələbəsi  tamamilə fərqli meyarlar yaradır, 
vətəndaşın düşüncə və fəaliyyətinin məzmununu, formasını, 
tərzini, miqyasını müsbət istiqamətdə dəyişdirir, birbaşa 
insan mənəviyyatına nüfuz edir. Vətən müharibəsində parlaq 
qələbəmiz tarixən xalqımıza xas olan Ədalətə inamı artırdı, 
ədaləti özümüz bərpa və bərqərar etdik. Uzun illərdən sonra 
ilahi ədalətin, hüququn aliliyinin, insanların təməl haqlarının 
təmin edilməsi birlik və vəhdətin sarsılmaz gücünü 
göstərməklə yanaşı, milli birlik hisslərinin gücünü ortaya 
qoydu. 

Bu 44 gündə bütün ölkə vətəndaşları bölgəsindən asılı 
olmayaraq qarabağlı idi. Xain düşmənin bombaladığı 
Tərtərin, Gəncənin, Bərdənin dinc sakinlərinin dərdini 
hamımız çəkirdik. Onlar da "canımız, ev-eşiyimiz 
əsgərlərimizə qurbandır, təki yurdumuzu mənfur düşməndən 
azad etsinlər" - deyirdilər. Əsgərimiz necə qeyrət, şücaət 
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göstərirdisə, arxada bütün xalqımız da elə səbr, təmkin 
qələbəyə inam nümayiş etdirirdi. Çünki xalq onun etimadını 
doğruldan Prezidentinə tamamilə inanırdı, güvənirdi. Tarixi 
qələbəmiz bu baxımdan mənəvi dünyamızı da çox 
zənginləşdirdi.  

Bu Vətənmüharibəsi tarixi yaddaşımızı oyatmaqla 
yanaşı, eyni zamanda, yaxın və uzaq gələcəkdə də bu 
yaddaşı oyaq və sərvaxt tutmağı, heç bir kiçik təfərrüatı belə 
qətiyyən unutmamağı zəruri edir. Çünki düşmən adi, sıradan 
bir düşmən deyildir, olduqca zalım, hiyləgər, qansız, 
vicdansız, bir sözlə, bütün insani keyfiyyətlərdən uzaq, 
yırtıcı xislətli bir "vəhşi qəbilədir". 

Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz döyüşərək, 
vuruşaraq, qan tökərək tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi 
bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan 
qovduq. Xalqımızın şanlı qələbəsini əbədiləşdirmək və 
erməni vəhşiliyini həm dünyaya, həm də gələcək nəsillərə 
nümayiş etdirmək üçün Bakıda Xətai rayonunda açıq 
səmada 5 hektar ərazini əhatə edən Hərbi Qənimətlər Parkı 
yaradılmışdır. 44 günlük müharibə dövründə Silahlı 
Qüvvələrimizin işğaldan azad olunan ərazilərdə ermə-
nilərdən qənimət kimi götürdüyü hərbi texnika, silah-sursat 
eksponat kimi sərgilənib. Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbay-
can dövlətinin apardığı müharibənin miqyasını və qələbənin 
möhtəşəmliyini göstərir. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
aprelin 12-də Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında, 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad olunan 
torpaqlarda düşməndən qənimət götürdüyü 2000-dən çox 
avtomobilin nömrə nişanından hazırlanan lövhənin qarşında 
demişdir: 
    “...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”. 

Və dekabrın 10-da keçirilmiş hərbi paradda bu lövhə 
nümayiş etdirildi. Azadlıq meydanında, bütün xalqımızın 
gözü qarşısında Ermənistanın məğlubiyyəti, erməni fərariliyi 
bir daha göstərildi.  

İkinci Qarabağ – Vətən müharibəsində qələbə həm 
də Azərbaycan Ordusunun, əsgər və zabitlərimizin 
şücaəti, qorxmazlığı, peşəkarlığı, böyük Vətən sevgisi 
hesabına əldə olundu. 30 ildir xalqımızın həsrətində 
olduğu torpaqlara, hər bir şəhərə, qəsəbəyə, kəndə milli 
bayrağımızı sancmaq hər bir əsgər və zabitimizin ən 
böyük arzusu oldu. Hərbçilərimiz bu yolda canlarını 
belə əsirgəmədilər, əsl qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. 
       Vətən müharibəsində 2914 Azərbaycan əsgəri 
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şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Azərbaycan xalqı hər zaman 
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını qurban vermiş 
şəhidlərimizin xatirəsini uca tutur və onlarla fəxr edir. 
Şəhidlərimiz bizim azadlıq, müstəqillik, enilməzlik, 
qəhrəmanlıq simvolumuzdur. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 
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     “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”. 

                                                                           İlham Əliyev, 

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 

 

 Vətən  müharibəsinin xronologiyası  (2020): 
 

                          27 sentyabr 

Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tərtər rayo-
nunun  Qapanlı,  Ağdam rayonunun  Çıraqlı və Orta Qər-
vənd,  Füzuli rayonunun  Mirzənağılı, Qazaxlar, Əhməd-
alılar,  Alxanlı,  Şükürbəyli  və  Horadiz  şəhəri, Cəbrayıl 
rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndləri 27 sentyabr 2020-ci il 
saat 06:00 radələrində iriçaplı silahlar, minaatanlar və 
müxtəlif çaplı artilleriya qurğuları vasitəsilə intensiv atəşə 
tutulmuşdur. Bunun nəticəsində Azərbaycanın mülki əhalisi 
arasında həlak olan və yaralananlar olub,  mülki infra-
struktur obyektlərinə ciddi ziyan dəyib.  

 Eyni gündə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə aid şəxsi 
heyət və tank bölmələrinin raket-artilleriya qoşunlarının 
bölmələri, cəbhə aviasiyası və pilotsuz uçuş aparatlarının 

https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qapanl%C4%B1_(T%C9%99rt%C9%99r)
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C4%B1raxl%C4%B1_(A%C4%9Fdam)
https://az.wikipedia.org/wiki/Orta_Q%C9%99rv%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Orta_Q%C9%99rv%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99na%C4%9F%C4%B1l%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qazaxlar
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99dal%C4%B1lar
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99dal%C4%B1lar
https://az.wikipedia.org/wiki/Alxanl%C4%B1_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C3%BCk%C3%BCrb%C9%99yli_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/Horadiz
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Cocuq_M%C9%99rcanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/27_sentyabr
https://az.wikipedia.org/wiki/2020
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
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dəstəyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin ön xətdə və 
müdafiənin dərinliyində yerləşən xeyli sayda canlı qüvvəsi, 
hərbi obyektləri və döyüş texnikası, o cümlədən 12 ədəd 
"OSA" zenit-raket kompleksi aşkar edilərək məhv 
edilmişdir. Bundan əlavə,  Azərbaycan Hərbi Hava 
Qüvvələri cəbhənin Tərtər istiqamətində bir döyüş 
helikopteri vurmuş, ekipaj üzvləri isə sağ qalmışdır.  

  Aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Füzuli rayo-
nunun  Qaraxanbəyli,  Qərvənd,  Horadiz,  Yuxarı Əbdür-
rəhmanlı,  Aşağı Əbdürrəhmanlı,  Cəbrayıl rayonu-
nun  Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri işğaldan azad 
edilmiş, o cümlədən qarşı tərəfin  Ağdərə rayo-
nu istiqamətində və Murov dağı silsiləsindəki hündür-
lüklərdə yerləşən postları darmadağın edilərək bir sıra hakim 
yüksəkliklər (Gamışdağ  və  Ömər aşırımı) nəzarətə 
götürülmüşdür.  Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu 
əməliyyatı nəticəsində  Murovdağ  silsiləsindəki Murov 
zirvəsi işğaldan azad edilmişdir. 

Ermənistan silahlı birləşmələrinin dinc Azərbaycan 
əhalisini hədəfə alması səbəbindən növbəti dəfə toplarla 
açılmış atəş nəticəsində Naftalan rayonu, Qaşaltı kənd sakini 
Qurbanov Elbrus İsa oğlu və onun 4 ailə üzvü həlak 
olmuşdur. Azərbaycan mediasının axşam saatlarında verdiyi 
məlumata görə, Azərbaycan Ordusuna məxsus kamikadze 
tipli uçan pilotsuz aparatlar Ermənistanın işğal etdiyi 
ərazilərdə yerləşdirdiyi S-300 zenit-raket sistemini məhv 
etmişdir.Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmə-

https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_H%C9%99rbi_Hava_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_H%C9%99rbi_Hava_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraxanb%C9%99yli_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99rv%C9%99nd_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/Horadiz_(k%C9%99nd)
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxar%C4%B1_%C6%8Fbd%C3%BCrr%C9%99hmanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxar%C4%B1_%C6%8Fbd%C3%BCrr%C9%99hmanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_%C6%8Fbd%C3%BCrr%C9%99hmanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_M%C9%99rcanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCzgar
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Murovda%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Gam%C4%B1%C5%9Fda%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96m%C9%99r_a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Murovda%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Naftalan
https://az.wikipedia.org/wiki/Qa%C5%9Falt%C4%B1_Qaraqoyunlu
https://az.wikipedia.org/wiki/S-300
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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tinin məlumatlarına görə, Ermənistan ordusuna məxsus 
silah-sursat anbarı məhv edilmiş və bölgədə güclü partlayış 
baş vermişdir. 

Elə həmin gün İran rəsmiləri, qarşıdurmalar nəticəsində 
bir top mərmisinin  Xudafərin şəhristanının  Aşağı 
Xələfbəyli  kəndinə tuş gəldiyini, lakin maddi ziyanın 
dəymədiyini və heç kimsənin xəsarət almadığını 
bildirmişdir. 

 

                           28 sentyabr 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu əməliyyatı 

nəticəsində Murovdağ zirvəsi işğaldan azad edilmiş, mühüm 
əhəmiyyətə malik Vardenis-Ağdərə M11 avtomobil yolu  
Azərbaycanın nəzarətinə keçmişdir. Saat 01:00 radələrində 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xudaf%C9%99rin_%C5%9F%C9%99hristan%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_X%C9%99l%C9%99fb%C9%99yli_(Xudaf%C9%99rin)
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_X%C9%99l%C9%99fb%C9%99yli_(Xudaf%C9%99rin)
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təmas xəttinin 
müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu qoşunlarının 
dəqiq zərbələri nəticəsində erməni hərbi texnikasının məhv 
edildiyini əks etdirən video yayımlanıb. Bundan dərhal 
sonra nazirlik Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin, Azərbaycan 
Ordusundakı itki sayı ilə bağlı yaydığı məlumatın əsassız 
olduğunu və həqiqəti əks etdirmədiyini bildirərək erməni 
iddialarının çoxunu rədd etmişdir. Nazirlik, həmçinin bu 
iddiaların Azərbaycan Ordusunun uğurları qarşısında erməni 
əhalisi arasında hökm sürən təşviş və ordularındakı yaranmış 
xaosu bir qədər azaltmaq məqsədi güddüyü ifadələrini irəli 
sürmüşdür. Saat 09:30 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi Tərtərin Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli 
yüksəkliyin azad edildiyini bildirmişdir. Bakı vaxtı ilə saat 
11:00 radələrində Prezident İlham Əliyevin sərəncamına 
əsasən Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan 
edilib. Bir qədər sonra Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat 
Xidmətinin rəisi polkovnik  Vaqif Dərgah-
lı  Ermənistan tərəfinin itkiləri arasında Suriya və Yaxın 
Şərqin müxtəlif ölkələrindən olan erməni əsilli muzdluların 
da olduğunu açıqlamışdır.  

Ermənistan silahlı birləşmələrinin dinc Azərbaycan 
əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriya 
qurğularındanmatəşəmtutmasımnəticəsində  Ağdam rayonu, 
Evoğlu kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Paşayev Coşqun 
Ənvər oğlu həlak olmuşdur. Saat 11 radələrində düşmənin 
dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti 
dəfə ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Evo%C4%9Flu_(A%C4%9Fdam)
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nəticəsində Tərtər şəhəri Heydər Əliyev prospektində 
yerləşən rayon Məhkəməsinin inzibati binasının yanına 
düşmüş mərmi qəlpələrindən 1975-ci il təvəllüdlü Əliyev 
Mehman Sovet oğlu həlak olmuş, həmin vaxt ərazidən keçən 
təcili tibbi yardım maşının 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 yaralanmış-
dır. Təxminən saat 13:10-da Azərbaycan Müdafiə Nazirli-
yi iki erməni tankının Azərbaycan PUA-ları tərəfindən məhv 
edildiyi görüntülərini yayımlamışdır.  

 

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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Saat 18 radələrində Cəbrayıl rayonu, Cocuq Mərcan-
lı kənd sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Həziyev Hilal İlqar oğlu 
kənd ərazisində qoyun otararkən erməni silahlı qüvvələrinin 
açdığı atəş nəticəsində baş nahiyəsindən qəlpə yarası 
xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Saat 19 
radələrində isə 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 həlak olmuş, 1984-cü il 
təvəllüdlü Məmmədov Seymur Füzuli oğlu, 1989-cu il 
təvəllüdlü Mahmudov Faiq Malik oğlu isə müxtəlif dərəcəli 
bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilmiş-
lər. Bununla yanaşı, saat 20 radələrində düşmən tərəfindən 
atılan mərmilərdən biri Tərtər Rayon Polis Şöbəsinin 
inzibati binasının həyətinə düşüb. Mərmi qəlpələri inzibati 
binanın dəhlizlərinə qədər daxil olmuş, insan tələfatı, xəsarət 
alan olmasa da, binaya ciddi maddi ziyan dəymişdir. 

İşğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına gedən mühüm 
strateji yollardan biri, Azərbaycan Ordusu nəzarəti altında 
olan Vardenis-Ağdərə yolu da daxil olmaqla bütün döyüş 
ərazilərində  Azersky  peyki vasitəsilə monitorinqlər 
aparılmağa başlamışdır. Təxminən saat 20:40 radələrin-
də, Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Vazgen 
Sarkisyan adına Hərbi Universitetinin Komandanlıq və 
Kadrlar Fakültəsinin rəhbəri Arçrun Ovannisyan  "Azərbay-
can qüvvələrinin Madagiz-Talış istiqamətində Araz vadisin-

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Cocuq_M%C9%99rcanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Cocuq_M%C9%99rcanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C4%B1xarx
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Vardenis
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Azersky
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi_(Erm%C9%99nistan)
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Vazgen_Sarkisyan_ad%C4%B1na_H%C9%99rbi_Universiteti&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Vazgen_Sarkisyan_ad%C4%B1na_H%C9%99rbi_Universiteti&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A7run_Ovannisyan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Madagiz
https://az.wikipedia.org/wiki/Tal%C4%B1%C5%9F_(T%C9%99rt%C9%99r)
https://az.wikipedia.org/wiki/Araz_%C3%A7ay%C4%B1
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də yeni genişmiqyaslı hücum əməliyyatı başlatdığını" 
bildirmişdir. Bir müddət sonra,  Mihran Poqos-
yan,  Xocavənd yaxınlığında Azərbaycan Ordusu-na məxsus 
təyyarənin düşürülməsi haqqında məlumat vermiş, 
lakin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin 
rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı bu fikirləri yalan məlumat və 
dezinformasiya adlandırmışdır.Saat 21 radələrində təmas 
xəttində baş tutan bombardman nəticəsində Ermənistan 
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Kəşfiyyat Müdirliyinin 
başçısı, general-mayor Arakel Martikyan, həmçi-
nin  Ermənistan ordusunun daha iki yüksək rütbəli zabiti, 
Xüsusi Təyinatlı Briqadanın komandiri, polkovnik-leytenant 
Vardanyan Lernik Aregi və polkovnik Nikolay Mikaeloviç 
Aykyan ölmüşdür. 

Həmin gün İran rəsmiləri, qarşıdurmalar nəticəsində 
daha iki top mərmisinin ölkənin şimal-qərbində yerlə-
şən  Xudafərin şəhristanının Aşağı Xələfbəyli  kəndində 
təsərrüfat sahəsinə tuş gəldiyini, lakin heç kimsənin xəsarət 
almadığını bildirib. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Araz_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mihran_Poqosyan&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mihran_Poqosyan&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://az.wikipedia.org/wiki/Xudaf%C9%99rin_%C5%9F%C9%99hristan%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_X%C9%99l%C9%99fb%C9%99yli_(Xudaf%C9%99rin)
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                            29 sentyabr 
 
Sentyabrın 28-dən 29-na keçən gecə intensiv 

toqquşmalar bütün cəbhə boyu davam etmiş, erməni 
qüvvələri dəfələrlə əks-hücuma cəhd göstərsə də, 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən müvəffəqiyyətlə dəf edil-
mişdir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, 
sentyabrın 29-da səhər saat 07.30-dan etibarən  Ermənis-
tanın  Vardenis rayonu ərazisindən Azərbaycanın Daşkəsən  
rayonunun ərazisi  artilleriya  atəşinə tutulmuş, Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən adekvat tədbirlər görülmüşdür.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Vardenis_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C5%9Fk%C9%99s%C9%99n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C5%9Fk%C9%99s%C9%99n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Artilleriya
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
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Qarşıdurmalar 29 sentyabrda Ermənistan-Azərbaycan 
dövlət sərhədindəki Vardenis rayonundan Daşkəsən 
rayonunun  atəşə tutulması ilə davam etmişdir. 

Həmin gün 28 sentyabr axşam saatlarında Ermənistan 
ordusunun cəbhənin Tərtər istiqamətində yaşayış məntə-
qələrini atəşə tutması nəticəsində yaralanan Azərbaycanın 
mülki vətəndaşı, 1981-ci il təvəllüdlü Əsədov Sabit Usub 
oğlu xəstəxanada vəfat etmişdir. 

Səhər saat 07:00–08:00 radələrində Azərbaycan 
Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində 
Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankının məhv edildiyi 
məlumatını yayımlamışdır. Təxminən yarım saat 
sonra Vaqif Dərgahlı Azərbaycan Ordusunun azad etdiyi 
ərazilərinin bir qisminin Ermənistan ordusu tərəfindən guya 
geri qaytarılması barədə erməni tərəfinin yaydığı xəbərin 
dezinformasiya olduğunu açıqlamışdır.  

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
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Təxminən saat 10:15-də Azərbaycan Müdafiə Nazir-
liyi iki erməni tankının Azərbaycan PUA-ları tərəfindən 
məhv edildiyi görüntülərini yayımlayıb. Azərbaycan Ordu-
sunun atəş zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğalı altında olan Xocavənd rayonu ərazisində 
yerləşdirilən 3-cü "Martuni" motoatıcı alayı darmadağın 
edilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Ordusunun cəza tədbirləri 
nəticəsində müvəqqəti işğal altında olan Cəbrayıl rayonu 
istiqamətində yerləşdirilən Ermənistan ordusunun 18-ci 
motoatıcı diviziyasının artilleriya rəisi polkovnik Karen 
Babayan məhv edilmişdir. Təxminən saat 11-ə olan 
məlumata əsasən, Azərbaycan Ordusu Xocavənd rayonu 
istiqamətindəki Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələ-
rinin "Uraqan" yaylım atəş sistemini sıradan çıxartmışdır.  

Vaqif Dərgahlı bildirib ki, Ermənistan tərəfi həmişə 
olduğu kimi əvvəlki döyüşlərdən olan köhnə videoma-
terialları əhalisinə yeni kimi təqdim edir. Məqsəd öz 
uğursuzluqlarını əhalisinə uğurları kimi təqdim etmək-
dir. Təxminən saat 12 radələrinə olan məlumata görə, 
Eçmiədzin rayonunda dislokasiya olunan və işğal edilmiş 
ərazilərdə gedən döyüşlərə cəlb edilmiş Ermənistan 
ordusunun 61-ci əlahiddə mühəndis alayının 13516 saylı 
hərbi hissəsinin zabiti Spartak Köçəryan öldürülmüşdür. Bir 
qədər sonra keçmiş Ağdərə rayonunun işğal altında 
olan Köyarx kəndi yaxınlığındakı yüksəklik ətrafında gedən 
döyüşlərdə Ermənistan ordusunun daha bir tankının məhv 
edildiyimbildirilmişdir. Həmçinin Xocavənd rayonunun Had
rut yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Ermənistan 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-27_Uraqan
https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/E%C3%A7mi%C9%99dzin_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6yarx
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Hadrut
https://az.wikipedia.org/wiki/Hadrut
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ordusunun 1-ci alayının, 3-cü taborunun komanda-müşahidə 
məntəqəsi dəqiq atəşlə darmadağın edilmişdir.  

Vaqif Dərgahlı  Füzuli  rayonunun işğal altında 
olan  Aşağı Veysəlli kəndi istiqamətindən Azərbaycan 
Ordusunun üzbəüz mövqelərinə basqın etməyə cəhd 
göstərən Ermənistan ordusunun hərəkətinin qarşısının 
alındığını və düşmənin geri çəkilməyə məcbur edildiyini 
bildirib. Bundan əlavə, geri çəkilərkən məhv edilmiş erməni 
əsgərlərinin meyitləri döyüş meydanında qalmışdır. Saat 13 
radələrinə olan məlumata görə,  Azərbaycan Ordusu-
nun keçirdiyi döyüş əməliyyatı nəticəsində Ermənistan 
ordusunun 18-ci motoatıcı diviziyasının 9-cu alayının 
komandiri polkovnik Artyom Poqosyan ağır yaralanmışdır. 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_Veys%C9%99lli
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
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Saat 12 radələrindən başlayaraq ermənilər kütləvi 
şəkildə Xankəndi şəhərini tərk etməyə başlayıb. Azərbaycan 
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata 
görə, "Azərbaycan Ordusunun genişmiqyaslı döyüş əməliy-
yatı nəticəsində Madagizdəki Ermənistan ordusunun alayı 
tamamilə demoralizə olunub, ölümqabağı əzabları başlayıb. 
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”. Saat 15:30 radələrində Vaqif Dərgahlı açıqlama 
vermişdir ki, döyüşlərdə tətbiq edilməsi üçün Ermənistandan 
hərəkət edən S-300 zenit raket kompleksi işğal olunmuş 
ərazilərə daxil olduğu anda məhv ediləcək. 

Saat 13 radələrində Ermənistan ordusunun dinc 
Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə 
ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsin-
də  Ağdam  rayonu, Qaradağlı kəndində tibb məntəqəsinə 
düşmüş top mərmisinin qəlpələrindən kənd sakini 1997-ci il 
təvəllüdlü Sarıyev Elməddin Hümbət oğlu həlak olmuş, 
məntəqənin binası dağılmış, ərazidəki sakinlər təxliyə 
edilmişdir.  

Saat 16:00 radələrində Azərbaycan Ordusu tərəfin-
dən Ermənistanın daha bir yüksək rütbəli zabiti olan 
R.Atabekyan məhv edilmişdir.  Saat 16:30 radələrin-
də  Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun 
artilleriya bölmələrinin düşmənə sarsıdıcı zərbələr 
endirdiyini əks etdirən video yayımlamışdır. Bundan 1 saat 

https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Xank%C9%99ndi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Madagiz
https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/S-300
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl%C4%B1_(A%C4%9Fdam)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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sonra, Qarabağda yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələri-
nin 18-ci motoatıcı diviziyasının 9-cu mexanikləşdirilən 
piyada alayının artilleriya rəisi polkovnik Artyom Poqosyan 
məhv edilmişdir. 

 

Sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvə-
lərinin yenidən törətdiyi genişmiqyaslı təxribatlar nəti-
cəsində düşmənin yaşayış məntəqələrinə istiqamətlənmiş 
atəş zərbələrindən biri Füzuli rayonunun Babı kəndinin 
yaxınlığında yerləşən qəbiristanlığa düşmüş, ərazidəki 
dövlət mühafizəsinə götürülmüş ölkə əhəmiyyətli tarix-
memarlıq abidəsi olan Şeyx Babı türbəsinə ciddi ziyan 
dəymişdir. Verilən məlumata görə, tarixi abidənin fasadı 
zədələnmiş və nəticədə türbə qəzalı vəziyyətə düşmüşdür.  

Saat 18 radələrinə olan məlumata əsasən, Ermənistan 
ordusunun cəbhənin Tərtər istiqamətində yaşayış məntəqə-
lərini hədəfə alması nəticəsində rayonun Üzeyir Hacıbəyov 
küçəsi sakini, 1959-cu il təvəllüdlü Mehdiyeva Ayna 
Məhəmmədəli qızı həlak olmuşdur.  

 

Həmin gün Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Gəncə 
Beynəlxalq Hava Limanından qalxan və Türkiyəyə məxsus 
olan F-16 qırıcı təyyarələrin Ermənistan ordusuna 
məxsus  Su-25 təyyarəsini vurması və pilotun həlak olması 
barədəmməlumatmyaymışdır.       

https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_silahl%C4%B1_q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_silahl%C4%B1_q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bab%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyx_Bab%C4%B1_t%C3%BCrb%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99_Beyn%C9%99lxalq_Hava_Liman%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99_Beyn%C9%99lxalq_Hava_Liman%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon
https://az.wikipedia.org/wiki/Suxoy_Su-25
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Lakin  Azərbaycan və Türkiyə tərəfi bu xəbəri yalanla-
mış və erməni hərbi təbliğat maşınının növbəti fantaziyası 
olduğunu açıqlamışdır.  

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin saat 23 radələrinə olan 
məlumatına əsasən,  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 məhv edilmişdir. 

 

                            30 sentyabr 
Ermənistanın 1-ci ümumqoşun ordusunun 10-cu dağatıcı 

diviziyasının Tonaşendə yerləşən 7-ci dağatıcı alayının 2-ci 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiy%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99s%C9%99nqaya_(T%C9%99rt%C9%99r)
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taboru ağır itkilərə məruz qaldığından təcili surətdə köməyə 
gələn ehtiyat qüvvə Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv 
edilib. 

Saat 10:20 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazir-
liyi cəbhənin Ağdərə-Tərtər istiqamətində mühasirəyə alınan 
erməni qüvvələrinin artilleriya vasitələri ilə məhv edilməsi 
və ərazinin təmizlənməsi əməliyyatı keçirilməsi barədə 
məlumat yayımlamışdır. Bir neçə dəqiqə sonra Ermənistan 
silahlımqüvvələrininmartilleriyambölmələri  Goranboy  ra-
yonunun  Aşağı Ağcakənd  kəndini atəşə tutmağa 
başlamışdır.  

Saat 11:40 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazir-
liyi Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin düşmən mövqe-
lərinə artilleriya zərbələri endirdiyini göstərən video 
yayımlamışdır. Həmçinin, Ermənistanın 1-ci ümumqoşun 
ordusunun 10-cu dağatıcı diviziyasının Tonaşendə yerləşən 
7-ci dağatıcı alayının 2-ci taborunun şəxsi heyəti ağır itkilərə 
məruz qalaraq müdafiə mövqelərini özbaşına tərk edərək 
qaçması barədə məlumat verilmişdir. Köməyə gələn 
Ermənistan ordusunun ehtiyat qüvvələri Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən aşkar olunaraq dəqiq atəş zərbəsi ilə 
məhv edilmişdir. Saat 12:40 radələrində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının 41-ci əlahiddə 
alayının komanda məntəqəsinə atəş zərbəsi endiril-
mişdir. Saat 13 radələrinə olan məlumata əsasən, Prezident 
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev bildirib ki, sentyabrın 29-da 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_A%C4%9Fcak%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Tona%C5%9Fen
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Hikm%C9%99t_Hac%C4%B1yev
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Ermənistan ərazisindən havaya qalxmış iki "Su-25" tipli 
təyyarəsi dağa dəyərək partlamış və məhv olmuşdur.  

Saat 13:00 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 
səhər saatlarında məhv edilən düşmən hərbi texnikalarının 
videogörüntülərini yayımlamışdır. Yayımlanan digər bir 
videoda Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutan 
Ermənistan ordusu toplarının dəqiq atəşlə məhv edildiyi 
görüntülər öz əksini tapmışdır.  

Ermənistan Səhiyyə naziri Arsen Torosyan, 2 təcili 
yardım helikopteri, təcili yardım maşınları yüzlərlə tibb 
işçiləri ilə Qarabağ istiqamətində hərbi əməliyyatlar 
nəticəsində yaralanmış əsgərlərin təxliyyəsi üçün vacib 
missiya həyata keçirdiyini bildirmişdir. 

Saat 15:10 radələrində Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan 
Ordusunun bölmələri tərəfindən Tonaşendə düşmənin iki 
tankının məhv edildiyi görüntüləri yayımlamışdır. Saat 15 
radələrinə olan digər məlumata görə isə Azərbaycan 
Ordusunun bölmələri Ermənistan silahlı qüvvə-
lərinin  Füzuli istiqamətində yerləşən 4-cü taborunu ağır 
artilleriya atəşinə məruz qoymuşdur. Həmçinin Azərbaycan 
Ordusunun bölmələri tərəfindən Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun ordusunun 10-cu dağatıcı 
diviziyasının 5-ci dağatıcı alayının Ağdərə yaşayış 
məntəqəsində yerləşən qərargahına zərbə endirilmişdir. 
Döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələri "Toçka-U" taktiki 
raket kompleksini tətbiq etsə də, hərbi texnikanın köhnə və 
keyfiyyətsiz olması səbəbindən atılan raketlər partlamayıb.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Suxoy_Su-25
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Tona%C5%9Fen
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/To%C3%A7ka-U
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Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 
əsasən, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan 
Silahlı Qüvvələrinin 1 ədəd "Uraqan" yaylım atəşli reaktiv 

sistemi, 2 ədəd "9K33 Osa" zenit-raket kompleksi, 4 
ədəd BM-21 "Qrad" yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 
ədəd piyadanın döyüş maşını, 4 ədəd D-20 haubitsa-topu, 16 
ədəd tank və şəxsi heyətlə 2 ədəd yük maşını məhv 
edilmişdir. Saat 16 radələrində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı 
əraziləri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması 
nəticəsində Füzuli  rayonu,  Horadiz şəhərində yerləşən 
yanacaqdoldurma məntəqələrinin birinin yaxınlığına düşmüş 
top mərmisinin qəlpələrindən 1990-cı il təvəllüdlü 
Rüstəmov Murad Tahir oğlu həlak olmuş, 3 nəfər isə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-27_Uraqan
https://az.wikipedia.org/wiki/9K33_Osa
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/Piyadan%C4%B1n_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9F_ma%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/D-20
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Horadiz
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müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya 
yerləşdirilmiş, məntəqəyə ciddi ziyan dəymişdir. 

Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermə-
nistan ordusunun darmadağın edilən 6-cı dağatıcı alayına 
köməyə gələn 193-cü əlahiddə həmlə taborunun döyüş 
bayrağı və sənədləri ələ keçirilmişdir. Azərbaycan 
Ordusunun bölmələrinin axşam saatlarında keçirdiyi döyüş 
əməliyyatları nəticəsində Ermənistan ordusunun 8 ədəd BM-
21 "Qrad" yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilmişdir. 

 

                            1 oktyabr  

Saat 01:00 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazir-
liyi qarşı tərəfin müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən hərbi 
kolonlarının Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri 
tərəfindən məhv edildiyi xəbərini yayıb. Azərbaycan 
Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin bölmələri səhər saatlarından etiba-
rən Tərtər şəhərini yenidən artilleriya atəşinə tutmuşdur. 

Saat 09:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
dinc Azərbaycan əhalisinin sıx olduğu əraziləri növbəti dəfə 
ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində Tərtər şəhər 
avtovağzalına düşmüş top mərmisinin qəlpələrindən 1982-ci 
il təvəllüdlü Həsənov Zabil Məhəmməd oğlu həlak olmuş, 
avtovağzala ciddi ziyan dəymişdir.  

https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi_(Az%C9%99rbaycan)
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi_(Az%C9%99rbaycan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
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Saat 11:00 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazir-
liyi Ermənistan ordusunun artilleriya qurğularının məhv 
edilməsinin videogörüntülərini yayımlamışdır. Ötən gün 
səhər saatlarından etibarən Ermənistan hərbi birləşmələrinin 
növbəti dəfə ağır artilleriyadan Tərtər şəhərini intensiv atəşə 
tutması nəticəsində yaralanan 7 mülki vətəndaşdan ikisi 
vəfat etmişdir. Onlar rayonun Dəmirçilər kənd sakinləri 
1988-ci il təvəllüdlü İbrahimov Şahin Mahmud oğlu və 
1971-ci il təvəllüdlü Əliyev Müzəffər Əli oğludur.  

Ağdərə rayonu  ərazisində  Ermənistan ordusu-
nun  darmadağın edilən 6-cı dağatıcı alayına köməyə gələn 
193-cü əlahiddə həmlə taborunun Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri tərəfindən  döyüş bayrağı ələ keçirilmişdir.  

Ermənistan tərəfi  Lələtəpə  yaxınlığında Azərbaycan 
Ordusuna məxsus təyyarənin vurulması və qalıqları-
nın  İran ərazisinə düşməsi barədə məlumat yayımla-
mış,  lakin Azərbaycan tərəfi bu məlumatın yalan olduğunu 
bildirmişdir. Həmçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi-
nin verdiyi məlumata əsasən, həyata keçirilən əməliyyatlar 
nəticəsində Ermənistan ordusu ağır itkilər verərək, geri 
çəkilməyə məcbur olmuşdur.  

Səhər saatlarında Ermənistanın Gorus rayonu ərazi-
sindən Azərbaycanın Cəbrayıl-Füzuli cəbhə xətti ərazisi 
raket zərbələri ilə atəşə tutulmuşdur. Günorta saatlarında 
yayılan rəsmi məlumata görə, Cəbrayıl rayonunun Cocuq 
Mərcanlı  kəndi,  Füzuli rayonunun  Horadiz  şəhəri, 
Goranboy,  Tərtər  və  Ağdam  rayonlarının cəbhəboyu 
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https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
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https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Cocuq_M%C9%99rcanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Cocuq_M%C9%99rcanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Horadiz
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam_rayonu
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kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
tərəfindənmartilleriyamatəşinəmtutulmuşdur.  Madagizdə  y

erləşən 6-cı dağatıcı alayın komandiri və onun 
müavini Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin artilleriya 
atəşinə məruz qalması və ağır yaralı olaraq sıradan 
çıxarılması nəticəsində hərbi hissə komandirinin 
yerinə 2016-cı il aprel döyüşləri zamanı döyüş meydanını 
özbaşına tərk etdiyi üçün ciddi şəkildə cəzalandırılan, 10-cu 
dağatıcı diviziyanın komandir müavini Gevorq Manqalaryan 
təyinmedilmişdir. 
      Saat  13 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc 
Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti dəfə 
ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsin-
də Ağdam  rayonu, Hacıməmmədli kəndində yaşadıqları evə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Madagiz
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Aprel_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1m%C9%99mm%C9%99dli_(A%C4%9Fdam)
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düşmüş top mərmisinin qəlpələrindən 1966-cı il təvəllüdlü 
Məmmədov Mürşid Rəşid oğlu və onun 1996-cı il təvəllüdlü 
oğlu Samir Məmmədov həlak olmuş, yaşadıqları evə külli 
miqdarda ziyan dəymişdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirli-
yinin verdiyi məlumata əsasən, Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən işğal altında olan Hadrut yaşayış məntəqəsindəki 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının 
qərargahına, onun tabeliyində olan 1-ci motoatıcı alayının 
infrastrukturuna və Xocavənddəki 3-cü motoatıcı alayın 
qərargahına atəş zərbələri endirilmişdir. 

Saat 15:40 radələrində Ermənistan tərəfi Azərbaycan 
Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus 3 təyyarə, 2 helikopter və 6 
PUA-nın vurulması ilə bağlı məlumat yayımlamışdır. Bir 
neçə dəqiqə sonra isə Vaqif Dərgahlı bugünkü döyüşlərdə 
döyüş təyyarəsi və helikopterlərin tətbiq olunmadığını 
bildirərək, yayılmış məlumatın dezinformasiya olduğunu 
açıqlamışdır.  

Saat 16:35 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirli-
yi  Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Ermənistan 
ordusunun hava hücumundan müdafiə vasitələrini və yaylım 
atəşli reaktiv sistemlərini məhv etdiyini göstərən video 
yayımlamışdır. Xocavənd ərazisindəki toqquşmaları işıqlan-
dıran "Le Monde" qəzetinin iki fransız jurnalisti Azərbay-
can Ordusunun açdığı atəş nəticəsində yaralanmışdır. 

Saat 17:50 radələrində Ermənistan ordusunun bölmə-
ləri Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinin mülki obyektlərini 
artilleriya atəşinə tutmuşdur. Saat 23:00 radələrində isə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_H%C9%99rbi_Hava_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_H%C9%99rbi_Hava_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_(q%C9%99zet)
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Horadiz
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ErmənistanmtərəfimAzərbaycanmOrdusunun  Nərimanlı  və 
Böyük Məzrə kəndlərini atəşə tutması barədə məlumat 
yayımlamışdır. İran mediasının verdiyi məlumata əsasən, 
Ermənistan ordusunun atdığı raketlər Cənubi Azərbayca-
nın Pərvizxanlı kəndinə düşmüş, bir mülki şəxs yaralanmış, 
altı ev və bəzi nəqliyyat vasitələri zərər görmüşdür. 

 

 
                              2 oktyabr  
 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 

əsasən, Ağdərə istiqamətində Madagiz ətrafındakı hakim 

https://az.wikipedia.org/wiki/N%C9%99rimanl%C4%B1_(Basarke%C3%A7%C9%99r)
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_M%C9%99zr%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/P%C9%99rvizxanl%C4%B1_(Xudaf%C9%99rin)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Madagiz
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yüksəkliklər Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına 
keçmişdir. Saat 00:00-dan 07:00-dək Ermənistan ordusunun 
5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur 
obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv 
edilmişdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Ermənistan 
tərəfinə yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmamaları barədə 
dəfələrləmxəbərdarlığınambaxmayaraq  Ağdam  rayonunun  
Xındırıstan, Əlibəyli,  Əhmədağalı  və  Səfərli  kəndləri 
düşmən tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə tutulmuş-
dur.      

Ermənistan ordusunun cəbhənin Tərtər istiqamətində 
yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa davam etməsi 
nəticəsində rayonun Bala Kəngərli kənd sakinləri, mülki 
vətəndaşlar Rəhimova Aybəniz Nizami və Rəhimova 
Gülnarə Fabir qızı xəsarət almışdır. Saat 11:00 
radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan 
ordusunun qüvvə və vasitələrinin məhv edilməsinin video 
görüntülərini yayımlamışdır.  Ermənistan ordu-
su  Ermənistan  ərazisindən  Şəmkir rayonun Sabirkənd, 
işğalmolunmumşərazilərdənmisə  Ağdam  rayonunun Quzan
lı yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutmuşdur.      
Həmçinin Bərdə   rayonunun  Əmirli   və Tovuz   rayonunun 
Ağdam kəndi raket atəşi zərbələrinə məruz qalmışdır. Saat 
13:30 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin 
yüksək dağ zirvəsində yaratdığı dayaq məntəqəsinə silah-
sursat çatdıran təminat vasitələri və döyüş texnikalarının 
məhv edilməsini göstərən video yayımlamışdır. Nazirlikdən 
verilən məlumata görə,  Ermənistan ərazisindən Şəm-

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
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https://az.wikipedia.org/wiki/Bala_K%C9%99ng%C9%99rli_(T%C9%99rt%C9%99r)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99mkir


Camal Zeynaloğlu 
 

33 
 

kir rayonunun Sabirkənd yaşayış məntəqəsinə atılan 10-a 
yaxın raketlər "Toçka-U" taktiki raket kompleksindən 
buraxılmışdır. Saat 14:00 radələrində Ermənistan tərəfi 
Azərbaycan Ordusunun Xankəndi şəhərini bombaladığını 
açıqlamışdır. Təxminən bir saat sonra  Azərbaycan tərəfi 
düşmənin qüvvə və vasitələrinin məhv edilməsinin növbəti 
videogörüntülərini yayımlamışdır. 

Ermənistan silahlı qüvvələri  Tərtər  şəhərini, rayo-
nun  Şıxarx qəsəbəsini və Bərdə rayonun Soğanverdilər 
kəndini intensiv artilleriya atəşinə tutmuşdur. Saat 17:50 
radələrində  Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan 
ordusunun səhra idarəetmə məntəqəsi, üzərində-
ki Ermənistan bayrağı və qondarma rejimin asılan əski 
parçasının göyə sovurulması, eləcə də tanklarının məhv 
edilməsinin videogörüntülərini yayımlamışdır. 
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                             3 oktyabr  
 

Saat 08:23 radələrində Ermənistan tərəfi Dağlıq 
Qarabağ ərazisinin şimal və cənub qismində şiddətli 
döyüşlərin getdiyini bildirmişdir. Qondarma Dağlıq Qarabağ 
Respublikasının prezidenti Arayik Harutyunyan həmin 
ərazilərə baş çəkmişdir. Saat 10:00 radələrində Azərbaycan 
Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin 
qarşısının alınması və ona sarsıdıcı zərbələr endirilməsini 
özündə əks etdirən videogörüntüləri yayımlamışdır. Gecə 
ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər şəhəri, 
rayonun  Səhləbad,  Qəzyan,  Qapanlı,  Qaynaq,  Əskipara,  

Hüsənli, Ağdam  rayonunun  Ayaq Qərvənd,  İmamqulu-
bəyli, Qaradağlı, Təzəkənd, Ağcabədi rayonunun Muğanlı,  

Qiyaməddinli, Rəncbərlər və Goranboyun TapQaraqoyunlu 
kəndi intensiv artilleriya atəşinə tutulmuşdur. Ermənistan 
ordusunun Tərtərin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması 
nəticəsində daha iki mülki vətəndaş xəsarət almışdır. 
Onlar Qapanlı kənd sakinləri, 1984-cü il təvəllüdlü Quliyev 
Vasif Qasım oğlu və 1985-ci il təvəllüdlü Quliyev Pərviz 
Cəfər oğludur. Saat 16:30 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi Ermənistan ordusunun ağır itkilər verdiyini özündə 
əks etdirən videogörüntülər yayımlamışdır. Saat 19 

https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
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radələrindəmErmənistanmsilahlımqüvvələrinin  Beyləqan  ş
əhərinin müxtəlif istiqamətlərində dinc əhalinin yaşayış 
evlərini növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması 
nəticəsində 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 olmuş, 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 yerləşdirilmiş, 
çoxsaylı yaşayış evlərinə külli miqdarda ziyan dəymişdir.  

Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsində 
Azərbaycan Ordusunun Madagizi işğaldan azad etdiyini və 
həmin ərazilərdə Azərbaycan bayrağının qaldırıldığını 
açıqlamışdır. Həmçinin İlham Əliyevin verdiyi qərara 
əsasən, Madagizin tarixi adı olan Suqovuşan adı bərpa 
edilmişdir. Azərbaycan Ordusu həmin gün ərzində həmçi-
nin Tərtər rayonunun  Talış,  Cəbrayılın Mehdili,  Çaxırlı, 
Aşağı Maralyan,  Şəybəy və Quycaq  kəndlərini,  Füzuli-
nin isə Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndini tamamilə işğaldan 
azad etmişdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi verdiyi 
məlumata əsasən, Madagiz-Ağdərə istiqamətində gedən 
döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 77-ci tank 
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taborunun 4 tankı məhv edilmiş, 3 tankı isə qənimət 
götürülmüşdür. Həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələ-
rinin Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağatıcı alayının 
müdafiə sahəsinə artilleriya zərbələrinin endirilməsi 
nəticəsində alayın 4 ədəd avtomobil texnikası məhv 
edilmişdir. 

 
 

                               
                               4 oktyabr  

Saat 09:00 radələrində Ermənistan ordusu Tərtər 
şəhərini və Horadiz yaşayış məntəqəsinə raket zərbələri 
endirmişdir. Ermənistan ordusu  Xankəndi  şəhərindən 
şimalda Ballıcada yerləşən hərbi hissədən Azərbaycan 
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Ordusunun bölmələrinin mövqelərini və yaşayış məntə-
qələrini intensiv atəşə tutmuşdur. Saat 10:50 radə-
lərində  Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 
əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələ-ri  Gəncə  şəhərini atəşə 
tutmuşdur. Saat 11:40 radələrində şəhərə daha dörd yeni 
raket atılmışdır. Bir neçə dəqiqədən sonra Ermənistan tərəfi 
Azərbaycan Ordusunun  Xankəndi  şəhərini bombardman 
etdiyini açıqlamışdır.  Zakir Həsənov düşmə-
nin  Gəncə şəhərini atəşə tutmasına reaksiya olaraq bildirib 
ki, "Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisinə atəş 
açılması açıq təxribat xarakteri daşıyır və döyüş bölgəsini 
genişləndirir". Ermənistan tərəfi Gəncə şəhərindəki hərbi 
obyektlərin və Gəncə Beynəlxalq Hava Limanının vurulması 
ilə bağlı məlumat yayımlamışdır. Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi isə yayılmış xəbərin təxribat xarakteri daşıdığını və 
yalan olduğunu bildirmiş, düşmən tərəfindən açılan atəş 
nəticəsində dinc sakinlərə, mülki infrastruktura və qədim 
tarixi tikililərə ziyan dəydiyini açıqlamışdır. 

Ermənistan ərazisindən Gəncənin  atəşə tutulması 
nəticəsində 1 mülki şəxs həlak olub, 32 nəfər isə 
yaralanıb. Verilən məlumata görə, yaralanan mülki 
şəxslərdən biri 1943-cü il təvəllüdlü erməni əsilli Karina 
Qriqoryandır. Saat 13:45 radələrində Hikmət Hacıye-
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vin  verdiyi məlumata əsasən, cəbhəni ziyarət 
edən  Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının  prezidenti 
Araik Arutunyanın yeri Azərbaycan Ordusu tərəfindən aşkar 
edilmiş və hal-hazırda ağır yaralıdır. Saat 15 radə-
lərində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin zirehli 
texnikaları, atəş-dəstək və təminat vasitələrinin məhv 
edildiyini özündə nümayiş etdirən videogörüntü yayımla-
mışdır.  Saat 16 radələrində Ermənistan ordu-
su  Ağcabədi  rayonunun Sarıcalı, Ağdam rayonunun Baharlı
, Çıraqlı, Üçoğlan və Bərdə rayonunun Şahvəlilər yaşayış 
məntəqələri intensiv artilleriya atəşinə tutub. İlham 
Əliyev özünün "Twitter" səhifəsində Azərbaycan Ordu-
sunun  Cəbrayıl  şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini 
işğaldan tam azad etdiyini açıqlamışdır. Saat 15 radələrində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağcabədi rayonunun 
müxtəlif istiqamətlərində dinc əhalinin yaşayış evlərini 
növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində 
yeməkxanada olan zaman oraya top mərmilərinin düşməsi 
nəticəsində Taynaq kand sakini 2006-cı il təvəllüdlü 
İsgəndərov Fərid Dilafət oğlu dağıntılar altında qalaraq 
həlak olmuş, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərə külli 
miqdarda ziyan dəymişdir. Saat 18:00 radələrin-
də  Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahi-
movun 2010-cu il iyunun 18-də təkbaşına döyüşərək xeyli 
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sayda düşmən qüvvəsini məhv etdiyi posta Azərbaycan 
bayrağı sancıldığı xəbəri verilmişdir. Cəbrayıl istiqamətində 
düşmənin xeyli sayda silah-sursatı, döyüş və avtomobil 
texnikası qənimət götürülüb. İlham Əliyev xalqa 
müraciətində Cəbrayıl rayonunun  Karxulu, Şükürbəyli, Yu-
xarımMaralyan, Çərəkən,  Daşkəsən, Decal, Mahmudlu, Cə-
fərabad və Horovlu kəndlərinin işğaldan tam azad edildiyini 
açıqladı. Saat 22:00 radələrində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin  Mingəçevir  şəhərinə raket hücumu 
edib. Mingəçevir şəhərinə Ermənistan tərəfindən dörd ədəd 
"Toçka-U" ortamənzilli ballistik raket buraxılmışdır. Bir 
neçə dəqiqə sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi  Ermə-
nistan silahlı qüvvələri tərəfindən Mingəçevir şəhəri 
ərazisinə raket zərbələri, Tərtər şəhərinin ərazisinə isə 
artilleriya zərbələrinin endirilməsi və yaralalıların olduğu 
barədə məlumat yaymışdır. Mingəçevir şəhərinə atılmış 3 
raketdən 2-si partlamayıb. 3-cü raketin fərdi yaşayış evinə 
atılması nəticəsində 5 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmiş, eyni zamanda 
evə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Azərbaycan tərəfi 
Ermənistanın əsas məqsədinin Mingəçevir su anbarının 
vurulması olduğunu bildirsə də, qarşı tərəf isə bu fikirləri 
rədd etmişdir.  
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Saat 23:00 radələrində isə Xızı və Abşeron bölgəsinə iki 
300 km məsafəli orta mənzilli raket atıldığını bildirmişdir. 
Ermənistan ordusu ağır artilleriyadan istifadə etmək-
lə Tərtəri atəşə tutmağa davam etməsi nəticəsində 2 şəhər 
sakini yaralanmışdır. 

 

 

 

                              5 oktyabr  
 

Səhər saatlarında Azərbaycan Hava Hücumundan 
Müdafiə Qoşunlarının Radiolokasiya sistemlərinin texniki 
vasitələri Ermənistanın Cermuk, Qafan və Berd rayonları 
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ərazisindəmyerləşənmstartmmmövqelərindən   Azərbaycan  
ərazisinə atılan raket buraxılışını qeydə almışdır. Ermənistan 
tərəfi Azərbaycan Ordusu  tərəfindən  Xankəndi  şəhərinə 16 
raket zərbəsinin endirildiyini açıqlamışdır. Azərbaycan 
Müdafiə,Nazirliyinin verdiyimməlumataməsasən, Beyləqan 
Bərdə və Tərtər şəhərləri Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Saat 11:40 radələrində Füzuli 
rayonunun Horadiz şəhəri, Ağcəbədi rayonunun 
kəndləri,  Tərtər  şəhərimvəmrayonunmkəndləri,  Goranboy  
və  Göygöl  rayonlarının əraziləri Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən atəşə məruz qalmışdır. Təxminən 1 saat 
sonra Ermənistanın Berd rayonu ərazisindən Gəncə şəhəri 
raket zərbələri ilə atəşə tutulmuşdur. Hikmət 
Hacıyev özünün "Twitter" səhifəsində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin  Azərbaycanın  Gəncə,  Bərdəvə Beyləqan şəhə
rlərinin sıx məskunlaşmış ərazilərini raket və mərmi atəşinə 
tutduğunu açıqlamışdır. Ermənistan tərəfi gecə ərzində 
şiddətli döyüşlərin getdiyini bildirmiş və Azərbaycan 
Ordusunun cənub istiqamətində hücuma keçdiyini 
açıqlamışdır.  Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri növbəti 
dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsin-
də Bərdə şəhərinin mərkəzi küçələrinə və mərkəzi 
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xəstəxananın yaxınlığına düşmüş raket mərmisinin 
qəlpələrindən Mehdiyeva Şəhriyar İsa qızı həlak olmuş, 3 
nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq 
xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Baş 
Prokurorluğunun verdiyi məlumata görə, 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 nəfər mülki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq 
xəstəxanaya yerləşdirilmiş, mülki infrastruktura külli 
miqdarda ziyan dəymişdir.  

Eyni zamanda,  Beyləqan  şəhərinə atılmış 2 ədəd raket 
mərmisindən 1 ədədi uşaq bağçasının həyətinə, digəri isə 
şəhər ərazisindəki boş sahəyə düşmüşdür. 

Saat 16:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələ-
ri  Ağcabədi şəhərini atəşə tutmuş, mülki şəxslər arasında 
yaralıların olması haqqında məlumat verilmişdir. Həmçinin 
düşmən ordusu Beyləqan şəhərini atəşə tutmuşdur. Saat 5 
radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 63-cü tank taborunun daha 3 ədəd 
tankının məhv edilməsi barədə məlumat yayımlamış-
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dır.  Azərbaycan Ordusu tərəfindən Ermənis-
tanmsilahlımqüvvələrininmcəbhənin Ağdərə istiqamətində 
62-ci artilleriya alayının 2 ədəd, 41-ci artilleriya alayının 2 
ədəd BM-21 "Qrad" yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv 
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokuror-
luğunun verdiyi məlumata görə, Ermənistan ordusu 
tərəfindən Ağcabədi rayonuna 3 raket atılmış, atılmış 
raketlərdən birinin evə 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 
yerləşdirilmiş, eyni zamanda evə külli miqdarda ziyan 
dəymişdir. Saat 20:00 radələrində Ermənistanın silahlı 
qüvvələri Gəncə şəhərini növbəti dəfə atəşə tutmuşdur. 
Erməni silahlı qüvvələrinin  Ağdam  rayonunun müxtəlif 
istiqamətlərində intensiv atəşə tutması nəticəsində 1954-cü il 
təvəllüdlü Rəhimov Eyvaz Musa oğlu həlak olmuş, 
rayonun Üçoğlan kənd sakini 1971-ci il təvəllüdlü Səfərov 
Mehman Ağalar oğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 
alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Bundan başqa, 
düşmənin Goranboy rayonunun yaşayış məntəqələrini ağır 
artilleriyadan atəşə tutması səbəbindən yaşadığı evə top 
mərmisinin düşməsi nəticəsində Qızılhacılı kənd sakinləri 
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1955-ci il təvəllüdlü Abbasova Raziyə Bayraməli qızı həlak 
olmuş, 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 
yerləşdirilmişlər. Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" 
səhifəsindəmAzərbaycanmOrdusunun  Cəbrayıl  rayonunun 
 Şıxalıağalı, Sarıcallı, Məzrə  kəndlərini və müxtəlif 
istiqamətlərdə bir neçə strateji yüksəkliyi işğaldan tam azad 
etdiyini açıqlamışdır.Gün ərzində cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində gedən döyüşlərdə Ermənistan ordusuna 
məxsus 2 ədəd BM-21 "Qrad"ı sıradan çıxarılıb. Bundan 
əlavə, 42-ci artilleriya alayının atəş mövqeyində 
yerləşdirilmiş D-20 artilleriya qurğuları və onların heyətləri 
də Azərbaycan Ordusunun sərrast atəşi ilə məhv edilmişdir. 
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                               6 oktyabr  
 
Ermənistan Milli Məclisinin birinci vitse-spikeri Vahe 

Enfiacyan özünün "Facebook" səhifəsində "Dəhşət" ləqəbli 
polkovnik-leytenant Artur Qalstyanın öldüyünü bildirmişdir. 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 
əsasən,  Azərbaycan Ordusunun dəqiq atəş zərbəsi 
nəticəsində  Ballıca məntəqəsində yerləşən mərkəzi silah-
sursat anbarı məhv edilmişdir. Vaqif Dərgahlı açıqlamasında 
bildirib ki, Azərbaycan Ordusu gecəboyu Cəbrayıl-
Füzuli istiqaməti də daxil olmaqla, cəbhəboyu bütün 

https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Ball%C4%B1ca_(Xocal%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_D%C9%99rgahl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli


Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

46 
 

istiqamətlərdə tam üstünlük nümayiş etdirərək, düşmənə ağır 
zərbələr endirmişdir. Saat 12 radələrində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Ağdam rayonuna atdığı mərmi məktəb 
binasında dağıntılar törətmiş, növbədə olan yanğınsöndürmə 
avtomobilinə ziyan dəymişdir. Avtomobilin sürü-
cüsü  Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından 
Mühafizə Xidmətinin əməkdaşı, daxili xidmət çavuşu 
Qismət Əli oğlu Yusibov partlayış dalğasının təsirindən 
xəsarət almış və xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Saat 16:30 
radələrində Ermənistan tərəfi Azərbaycan Ordusunun cənub 
istiqamətində  yenidən hücuma keçdiyi barədə məlumat 
yayımlamışdır.  Yarım saat sonra düşmən tərəf Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin Xankəndi şəhərini bombardman etdi-
yini açıqlamışdır.  Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmə-
ti  tərəfindən  Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 
təcavüzündə xarici muzdlulardan, o cümlə-
dən İraq və Suriya ərazisindən gətirilmiş kürd terrorçu 
qruplaşma üzvlərindən fəal istifadə etdiyini sübut edən radio 
danışıqları ələ keçirilmişdir. Həmçinin verilən məlumata 
görə, aparılan əməliyyatlar nəticəsində daha iki əcnəbi 
muzdlu-terrorçu məhv edilmişdir. Saat 19 radələrin-
də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Yevlax,  Goranboy  və  Beyləqan rayonlarının 
ərazilərini atəşə tutması barədə məlumat yayımlamışdır. 
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Zakir Həsənov xüsusi xidməti müşavirədə düşmən 
tərəfindən "İsgəndər" əməliyyat-taktiki raket komplekslə-
rinin tətbiq olunacağı halda adekvat tədbir görüləcəyini 
bildirmişdir. Saat 21 radələrində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Tərtər rayonunun müxtəlif istiqamətlərdə 
intensiv atəşə tutması nəticəsində rayonun Qaynaq kənd 
sakini 1981-ci il təvəllüdlü Məmmədov Həsən Asif oğlu 
həlak olmuş, 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 yerləşdiril-
mişdir. Həmçinin həmin radələrdə Ermənistan silahlı 
qüvvələri regionun ən böyük strateji layihəsi, Avropanın 
enerji təhlükəsizliyi sahəsində mühüm yer tutan Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini hədəfə almaqla 
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kəmərin  Yevlax rayon ərazisindən keçən hissəsinə raket 
zərbələri endirsə də, Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli 
tədbirləri nəticəsində həmin terror cəhdinin qarşısı 
alınmışdır.  Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi 
məlumata əsasən, gün ərzində düşmənə endirilən artilleriya 
zərbələri nəticəsində 5-ci alayın müdafiə sahəsində komanda 
müşahidə məntəqəsi sıradan çıxarılmışdır. Artilleriya zərbəsi 
ilə düşmənin müdafiə sahəsində 1 ədəd tankı və 3 topu məhv 
edilmişdir. 

 

                              7 oktyabr  
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi gecə boyu cəbhənin 

bütün istiqamətlərində şiddətli döyüşlərin getdiyini 
açıqlamışdır. Saat 10 radələrində Azərbaycan tərəfinin 
verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonu 
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istiqamətində tam üstünlüyü ələ keçirtmişdir. Həmçinin 
işğaldan azad olunmuş Şükürbəyli kəndindən yeni 
videogörüntülər yayımlanmışdır. Saat 10:20 radələrində 
Ermənistan silahlı qüvvələri  Tərtər,  Bərdə, Ağ-
dam,  Ağcabədi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərini 
atəşə tutmuşdur. Saat 12 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi düşmən texnikalarının məhv edilməsinin növbəti 
video görüntüsünü yayımlamışdır.  Günorta saatların-
da  Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində düşmənin dayaq nöqtələrinin ələ 
keçirildiyini  açıqlamışdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
mülki əhalini hədəfə almaqla, ağır artilleriya-
dan  Ağdam rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən atəşə tutması 
nəticəsində rayonun Xındırıstan kəndi ərazisində yaşadığı 
evə mərmi düşməsi nəticəsində kənd sakini 1945-ci il 
təvəllüdlü Əliyeva Zərifə Qamboy qızı həlak olmuş, eyni 
zamanda evə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Saat 15 
radələrindəmErmənistanmsilahlımqüvvələri  Tərtər  və  Füz
uli rayonlarının yaşayış məntəqələrini atəşə tutmuşdur.  

Saat 10 radələrində Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş 
aparatı (PUA) Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi-
nin  Ağstafa rayonu sahəsində uçuş keçirməyə cəhd 
göstərərkən məhv edilmişdir. Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, Azərbaycan 
Ordusunun 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 edilmişdir. Günorta saatlarında Ermənistan 
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tərəfi Azərbaycan Ordusunun Xankəndi şəhərini bombard-
man  etdiyini açıqlamışdır. Azərbaycan xüsusi xidmət 
orqanlarına yaxın mənbələr Xankəndidə dinc sakinlərin 
qalmadığını bildirib. Dağlıq Qarabağdan minlərlə qaç-
qın  Ermənistana axışıb. Onların yolunda ilk yaşayış 
məntəqəsi sərhədyanı erməni şəhəri Qorisdir. Qarabağdan 
çıxan qaçqınları Qoris meriyasına gətirirlər, oradan onları ya 
qohumları götürür, ya da mehmanxanalara paylayırlar. 
Oktyabrın 7-dən Dağlıq Qarabağın paytaxtında erməni 
hərbçiləri formasında rusdilli insanlara rast gəlinməyə 
başlayıb. 

                              8 oktyabr  
Ermənistan tərəfi gecə boyu şiddətli döyüşlərin getdiyini 

açıqlamışdır. Səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan 
silahlı qüvvələri  Goranboy,  Tərtər, Ağdam rayonlarının 
kəndlərini artilleriya atəşinə tutmuşdur. Saat 7 radələrində 
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin aydın görünən və 
fərqləndirilən obyektləri, o cümlədən mülki əhalini hədəfə 
almaqla Goranboy  rayonun  Şahməmmədli  kəndini ağır 
artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində həmin kəndin sakini 
1957-ci il təvəllüdlü Quliyeva Türyan Tofiq qızı yaşadığı 
evdə həlak olmuş, yaşadığı evə isə maddi ziyan 
dəymişdir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorlu-
ğundan verilən məlumata əsasən, saat 4 radələrində 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə raket 
zərbələri endirilmişdir. Saat 8 radələrində Ermənistan silahlı 
qüvvələri Bərdə və Ağcabədi rayonlarının kəndlərini atəşə 
tutmuşdur. Səhər saatlarından başlayaraq düşmən 
ordusunun Goranboy rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən 
atəşə tutması nəticəsində rayonun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsi 
ərazisinə top mərmilərinin düşməsi səbəbindən orada 
yerləşən Xocalı Rayon Polis Şöbəsinin inzibati binasına, o 
cümlədən qəsəbə ərazisində çoxsaylı mülki infrastruktur 
obyektlərə və yaşayış evlərinə, Qaraçinar tam orta kənd 
məktəbinə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Həmin radələrdə 
Ermənistan ordusunun Ağdam rayonunu müxtəlif istiqa-
mətlərdən raket və artilleriya mərmilərindən intensiv atəşə 
tutması nəticəsində rayonun 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 yerləşdirilmişdir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahm%C9%99mm%C9%99dli
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ba%C5%9F_Prokurorlu%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ba%C5%9F_Prokurorlu%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fcab%C9%99di
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_A%C4%9Fcak%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Qara%C3%A7inar
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCkb%C9%99yli
https://az.wikipedia.org/wiki/Al%C4%B1b%C9%99yli_(A%C4%9Fdam)
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Ermənistana məxsus  pilotsuz uçuş apara-
tı  (PUA)  Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndi sahəsində uçuş 
keçirməyə cəhd göstərərkən məhv edilmişdir. Saat 11:30 
radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə şəhərini atəşə 
tutmuşdur.  Ermənistan mətbuatının verdiyi məlumata 
əsasən,  Azərbaycan Ordusunun Qarabağın azadlığı uğrunda 
apardığı əks-hücum əməliyyatı nəticəsində seperatçıların 
liderlərindən biri olan Yervand Qaciyan məhv 
edilmişdir. Saat 12:30 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi gecə döyüşləri zamanı Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin hərbi hissəsinin qərargahı, infrastrukturu və 
silah-sursat anbarlarına endirilən artilleriya zərbələrinin 
videogörüntüsünü yayımlamışdır. Azərbaycan Ordu-
su tərəfindən Ermənistanın milli qəhrəmanı Vartan 
Markaryanın adını daşıyan Ermənistan ordusunun 8-ci 
əlahiddə motoatıcı briqadasının döyüş bayrağı ələ 
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokuror-
luğundan verilən məlumata əsasən, saat 11 radə-
lərində Bərdə şəhərinin mərkəzində yerləşən "Qədim Bərdə" 
restoranına raketin düşməsi nəticəsində həmin vaxt orada 
olan 2 nəfər şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq 
xəstəxanaya yerləşdirilmiş, eyni zamanda Bərdə şəhər 5 
nömrəli tam orta məktəbin yaxınlığına düşmüş raketlər 5 
nəfər şəxsin yaralanmasına səbəb olmuş, o cümlədən 
məktəbin binasına, çoxsaylı nəqliyyat vasitələrinə külli 
miqdarda ziyan dəymişdir. Həmçinin bildirilib ki, 
Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə rayonu ərazisinə "Toçka-
U" taktiki raket kompleksindən atəş açmışdır. Günorta 

https://az.wikipedia.org/wiki/Pilotsuz_u%C3%A7u%C5%9F_aparat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Pilotsuz_u%C3%A7u%C5%9F_aparat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuz
https://az.wikipedia.org/wiki/Xa%C3%A7maz_(O%C4%9Fuz)
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ba%C5%9F_Prokurorlu%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ba%C5%9F_Prokurorlu%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/To%C3%A7ka-U
https://az.wikipedia.org/wiki/To%C3%A7ka-U
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saatlarında Hikmət Hacıyev erməni silahlı qüvvələri-
nin  Gəncə,  Bərdə,  Tərtər  və digər şəhərlə-
rə “Smerç” reaktiv yaylım atəş sistemi vasitəsilə raket 
zərbələri endirdiyini açıqlamışdır. Azərbaycan Ordusu-
nun Şuşa şəhərini bombalaması nəticəsində şəhərin simvolu 
sayılan Qazançetsots kafedralının  günbəzinə ciddi ziyan 
dəymişdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə kilsənin zərər 
çəkməsinin Azərbaycan Ordusunun döyüş fəaliyyəti ilə heç 
bir əlaqəsi olmadığını açıqlamışdır. Gündüz saatlarında 
yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş texnikası və 
hərbi kolunu artilleriya atəşi ilə məhv edilmişdir. Saat 19 
radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Goran-
boy, Tərtər  və Ağdam  rayonlarının kəndlərini artilleriya 
atəşinə tutmuşdur. Saat 8 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi düşmənin zirehli texnikasının məhv edildiyi 
videogörüntüləri yayımlamışdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Hikm%C9%99t_Hac%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Smer%C3%A7_(silah)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/Qazan%C3%A7etsots_kafedral%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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                              9 oktyabr  
 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 

əsasən, gecə ərzində gərgin döyüşlər ordumuzun üstünlüyü 
ilə davam etmişdir. Həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar 
zamanı Azərbaycan Ordusunun atəş zərbəsi nəticəsində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı alayının 
qərargah binası dağıdılmışdır. Nəticədə binada olan 10-cu 
dağatıcı diviziyanın qərargah rəisi polkovnik Samvel 
Qriqoryan ağır yaralanmış, alayın artilleriya rəisi polkovnik-
leytenant Arman Dermeyan və xeyli sayda hərbi qulluqçu 
məhv edilmişdir. Dünən gün ərzində və gecə ümumilikdə 
düşmənin 13 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd PDM-i, 4 ədəd BM-21 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/Piyadan%C4%B1n_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9F_ma%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
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"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 edilmiş və sıradan 
çıxarılmışdır. Cəbhənin istiqamətlərindən birində həyata 
keçirilən əməliyyat nəticəsində Ermənistan Silahlı 
Qüvvələrinin 49-cu tank briqadasına məxsus 6 ədəd T-
72 tankı tam işlək vəziyyətdə ələ keçirilmişdir. Azərbaycan 
MüdafiəmNazirliyi səhərmsaatlarında  Cəbrayıl  rayonuna 
 Azərbaycan bayrağının sancıldığını əks etdirən video-
görüntülər yayımlamışdır. 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/2S3_Akatsiya
https://az.wikipedia.org/wiki/2S3_Akatsiya
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_bayra%C4%9F%C4%B1
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Saat 9 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri-
nin  Füzuli rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən raket və 
artilleriya mərmilərindən intensiv atəşə tutması nəticəsində 
rayonun 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 
yerləşdirilmiş, o cümlədən onların yaşadıqları evlərə külli 
miqdarda ziyan dəymişdir. Saat 11 radələrində Ermənistan 
silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının 
ərazilərini atəşə tutmuşdur.  

Saat 14 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi  
ordumuzun mühüm istiqamətlərdə düşmənə atəş zərbələri 
endirərək onun xeyli sayda hərbi texnikasını məhv etdiyini 
özündə əks etdirən videogörüntüləri yayımlamışdır. Həmin 
radələrdə Ermənistan silahlı qüvvələri  Bərdə və Ağdam  
rayonlarının ərazilərini intensiv atəşə tutmuşdur. Həmçinin  
düşmən Mingəçevir və Ağcabədi rayonlarının ərazilərinə 
artilleriya zərbələri endirmişdir. Azərbaycan Ordusunun  
bölmələrinin keçirdiyi döyüş əməliyyatları nəticəsində 
Ermənistan ordusunun xeyli sayda BM-21 "Qrad" yaylım 
atəşli reaktiv sistemi məhv edilmişdir. Saat 16:30 
radələrində Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətdə 
atılan ballistik hədəf Azərbaycan HHM sistemləri tərəfindən 

https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
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aşkar edilərək 20 kilometrdən artıq hündürlükdə məhv 
edilmişdir. Ermənistan tərəfi Azərbaycan Ordusunun  
Xankəndi şəhərini yenidən bombardman etdiyini açıqlamış-
dır. Hikmət Hacıyev bildirmişdir ki, bu günlərdə Ermənistan 
tərəfindən  Beyləqan  şəhərində məscidə, Gəncə  şəhərində 
İmamzadə kompleksinə raket atılmışdır. 

      Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində  Xocavənd  
rayonunun Sor kəndi və  Hadrut  qəsəbəsinin, Tərtər  
rayonunun  Çaylı  kəndi,  Cəbrayıl  rayonunun  Qışlaq, 
Qaracallı, Əfəndilər,  Süleymanlı kəndlərinin, Füzuli  
rayonunun Yuxarı  Güzlək, Gorazıllı  kəndlərinin işğaldan 
tam azad edildiyini açıqlamışdır. 27 sentyabr tarixindən bu 
günə qədər Ermənistan ordusuna məxsus 16 komanda 
məntəqəsi, 196 tank, 38 BM-21 "Qrad", 1 "Uraqan", 10 
özüyeriyən artilleriya qurğusu – onlardan 8-i 2S3 "Akasiya", 
2-si "Qvozdika", 36 piyadanın döyüş maşını, 24 artilleriya 
batareyası, 2 "REM" və ya hava hücumundan müdafiə 
vasitəsi, 2 ədəd S-300 kompleksinin buraxıcı qurğusu, 25 
"Osa" zenit raket kompeksi, 2 "Kub" zenit raket kompeksi, 4 
"Repelent" radio-texniki manea vasitəsi, 136 top, 56 
minaatan, 1 ədəd "TOS 1a" odsaçan sursatı, 2 ədəd 
radiolokasiya stansiyası, 1 "Kalçuqa" anteni məhv 
edilmişdir. Həmçinin 18 tank, 4 top, 22 piyadanın döyüş 
maşını, 12 minaatan, 4 "UAZ" maşını, 1 ekskavator, 27 
"İqla" kompleksi, 1 "ZİL" maşını, 9 "QAZ" maşını hərbi 
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qənimət kimi ələ keçirilmişdir. Saat 18 radələrində  
Goranboy rayonun Tap Qaraqoyunlu kəndinə Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən 22 top mərmisinin atılması 
nəticəsində həmin kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü 
Mehracov Sənan Yusif oğlu müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. 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 yerləş-
dirilmişdir. Axşam saatlarında düşmənin atəş mövqeyinə 
çıxardığı zirehli texnikaları Azərbaycan Ordusu tərəfindən 
məhv edilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 
işğaldan azad olunmuş  Suqovuşan  və Talış kəndlərindən 
yeni videogörüntülər yayımlamışdır. Saat 14 radələrində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin  Ağdam rayonunun Quzanlı 
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qəsəbəsini müxtəlif istiqamətlərdən raket və artilleriya 
mərmilərindən intensiv atəşə tutması nəticəsində qəsəbə 
sakinləri 1979-cu il təvəllüdlü Hüseynov Əlizamin Cavid 
oğlu, 1978-ci il təvəllüdlü Zeynalov Elçin Əli oğlu, 1984-cü 
il təvəllüdlü Məmmədova Lalə Məhəmməd qızı və 1992-ci 
il təvəllüdlü Rzayev Elçin Hənifə oğlu qəsəbə ərazisinə 
mərmi düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 

 
 
                              10 oktyabr  
 

10 oktyabr gecə saatlarında, Rusiya Xarici İşlər 
Naziri SergeymLavrov, Azərbaycan və Ermənistanın Moskv
ada baş tutan 10 saatlıq danışıqlardan sonra iki 
ölkənin Dağlıq Qarabağda atəşkəs barədə razılığa 
gəldiklərini və tərəflərin bundan sonra "maddi" danışıqlara 
başlayacaqlarını bildirdi. Saat 08:00-dan etibarən isə hərbi 
əməliyyatlar dayandırılacaq, əsir və ölülərin mübadiləsi 
təmin ediləcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi gecə boyu 
cəbhənin bütün istiqamətlərində şiddətli döyüşlərin getdiyini 
açıqlamışdır.Ermənistan tərəfi də vəziyyətin gərgin olaraq 
qaldığını bildirmişdir. Səhər saatlarınadək Azərbaycan 
Ordusunun davam etdirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində  
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 13 ədəd tankı, 4 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xarici_%C4%B0%C5%9Fl%C9%99r_Nazirliyi_(Rusiya)
https://az.wikipedia.org/wiki/Xarici_%C4%B0%C5%9Fl%C9%99r_Nazirliyi_(Rusiya)
https://az.wikipedia.org/wiki/Sergey_Lavrov
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://az.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu


Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

60 
 

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 edilmiş və sıradan çıxarılmışdır. 

Saat 9:30 radələrində Ermənistan ordusu  Xoca-
lı istiqamətindən Hadrutu yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən 
intensiv atəşə tutmuşdur. Ermənistan tərəfi isə bu məlumatın 
yalan olduğunu bildirmişdir. Saat 10 radələrində Ermənistan 
tərəfi Azərbaycanı "hərbi əməliyyatlar dayandırılana qədər 
vəziyyəti dəyişdirmək" cəhdində günahlandıra-
raq,  Xankəndi şəhərində həyəcan siqnalının verildiyini 
açıqlamışdır. Saat 10:30 radələ-rində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi düşmənin daha bir zirehli tank bölməsinin 
darmadağın edildiyini göstərən videogörüntülər yayımla-
mışdır.  Həmin radələrdə Ermənistan silahlıqüvvələ-
ri  Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzuli  rayonların
ın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə məruz 
qoymuşdur.  Ermənistan tərəfi isə bu məlumatın yalan 
olduğunu bildirmişdir.  Həmçinin  Azərbaycan Ordu-
su Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus S-300 zenit raket 
sistemini məhv etmişdir. Ermənistan ordusunun bütün 
havadan müdafiə sistemini yönəldən, Xocalıda yerləşən ən 
bahalı 19J6 (ST-68U) radilokasiya stansiyası məhv 
edilmişdir. 
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Saat 12 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirli-
yi  Ermənistan ordusunun növbəti artilleriya qurğularının 
məhv edildiyini göstərən videogörüntülər yayımlamış-
dır. Saat 12:30 radələrində Ermənistan silahlı qüv-
vələri  Tərtər və  Ağdam rayonlarının ərazisini atəşə 
tutmuşdur. Saat 12:00-da atəşkəs elan olunması barədə 
razılıq əldə edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu 
cəbhənin  Ağdərə-Tərtər və Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində 
hücuma keçməyə cəhd göstərmişdir. Ermənistan 
tərəfi  Azərbaycan Ordusunun Kaşataq mərzinin Birinci 
Alıbəyli kəndini və Sünik mərzinin Artsvanik kəndini 
bombardman etdiyini açıqlamışdır. Hər iki tərəf saat 12:00-
dən etibarən bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham 
etmişdir. Saat 13:30 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi atəşkəs rejimini pozan düşmənin zirehli 
texnikasının məhv edildiyini göstərən videogörüntülər 
yayımlamışdır. Saat 18:30 radələrində atəşkəs rejimini 
pozmaq məqsədi ilə düşmənin atəş nöqtələrinə çıxarılan ağır 
artilleriyası Azərbaycan Ordusu tərəfindən dəqiq zərbələrlə 
məhv edilmişdir.  Hikmət Hacıyev özünün "Twitter" 
səhifəsindəmErmənistanmordusunun  Füzuli  və  Goranboy  
rayonlarının kəndlərini raket hücumuna məruz qoyduğunu 
açıqlamışdır. Saat 19 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi düşmənin döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən zenit-
raket komplekslərinin məhv edildiyini göstərən video- 
görüntülər yayımlamışdır.  Ermənistan ordusu günorta 
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saatlarındamatəşkəsmrejiminimpozaraq, Tuğ kəndiistiqaməti
ndən Hadrut istiqamətində,  Aragül  və  Banazur istiqamət-
lərindən isə  Cəbrayıl istiqamətində hücum etməyə cəhd 
göstərmişdir. Cəhdlərin qarşı alınarkən baş vermiş döyüş 
toqquşması nəticəsində düşmənin 38 nəfər canlı qüvvəsi, 2 
ədəd BM-21 "Qrad" yaylım atəşli reaktiv sistemi, 7 ədəd 
topu və sursatla dolu 2 yük maşını məhv edilmişdir. Saat 20 
radələrində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan 
silahlı qüvvələri  Ağdam  rayonu ərazisini atəşə 
tutmuşdur. Həmin radələrdə Ermənistan ordusunun 
artilleriya batareyasının məhv edildiyini göstərən video 
görüntülər yayımlanmışdır. Saat 19 radələrində Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən  Ağdam  rayonunun Çə-
mənli və Zəngişalı kəndləri ağır artilleriyadan intensiv atəşə 
tutulmuş, top mərmisinin partlaması nəticəsində 1974-cü il 
təvəllüdlü Çəmənli kənd sakini Hüseynov Gündüz Taryel 
oğlu həlak olmuşdur. Humanitar atəşkəs rejimini kobud 
şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri saat 22:30-dan 
başlayaraq Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutmuş-
dur.  Ermənistan tərəfi isə  Azərbaycan Ordusu-
nun  yenidən  Xankəndi şəhərini bombardman etdiyini 
açıqlamışdır.  Azərbaycan tərəfi isə bu məlumatı təkzib 
etmişdir. 
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                             11 oktyabr 
 
 Saat 02:00 radələrində Gəncə şəhərinin mərkəzində bir 

yaşayış binası raket atəşinə məruz qalmış-
dır.  Nəticədə  Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu-
nun verdiyi məlumata görə, düşmənin Gəncənin mərkəzi 
hissəsində yerləşən çox mənzilli yaşayış binasını raket 
atəşinə tutması nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş,28 nəfər 
yaralanmış, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərə külli 
miqdarda ziyan dəymişdir. Saat 4 radələrində Ermənistan 
ordusunun  Mingəçevir su-elektrik stansiyasını hədəfə 
almaqla cəbhə zonasından 100 km-dən artıq uzaqlıqda 
yerləşən, iri sənaye şəhəri Mingəçevirə raketlər atmışdır. 
Raketlər Azərbaycan Ordusunun hərbi hava hücumundan 
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müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilmişdir. Gecə 
ərzində  Azərbaycan Ordusunun  keçirdiyi əməliyyatlar 
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 edilmiş və 
sıradan çıxarılmışdır. Məlumata əsasən, canlı qüvvə sarıdan 
xeyli itki verən düşmən ordusunda ölənlər arasında 1-ci 
motoatıcı alayın komandirinin müavini polkovnik-leytenant 
Artak Vanyan da var. Azərbaycan Müdafiə Nazirli-
yinin verdiyi məlumata əsasən,  Ermənistan Silahlı 
Qüvvələrinin bölmələri itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq 
məqsədilə canlı qüvvə və döyüş texnikasını cəmləşdirərək 
yenidənmkiçikmqruplarlamcəbhənin  Hadrut və  Cəbrayıl is-
tiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd göstərmişdir.Hikmət 
Hacıyev özünün "Twitter" səhifəsində Gəncə şəhərində 3 
yaşayış binası dağıdılması nəticəsində qadınlar da daxil 
olmaqla 7-dən çox mülki şəxsin öldürüldüyünü, uşaqlar 
da daxil olmaqla 33 mülki şəxsin ağır yaralandığını 
açıqlamışdır.  Səhər saat 08:00 radələrin-
də Mingəçevir istiqamətində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd 
edən Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) 
Azərbaycan Ordusunun Hava Hücumundan Müdafiə 
bölmələri tərəfindən məhv edilmişdir. Xarici İşlər 
Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, Suqovuşan ərazisində 
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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 yaralanmışdır. Saat 13 
radələrində Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorlu-
ğunun verdiyi məlumata görə, Gəncənin mərkəzi hissəsində 
yerləşən çox mənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması 
nəticəsində 4 qadın olmaqla  9 nəfər həlak olmuşdur. 

 
Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsin-

də  Gəncə  şəhərinə raket hücumunun Ermənista-
nın  Vardenis  rayonundan həyata keçirildiyini 
bildirmişdir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 41-ci əlahiddə artilleriya 
alayı bölmələrinə havadan endirilən zərbələr nəticəsində 
düşmən ağır itkilər verərək döyüş meydanınından qaçmağa 
məcbur edilmişdir. Saat 16:30 radələrində Azərbaycan 
Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan yenicə azad 
olunan Daşkəsən kəndinin videogörüntüsünü yayımlamışdır. 
Saat 17:30 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam, 
Tərtər, Ağcəbədi və Füzuli rayonlarının kəndlərini atəşə 
tutmuşdur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi  Ermənistan 
ordusunun "Kub" zenit raket kompleksinin məhv edildiyini 
göstərən videogörüntü yayımlamışdır. Saat 17 radələrində 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən  Ağcabədi  rayonu-
nun Haramı düzü adlanan ərazisi və Yuxarı Qiyaməd-
dinli kəndi ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutulmuş, top 
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mərmilərinin partlaması nəticəsində mülki infrastruktura 
ciddi ziyan dəymişdir. 

 

                            12 oktyabr  
Səhər saatlarında Ağdam rayonu ərazisi Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Gecə boyu 
həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 3 
ədəd BM-21 "Qrad" yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd T-
72 tankı, bir neçə avtomobil texnikası məhv edilmiş və 
sıradan çıxarılmışdır. Qırmızı Bazar məntəqəsi istiqamətinə 
endirilən artilleriya zərbəsi nəticəsində 1-ci alayın daimi 
dislokasiya məntəqəsində yeraltı sığınacaq və düşmənin geri 
çəkilən bölməsinin 2 texnikası məhv edilmişdir.Məlumata 
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əsasən, canlı qüvvə sarıdan xeyli itki verən Ermənistan 
ordusunda ölənlər arasında 246-cı alayın tabor komandiri 
polkovnik-leytenant Artur Qriqoryan da var. Saat 10 
radələrində Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazisi 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə 
tutulmuşdur. Nəticədə Tərtər rayon Kəngərli kəndində top 
mərmilərinin partlaması nəticəsində 1970-ci il təvəllüdlü 
Bəylərov Firudin Kamal oğlu müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. 

12 oktyabr tarixinə keçən gecə Ermənistan-Azərbay-
can dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində düşmənin 
2 PUA-sı, bu gün saat 10:00 radələrində isə Ağdam rayonu 
istiqamətində 1 PUA-sı hava hücumundan müdafiə 
bölmələrimiz tərəfindən məhv edilmişdir. Saat 15 
radələrindəm AzərbaycanmMüdafiəmNazirliyi  Cəbrayıl  ra-
yonunun işğaldan azad olunan Süleymanlı kəndinin 
videogörüntüsünü yayımlamışdır. Azərbaycanın ikinci ən 
böyük şəhəri Gəncədə yaşayış binasına Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən törədilən raket hücu-
mu  "Elbrus"  ballistik raketi (SCUD) ilə həyata 
keçirilmişdir. Raketin üzərində onun növünü müəy-
yənləşdirməyə imkan verən "8K14" yazısı aşkarlanmışdır. 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99ng%C9%99rli_(T%C9%99rt%C9%99r)
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Tovuz
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleymanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Skad
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                             13 oktyabr  
Saat 8 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələ-

ri  Tərtər rayonunun ərazisini atəşə tutmuşdur. Həmçinin 
humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistən 
silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının 
ərazilərini atəşə məruz qoymuşdur. Saat 09:30 radələrində 
Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayonunun ərazisini 
atəşə tutmuşdur. Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata 
keçirilən əməliyyatlar 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 edilmiş və sıradan çıxarılmışdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fcab%C9%99di
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/Tor_(zenit-raket_kompleksi)
https://az.wikipedia.org/wiki/ZSU-23-4_%C5%9Eilka
https://az.wikipedia.org/wiki/2A36_Giasint_B
https://az.wikipedia.org/wiki/D-20
https://az.wikipedia.org/wiki/Pilotsuz_u%C3%A7u%C5%9F_aparat%C4%B1
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Döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan Silahlı 
Qüvvələrinin 5-ci dağatıcı alayının müdafiə sahəsində 
mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edilmiş, 1-ci motoatıcı alayın 
bir bölüyə qədər canlı qüvvəsi pusquya salınmış, hərəkətdə 
olan avtomobil texnikası sıradan çıxarılmış-
dır.  Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü motoatıcı 
alayın avtomobil texnikası kolonu və Ermənista-
nın Sisian yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal olunmuş 
ərazilərə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət bir qrup 
atəş zərbəsi ilə məhv edilmişdir. Döyüş əməliyyatları 
zamanı tanınmış erməni terrorçu, "Körpə" ləqəbli Mqer 
Arutyunyan da zərərsizləşdirilmişdir. Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi  işğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsinin görün-
tüsünü yayımlamışdır. 

 
 

https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fsg%C9%99ran
https://az.wikipedia.org/wiki/Sisian
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Hadrut
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                           14 oktyabr 
Saat 03: 23-də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Kəlbəcər rayonu ilə sərhəd 
zonasında yerləşdirilmiş Ermənistanın bir neçə ballistik 
raket kompleksini məhv etdiyini bildirdi. Müdafiə 
Nazirliyinin məlumatına görə, raket sistemləri Gəncə, 
Mingəçevir və Azərbaycanın digər şəhərlərindəki mülki 
əhaliyə və infrastruktura yönəlmişdi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  İlham Əli-
yev  Füzuli  rayonunun  Qaradağlı,  Xatınbulaq, Qarakol-
lu   və  Xocavənd  rayonunun  Bulutan, Məlikcanlı, Qırmızı-
qaya,  Təkə,  Tağaser  kəndlərinin Azərbaycan qoşunları 
tərəfindən azad olunduğunu elan etdi. 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Prezidenti
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarada%C4%9Fl%C4%B1_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/Xat%C4%B1nbulaq
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarakollu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarakollu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bulutan
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99likcanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1qaya
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1qaya
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99k%C9%99_(Xocav%C9%99nd)
https://az.wikipedia.org/wiki/Ta%C4%9Faser
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                        15 oktyabr 
 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtər şəhər 

qəbiristanlığına ağır artilleriyadan intensiv atəş açması 
nəticəsində 4 mülki şəxs həlak olmuş, 4 nəfər isə ağır 
yaralanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 
Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində “Rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonu-
nun  Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonu-
nun  Edişə, Düdükçü, Edilli, Ciraquz kəndləri işğaldan azad 
edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ 
Azərbaycandır!” başlıqlı paylaşım edib. 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Prezidenti
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Ar%C4%B1%C5%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Do%C5%9Fulu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Edi%C5%9F%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCd%C3%BCk%C3%A7%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/Edilli
https://az.wikipedia.org/wiki/Ciraquz
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                         16 oktyabr  
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 

görə, səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri 
Azərbaycanın Goranboy, Tərtər, Ağdam, və Ağcəbədi 
rayonlarınının ərazilərini intensiv atəşə məruz qoymuşdur. 
Atəş günortadan sonra davam etmişdir. Müdafiə Nazirliyi 
həmçinin bir gün əvvəl Ermənistan Respublikası Silahlı 
Qüvvələri tərəfindən işğal olunan Qubadlı rayo-
nu  ərazisindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad 
rayonu ərazisinə raket zərbəsi endirildiyini lakin, 
xoşbəxtlikdən sakinlərə və mülki obyektlərə zərər 
dəymədiyini bildirir. 16 oktyabr tarixində Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri Xocavənd rayonunun Ağbulaq, Axullu və 
Xırmancıq  kəndlərini işğaldan azad etmişdir.  

27 ildən sonra azad edilmiş  Cəbrayıl rayonu-
nun  Çaxırlı və Mahmudlu  sərhəd  zastavalarında Dövlət  
Sərhəd Xidmətinin Qoşunlarını tərəfindən xidməti-döyüş 
fəaliyyətinə başlanılıb. Azərbaycan Ordusu tərəfindən 
həyata keçirilən əməliyyatlar 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 ədəd avtomobil 
texnikası məhv edilib vəya sıradan çıxarılıb. Azərbaycan 
Müdafiə Nazirliyinin saat 20:03 olan məlumatına görə, 
Ermənistanın silahlı qüvvələri Gəncə şəhərini növbəti dəfə 
atəşə məruz qoyub. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Ordubad_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Ordubad_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87ax%C4%B1rl%C4%B1_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Mahmudlu_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6vl%C9%99t_S%C9%99rh%C9%99d_Xidm%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6vl%C9%99t_S%C9%99rh%C9%99d_Xidm%C9%99ti
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/ZSU-23-4_%C5%9Eilka
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99
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                               17 oktyabr  
Oktyabrın 16-dan 17-nə keçən gecə Gəncənin yaşayış 

sahələri yenidən iki raket hücumuna məruz qalır 
Jurnalistlərin verdiyi məlumata görə, şəhərdə üç güclü 
partlayışın eşidildiyini bildirirlər. Azərbaycan Respublikası 
Baş Prokurorluğunun verdiyi məlumata görə, Ermənistan 
ordusu saat 01 radələrində növbəti dəfə Cənubi Qafqazın ən 
böyük istilik elektrik stansiyası olan Mingəçevir Su Elektrik 

https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ba%C5%9F_Prokurorlu%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ba%C5%9F_Prokurorlu%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Qafqaz
https://az.wikipedia.org/wiki/Ming%C9%99%C3%A7evir_Su_Elektrik_Stansiyas%C4%B1
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Stansiyasını hədəfə almaqla cəbhə zonasından 100 km-dən 
artıq uzaqlıqda yerləşən, iri sənaye şəhəri  Mingə-
çevirə raketlər atmışdır. Lakin raketlər Azərbaycan Hava 
Hücumundan Müdafiə Qoşunları tərəfindən havadaca 
zərəsizləşdirilmişdir. Azərbaycan tərəfi atəşin Ermənistan 
ərazisindən həyata keçirildiyini bildirir. Azərbaycan 
Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə, 
Gəncə şəhərinin atəşə tutulması zamanı 20 ev dağıdılmış, 
12 nəfər (o cümlədən 2 uşaq) ölmüş və 40-dan çox dinc 
sakin yaralanmışdır. Azərbaycan Ərazilərinin Minalardan 
Təmizlənməsi Agentliyinin (ANAMA) verdiyi məlumata 
görə, raketin düşdüyü yerdən tapılan parçalar 
onun Elbrus əməliyyat-taktiki raket sisteminin ballistik 
raketlərinin olduğunu göstərir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi-
nin yaydığı məlumata görə, bu vaxta qədər dağıntılar 
altından xəsarət almış 52 nəfər və 13 nəfərin cəsədi 
çıxarılmışdır. Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına 
pozan Ermənistan silahlı qüvvələri səhər saatlarından 
başlayaraq Tərtər, Ağdam, Bərdə və Ağcabədi rayonlarının 
ərazilərini atəşə tutmuşdur. 

Prezident  İlham Əliyev xalqa müraciətində Füzuli 
rayonunun   Qoçəhmədli,   Çimən,  Musabəyli,  Pirəhmədli, 

Dədəli, İşıqlı, Cuvarlı kəndləri və Füzuli şəhərinin işğaldan 
tam azad edildiyini açıqlamışdır. Əməliyyatlar nəticəsində 
Ermənistan ordusunun mühəndis-istehkam rəisi, polkovnik 
Aşot Qazaryan məhv edilmişdir. 16 oktyabr tarixində gün 
ərzində və 17 oktyabr tarixinə keçən gecə Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin 1-ci motoatıcı alayının müdafiə zolağında 

https://az.wikipedia.org/wiki/Ming%C9%99%C3%A7evir_Su_Elektrik_Stansiyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Ming%C9%99%C3%A7evir
https://az.wikipedia.org/wiki/Ming%C9%99%C3%A7evir
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Hava_H%C3%BCcumundan_M%C3%BCdafi%C9%99_Qo%C5%9Funlar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Hava_H%C3%BCcumundan_M%C3%BCdafi%C9%99_Qo%C5%9Funlar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Hikm%C9%99t_Hac%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/Skad
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6vq%C9%99lad%C9%99_Hallar_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6vq%C9%99lad%C9%99_Hallar_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fcab%C9%99di
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Musab%C9%99yli_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/Pir%C9%99hm%C9%99dli_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99d%C9%99li_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9F%C4%B1ql%C4%B1_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/Cuvarl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_%C5%9F%C9%99h%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/16_oktyabr
https://az.wikipedia.org/wiki/17_oktyabr
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ehtiyatdan çağırılmış 300 nəfərədək hərbi vəzifəli döyüş 
mövqelərini özbaşına tərk edərək geri çəkilmiş-
dir.  Azərbaycan Ordusu tərəfindən sutka ərzində həyata 
keçirilən əməliyyatlar 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 edilmiş və sıradan çıxarılmışdır. 27 sentyabr 
tarixindən bu günə qədər Ermənistan ordusuna məxsus 
234 tank, 49 ədəd piyadanın döyüş maşını, 16 
ədəd özüyeriyən artilleriya qurğusu, 190 ədəd müxtəlif 
çaplı toplar, 2 ədəd "Uraqan" sistemi, 1 ədəd "TOS 
1a" odsaçan sursatı, 2 ədəd “Elbrus” əməliyyat-taktiki 
raket kompleksi, 1 ədəd “Toçka-U”, 2 ədəd “S-300” 
kompleksi, 35 ədəd "Osa" zenit raket kompleksi, 3 ədəd 
“Tor” zenit-raket kompleksi, 5 ədəd “Kruq” və “Kub” 
zenit raket kompleksləri, 9 ədəd radioelektron mübarizə 
sistemləri, 196 ədəd yük avtobili məhv edilmişdir. 36 
tank, 24 ədəd piyadanın döyüş maşını, 98 ədəd yük 
avtomobili isə qənimət kimi ələ keçirilmişdir.Saat 12 
radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan 
ordusunun S-300 zenit-raket kompleksinin məhv edildiyini 
göstərən videogörüntü yayımlamışdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/D-20
https://az.wikipedia.org/wiki/Piyadan%C4%B1n_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9F_ma%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96z%C3%BCyeriy%C9%99n_artilleriya
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-27_Uraqan
https://az.wikipedia.org/wiki/TOS-1
https://az.wikipedia.org/wiki/TOS-1
https://az.wikipedia.org/wiki/Skad
https://az.wikipedia.org/wiki/To%C3%A7ka-U
https://az.wikipedia.org/wiki/S-300
https://az.wikipedia.org/wiki/9K33_Osa
https://az.wikipedia.org/wiki/Piyadan%C4%B1n_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9F_ma%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/S-300


Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

76 
 

 

Saat 11:11 radələrində Cəbrayıl rayonu istiqamə-
tində Azərbaycan Ordusu mövqelərinə hava zərbələri 
endirməyə cəhd edən Ermənistana məxsus 1 ədəd Su-
25 təyyarəsi Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrinin dəqiq 
atəşi ilə məhv edilmişdir. Ermənistan tərəfi bunu inkar 
edib. Gündüz saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri taktiki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vasitəsi-
lə  Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin  Tovuz rayonu 
istiqamətindəki Azərbaycan Ordusu mövqeləri üzərində 
uçuşlar keçirməyə cəhd göstərərkən Hava Hücumundan 
Müdafiə bölmələri tərəfindən dərhal aşkar olunaraq məhv 
edilmişdir. Saat 16 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi Ermənistan ordusunun yanacaq-sürtkü materialları 
və döyüş sursatı anbarlarının aviasiya zərbələri ilə 
darmadağın edildiyini göstərən videogörüntü yayımlamış-

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Su-25
https://az.wikipedia.org/wiki/Su-25
https://az.wikipedia.org/wiki/Pilotsuz_u%C3%A7u%C5%9F_aparat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Tovuz
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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dır.  Həmin radələrdə Ermənistan silahlı birləşmələri 
tərəfindən Ağcabədi rayonunun müxtəlif istiqamətlərdən 
intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulması 
nəticəsində Arazbar kəndinin 1 sakini yaralanmışdır.  

Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlər zamanı 
son iki gündə dəqiq zərbə ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinə 
məxsus 3 ədəd “Tor-M2KM” zenit-raket kompleksi 
məhv edilmişdir. Cəbhənin Ağdərə-Ağdam istiqamətində 
gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan Ordusunun mövqelərini 
atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 1 
ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv 
edilmişdir. Saat 19:40 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin “S-125” zenit-
raket kompleksi sıradan çıxarıldığı açıqlamış-
dır.  Ermənistan ordusunun “Qara Qaplan” könüllü 
dəstəsinin komandiri Rüstəm Qasparyan ağır qəlpə yarası 
aldıqdan sonra Xankəndi şəhərindən İrəvana aparılsa da, bu 
gün müalicə aldığı xəstəxanada ölmüşdür. Saat 21 
radələrində Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfin-
dən Ağdam rayonunun müxtəlif istiqamətlərdən intensiv 
raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulması səbəbin-
dən Mahrızlı kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Həsənov 
Ramil Kamal oğlu yaşadığı evin həyətinə top mərmisinin 
düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 
almış, yaşayış evinə isə külli miqdarda ziyan 
dəymişdir. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan 
Respublikası 18 oktyabr, yerli vaxtla saat 00.00 - dan 
etibarən müvəqqəti humanitar atəşkəsə razılıq veriblər. 

https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fcab%C9%99di
https://az.wikipedia.org/wiki/Arazbar_(A%C4%9Fcab%C9%99di)
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Tor_(zenit-raket_kompleksi)
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/S-125
https://az.wikipedia.org/wiki/Xank%C9%99ndi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0r%C9%99van
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Mahr%C4%B1zl%C4%B1_(A%C4%9Fdam)
https://az.wikipedia.org/wiki/1981
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                             18 oktyabr  
Saat 7 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti 

dəfə humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə 
pozaraq Cəbrayıl şəhərinin ətraf ərazilərini, eləcə də bu 
rayonun Araz çayı boyu yerləşən və işğaldan azad olunmuş 
kəndlərini gecə ərzində minaatan və artilleriya 
qurğularından atəşə tutmuşdur. Azərbaycan Ordu-
su  tərəfindən dünən gün ərzində həyata keçirilən 
əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
düşmənin canlı qüvvəsi, 2 ədəd S-300 zenit-raket 
kompleksinin 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 edilmiş və sıradan 
çıxarılmışdır. Ermənistan silahlı qüvvələri saat 07:00-dan 
başlayaraqcəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut və Cəbrayıl 

istiqamətlərində düşmən hücuma keçməyə cəhd göstərmiş-
dir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 
əsasən, saat 00:05-dən 04:00-dək Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bölmələri Çəmbərək rayonu  istiqamə-
tindən  Gədəbəy  rayonu,  Berdrayonu  istiqamətindən 
isə Tovuz rayonu ərazisindəki Azərbaycan Ordusunun döyüş 
mövqelərini iriçaplı silahlardan atəşə tutmuşdur. 

Saat 12 radələrində Azərbaycan Ordusu-
nun  Füzuli  istiqamətində uğurlu döyüş əməliyyatları 
zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissəsi 

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Araz_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/S-300
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/Smer%C3%A7_(silah)
https://az.wikipedia.org/wiki/D-20
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Hadrut
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C9%99mb%C9%99r%C9%99k_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99d%C9%99b%C9%99y
https://az.wikipedia.org/wiki/Berd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Tovuz
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
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bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilmişdir. Saat 12:30 
radələrində 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 edilmişdir. Saat 14 
radələrində  Ağdam rayonu ərazisi Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Saat 13:00 
radələrində  Horadiz istiqamətində uçuşlar keçirməyə cəhd 
göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 
taktiki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Azərbaycan Hava 
Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq 
məhv edilmişdir.  

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xızı rayonuna 
raket atılsa da, raket Azərbaycan Hava Hücumundan 
Müdafiə Qoşunları  tərəfindən zərərsizləşdirilmiş-
dir.  Azərbaycan Ordusu işğaldan azad edil-
miş  Cəbrayıl  rayonunda yerləşən Xudafərin körpüləri-
nə Azərbaycan bayrağı sancmışdır. Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyinin  verdiyi məlumata əsasən, ağır döyüşlərdə xeyli 
canlı qüvvə və döyüş texnikası itirən Ermənistan Silahlı 
Qüvvələrinin  527-ci motoatıcı alayının atıcı taboru praktiki 
olaraq iflic vəziyyətinə düşmüşdür. 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Su-25
https://az.wikipedia.org/wiki/Su-25
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Horadiz
https://az.wikipedia.org/wiki/Pilotsuz_u%C3%A7u%C5%9F_aparat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C4%B1z%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Hava_H%C3%BCcumundan_M%C3%BCdafi%C9%99_Qo%C5%9Funlar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Hava_H%C3%BCcumundan_M%C3%BCdafi%C9%99_Qo%C5%9Funlar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Xudaf%C9%99rin_k%C3%B6rp%C3%BCl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Xudaf%C9%99rin_k%C3%B6rp%C3%BCl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
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                             19 oktyabr  
 
Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsində 

Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Hasanlı,  

Alıkeyxalı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçin,Veysəlli,Niyazqulular,
 Keçəl Məmmədli,  Şahvəlli,  Hacı İsmayıllı, İsaqlı 
kəndlərinin  işğaldan tam azad edildiyini açıqlamışdır.  

         Azərbaycan Ordusu  tərəfindən həyata keçirilən 
əməliyyatlar 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 edilmiş və 
sıradan çıxarılmışdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1-ci 
motoatıcı alayının müdafiə zolağında döyüş tapşırığı icra 
edən taborun komandiri şəxsi heyətlə birlikdə döyüş 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fmirvarl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%9Fanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Hasanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Al%C4%B1keyxal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qumlaq_(k%C9%99nd,_C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1l%C4%B1_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6y%C9%99r%C3%A7in_Veys%C9%99lli
https://az.wikipedia.org/wiki/Niyazqulular
https://az.wikipedia.org/wiki/Ke%C3%A7%C9%99l_M%C9%99mm%C9%99dli
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahv%C9%99lli
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_%C4%B0saql%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0saql%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/D-20
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
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mövqelərini ataraq geri çəkilmişdir. Alayın müdafiə 
sahəsində yerləşən 63-cü tank taborunun qərargah rəisi 
məhv edilmiş, 1-ci taborun komandiri və onun müavini 
Gevorq Makaryan isə yaralanmışdır. Həmçinin 5-ci dağatıcı 
alayın müdafiə sahəsindəki taborun şəxsi heyətinin bir qismi 
məhv edilmiş, digərləri isə döyüş mövqelərini özbaşına tərk 
edərək qaçmışdır. Ölənlər arasında tabor komandirinin 
müavini mayor Hayk Stepanyan da var. Ermənistan silahlı 
qüvvələri  gecə  ərzində  Goranboy, Tərtər  və Ağdam 
rayonlarının ərazisini minaatanlar və toplardan atəşə 
tutmuşdur. 

Hikmət Hacıyev özünün "Twitter" səhifəsində Ermə-
nistan  ordusunun humanitar atəşkəsin birinci günü saat 
12-dən etibarən 5 rayona toplamda 229 mərmi atdığını 
açıqlamışdır. Bunlardan 160-ı Tərtər, 63-ü Ağdam, 6-
sı Goranboy ərazisinə düşmüşdür.Həmçinin düşmən 
tərəf 1-i Xızı rayonu, 2-si Ağcəbədi rayonunun                 
Poladlı kəndinə olmaqla, 3 raket hücumu həyata 
keçirmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar 
atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq Tərtəri atəşə tutmağa 
davam etməsi nəticəsində 1962-ci il təvəllüdlü Səlimov 
Niyaz Hüseynağa oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 
almış, yaşayış evinə isə külli miqdarda ziyan 
dəymişdir. İşğalçı Ermənistanın Könüllülər Birliyinin sədri, 
parlamentin “Mənim Addımım” fraksiyasının deputatı Sasun 
Mikaelyan Qarabağda davam edən döyüşlər zamanı 
belindən və ayağından qəlpə yaraları almışdır. Saat 11:10-
dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Hikm%C9%99t_Hac%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C4%B1z%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Poladl%C4%B1_(A%C4%9Fcab%C9%99di)
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/1962
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99nim_Add%C4%B1m%C4%B1m_%C4%B0ttifaq%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F
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bölmələri, Berd,rayonu  istiqamətindən  Tovuz  rayonu,  Var
denis  rayonu  istiqamətindən isə Daşkəsən rayonu 
ərazisindəki Azərbaycan Ordusunun döyüş mövqelərini 
iriçaplı silahlardan atəşə tutmuşdur. Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bölmələri saat 12:00-dan başlayaraq işğal 
olunmuş  Kəlbəcər rayonu istiqamətindən Göygöl rayonu 
ərazisindəki Azərbaycan Ordusunun döyüş mövqelərini 82 
və 120 millimetrlik minaatanlar və iriçaplı atıcı silahlardan 
atəşə məruz qoymuşdur.  

Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi əməliyyatlar aparılan 
ərazidən təxminən 300 kilometrdən artıq məsafədə 
yerləşən Xızı rayonu istiqamətində raket zərbələri 
endirməyə cəhd göstərərkən Azərbaycan Ordusunun hərbi 
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 rayonu-
nun  Sitalçay  kəndindən keçən hissəsindən 250 metr 
məsəfəyə səpələnmişdir. Ermənistan tərəfi isə bu məlumatı 
təkzib etmişdir. Saat 15 radələrində düşmən tərəfin silahlı 
birləşmələrinin Ağdam rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən 
intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində 
rayonun Bənövşələr qəsəbəsinə top mərmisi düşməsi 
nəticəsində 1955-ci il təvəllüdlü Quliyeva Şamama İsa qızı 
və 1976-cı il təvəllüdlü Quliyeva Maya Məmməd qızı 
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya 
yerləşdirilmişdir.mHəmçinin,mhəminmvaxt  Bənövşələr  qə-

https://az.wikipedia.org/wiki/Berd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Tovuz
https://az.wikipedia.org/wiki/Vardenis_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Vardenis_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99lb%C9%99c%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6yg%C3%B6l
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C4%B1z%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1-Novorossiysk_neft_k%C9%99m%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1-Novorossiysk_neft_k%C9%99m%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Sital%C3%A7ay
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99n%C3%B6v%C5%9F%C9%99l%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/1955
https://az.wikipedia.org/wiki/1976
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99n%C3%B6v%C5%9F%C9%99l%C9%99r
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səbəsində olan “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” 
QSC-nin (AzTv) cəbhəboyu zonaya ezam olunmuş 
əməkdaşı 1982-ci il təvəllüdlü Həsənov Anar Bəybala oğlu 
Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı törətdiyi təxribatları dünya 
ictimaiyyətinə çatdırarkən düşmən tərəfindən atəşə tutulması 
nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq 
xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Bundan başqa, rayo-
nun Paşabəyli kəndi ərazisinə top mərmisi düşməsi 
nəticəsində kənd sakini Məhiyəddinli Çiçək İlyas qızı 
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya 
yerləşdirilmişdir. Saat 17 radələrində Ermənistan silahlı 
qüvvələri Tərtər və Ağdam rayonlarının yaşayış 
məntəqələrini artilleriya atəşinə tutmuşdur. 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Televiziyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Televiziyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/1982
https://az.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%9Fab%C9%99yli
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                             20 okyabr  
 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 
görə, Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl və Qubadlı-
Zəngilan istiqamətlərində Ermənistan silahlı birləşmələri 
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atıcı silahlar, 
minaatanlar və toplardan atəşə tutmuşdur. Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar 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 edilmiş və sıradan çıxarılmışdır. Füzuli 
rayonu istiqamətində əks-hücuma keçən Ermənistan 
Ordusunun bölmələrindən birinin 30 nəfər şəxsi heyəti 
Azərbaycan Ordusunun atəşi nəticəsində məhv edilmiş-
dir. 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 olmuşdur. 
Alay komandirinin müavini Hovik Melkumyan, digər 
vəzifəli şəxs Qor Mirzoyan, həmçinin alayın müdafiə 
zolağında mövqe tutan xüsusi təyinatlı bölmənin komandiri 
kapitan Vahab Asetryan da zərərsizləşdirilmişdir. 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 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Hadrut
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
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və ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilər döyüşlərdə iştirak 
etməkdən imtina etmişdir. 246-cı alayın müdafiə sahəsində 
alay komandiri polkovnik Tatul Qazaryan, alay 
komandirinin müavini Armen Ohanyan və 3-cü taborun 
komandiri də xüsusi tədbirlər nəticəsində zərərsiz-
ləşdirilmişdir. 

Saat 13 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri  Tərtər 
və Ağdam rayonlarının ərazilərini atəşə tutmuşdur. Prezident 
İlham Əliyev xalqa müraciətində Füzuli rayonunun 
Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı,  Qarğabazar,  
Aşağı Veysəlli,  Yuxarı Aybasanlı  kəndlərini, Cəbrayıl  
rayonunun Safarşa,  Həsənqaydı,  Fuğanlı,  İmambağı,  Daş 
Veysəlli, Ağtəpə,  Yarəhmədli  kəndləri,  Xocavənd 
rayonunun Ağcakənd, Mülküdərə,  Daşbaşı,  Günəşli, 
Çinarlı kəndləri, Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli,  
Məmmədbəyli,  Həkəri,  Şərifan, Birinci Muğanlı  və 
Zəngilan şəhərinin işğaldan tam azad edildiyini açıqlamışdır. 
27 sentyabr tarixindən bu günə qədər Ermənistan ordusuna 
məxsus 241 tank, 50 ədəd piyadanın döyüş maşını, 17 
ədəd özüyeriyən artilleriya qurğusu, 198 ədəd müxtəlif 
çaplı toplar, 58 minaatan, 2 ədəd "Uraqan" sistemi, 1 
ədəd "TOS 1a" odsaçan sursatı, 53 ədəd tank əleyhinə 
raket sistemləri, 2 ədəd “Elbrus” əməliyyat-taktiki raket 
kompeksi, 1 ədəd “Toçka-U”, 4 ədəd “S-300” kompleksi, 
40 ədəd "Osa" zenit raket kompeksi, 3 ədəd “Tor” zenit-
raket kompleksi, 5 ədəd “Kruq” və “Kub” zenit raket 
kompleksləri, 8 ədəd radioelektron mübarizə sistemləri, 
198 ədəd yük avtobili məhv edilmişdir. 39 tank, 24 ədəd 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

86 
 

piyadanın döyüş maşını, 12 minaatan, 25 qumbaraatan, 
102 ədəd yük avtomobili isə qənimət kimi ələ 
keçirilmişdir.  

Saat 15 radələrində Ermənistan silahlı birləşmələrinin 
Tərtər rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və 
ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində rayonun Cəmilli 
kəndində fərdi yaşayış evinə top mərmisinin düşməsi 
nəticəsində kənd sakinləri - 1994-cü il təvəllüdlü İsaqlı Anar 
Rəsul oğlu və 1984-cü il təvəllüdlü Quliyev Anar Tofiq oğlu 
həlak olmuş, 1972-ci il təvəllüdlü Şabanov Murov Rəsul 
oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış, yaşayış evinə 
isə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Saat 17 radələrində 
Ermənistan ordusu tərəfindən Goranboyvə Tərtər 
rayonlarının ərazisi raket-artilleriya atəşinə tutulmuşdur. 
Axşam saatlarında  Gəncə istiqamətində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Hava 
Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv 
edilmişdir. Həmçinin saat 19:30 radələrində  Goranboy  
rayonunun  Tap Qaraqoyunlu kəndi üzərində Ermənistan 
silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Hava 
Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv 
edilmişdir. 

Saat 16 radələrində işğaldan azad edilmiş Zəngilan 
şəhərində Azərbaycan bayrağının dalğalandığını göstərən 
videogörüntü yayımlanmışdır.Ermənistan tərəfi Azərbaycan 
Ordusunun Araz çayı boyunca geri çəkildiyini açıqlasa da, 
Azərbaycan tərəfi bu məlumatın yalan olduğunu 
bildirmişdir. Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq 

https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_%C5%9F%C9%99h%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_%C5%9F%C9%99h%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Araz_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
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Qarabağ bölgəsində ordumuzun əks-hücum əməliyyatları 
nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin daha iki 
polkovniki - hərbi hissə komandirinin müavini olan Aşot 
Kazaryan və qərargah rəisinin müavini Geqam Qabrielyan 
məhv edilmişdir. Saat 20 radələrində Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi  Qubadlı  istiqamətində gedən döyüşlər-
də  Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri tərəfindən 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin məhv 
edildiyini göstərən videogörüntü yayımlamışdır. 

 

                              21 oktyabr  
 
Gecə ərzində cəbhənin Ağdərə,  Füzuli-Cəbra-

yıl və  Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtə-
lifmintensivlikləmdavammetmişdir.  Cəbrayıl  və  Qubadlı  i
stiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci 
motoatıcı diviziyasının müdafiə olunan bölmələri şəxsi 
heyət və hərbi texnikada itki verərək geri çəkilməyə məcbur 
edilmişdir. 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsində düşmənin 
mövqeləri ələ keçirilmiş, çoxlu sayda silah və sursat qənimət 
götürülmüşdür. Alayın artilleriya rəisi, artilleriya divizion 
komandiri və 4-cü taborunun komandiri taborunun şəxsi 
heyəti ilə birlikdə məhv edilmişdir. 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.  Səhər,saatlarındanmbaşlayaraqmErmənistanmsilahlım 

https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
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qüvvələri Tərtər şəhəri və rayonun ərazisini artilleriya 
qurğularından atəşə tutmuşdur. Cəbrayıl istiqamətində gedən 
döyüş zamanı Azərbaycan Ordusu tərəfindən görülən 
tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 556-cı 
alayının taboru məhv edilmişdir. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun 
işğaldan azad olunan Çərəkən kəndinin yeni görüntülərini 
yayımlamışdır.Gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinə 
məxsus 6 taktiki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Azərbaycan 
Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar 
olunaraq məhv edilmişdir. Onlardan 2-si cəbhə-
nin  Füzuli  istiqamətində, 1-i isə Tərtər  istiqamətində 
vurulmuşdur.  Ermənistan tərəfi Azərbaycan Ordusu-
nun  Ağdərə  şəhərini bombardman etdiyini açıqlamışdır. 

Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsində 
Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, 
Zərgər  kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tulus, 
Hacılı, Tinli kəndləri, Zəngilan rayonunun Mincivan  qəsə-
bəsi, Xurama, Xumarlı,  Sarıl,  Babaylı,  Üçüncü Ağalı, 
Hacal-lı, Qıraq Müşlan, Üdgün, İçəri Müşlan, Məlikli, 
Turabad, Cahangirbəyli, Baharlı  kəndlərinin işğaldan tam 
azad edildiyini açıqlamışdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C9%99k%C9%99n
https://az.wikipedia.org/wiki/Pilotsuz_u%C3%A7u%C5%9F_aparat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_Seyid%C9%99hm%C9%99dli
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99rg%C9%99r_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Balyand
https://az.wikipedia.org/wiki/Pap%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1l%C4%B1_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Tinli_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/Mincivan
https://az.wikipedia.org/wiki/Xurama
https://az.wikipedia.org/wiki/Xumarl%C4%B1_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Babayl%C4%B1_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_A%C4%9Fal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Hacall%C4%B1_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1raq_M%C3%BC%C5%9Flan
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cdg%C3%BCn
https://az.wikipedia.org/wiki/Cahangirb%C9%99yli
https://az.wikipedia.org/wiki/Baharl%C4%B1_(Z%C9%99ngilan)
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                           22 oktyabr  

Gecə ərzində cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Cəbra-
yıl  və  Zəngilan-Qubadlı  istiqamətlərində döyüş əməliy-
yatları müxtəlif intensivliklə davam etmişdir.  Ermənistan 
Silahlı Qüvvələrinin  cəbhənin  Xocavənd  istiqamətində 
mövqe tutan 155-ci artilleriya alayının D-20 batareyasının 
şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda yaralanan 
var. Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağatıcı alayın 
müdafiə sahəsinə endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində 
düşmən ölən və yaralanan olmaqla, çoxlu sayda itki 
vermişdir. Alayın 3-cü taborunun komandiri Robert 
Hambartsumyan itkin düşmüş, taborun qərargah rəisi isə 
məhv edilmişdir. 543-cü alayın müdafiə sahəsinə vurulan 
atəş zərbəsi nəticəsində şəxsi heyət arasında xeyli itki var. 

https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
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Alay komandiri yaralanmış, onun müavini, tabor komandiri 
Araik Hovakimyan, onun müavinləri, minaatan batareyası 
və bölüyünün komandirləri məhv edilmişdir. Saat 09:15-dən 
başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş 
ərazilərdən Füzuli rayonu ərazisindəki mövqeləri reaktiv 
artilleriya sistemlərindən atəşə tutmuşdur. 

Səhər saatlarından başlayaraq  Ermənistan  ərazisindən 
Azərbaycan ərazisi əməliyyat-taktiki raket kompleksindən 
ballistik raketlərlə atəşə tutulmuşdur. Saat 07:00 
radələrində Siyəzən rayonu istiqamətində 3 raket, saat 09:00 
radələrində isə  Qəbələ rayonu istiqamətində 2 raket 
və Kürdəmir rayonu istiqamətində 1 raket buraxılmışdır. 
Raket zərbələri nəticəsində Qəbələ rayon sakini 2003-cü il 
təvəllüdlü Əmirbəyov Murad Ceyhun oğlu müxtəlif dərəcəli 
bədən xəsarətləri almış, kənd ərazisində yerləşən 5 yaşayış 
evinə ciddi ziyan dəymişdir. Həmçinin, Ermənistan silahlı 
qüvvələri Abşeron yarımadasını içməli su ilə təchiz edən və 
ölkə üçün xüsusi strateji əhəmiyyətə malik Oğuz-Qəbələ-
Bakı su kəmərini hədəfə alaraq raket atmış, lakin 
Azərbaycan Ordusunun  Hava Hücumundan Müdafiə 
Qüvvələrinin zərərsizləşdirilməsi nəticəsində raketin 
hissələri su kəmərinin yaxınlığına düşmüşdür.  

Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsində 
Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi, Kolluqış-
laq,  Malatkeşin,  KəndmZəngilan,  Genlik,  Vəliqulubəyli,  
Qaradərə,  Çöpədərə,  Tatar,  Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu,  Bar-

https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Siy%C9%99z%C9%99n
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99b%C9%99l%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrd%C9%99mir
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99b%C9%99l%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/2003
https://az.wikipedia.org/wiki/Ab%C5%9Feron_yar%C4%B1madas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuz-Q%C9%99b%C9%99l%C9%99-Bak%C4%B1_su_k%C9%99m%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuz-Q%C9%99b%C9%99l%C9%99-Bak%C4%B1_su_k%C9%99m%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/Kolluq%C4%B1%C5%9Flaq
https://az.wikipedia.org/wiki/Kolluq%C4%B1%C5%9Flaq
https://az.wikipedia.org/wiki/Malatke%C5%9Fin
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_(k%C9%99nd)
https://az.wikipedia.org/wiki/Genlik
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C9%99liqulub%C9%99yli
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarad%C9%99r%C9%99_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6p%C9%99d%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Tatar_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Tiri
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fmirxanl%C4%B1_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarqulu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bartaz_(k%C9%99nd,_Z%C9%99ngilan)
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taz,  Dəlləkli kəndlərinin işğaldan tam azad edildiyini 
açıqlamışdır. 

                             23 oktyabr  

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin 
verdiyi məlumata görə, oktyabrın 23-nə keçən gecə 
cəbhənin  Ağdərə, Füzuli-Hadrut Cəbrayıl  və  Qubadlı 
istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə 
davam etmişdir. Prizident İlham Əliyev özünün "Twitter" 
səhifəsində  Xocavənd  rayonunun  Dolanlar, Bünyadlı,  
Cəbrayıl,rayonunun,Dağ Tumas, Nüsüs,  Xələfli,  Minbaşılı, 
Veysəlli, Zəngilan,rayonunun  Vənədli  və  Mirzəhəsənli  və 
 Qubadlı rayonunun  Zilanlı,  Kürd Mahrızlı,  Muğanlı, 
Alaqurşaq  kəndlərini işğaldan tam azad edildiyini 
açıqlamışdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bartaz_(k%C9%99nd,_Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99ll%C9%99kli_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Hadrut
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Dolanlar
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCnyadl%C4%B1_(Xocav%C9%99nd)
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F_Tumas
https://az.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCs%C3%BCs
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99l%C9%99fli
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Veys%C9%99lli_(C%C9%99bray%C4%B1l)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C9%99n%C9%99dli
https://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99h%C9%99s%C9%99nli
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Zilanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrd_Mahr%C4%B1zl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fanl%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Alaqur%C5%9Faq
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                          24 oktyabr  

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, 
Ermənistanın Sünik mərzinin Gorus və Qafan şəhərlərinin 
inzibati ərazisindən, dövlət sərhədinə yaxın yerdə döyüş 
mövqeyi tutan düşmənin raket və artilleriya qurğuları 
ilə Laçın və Qubadlı rayonları ərazilərini güclü atəşə tutur. 
Üstəlik günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri Sünik-Zəngilan yolu istiqamətindən Azərbaycan 
Ordusuna hücum etməyə cəhd edib. Müdafiə Nazirliyinin 
digər məlumatında isə cəbhənin Qubadlı istiqamə-
tində Ermənistan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus döyüş 
təyyarəsi Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri 
tərəfindən məhv edildiyi qeyd edilir. Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyi cəbhənin Ağdərə və Ağdam bölgələrində 
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi infrastrukturuna Hava 
Qüvvələrindən istifadə etməklə hava zərbələri endirdiyini 
bildirir. 

 

                             25 oktyabr  

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, 
cəbhənin Ağdərə, Xocavənd,  Füzuli, Hadrut,  Qubadlı  və 
Laçın istiqamətlərində döyüş müxtəlif intensivliklə davam 
edib. Qubadlı rayonu istiqamətinə gətirilən Ermənistan 
Silahlı Qüvvələri 543-cü alayının 1-ci taborunun bölmələri 
canlı qüvvə və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilib. 
Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi hərbi əməliyyatlar 

https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnik_m%C9%99rzi
https://az.wikipedia.org/wiki/Gorus
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafan
https://az.wikipedia.org/wiki/La%C3%A7%C4%B1n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_H%C9%99rbi_Hava_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Hadrut
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/La%C3%A7%C4%B1n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6y%C3%BC%C5%9F


Camal Zeynaloğlu 
 

93 
 

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 ya sıradan çıxarılıb. 

Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsin-
də  Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının bəzi kəndlə-
rinin, həmçinin Qubadlı  şəhərinin işğaldan tam azad 
edildiyini açıqlamışdır. 

 

                             26 oktyabr 

ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayaraq Dağlıq 
Qarabağda humanitar atəşkəs elan olunduğunu bəyan edir. 
Humanitar atəşkəs  Bakı vaxtı ilə saat 08:00-da 
başlayır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, 
Ermənistan Silahlı Qüvvələri bu elan edilmiş atəşkəs 

https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/2A36_Giasint_B
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/AB%C5%9E_D%C3%B6vl%C9%99t_Departamenti
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
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rejimini kobudcasına pozaraq,  Laçın rayonunun  Səfi-
yan kəndində yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini 
artilleriya atəşinə tutur. Üstəlik Tərtər şəhəri və onun 
kəndləri artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən dünən Zəngilan rayonu-
nun BirincimAlıbəyli, İkincimAlıbəyli,  Rəbənd,  Yenikənd;
  Cəbrayıl rayonunun  Qovşudlu,  Sofulu,  Dağ Maşan-
lı, Kürdlər,  Hovuslu,  Çələbilər,  Qubadlı rayonu-
nun  Padar,  ƏfəndilərnYusifbəyli, Xanlıq,  Sarıyataq, 
Mollabürhan  və Qubadlı şəhərinin azad olunduğunu bəyan 
etmişdir. 

 

                              27 oktyabr  

Yeni humanitar atəşkəs rejiminə riayət etməyən Ermə-
nistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi 
mövqeləri və cəbhəboyu zonaya yaxın yaşayış 
məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. Döyüş 
əməliyyatları əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı 
istiqamətlərində davam edib. Hücum etmək cəhdlərinin 
qarşısı alınan düşmən itki verərək geri oturdu-
lub.  Azərbaycan Ordusunun  keçirdiyi əməliyyatlar 
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 

https://az.wikipedia.org/wiki/La%C3%A7%C4%B1n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99fiyan
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99fiyan
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Birinci_Al%C4%B1b%C9%99yli_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_Al%C4%B1b%C9%99yli_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/R%C9%99b%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Yenik%C9%99nd_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qov%C5%9Fudlu
https://az.wikipedia.org/wiki/Sofulu
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F_Ma%C5%9Fanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F_Ma%C5%9Fanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrdl%C9%99r_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Hovuslu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C9%99l%C9%99bil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Padar_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Yusifb%C9%99yli
https://az.wikipedia.org/wiki/Xanl%C4%B1q
https://az.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1yataq_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Mollab%C3%BCrhan
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/At%C9%99%C5%9Fk%C9%99s
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
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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. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin ölkənin xüsusi xidmət 
orqanları ilə birlikdə həyata keçirdiyi parlaq əməliyyat 
nəticəsində  Qarabağdakı  qondarma rejimin "müdafiə 
ordusunun komandanı”, general Cəlal Arutyunyan məhv 
edilib. Belə ki, C.Arutyunyanın getdiyi UAZ avtomobili 
raket zərbəsindən sonra tamamilə yanaraq hərbi cani ilə 
birlikdə məhv olub. Zərbə nəticəsində daha iki erməni zabiti 
də məhv edilib.  

Günorta saatlarından başlayaraq düşmənin silahlı 
birləşmələri tərəfindən Goranboy və Bərdə rayonları müx-
təlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan 
atəşə tutulub. Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən saat 16:00 
radələrində Bərdə rayonunun Qarayusifli kəndinin müxtəlif 
istiqamətlərdən "Smerç" raketindən atəşə tutulması 
nəticəsində dinc sakinlər Cəfərova Ofeliya Məcid qızı, 
Əhmədova Aybəniz Əşrəf qızı, İsmayılov Ehtiram Xəlil 
oğlu və 2013-cü il təvəllüdlü İsgəndərova Aysu Rövşən qızı 
həlak olub, 14 nəfər isə xəsarət alıb. 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarayusifli
https://az.wikipedia.org/wiki/Smer%C3%A7
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                           28 oktyabr  

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata 
görə,  döyüşlər  cəbhənin  Ağdərə,  Xocavənd,  Füzuli, 
Zəngilan  və Qubadlı rayonları istiqamətlərində davam 
etmişdir. Düşmənin hücum cəhdlərinin qarşısı alınıb. 
Düşmən itki verərək geri çəkilib. 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 

https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/9K33_Osa
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/D-30
https://az.wikipedia.org/wiki/D-20
https://az.wikipedia.org/wiki/2A36_Giasint_B
https://az.wikipedia.org/wiki/2A36_Giasint_B
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avtomobil texnikası məhv edilmiş və sıradan 
çıxarılmışdır. Saat 07:30 radələrində Ermənistan silahlı 
qüvvələri  Tərtər  rayonunun ərazisini artilleriya atəşinə 
tutmuşdur. Saat 07:35-dən 09:00-dək Ağcabədi rayonu 
ərazisi düşmən tərəfindən atəşə məruz qalmışdır. Saat 10:15-
də Ermənistan ordusu “Smerç”  yaylım atəşli reaktiv 
sistemindən Tərtər şəhərini və rayonunun ərazisini atəşə 
tutmuşdur.  Günorta saatlarında Ermənistan tərəfi 
Azərbaycan Ordusunun Şuşa şəhərini bombardman etdiyini 
və Çanaqçı kəndi ətrafında döyüşlərin getdiyini açıqlamış-
dır.  Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan 
tərəfinin  Şuşa  və  Xankəndi  şəhərlərinin  Azərbaycan 
Ordusu  tərəfindən raket atəşinə tutulması barədə yaydıqları 
məlumatın yalan olduğunu açıqlamışdır. 

Saat 13 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərə-
findən Bərdə şəhərinə qarşı yenidən “Smerç” raketlərindən 
istifadə edilərək zərbələr endirilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Baş Prokurorluğunun yaydığı məlumata görə, 
hadisə nəticəsində 21 nəfər həlak olmuş, 70-dən artıq şəxs 
isə yaralanmış, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur 
obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan 
dəymişdir. Mülki əhali arasında xidmət aparan Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin bir əməkdaşı raket atəşi nəticəsində 
həlak olmuş, bir əməkdaşı isə ağır yaralanmışdır. Humanitar 
atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı 
qüvvələrinsaatn14:40dannetibarən  Goranboy  və  Tərtər  ray
onlarının ərazisi atəşə tutmuşdur. Azərbaycan Müdafiə 

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fcab%C9%99di
https://az.wikipedia.org/wiki/Smer%C3%A7_(silah)
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87anaq%C3%A7%C4%B1_(Xocal%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/Xank%C9%99ndi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Smer%C3%A7_(silah)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ba%C5%9F_Prokurorlu%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ba%C5%9F_Prokurorlu%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6vq%C9%99lad%C9%99_Hallar_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6vq%C9%99lad%C9%99_Hallar_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
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Nazirliyi  Ermənistan mətbuatının  Azərbaycan Ordu-
su  tərəfindən Xankəndidə yerləşən  doğum evinin atəşə 
tutulması barədə yayılan xəbərin məqsədyönlü 
dezinformasiya olduğunu açıqlamışdır.  Saat 15:30 
radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
yenidən Tərtər rayonunun ərazisini atəşə tutmuşdur. 

Saat 16 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri Tərtər rayonunun ərazisini BM-21 "Qrad" yaylım 
atəşli reaktiv sistemlərdən və toplardan atəşə 
tutmuşdur. Prezident  İlham Əliyev özünün "Twitter" 
səhifəsində  Zəngilan  rayonunun  Birinci Ağalı,  İkinci 
Ağalı, Üçüncü  Ağalı,  Zərnəli  kəndləri,  Füzuli  rayonunun 

Mandılı kəndi, Cəbrayıl  rayonun Qazanzəmi,  Xanağabulaq,
 Çüllü,  Quşçular, Qaraağac  kəndləri, Qubadlı  rayonunun 
Qiyaslı, Əbilcə, Qilican kəndlərinin işğaldan tam azad 
edildiyini açıqlamışdır. 

 

 

 

 

 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xank%C9%99ndi
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/Birinci_A%C4%9Fal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_A%C4%9Fal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_A%C4%9Fal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_A%C4%9Fal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99rn%C9%99li
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Mand%C4%B1l%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Qazanz%C9%99mi
https://az.wikipedia.org/wiki/Xana%C4%9Fabulaq
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87ullu_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qu%C5%9F%C3%A7ular_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraa%C4%9Fac_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qiyasl%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fbilc%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Qilican
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                            29 oktyabr 

Gecə ərzində döyüş əməliyyatları əsasən, cəbhə-
nin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam 
etmişdir. 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 
edilmiş və sıradan çıxarılmışdır. Həmçinin görülən cavab 
tədbirləri nəticəsində düşmənin 1-ci ümumqoşun ordusu 
komandanın müavini polkovnik Artur Sarqisyan və 18-ci 
motoatıcı diviziyanın rabitə rəisi mayor Aram Qazaryan 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
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məhv edilmişdir. Bundan əlavə, 1-ci ümumqoşun ordunun 
artilleriya idarəsinin zabiti polkovnik-leytenant B. Aseryan, 
2-ci motoatıcı alayın komandiri Hunan Hayrumyan 
yaralanmış və 5-ci dağatıcı alayın 3-cü taborunun komandir 
müavini Roman Tunyan isə itkin düşmüşdür. 

Ermənistan silahlı qüvvələri saat 09:25 radələrin-
də Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisini artilleriya 
atəşinə tutmuşdur.  Azərbaycan Müdafiə Nazirli-
yi  Qubadlı  rayonunun işğaldan azad olu-
nan  Qiyaslı  və  Sarıyataq kəndlərinin videogörüntüsünü 
yayımlamışdır. 

Saat12:30 radələrində Bərdə və Goranboy rayonlarının 
ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə 
tutulmuşdur. Günorta saatlarında Azərbaycan tərəfi Qazax-
Tovuz istiqamətində humanitar koridorun açaraq 30-a yaxın 
hərbçinin meyitini və iki mülki şəxsi Ermənistana təhvil 
vermişdir. Həmçinin Ermənistan tərəfi Şuşa şəhərindən bir 
neçə kilometr cənubda yerləşən Çanaqçı kəndi ətrafında 
gərgin hərbi döyüşlərin getdiyini açıqlamışdır. 

Saat 13:18 və 13:20 radələrində cəbhənin  Qubadlı 
istiqamətində Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə avia-
zərbələr endirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin iki “Su-25” hücum təyyarəsi Azərbaycan Hava 
Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv 
edilmişdir. Saat 15 radələrində Göygöl rayonunun ərazisi 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya qurğularından 
atəşlərə məruz qalmışdır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi  

https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_M%C3%BCdafi%C9%99_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qiyasl%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1yataq_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/Qazax
https://az.wikipedia.org/wiki/Tovuz
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87anaq%C3%A7%C4%B1_(Xocal%C4%B1)
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Ermənistan mətbuatının Azərbaycan Ordusunun Ermənistan 
ərazisində  İranla  həmsərhəd bölgələrdə yerləşən  Rusiya 
sərhəd zastavaısını minaatanlardan atəşə tutması ilə bağlı 
yaydığı məlumatın tamamilə dezinformasiya olduğunu və 
təxribat xarakteri daşıdığını açıqlamışdır. Saat 17 
radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin  Goranboy  
rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır 
artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində rayonun Tap 
Qaraqoyunlu kəndində fərdi yaşayış evinə mərmi düşməsi 
nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Ziyadova Flora Qaraş qızı 
həlak olmuş, yaşayış evinə isə ciddi ziyan dəymişdir. 

Saat 18 radələrində humanitar atəşkəs rejimini 
kobudcasına pozmağa davam edən Ermənistan silahlı 
qüvvələri Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazisini 
artilleriya atəşinə tutmuşdur. 29 oktyabrda Azərbaycan 
Prezidenti “işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti 
xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” fərman verir. Fərmana 
əsasən bu ərazilərdə yerləşən hər bir bölgə üçün müvəqqəti 
komendant təyin edilir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
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                           30 oktyabr  

Gecə ərzində döyüş əməliyyatları əsasən cəbhə-
nin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam 
etmişdir. 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 
ədəd 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 edilmiş və sıradan 
çıxarılmışdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci 
motoatıcı diviziyasının müdafiə zolağında avtomobil 
kolonunun atəşə tutulması nəticəsində 1-ci ümumqoşun 

https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Su-25
https://az.wikipedia.org/wiki/T-72
https://az.wikipedia.org/wiki/Piyadan%C4%B1n_d%C3%B6y%C3%BC%C5%9F_ma%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Smer%C3%A7_(silah)
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/2S1_Gvozdika
https://az.wikipedia.org/wiki/9K33_Osa
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ordusu komandanının silahlanma üzrə müavini polkovnik 
Viktor Arustamyan məhv edilmişdir. 

Saat 07:35-dən başlayaraq Ermənistan silahlı 
qüvvələri  Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonların
ın ərazisini artilleriya atəşinə tutmuşdur. Səhər 
saatlarında  Göygöl rayonunun ərazisi Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin ağır artilleriya qurğularından atəşə məruz 
qalmışdır. Prezident  İlham Əliyev özünün "Twitter" 
səhifəsində Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, 
Şahvələdli,  Xubyarlı  kəndləri,  Zəngilan  rayonunun 
Aladin,Vejnəli  kəndləri,  Qubadlı  rayonunun  Kavdadıq, 
Məmər, Mollalı kəndlərinin işğaldan tam azad edildiyini 
açıqlamışdır.  

Saat 12 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri Gorus rayonu tərəfdən Qubadlı rayonunun əra-
zisini artilleriya atəşinə tutmuşdur. Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Ağcabədi və Göygöl rayonlarını mütə-
madi artilleriya atəşinə tutması nəticəsin-
də  Ağgöl  və Göygöl milli parklarının ərazilərinə bir neçə 
dəfə raket mərmiləri düşmüşdür. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Goranboy
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99rt%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fcab%C9%99di
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6yg%C3%B6l
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Xudaverdili
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahv%C9%99l%C9%99dli_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Xubyarl%C4%B1_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/Vejn%C9%99li
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Kavdad%C4%B1q
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99m%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Mollal%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Gorus
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Ekologiya_v%C9%99_T%C9%99bii_S%C9%99rv%C9%99tl%C9%99r_Nazirliyi_(Az%C9%99rbaycan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Ekologiya_v%C9%99_T%C9%99bii_S%C9%99rv%C9%99tl%C9%99r_Nazirliyi_(Az%C9%99rbaycan)
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fcab%C9%99di
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6yg%C3%B6l
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fg%C3%B6l_Milli_Park%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6yg%C3%B6l_Milli_Park%C4%B1
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                           31 oktyabr  

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, 
döyüşnəməliyyatlarınəsasənncəbhənin Ağdərə,Ağdam, Xoca
vənd və Qubadlı istiqamətlərində davam etmişdir.  

Digər məlumatdan isə nTərtərn şəhəri, n rayo-
nun  Şıxarx qəsəbəsi, Əskipara kəndi, eləcə də Ağcabədi 
rayonunun Qiyaməddinli kəndi düşmən tərəfindən artilleriya 
atəşinə tutulması deyilir. 

 

                               1 noyabr  

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına 
görə,  Zəngilan rayonunun sərhəd ərazisində Ermənistana 
Ordusuna məxsus 2 ədəd BM-21 Qrad qurğusu məhv 

https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fd%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C4%B1xarx
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fskipara
https://az.wikipedia.org/wiki/Qiyam%C9%99ddinli
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
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edilmişdir. Üstəlik düşmənə məxsus iki artilleriya 
bateriyası və çoxlu sayda canlı qüvvəsinin məhv edilmə 
kadrları nümayiş etdirilmişdir. Digər məlumatda isə 
oktyabrın 31-də saat 17:00 radələrində ərazinin havadan 
müşahidəsi zamanı cəbhənin Xocavənd istiqamətində hərbi 
avtomobil kortejinin hərəkəti qeydə alındığı, istiqamət-
lənmiş və kombinəedilmiş havadan və artilleriyanın dəqiq 
atəş zərbələri ilə kortejin tərkibində olan bir neçə 
avtomobilin, şəxsi heyətin məhv edildiyi bildirilir. 

 

                              2 noyabr  

Prezident İlham Əliyev  özünün "Twitter" səhi-
fəsində  Zəngilan rayonunun  Dərə Gilətağ,  Böyük 
Gilətağ kəndləri,  Cəbrayıl  rayonunun  Çaprand,  Hacı 
İsaqlı, Qoşabulaq  kəndləri, Qubadlı rayonunun İşıqlı, Mu-
radxanlı,   Milanlı  kəndlərinin işğaldan tam azad edildiyini 
açıqlamışdır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına 
görə, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistana 
Ordusuna məxsus 4 ədəd BM-21 Qrad qurğusu və 
Tərtərin  Çardaqlı  kəndi istiqamətində isə 1 ədəd “KUB” 
zenit-raket kompleksi məhv edilmişdir. Elə həmin gün 
Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Müdafiə 
Nazirinin və Ordusu Komandanlığının müavini Artur 
Sarkisyanın ölməsi ilə bağlı məlumat yayılır.  

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99r%C9%99_Gil%C9%99ta%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_Gil%C9%99ta%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_Gil%C9%99ta%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87aprand
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_%C4%B0saql%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_%C4%B0saql%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qo%C5%9Fabulaq_(C%C9%99bray%C4%B1l)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9F%C4%B1ql%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Muradxanl%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Muradxanl%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Milanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/BM-21_Qrad
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87ardaql%C4%B1_(T%C9%99rt%C9%99r)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)
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                              3 noyabr 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına 
görə,  Xankəndi yaxınlığında düşmənin iki sursat anbarı, 
Zəngilan istiqamətində isə kəşfiyyat-diversiya qrupu məhv 
edilib. Digər məlumatda Ermənistan silahlı 
Qüvvələrinin  Füzuli şəhərini və ətraf kəndlərini “Smerç” 
yaylım atəşli reaktiv sistemindən atəşə tutduğu deyilir. 

                               4 noyabr 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi cəbhənin cənub və 
cənub-şərq hissələrində - Ağdam, Xocavənd, Zəngilan və 
Qubadlı istiqamətlərində davam edən döyüşlər barədə 
məlumat verib. Erməni tərəfi də öz növbəsində Şuşa, daha 
sonra Laçın yaxınlığındakı döyüşlər barədə məlumat verib. 
Qondarma Dağlıq Qarabağ rəhbərliyi bu istiqamətdə gedən 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xank%C9%99ndi
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/La%C3%A7%C4%B1n
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döyüşlərin intensivliyi səbəbindən Ermənistandan Dağlıq 
Qarabağa gedən Şuşa-Laçın yolunun mülki vətəndaşlar üçün 
müvəqqəti bağlandığını elan edib. 

Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsində 
Zəngilan rayonunun Məşədi İsmayıl, Şəfibəy-
li  kəndləri,  Cəbrayıl  rayonunun  Mirək,  Kavdar 
kəndləri,  Qubadlı  rayonunun  Başarat,  Qarakişilər,  Qara-
callı  kəndlərinin işğaldan tam azad edildiyini açıqlamışdır.  

 

                                7 noyabr 

Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticə-
sində Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəh-
mədli,  Qacar,  Divanlılar,  Qorqan, Üçüncü Mahmudlu, 
Cəbrayıl rayonunun Yuxarı Məzrə, Yanarhac, Xocavənd 
rayonunu  Ataqut,  Tsakuri, Xocalı rayonu-
nun  Moşxmaat,  Qarabulaq, Qubadlı rayonu-
nun  Qəzyan,  Balasoltanlı,  Mərdanlı,  Zəngilan 
rayonunun Beşdəli kəndi işğaldan azad edilib. Bunu 
Prezident İlham Əliyev öz "Twitter" səhifəsində paylaşıb. 

 

                                 8 noyabr 

Azərbaycan ordusunun keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar 
nəticəsində Şuşa şəhəri işğaldan azad olunub. Bunu 
Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində paylaşıb. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99fib%C9%99yli_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99fib%C9%99yli_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Mir%C9%99k
https://az.wikipedia.org/wiki/Kavdar
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Farat
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraki%C5%9Fil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaracall%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaracall%C4%B1_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxar%C4%B1_Veys%C9%99lli
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxar%C4%B1_Seyid%C9%99hm%C9%99dli
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxar%C4%B1_Seyid%C9%99hm%C9%99dli
https://az.wikipedia.org/wiki/Qacar_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/Divanal%C4%B1lar
https://az.wikipedia.org/wiki/Qorqan_(F%C3%BCzuli)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_Mahmudlu
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxar%C4%B1_M%C9%99zr%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Yanarhac
https://az.wikipedia.org/wiki/Ataqut
https://az.wikipedia.org/wiki/Tsakuri
https://az.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%9Fxmaat
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarabulaq_(Xocal%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99zyan_(Qubadl%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Balasoltanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99rdanl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Be%C5%9Fd%C9%99li_(Z%C9%99ngilan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
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                              9 noyabr 

Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsin-
də  Füzuli  rayonunun  Qobu Dilağarda,  Yal Pir-
əhmədli,  Yuxarı Yağlıvənd,  Dilağarda,  Seyid Mahmud-
lu  Ələsgərli,  Xocalı  rayonunun  Dəmirçilər,  Çanaqçı, 
Mədətkənd,  Sığnaq,  Xocavənd  rayonunun  Susanlıq 
Domi,  Tuğ,  Akaku,  Azıx, Cəbrayıl rayonunun Hüseynalı-
lar, Söyüdlü, AşağınSirik, Qubadlı rayonun YuxarınMollu,  
Aşağı Mollu,  Xocik,  Zəngilan  rayonun Keçikli, 
Ördəkli  kəndlərinin işğaldan tam azad edildiyini 
açıqlamışdır.  

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/Qobu_Dila%C4%9Farda
https://az.wikipedia.org/wiki/Yal_Pir%C9%99hm%C9%99dli
https://az.wikipedia.org/wiki/Yal_Pir%C9%99hm%C9%99dli
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxar%C4%B1_Ya%C4%9Fl%C4%B1v%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Dila%C4%9Farda
https://az.wikipedia.org/wiki/Seyid_Mahmudlu
https://az.wikipedia.org/wiki/Seyid_Mahmudlu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fl%C9%99sg%C9%99rli
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99mir%C3%A7il%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87anaq%C3%A7%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99tk%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1%C4%9Fnaq
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Susanl%C4%B1q
https://az.wikipedia.org/wiki/Bin%C9%99_(Xocav%C9%99nd)
https://az.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam_(Xocav%C9%99nd)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C4%B1x
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseynal%C4%B1lar
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseynal%C4%B1lar
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6y%C3%BCdl%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_Sirik
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxar%C4%B1_Mollu
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1_Mollu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocik
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan
https://az.wikipedia.org/wiki/Ke%C3%A7ikli
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96rd%C9%99kli
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Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsindəm 
XocavəndmrayonununmBöyükmTağlar, Salakətin,  Zoğal-
bulaq,  Arakül, Tağaverd, Böyük Tağaverd,  Zərdanaşen, 
Şexer, Xocalı rayonunun  Şuşakənd,    Muxtar,  Daşaltı,  
Füzuli rayonunun Aşağı Güzdək,  Govşatlı,  Mirzəcamallı,  
Şəkərcik, Merdinli,  Şıxlı, Hacılı, Qaraməmmədli, 
Dövlətyarlı, Hüseynbəyli, Saracıq, Zəngilan  rayonunun  
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, Cəbrayıl rayonunun Qalacıq, 
Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq Məlikli,  
Niftalılar, Qərər, Çələbilər, Qubadlı rayonunun Qaramanlı, 
Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, 
Xocahan, Boyunəkər, Qaraqoyunlu, Çərəli, Laçın  
rayonunun  Güləbird, Səfiyan, Türklər kəndlərinin işğaldan 
tam azad edildiyini açıqlamışdır. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Ermənistan Respublikasının baş naziri və  

Rusiya Federasiyasının Prezidentinin 
Bəyanatı 

10 noyabr 2020, 04:45 

 

      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 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. 
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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 
niyyətini Tərəflərdən hər hansı biri bəyan etməzsə, 
avtomatik olaraq növbəti 5 illik müddətlərə 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. 
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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 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. 

     Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən 
yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin edilə-
cəkdir. 

10 noyabr 2020-ci il. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Ermənistan Respublikasının baş naziri 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
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    Bəyanatın şərtlərinin pozulması 
Bəyanatın 6-cı maddəsinə əsasən Ermənistan Res-

publikası 2020-ci il noyabrın 15-dək Kəlbəcər rayonu-
nunu Azərbaycan Respublikasına qaytarmalı olur. Lakin 15 
noyabr tarixində bu müddətin daha 10 gün uzadıldığı məlum 
olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin kömək-
çisi  Hikmət Hacıyev brifinqdəki çıxışı zamanı Ermənistanın 
tərəfinin müraciəti ilə Kəlbəcərlə bağlı əlavə 10 gün vaxt 
verilib. Bundan bir gün öncə isə Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı baş tutur. 

Rusiya sülhməramlılarının baş leytenantı Oleq Kova-
lenkonun sözlərinə görə, rus qoşunları Vəngdə iki post 
yerləşdirəcəklər. Postlardan biri ərazinin girişində, digəri isə 
Xudavəng monastrının özündə olacaqdır. 

2020-ci ilin 26 noyabrında işğaldan azad olunmuş 
Xocavənd rayonunun Sor kəndində Müdafiə Nazirliyinin 
həmin ərazidə xidmət aparan hərbçilərinə ermənilərin qəfil 
hücumu nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz öldürülüb, 2 nəfər 
yaralanıb. 8 dekabrda Hadrud kəndi yaxınlığında bir əsgər 
şəhid oldu və bir Azercell əməkdaşı isə rabitə və ötürmə 
avadanlığı quraşdırarkən ağır yaralanmışdır. 

Dekabrın 10-da Xocavənd rayonunun Köhnə 
Tağlar və Çaylaqqala kəndlərində gizlənən erməni 
terrorçuları Azərbaycan ordusunun əsgərlərinə və mülki 
şəxslərə hücum etdilər. Nəticədə insanlar öldürülür və 

https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99lb%C9%99c%C9%99r_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99lb%C9%99c%C9%99r_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Hikm%C9%99t_Hac%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1n%C4%B1n_Prezidenti
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1n%C4%B1n_Prezidenti
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C9%99ng_(K%C9%99lb%C9%99c%C9%99r)
https://az.wikipedia.org/wiki/Sor
https://az.wikipedia.org/wiki/Azercell
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6hn%C9%99_Ta%C4%9Flar
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6hn%C9%99_Ta%C4%9Flar
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87aylaqqala
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yaralanır. Bundan sonra rus sülhməramlıları kəndlərə daxil 
olur. Rus sülhməramlıları kəndlərə nəzarət etməyə başlayır. 
Bu 10 noyabrda imzalanan Dağlıq Qarabağ atəşkəs bəyanatı 
ilk maddəsini pozur. 

2020-ci ilin 27 dekabr saat 15.30 radələrində Xocavənd 
rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində qanunsuz erməni 
silahlı qrupu və ya ərazidə qalmış Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərlik dəstə 
Azərbaycan Ordusunun bölmələrinə hücum edib. Nəticədə 
Azərbaycan Ordusunun bir nəfər hərbi qulluqçusu şəhid 
olmuş, daha bir əsgər isə yaralanmışdır. Cavab tədbirlər 
nəticəsində qanunsuz erməni hərbi dəstəsinin altı üzvü məhv 
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirli-
yi  Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 9 
yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatı ilə bağlı mətbuata məlumat 
verib. Məlumatda "Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidməti və Müdafiə Nazirliyinin həyata 
keçirdikləri birgə əməliyyat nəticəsində Azərbaycan 
Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində 
Ermənistan tərəfindən məqsədyönlü şəkildə yerləşdirilmiş 
62 nəfərdən ibarət erməni terrorçu-diversant qrupu 
saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib" deyə vurğulanır. 
Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata 
görə, istintaq zamanı erməni terrorçu-diversiya qrupunun 
üzvləri 26 noyabr 2020-ci il tarixində, yəni Azərbaycan 
Respublikası və Rusiya Federasiyası Prezidentləri və 
Ermənistan Baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanatla əldə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam_(Xocav%C9%99nd)
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_silahl%C4%B1_q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_silahl%C4%B1_q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1n%C4%B1n_Xarici_%C4%B0%C5%9Fl%C9%99r_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1n%C4%B1n_Xarici_%C4%B0%C5%9Fl%C9%99r_Nazirliyi
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Erm%C9%99nistan_Respublikas%C4%B1_Xarici_%C4%B0%C5%9Fl%C9%99r_Nazirliyi&action=edit&redlink=1
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edilmiş atəşkəsin qüvvəyə minməsindən sonra Azərbaycan 
ərazilərinə göndəriliblər. 
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XTQ-nin aslanları,  

şəhid və qaziləri... 
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30 aprel Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrinin yaranma günüdür 

Müdafiə Nazirliyinin nəzdində 1999-cu il aprelin 30-da 
qurulan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin formalaşması I 
Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olmuş zabit və gizirlərin 
iştirakı ilə baş verib. 

Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin (XTQ) 
formalaşmasında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Xüsusi 
Təyinatlı Qüvvələri xüsusi rol oynayıb. 

Sonralar Azərbaycanın Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri daha 
da təkmilləşdirilib. XTQ-yə general-leytenant  Hikmət 
Mirzəyev rəhbərlik edir. 

26 iyun 2018-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
100 illiyi münasibətilə keçirilən paradda Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələr Hikmət Mirzəyev rəhbərliyilə keçid etmişdi. 
II Qarabağ müharibəsi zamanı Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 
şəxsi heyəti qəhrəmanlığı ilə yaddaşlarda qaldı. Bu qüvvələr 
Cəbrayıl şəhərini və ətraf kəndləri düşməndən azad edib. 

Xüsusi təyinatlılar Şuşa şəhərinin azad edilməsində də 
müstəsna rol oynayıblar. 8 noyabr 2020-ci il tarixində İlham 
Əliyev general Hikmət Mirzəyevi Şuşanın azad edilməsi 
münasibətilə təbrik edib. 

Vətən müharibəsindəki taktiki qələbələrin bir çoxu 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin sayəsində əldə edilib. Bu 
müharibə bütün xüsusi təyinatlı birləşmələrin aktiv şəkildə 
istifadə edildiyi savaş hesab olunur. 
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Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının bir çoxu Türkiyə və 
Pakistan hərbi akademiyalarında təhsil alıb, müxtəlif 
sertifikatlara layiq görülüblər. 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı, general-
leytenant  Hikmət Mirzəyev  Vətən Müharibəsi Qəhrəma-
nıdır. O, 2016-cı ilin “Aprel döyüşləri” və 2020-ci ildəki 44 
günlük Vətən müharibəsinin hərbi rəhbərlərindən biri olub. 

Hikmət Mirzəyev 44 günlük müharibə zamanı Cəbrayıl 
rayonunun və Şuşa şəhərinin azad olunması əməliyyatlarına 
şəxsən rəhbərlik edib. 

2020-ci il dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında 
Vətən müharibəsindəki Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradı 
keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın iştirak etdiyi Zəfər paradı bir sıra 
məqamlarla yadda qalıb. 

Bu paradda Vətən müharibəsindəki müqəddəs 
döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq, şücaət, rəşadət və yüksək 
peşəkarlıq nümunələri göstərərək,  xalqımıza Böyük 
Qələbənin sevincini yaşadan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 
hərbi qulluqçuları da tribunanın önündən keçdilər. Üç 
kolondan ibarət parad heyətinə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 
komandanı, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, general-leytenant 
Hikmət Mirzəyev başçılıq etdi.  
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“Qayalara dırmaşaraq Şuşanı azad 
ediblər”- XTQ-nin qəhrəman döyüşçüləri 

"Müharibələrdə qələbə əldə etmək üçün vacib olan bir 
neçə məqam var. Bunun formulu canlı qüvvə, vasitə, təminat 

və 

motivasiyadır. Bu formul tam olduqda qələbə əldə olunur. 
Azərbaycan Ordusu qələbə qazandığı döyüşlərdə bu formulu 
tam şəkildə gerçəkləşdirdi". 

Bunu  hərbi ekspert Rəşad Süleymanov deyib. Onun 
sözlərinə görə, müharibələrdə yüksək texnologiyaların tətbiq 
edilməsinə baxmayarq, insan faktoru əsas yerdə 
dayanır:"Yüksək hazırlıqlı qüvvələr döyüşün taleyini həll 
edirlər. Hər yerdə tank, top, dron və s. istifadə etmək olmur. 
Azərbaycanın Vətən Müharibəsində Ordumuzun bütün şəxsi 
heyəti yüksək dərəcədə mərdlik, cəsarət və döyüş qabiliyyəti 
nümayiş etdirdi. Əsas zəhməti, əziyyəti olan isə 
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Azərbaycanın Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri idi. Xüsusi 
təyinatlı qüvvələrimiz düşmənin ön xəttinin yarılmasından 
başlamış, Cəbrayıl istiqamətində düşmənin mühasirəyə 
salınıb məhv edilməsi, Füzuli istiqamətində artilleriya 
divizionun sıradan çıxarılmasına və yaşayış məntəqələrinin 
azad edilməsinə qədər xüsusi qəhrəmanlıq göstəriblər. Şuşa 
döyüşləri isə bizim xüsusi təyinatlılarımızın nə dərəcədə 
hazırlıqlı olduğunu göstərdi. Bunu xarici jurnalistlər də qeyd 
etdilər. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr yaradılan 1999-cu ildən 
bu günə qədər həm ölkə daxilində, həm də xaricdə təlim 
kurslarında iştirak ediblər. Bu təlimlər onların döyüş 
qabiliyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayıb. Təbii 
ki, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin şəhidləri də var. Allah 
rəhmət eləsin. Onlar qəhrəmanlıq nümunələri göstərərək 
şəhid olublar. Zamanla onlar haqqında məlumatlar 
açıqlanacaq. Bu döyüşlərdə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrlə 
yanaşı, Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun xüsusi 
təyinatlı bölmələri də çox yaxından iştirak etdilər və 
qəhrəmanlıq nümunələri göstərdilər. Yayılan görüntülərdə 
müşahidə etmək olar ki, xüsusi təyinatlılarımız fövqəladə 
qəhrəmanlıq göstəriblər. Ağır relyefə malik Şuşa şəhərinin 
atıcı silahlarla azad edilməsi dünya tarixində görünməmiş 
döyüş nümunələrindən biridir. Düşmənin orada çox sayda 
canlı qüvvəsi, hərbi texnikası  olub. Görüntülərdə var idi ki, 
düşmən tanklardan, artilleriyadan və minaatanlardan istifadə 
edirdi. Azərbaycan hərbçiləri isə qayalardan dırmaşaraq 
Şuşa şəhərini azad etdi". 
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Hərbi ekspert bildirib ki, düşmən tərəfi Azərbaycan 
Ordusunun qarşısını almaq, hücumu dayandırmaq üçün 
güclü müdafiə yaratmışdı. O əlavə edib ki, müdafiəni göydə 
dronlar, yerdə xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin döyüşçüləri 
məhv etdilər: "Bu döyüşlərlə Azərbaycan xüsusi təyinatlıları 
regionda ən hazırlıqlı komanda qüvvələri olduğunu bir daha 
göstərdi. Öz yaralı və şəhidlərini döyüş meydanında 
buraxmadan qayalarla qalxaraq döyüşlərini davam edirdi. 
Bunun özü yüksək hazırlığın nümunəsidir. Xüsusi 
təyinatlıların hazırlığında tək fiziki məşqlər əsas rol 
oynamır. Eyni zamanda psixoloji hazırlıq da xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Onların görmə və duyma qabiliyyəti 
normal insanda olduğundan daha güclüdür. Onlar günlərlə 
ac qalmağı bacarırlar. Çöl, meşə şəraitinə, müxtəlif iqlimlərə 
alışıblar, müxtəlif psixoloji maneələri dəf edirlər. Xüsusi 
təyinatlılarımız müasir silah və texniki vasitələrlə təchiz 
olunub. Zaman-zaman təlimlərdə də bunu müşahidə etmişik. 
Bir xüsusi təyinatlı hərbi qulluqçu onlarla adi hərbi 
qulluqçudan daha yüksək döyüş qabiliyyətinə malikdir. 
Xüsusi təyinatlılar zabit və gizirlərdən təşkil olunur. Onu da 
qeyd etmək istərdim ki, bu döyüşlərdə Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin Çevik Hərəkət Dəstəsinin, Hərbi Dəniz 
Qüvvələrinin və Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlı dəstələri 
də iştirak etdi. Onların arasında şəhid və yaralı olanlar var. 
Bütün hərbi qurumların xüsusi təyinatlıları döyüşlərdə bir 
komandanlıq altında bir mərkəzdən idarə olunaraq 
tapşırıqlarını yerinə yetirdilər". 
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“Bilirdilər ki, Daşaltı alınsa, Şuşa 
bizim olacaq” - XTQ zabiti 

Azərbaycanın 30 il erməni işğalında olan torpaqlarını 
azad etmək üçün apardığı Vətən Müharibəsindəki qələbə 
payında Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin (XTQ), sözün əsl 
mənasında, xüsusi rolu var. Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev döyüşlərin gedişatında XTQ komandiri Hikmət 
Mirzəyevi Cəbrayıl və Şuşa şəhərlərinin alınmasına görə iki 
dəfə təbrik edib.  

“Qafqazinfo” Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad 
edilməsində birbaşa iştirak edən XTQ zabitlərindən biri - 
İltifat Səfərli ilə söhbətləşib.  

- Neçə ildir hərbi xidmətdəsiniz və XTQ-yə necə 
qəbul olunmusunuz? 
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- 2008-ci ildən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 
Hərbi Məktəbinə qəbul olmuşam. Dörd il orada təhsil 
aldıqdan sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris 
Mərkəzində bir il oxudum. Həmişə XTQ-də olmaq arzum 
olub. Sadəcə, rəhmətlik atam razı deyildi. 2014-cü ildə 
TTM-ə seçimə gəldilər və heç kimə xəbər etmədən mən də 
müraciət etdim. İlkin yoxlanışdan keçdim və kursa başladım. 
Kurs bitənə kimi evlə əlaqə saxlamadım. Kurs qurtarandan 
sonra bildilər ki, mən artıq XTQ mənsubuyam. 

- Biz başqa bir XTQ mənsubunun ailəsindən 
reportaj etmişdik, onun da anası həmin xidmətdə 
qalmasına razılıq verməmişdi, o da mülki həyata 
qayıtmışdı. Bəs siz bu çətinlikləri və riskləri gördükdən 
sonra övladınızın XTQ-yə getməsini istəyərsiniz? 

- Əlbəttə, razı olaram. Vətənin xidmətində olmaq hər 
birimizin borcudur və mən bunu ürəkdən istəyərəm. 

- Vətən Müharibəsindəki hansı döyüşlərdə iştirak 
etmisiz? 

- Cəbrayıl, Füzuli, Ağoğlan (Hadrut) və Şuşa istiqa-
mətində döyüşlərdə iştirak etmişəm. Kəndləri, yüksəklikləri 
işğaldan azad etdikcə döyüş meydanında keçirdiyimiz 
hissləri sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Gərək o hissləri 
yaşayasan... 

Yanında yoldaşın yaralanır, şəhid olur, amma ona baxıb 
həmin yoldaşlarınla qürur duyursan. Xüsusilə bizimlə birgə 
döyüşlərdə şəhid olan yoldaşlarımıza baxdıqda insan, sözün 
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yaxşı mənasında bir az da paxıllıq edir ki, Allah məni bu 
şəhadətə layiq görmədi. 

- Şuşa istiqamətində döyüşlər haqda dünya mətbuatı 
yazdı, vətəndaşlar arasında az qala, əfsanəyə çevrilən 
kimi məlumatlar da yayıldı. Həmin döyüşlər necə keçdi? 

- Tam olaraq Şuşa şəhərinə girmək mənə qismət olmadı. 
Artıq Daşaltı kəndində yaralandım. Daşaltı strateji cəhətdən 
böyük əhəmiyyət kəsb edən bir ərazidir. Onun üçün də 
oranın alınması vacib olduğu qədər də çətin idi. Çünki 
düşmən də bilirdi ki, Daşaltı alınsa, bizim Şuşaya 
girməyimiz daha asan olacaq. 

O səbəbdən düşmən o istiqamətlərə daha çox qüvvəsini 
cəmləşdirmişdi. Orada düşmənin daha çox canlı qüvvəsi və 
daha sıx artilleriya atəşləri ilə qarşılaşdıq. 

- Yaralanmağınız hansı situasiyada oldu? 
- Biz Daşaltıda ilk olaraq düşmənin canlı qüvvəsi ilə 

qarşılaşdıq. Həmin vaxt mənim sağ tərəfimə artilleriya 
mərmisi düşdü və iki nəfər yaralandı. Onları arxaya çəkib 
ilkin tibbi yardım göstərirdim. Həmin vaxt arxa tərəfə yenə 
artilleriya mərmisi düşdü. Onda mən başımdan qəlpə yarası 
aldım. 

- İndi səhhətiniz necədir? 
- İndi düzəlmişəm, yaralanan vaxt yoldaşların dediyinə 

görə, bir neçə saat danışa bilməmişəm. Daha sonra 
kəkələyirdim, son 2-3 gün ərzində normal danışa bilirəm. 

- Hərbi xidmətə qayıtmaq fikriniz varmı? Səhhətiniz 
buna imkan verir? 
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- Həkimlər deyirlər hər şeyin düzəlməyinə bir az vaxt 
lazımdır. Amma hərbi xidmətə yararlıyam. İnşallah, tez bir 
vaxtda xidməti yerimə qayıdacağam.  

- XTQ mənsubu olmaq həyati risklərin daha çox 
olması deməkdir. Siz belə hallarla tez-tez rastlaşmısınız? 

- Bir gün düşmən postuna getməli idik. Səhər vaxtı idi 
və həmin istiqamətə getmək üçün düşmənin digər postunun 
qarşısından keçməli idik. Bizdə olan məlumata görə, həmin 
postda heç kim olmamalı idi. Biz də arxayın gedirdik. 

Onlar da bizi maksimum yaxına buraxdılar, onların düz 
qarşısından keçəndə atəş açmağa başladılar. Ərazi də 
düzənlik idi, gizlənməyə nə bir ağac, nə bir təpə, nə bir qaya 
vardı. Orada çox çətinlik çəkdik. Amma təbii ki, nəticədə, 
düşmən məhv edildi. Sonra yenə növbəti tapşırığa doğru 
irəlilədik. 

- Hadrut və Füzuli döyüşləri də çətin keçib, bu 
barədə Prezident də danışmışdı... 

- Bəli, Ağoğlan və Füzuli döyüşləri çətin oldu. Bizə 
daha çox düşmənin artilleriyası çətinlik yaşatdı. Canlı 
qüvvələri elə də çətinlik yaratmırdı. Çünki onlar qorxaq 
idilər. Bir az çətinliyə düşən kimi olduqları mövqedə 
silahları, texnikaları atıb qaçırdılar. 

- 30 ildən sonra Cəbrayıl və Füzuli şəhərinə ilk 
addım atan qrupun daxilində olmusunuz. Hansı hissləri 
keçirdiniz? 

- Bir sözlə, qürurverici bir hissdir. Düşməni məhv 
etdikcə insan özü ilə daha çox fəxr edir. Füzuliyə gedən vaxt 
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yolda bizim qəbiristanlığın yanından keçdik. Qəbiristanlığa 
keçib, ölənlərin ruhuna Fatihə oxuduq. 

Həmin vaxt hamımız şükür elədik. Dedik, 28-30 ildən 
sonra axır ki, bu rəhmətliklərin ruhuna Fatihə oxuyan oldu... 
Məzarları görüb düşünəndə ki, burada kimlərsə gəlib öz ata-
anasının, bacısının, qardaşının məzarını tapacaq, insanın 
gözləri dolur... 

- XTQ deyiləndə insanlarda həm arxayınlıq, həm də 
qürur hissi yaranır. Belə bir fikir var ki, üzvləriniz 
hansısa istiqamətə gedibsə, mütləq orda zəfər olacaq. 
XTQ-nin xidmətləri ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? 

- Əgər biz xalqın gözündə elə bir inama qadir 
olmuşuqsa, bu, bizim xoşbəxtliyimizdir. Və bu inamı 
qazanmaqda keçdiyimiz təlimlərin, dərslərin böyük rolu var. 
Bundan sonra hər zaman dərslərimizə, təlimlərimizə daha 
məsuliyyətlə yanaşacağıq. 

XTQ komandanının, əbədi-yaşar ümumilli liderimiz 
Heydər Əliyevin siyasi davamçısı olan cənab Ali Baş 
Komandanımız və xalqımızın bizə olan etimadını doğrul-
dacağıq. Qarabağ Azərbaycandır! 
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Dünya hərb tarixinə düşən döyüş – 
Şuşa əməliyyatı 

 
 

Azərbaycan Ordusunun Dağlıq Qarabağın erməni 
istilaçılarından azad edilməsi uğrunda apardığı döyüş 
əməliyyatları dünya hərb tarixinə qızıl hərflərlə düşəcək. 
Məhz bu döyüşlərdə özündən bədgüman düşmənin 
“yenilməzliyi” haqda uydurduğu əfsanələr puça endirildi. 
Belə əməliyyatlardan biri də Azərbaycanın mədəniyyət 
beşiyi sayılan Şuşa şəhəri uğrunda aparılan döyüşdür. 

Dünya hərb tarixinə düşən hərbçilərimiz Şuşanı görün 
necə azad edib... 

Azərbaycan ordusu Şuşa şəhərinə hücum edən zaman 
şəhəri 3 hərbi hissə və noyabrın 1-də gətirilmiş Ermənistan 
ordusunun ən elit qüvvəsi sayılan 022 saylı Xüsusi təyinatlı 
qüvvələr qoruyub. 1992-ci ildən şəhərə yerləşdirlən hərbi 
hissələrdən biri şəhərin Xankəndi istiqamətindən girişdə (7 
qat tərəf ), digəri Daşaltı kəndi tərəfdən girişdə, biri isə 
mərkəzdə olub. Şuşanı tanıyanlar və əraziyə bələd olanlar 

http://etmtv.news/wp-content/uploads/2020/11/susa-1.jpg
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bilir ki, normal orta texnika və maksimum 500 nəfər 
hazırlıqlı döyüşçü ilə şəhəri uzun müddət qorumaq olar . 

Dəqiq məlumata görə, Azərbaycan Xüsusi təyinatlı 
qüvvələrinin şəhərə hücumu zamanı Şuşada 3 minə yaxın 
Erməni əsgəri, 100-dən artıq hərbi texnika və çoxsaylı 
artilleriya qurğuları olub. Bu 3000 nəfərin 450-dən çoxu 022 
saylı XTQ-nin əsgərləri olub. Noyabrın 5-də yüngül 
silahlarla (avtomat pulemyot və qumbaraatanlarla) 
silahlanmış Azərbaycan ordusunun 400 nəfərlik XTQ-si 
3000 nəfərlik düşmən ordusunun müqavimətini qıraraq 
şəhərə girir . 

Azərbaycan ordusunun dünya döyüş tarixində 
görünməmiş rəşadəti, misli görünməmiş qəhrəmanlığı 
sayəsində 2 gün sonra, noyabrın 7-də Ermənistan ordusu 
ağır itki verərək Şuşanı tərk edir. Ermənistan ordusuna 
məxsus çoxsaylı texnika, silah sursat ələ keçirilir. Ən əsası 
isə Ermənistan ordusunun 1560-dan çox əsgəri və ən çox 
güvəndiyi 022 saylı elit birləşmə 400 nəfər itki verərək 
məhv edilir . 

30 ildir ki, mohkəmləndirilən, ən müasir silahlarla təchiz 
edilən, 1420 metr hündürlükdə yeləşən və strateji cəhətdən 
kritik nöqtə hesab olunan, 5,5 km² əraziyə malikalınmaz 
qala kimi qorunan bir şəhəri əliyalın 400 nəfərlik qüvvə ilə 
işğaldan azad edən tək bir ordu var : Azərbaycan ordusu! 

Yaşasın, AZƏRBAYCAN ORDUSU ! Yaşasın, ALİ 
BAŞ KOMANDAN! 

                                                                  Elçin Cavadov, 
Gəncə Dövlət Universitetinin dosenti, texnika elmləri doktoru. 
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      Şuşa belə azad olundu... 
Fransanın Le Monde qəzetinin Xankəndidəki repor-

tyoru yazır ki, Şuşadan gələn yaralılarda əsasən güllə və 
bıçaq yaralarıdır. Özü də avtomat və ya karabin yox, tapança 
güllələrinin yaraları. 

Bu o deməkdir ki, Şuşa şəhəri birbaşa təmas döyüşündə, 
əlbayaxa döyüşlərdə azad olunub. Yəni xüsusi təyinatlı-
larımız tiqranoidlərlə şir kimi vuruşublar. 

"Hücum zamanı azərbaycanlılar döyüş meydanında 
yaralı və ölü qoymayıblar. Özləri ilə dağa, şəhərə 
qaldırıblar", - reportyor yazır. 

...Dəniz səviyyəsindən 1400-1800 metr yüksəklikdə 
olan, alınmaz qala sayılan Şuşaya xüsusi təyinatlılarımız 
gecə saatlarında, Daşaltı kəndi və Qəribəli kəndi tərəfindəki 
meşəlikdən daxil olublar. 

Düşmənin 4 postunu məhv edəndən sonra, Köhnə 
Qalanı və "Türmə"ni ələ keçirən əsgərlərimiz düşmənin 
hücumlarını dəf edərək şəhərdəki plasdarmı genişləndirməyə 
başlayıblar. 
Şəhərin yanındakı xüsusi təyinatlı qruplar isə Xankəndi-
Şuşa yolunu nəzarətə götürüblər. 

Noyabrın 3-dən 4-nə keçən gecə şəhərə girən xüsusi 
təyinatlılarımız 2 sutka döyüşüblər. Zirehli texnikasız, 
topsuz, aviasiyasız. 
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Noyabrın 6-da axşam saatlarında ordumuzun motoatıcı 
hissələri özlərini çatdırıblar. 

Noyabrın 7-də şəhər düşməndən təmizlənib. Düşmənin 
bir neçə əks-hücum cəhdi heç bir nəticə verməyib. 
Bir anlıq düşünün: dörd tərəfdə düşmən, hər yandan aramsız 
mərmi, güllə, mina yağır. Fasiləsiz, dayanmadan. Düşmən 
baş qaldırmağa imkan vermək istəmir. Məhv etmək, yox 
etmək istəyir. Və düşmənin sayı aramsız artır. Ermənilər hər 
yerdənməlavəmqüvvələrmyığırlar. 
    Tanklar,  haubitsalar, toplar, iriçaplı pulemyotlar, müxtəlif 
çaplı minaatanlar, PDM-lər və güllə yağışı yağdıran düşmən 
əsgərləri. Sən isə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin əsgərisən. 

"Bir addım geriyə çəkilməməli!" əmri alıbsan. 
Şuşanı azad etməlisən! 
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Bu ölüm yağışı altındasan. Nə səngər var, nə istehkam, 
nə top, nə tank, nə minaatan. Olanın avtomat, tapança, əl 
qumbaraları, pulemyot və bıçaqdır. Ən böyük silahın isə 
Vətən təşnəsi, Yurd sevgisi və bir də kamuflyaj formanın sol 
döş cibində olan Azərbaycan bayrağı. Hərəkət etdikcə o 
bükülü bayrağın xışıltısını duyursan. Sanki sənə "İrəli!" 
pıçıldayır. Sanki sənlə danışan 28 il əvvəl şaqqalanan, 
yandırılan, işgəncələrlə öldürülən soydaşlarınızın ruhlarıdır. 

Müdafiə olunmalısan hərb qanunlarına görə. Sənsə 
"Azərbaycan!" hayqırıb irəli atılırsan. Avtomatın gülləsi 
qurtarır. Tapançaya əl atırsan. Sonra səni öldürmək istəyən 
düşməni haqlayıb bıçağı işə salırsan. Dünya qarışıb, gecədir, 
sadəcə, səslərdən bilirsən qardaşlarının harada olduğunu. 

  Şuşa yeni Fermopil savaşı oldu. XTQ döyüşçülərimiz 
isə 300 spartalı. Sayları da elə o qədərdi təxminən. Bir 
addım nədir, bir millimetr geri çəkilmədilər. 

Axınla, dalğa ilə gələn düşmən leşlənib qalaqlandılar 
Köhnə Qala ilə "Türmə"nin qarşısında. Sonra "İrəliiii!" 
səsləndi. Sən, qanın, tərin içində, yorğunluqdan xırıldayaraq 
dikəlirsən. Yanındakı qardaşın yaralıdır. Tutursan onun 
əlindən. Ağırdır, amma dikəldirsən onu. "Haydı, gəl, gəl" 
deyirsən. 

Gülümsəyir, "Boş şeydir, çərtib keçdi" deyir qan içrə 
olan qardaşın və "Getdik!" deyib səndərləyir, amma belini 
dik tutur. Ölüm nə ki, onun qarşısında əyiləsən. Qanın axsa 
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da, başın gicəllənsə də, əl əssə də yorğunluqdan və 
halsızlıqdan. 

Hər tərəf dəmir iyi verir. Qan dəmir iylidir, anlayırsan. 
Qarşıda düşmənin güllələri, zirehləri. Səninsə zirehin ananın 
südü ilə yoğrulmuş qətiyyətin, bir də yanındakı əsgər 
qardaşındır. Adın kimi bilirsən ki, səni qoyub getməz. 
Yaralansan da, ölsən də... 

Güllələrə meydan oxuyursan. Çünki sən Azərbaycan 
əsgərisən! Xırıltılı səslə qışqırıb irəli atılırsan. Şuşadır, 
geriyə yol yox. 

300 spartalının əfsanəsi gerçək oldu Şuşada. 
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Şuşa fatehlərini dəhşətə salan hərəkət: “Razı   
olmaram mənə görə şəhid olasınız...” 

"Şuşaya ilk daxil olan biz idik. Biz oraya, demək olar ki, 
dırnaqlarımızla dağa qalxaraq daxil olduq. Onlar bizi başqa 
yoldan gözləyirdilər". 

Leyla Abdullayeva, Sputnik Azərbaycan 
 
Həm Aprel döyüşlərində, həm də Vətən müharibəsində 

yaralanan zabit var gücü ilə sağalmağa çalışır ki, qazi adı 
almasın və cəbhəyə qayıtsın. 

Minlərlə mərd oğlumuz torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunması uğrunda gedən döyüşlərdə canlarından keçməyə 
hazır idi. Onlardan biri də XTQ-nin giziri, 29 yaşlı Babayev 
Ülvi İlham oğludur. Ülvi Şəki rayonunun Cumakənd 
kəndində dünyaya göz açıb. Ailədə iki oğuldan biri olan 
qəhrəmanımız atasız böyüyüb. Anası onlara həm ana, həm 
də ata olub. Ülvinin anası hər zaman övladlarını vətən 
sevgisi ilə böyüdüb. 

Ülvi uşaqlıq vaxtından hərbiyə böyük maraq göstərib. 
2016-cı il Aprel döyüşlərində iştirak edən Ülvi dizindən 
qəlpə yarası alıb. Həmin döyüşlərdə yaralanmasına 
baxmayaraq müalicə alaraq hərbi xidmətini davam etdirmək 
üçün işinə geri qayıdıb. 

Sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsində ilk 
gündən döyüşən qəhrəmanımız özü haqda danışmaq 
istəməsə də, təkidimizlə yaralanmağından, döyüş tarixçə-
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sindən bizə məlumat verdi: “Bilirsiniz ki, müharibədə öndə 
gedən bizim qoşun növü olub. Biz öncə Füzuli rayonu 
istiqamətində əks-hücuma keçdik. Və ilk dəfə elə Füzulinin 
Qaraxanbəyli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə güllə yarası 
aldım. Yaralanmağıma baxmayaraq həkim müdaxiləsindən 
sonra mübarizəni davam etdirdim. Bizim bir amalımız vardı 
- ancaq və ancaq irəli. İkinci dəfə Cəbrayıl uğrunda gedən 
döyüşlərdə kontuziya aldım. Amma yenə döyüşdən 
qalmadım. Məqsədimiz sonacan getmək idi. Getdik də... 

Demək olar ki, bütün döyüşlərdə iştirak etdim və ən 
çətin - Şuşa döyüşlərinə qatıldıq. Şuşaya ilk daxil olan biz 
idik. Biz oraya, demək olar ki, dırnaqlarımızla dağa 
qalxaraq daxil olduq. Onlar bizi başqa yoldan gözləyirdilər. 
Biz isə tam başqa istiqamətdən hücum etdik. Çox ağır 
döyüşlər oldu. Onlar bizim səsimiz gələndə: 
“Yaşma,Yaşma!”, - deyib qışqırıb qaçırdılar. Ermənilər 
müharibə vaxtı heç vaxt bizimlə üzbəüz döyüşə girmirdilər. 

Biz Şuşanı işğaldan azad etdikdən sonra azca 
rahatlamışdıq ki, yanıma "Qrad" mərmisi düşdü. Və mən bu 
döyüşdə daha ağır kontuziya aldım. Həmin an yarğana 
düşüb özümdə olmamışam. Saatlarla yaralı vəziyyətdə 
qalmışam. Dostlarım məni tapıb yarğandan hospitala 
aparıblar. Gözlərimi hospitalda açdım”. 

Qəhrəmanımız ordumuzun mərd oğullarının heç nədən 
qorxmadığından, hətta yoldaşlarının həyatını qurtarmaq 
üçün canlarından keçdiklərindən də danışıb. 
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XTQ-nin giziri Ülvi Babayev 

“Biz bu müharibədə hər şey gördük. Birlik, bərabərlik, 
hətta bir-birinə görə canından keçən oğullar gördük. Ən çox 
yadda qalan hadisə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə bir 
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yoldaşımızın bizim həyatımızı xilas etmək üçün etdiyi 
qəhrəmanlıqdır. Bu hadisə həm ağrılı, həm də qürurvericidir. 

Şuşaya bir istiqamətdə hücuma keçdik. Sonra geri 
qayıdıb, digər tərəfdən hücum etməli idik. Bu zaman bir 
hərbçi yoldaşımız yaralandı. O, təkidlə onu orada qoyub 
getməyimizi istədi. Amma onun təkidinə bax-
mayaraq  kürəyimizə aldıq və yola düşdük. Azca getmişdik, 
həmin yoldaş: “Heç olmasa, silahımı mənə verin, sizə çox 
ağır olmasın”, - dedi. Biz də verdik. Elə verən anda: “Razı 
olmaram mənə görə şəhid olasınız”, - deyərək öz silahı ilə 
çənəsinin altından vurdu. Biz dəhşətə gəldik. Kaş ki onu 
dinləməzdik və ona silahını verməzdik. Baxın, belə oğulları 
olan torpaq basılarmı? Siz cavab verin”, - qəhrəmanımız 
Ülvi Babayev kövrəlir. 

Ülvinin danışdıqca narahat olduğunu görüb anası 
Laləzar xanımı dinlədik. O, Ülvinin bir neçə dəfə 
yaralanmasına baxmayaraq bundan xəbəri olmadığını, bilən 
zaman çox həyəcan keçirdiyini dedi: “Ülvi Aprel 
döyüşlərində bir dəfə, Vətən müharibəsində isə dörd dəfə 
yaralanıb. Apreldə qəlpə yarası, Vətən müharibəsində isə 1 
dəfə güllə yarası, 3 dəfə kontuziya alıb. Amma oğlum heç 
birini bizə bildirməyib. Mən onun yaralandığını biləndə artıq 
Ülvi özünə gəlmişdi. Aprel döyüşləri zamanı uzun müddət 
Ülvidən xəbərimiz olmamışdı. Hətta bəzi qohumlarımıza 
demişdilər ki, şəhid olub. Amma sonradan məlum oldu ki, 
yaralıdır. Mən iki oğlumu çox çətinliklə, təkbaşına 
böyütdüm. Ülvi əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra qəti şəkildə 
bildirdi ki, hərbiyə qayıdır. 10 ildən artıqdır ki, vətən sevgisi 
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Ülvinin çəkdiyi hər bir çətinlikdən üstün olub. İndi də 
səbirsizliklə sağalıb işinə qayıtmağa tələsir. Mən də bir ana 
olaraq hər zaman oğlumun arxasındayam. İki oğlumun ikisi 
də bu Vətənə qurbandır. 

Bir də qəlbən onu bildirmək istəyirəm ki, ağır 
vəziyyətdə olan yaralı əsgərlərimiz var. Əgər onlara hansısa 
bir orqanım lazımdırsa, bir ana kimi canla-başla verməyə 
hazıram”. 

Onu da qeyd edək ki, Ülvi Babayev dəfələrlə 
yaralanmasına baxmayaraq qazi adından imtina edib. O, 
tezliklə sağalıb xidmətə qayıdacağı günü səbirsizliklə 
gözləyir. 
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“Təkcə Tuğda 600-ə yaxın erməni 
məhv etdik” - XTQ komandiri 

"Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif olunan Naxçıvan 
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi təyinatlı qüv-
vələrinin Xüsusi şöbəsinin rəisi polkovnik Səid 
Əhmədovun "Yeni Sabah”a müsahibəsi:  

- Necə oldu ki, hərbçi olmağa qərar verdiniz? 
- Məndə hərbiyə maraq hələ orta məktəbdə oxuyanda 

yaranıb. 1992-ci ildə doğulduğum Füzuli rayonunun 
Merdinli kəndində Sərhəd qoşunlarının hərbçilərini 
mağazaya girəndə gördüm, həmin vaxt 5-6-cı sinifdə 
oxuyurdum, onların forması çox xoşuma gəldi, sonra atamın 
əsgərlik şəkillərinə baxdıqca həmin formanı mən də 
geyinmək istədim. Lakin bu haqda qəti qərarı kəndimiz işğal 
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olunanda verdim. 1993-cü ilin avqustun 23-ü bizim 
kəndimiz işğal olundu, valideynlərim əmim qızlarını və 
bacımı götürüb avtomobillə, mən də əmim, dayım oğlanları 
ilə piyada kənddən çıxdım. 

İlk günlər Beyləqanın kəndlərindən birində qaldıq, 
yolun qırağında yata-yata gəlib oraya çıxmışdıq. Həqiqətən, 
çox ağrılı illər idi. 

- O hadisə sizin həyata baxışınızda nələri dəyişdi? 
Həmin vaxt hansı hislər sizdə baş qaldırdı? 

- Elə ağır tale yaşayanda istər-istəməz adamda düşmənə 
qarşı nifrət hissi yaranır. 1992-ci ilin aprel ayında anamın 
xalasıoğlunun olduğu posta ermənilər hücum etmişdi, orada 
onları doğrayıb qaynatmışdılar. Sonra öz xalamoğlu Əliyev 
Saday ermənilərlə döyüşdə şəhid oldu. Qisas hissim daha da 
artdı. Elə həmin vaxt qarşıma məqsəd qoydum ki, 
böyüyəndə əsgər olacam və bu torpaqları azad 
edəcəm.1997-ci ildə orta məktəbi bitirdim və sənədlərimi 
ailəmin istəyi ilə Bakı Dövlət Universitetinə verdim, lakin 
sonra öz arzumdan vaz keçə bilmədim, evdə orada təhsil 
almayacağımı, hərbçi olmaq istədiyimi dedim. Atam bunu 
normal qarşıladı. Beləliklə, Azərbaycan Ali Hərbi 
Məktəbinə (Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbi) 
müraciət etdim. İmtahan verdim və 470 balla mən oraya 
qəbul oldum. Bizim taqım komandirlərimiz türklər oldu. 
Çünki o vaxt Heydər Əliyev onlarla müqavilə bağlamışdı, 
bizə dərsi Kara Harb Okulunun müəllimləri və komandirləri 
keçirdi. Hərbi biliklərə dərindən yiyələnmək üçün gecə-
gündüz çalışırdım. Çünki düşünürdüm ki, sabah komandir 
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olanda tabeliyimdə olan əsgərlər mənim savadsızlığımın 
qurbanı olmasınlar. 

- Tədris prosesi çətin idi? Məsələn, hansısa kursantın 
məktəbi tərk etmə halları ilə rastlaşırdız? 

- Oraya mənlə birlikdə 850 nəfər qəbul olmuşdu, lakin 
bitirəndə 437 nəfər idik. Təəssüf ki, digərləri çətinliyə, 
nizamlılığa dözə bilmədi. Bir də biz öz daxilimdə heç 
kimdən saxtakarlıq etməməyi tələb edirdik. Təlimlərdə ağıla 
gəlməyəcək çətinliklərlə üzləşirdik, ayağımızın altı təmiz 
yara olurdu.Corabın içinə quru torpaq tökürdük ki, ayağımız 
oraya yapışsın, yara olsa da, yeriyəndə ayağımız sürüşməsin. 
Biz o məktəbi bu cür yollardan keçərək bitirdik. 

- Bəs təyinatı hara aldınız? 
-Təyinat alıb Salyanski kazarmaya gəldik. Orada 4 il 

leytenant rütbəsi üçün xidmət göstərdik, 1 il də dinləyici 
kimi təkmilləşdirmə kursu keçdik. Bir gün Polkovnik Pərviz 
Əliyev gəlib dedi ki, 437 nəfərin içərisindən ilk 20-lik 
qabağa çıxsın. Mən də balım yüksək olduğu üçün 11-ci 
sıradaydım, qabağa çıxıb xüsusi təyinatlı olmaq istədiyimi 
dedim və oraya da seçildim, sonra bizi Şamaxıya paliqona 
apardılar. Orada 3 ay komando kursu keçdik.Daha sonra 
paraşüt, dağçılıq kurslarında iştirak etdik. 

- Bu gün xüsusi təyinatlıların təlimləri ilə bağlı çoxlu 
video-materiallar var. Lakin bizə maraqlıdır ki, orada 
sizə əsas nəyi öyrədirdilər? 

- O təlimlərdə, əsasən, psixoloji və fiziki dözümlülük 
öyrədilirdi. Bunun üçün bizə hətta, işgəncə verirdilər. 
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Çünkibizi yetişdirirdilər ki, əsir düşəndə döyüş yoldaş-
larımızı satmayaq, dövlət sirriniverməyək. 

- Zabit olub xüsusi təyinatlılara cəlb edilənlər 
arasında bunlara dözə bilməyən olurdu? 

- Bəli, tərk edənlər vardı. Biz kursa 67 nəfər qəbul 
olduq, amma 32 nəfər kursu bitirdik. Bizə hətta 3 ay 
təlimdən sonra 2 ay da hərbi hissədə əlavə sınaq təlimi 
keçildi.  Nəhayət, təyinatlarımızı verdilər. 

- Təlimlər zamanı ac qalmağı da öyrədirdilər? 
- “Bir həftəlik həyatda qala bilmə” proqramı var. O həftə 

ərzində yeməksiz, susuz olursan, hər şeyi özün tapmalısan. 
Bu təlimdə silahsız ovu necə ovlaya biləcəyin, zəhərli ilanı 
necə yemək lazım olduğu dərs kimi keçilir.Elə kurslar var 
ki, onları ifadə etmək, doğrudan, çox çətindir. 

- Bəs sizin heç ürəyinizdən bu işi yarıda kəsmək 
keçibmi? 

- Açıq danışmaq istəyirəm, ilk başlarda olub. Bizdə çox 
adam sonradan heç vaxt elə düşünmədiyini deyir. Amma 
əlbəttə, hamının bezdiyi vaxtlar olur. Çətinliklərə görə əsəbi 
olursan, anlıq qərar verirsən, amma sonra gözünün qarşısına 
şəhidlər, torpaqlar gəlir və sən sakitləşirsən. 

- Vətən müharibəsi başlayanda siz haradaydız? 
- Biz həmin vaxt Naxçıvanda xidmət edirdik. Elə ilk 

gündən orada əsgərlər tərəfindən komandana döyüş 
bölgəsinə getmək üçün müraciətlər edildi. Əslində, biz orada 
olsaq da, burdakılara kömək edirdik. Məsələn, düşmənin 
gələn kalonları haqqında onlara məlumat verirdik. Bir gün 
təlimdə dərs keçərkən bizim rəis mənə zəng vurub məndən 
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harada olduğumu və torpağımda döyüşmək istəyib-
istəmədiyimi soruşdu. Mən də təbii olaraq bunu uşaqlıqdan 
arzum olduğunu dedim. Məni çağırıb, sənə 165 nəfərdən 
ibarət qrup ayırmışıq, buradan döyüşə gedirsən”, -dedi. Biz 
də hazırlaşdıq, oktyabrın 1-i Cəbrayıl rayonunun Böyük 
Mərcanlı kəndinə gəldik. Beləliklə, döyüş yolumuz başladı 
və atəşkəs olana qədər qədər biz mübarizəmizi davam 
etdirdik. Bizə ilk döyüş tapşırığında deyildi ki, Füzulinin 
Ağbulaq kəndində düşmən qrupu var və oradan bizə hücum 
edəcəklər. Nəticədə mən qrupu 3 hissəyə böldüm.Ara 
məsafəsini təyin etdikdən sonra həmin istiqamətdə gecə 
hərəkət etdik. Həmin ərazidəki yüksəklikdə düşmənin 
minaatan batareyası vardı, o, bizim kolonların gəlməsinə 
imkan vermirdi, hədəfimiz onu məhv etmək idi. 

Bunun üçün gecə Ağbulaq kəndinin arxası ilə hərəkət 
etdik. Həmin vaxt digər qruplar Füzulinin Məngəlata 
istiqamətində hücuma keçmişdi. Əraziyə çatanda gördük ki, 
orada böyük bir mövqe qurublar və 16 nəfərlik heyət var. 
Bir hissə isə Ağbulaq kəndindəki məktəbin içində 
gizlənmişdi. Oradakı canlı qüvvələri təxminən 80-90 
nəfərdən ibarət idi. Bir qədər gözlədikdən sonar səhər 5-6 
radələrində hücum etdik və onları yerindəcə məhv elədik, 
hətta 2-3 erməni əsgərini də əsir götürdük. 

- Bu zaman xüsusi təyinatlılar arasında kimsə şəhid 
oldumu? 

- Bəli, bizim qrupdan 2 nəfər şəhid oldu, 3 nəfər də 
yaralandı. Amma deyə bilərəm ki, döyüşün vəziyyətinə görə 
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oradan çox yaxşı çıxdıq.Çünki biz basqın edəndə ciddi 
müqvimətlə üzləşdik. 

- Döyüşdən sonra Azərbaycan ordusu yeni mövqelər 
əldə etdimi? 

- Əlbəttə. Sonradan bizim qruplar yenidən bölündü, 
çünki şəhid verdikcə qruplar azalırdı. Bu dəfəki bölgüdən 
sonra bizim qrupa Hadrut meşəsini verdilər. Xas deyilən 
yerdən bizə qarşı minaatanlahücuma başladılar. Biz bu dəfə 
Mamedzor kəndinə hücum edəcəkdik, Tuğa gedən yolun 
üstündə yerləşir. Bir qədər gözlədik, onlar minaatanla atəş 
açması nəticəsində 4 şəhid verdik, 8 nəfər isə yaralandı. 
Sürücü Nağıyev vardı.Mina düz onun yanına düşdü, 
ayaqlarını qopardı, qanaxmadan həyatını itirdi. Bir mina da 
əsgər Rüstəmovun üzərinə düşdü, dəhşətli idi, sözlə ifadə 
etmək olmur. Yaralılara isə özümüz ilkin tibbi yardımı 
göstərdik. Şəhidlərimizi, yaralılarımızı götürüb aşağı 
düşürdük, onların  koordinatlarını ötürdük, sonra yolumuza 
davam etdik. Digər qrupla birləşibhəmin kəndə basqın 
elədik və bu əməliyyatımız da uğurlu alındı. 

- 44 günlük müharibədə hansı bölgələrdə döyüşdə 
oldunuz? 

- Biz Cəbrayıl və Füzulinin kəndlərini keçdikdən sonra 
Şuşa istiqamətinə qalxdıq, Zəngilan tərəfdə döyüşmədik. 
Harada yüksəklik vardısa, daha çox oraya gedirdik. Demək 
olar ki, bu istiqamətdə olan bütün döyüşlərdə iştirak elədim. 
Hər gün döyüşdəydik. 

- Öz kəndinizdə oldunuzmu? 
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- Şuşanı işğaldan azad etdikdən sonra biz bir müddət 
orada qaldıq. Digərlərini isə paradla bağlı aşağı düşürdülər. 
Elə o zaman mən öz kəndimizə gedib baş çəkdim. 

- Hadrutda ağır döyüş oldu? 
- Hadrutda ermənilərin qüvvəsi çox idi. Hətta onlar 

Hadruta Qarabağın açarıdeyirdilər. Düşünmürdülər ki, 
Hadrutu verə bilərlər. Çünki dinc əhalinin hamısı oradaydı. 
Ermənilər oraya hədsiz qoşun yığmışdı. Demək olar ki, iki 
gün Hadrut uğrunda döyüşdük. Bizim orada itkilərimiz oldu, 
amma qarşı tərəfin itkisi lap çox idi. Onlar yazdıqları 
rəqəmlər qətiyyən həqiqəti əks etdirmir. Ermənilər 20 minə 
yaxın itki verdilər. Təkcə Tuğ kəndində 600-ə yaxın erməni 
məhv etdik. 

- Sizin o əraziləri tanımamağınız hər hansısa çətinlik 
yaradırdı? 

- Bu, bizdə artıq vərdiş halını almışdı. Düzü, biz həmin 
ərazilərlə bağlı müəyyən qədər məlumatlı idik. Həmçinin 
xəritə də vardı və bizim istiqamətdə xüsusi təyinatlıdan 
başqa heç kim yox idi. 

- Ermənilər sizə ən çox hansı ərazilərdə müqavimət 
göstərdilər? 

-  Hadrutdan Tuğa çıxan yolun sağında yüksəklik vardı, 
54 nəfərlik heyətlə oraya hücum edildi və 22 nəfər sağ qaldı, 
digərləri yarandı və şəhid oldu. Bizim həmin qrupumuzun 
hücum zamanı hava dumanlı idi. Orada düşmən olduğunu 
bilmirdik. Qrup pusquya düşmüşdü. Amma yenə də 
qalibgəldik. 
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- Bəs sizin erməniləri pusquya saldığınız hallar 
oldumu? 

- Xocavəndin Maşdağlar kəndində, bir də Şuşaya gedən 
yolun üzərində onları pusquya düşürdük. 100-dən artıq 
qüvvələri vardı ki, biz onları orada məhv etdik. 

- Döyüş zamanı heç ac qaldığınız vaxtlar oldumu? 
- Xeyr, çünki təminatımız çox yüksək səviyyədə idi. 

Sadəcə döyüş şəraiti ilə əlaqədar bir az yorğunluq, 
yuxusuzluq vardı. Demək olar ki, yatmırdıq. Haradasa 
dayananda 3-5 dəqiqəlik gözümüzü aldadırdıq. Yorğan-
döşəyimiz də torpağımız idi. 

- Şuşa döyüşü neçə gün davam etdi? 
- Bizim əvvəlcədən oraya qruplarımız təyin olundu. 

Özüm də orada şəxsən iştirak etmişəm. Laçın və Kəlbəcər 
həmin vaxt boşaldılmamışdı. Ona görə Laçın koridorunu 
bağladıq ki, düşmənə yardım göstərilməsin. Şuşanın sağ və 
sol cinahlarında qüvvələrimizi yerləşdirmişdik. Noyabrın 3-
ü Şuşaya hücuma başladıq. Naxçıvan heyətini oraya 
gətirmişdik, qrup rəhbəri də mən idim. Şuşaya Daşaltının sol 
tərəfindən yol çəkiblər, biz həmin istiqamətdən hücuma 
keçdik. Demək olar ki, noyabrın 5-i Şuşanı düşməndən azad 
etdik. Lakin noyabrın 6-7-si şəhərdə axtarış oldu və orada 
qalan, gizlənən ermənilər tapıldı. 

Bu əməliyyat zamanı möcüzə kimi görünən bir hadisə 
yaşandı. Xüsusi təyinatlılarımızdan birinə erməni əsgəri 8 
güllə vurdu, amma o, yıxılmadan erməninin üstünə yeridi və 
onu boğub öldürdü. 
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Bu gün həmin xüsusi təyinatlımız sağdır. O yaralı 
vəziyyətdə döyüşə davam etmək istəyirdi, biz icazə 
vermədik. 

- Şuşa azad olunandan sonra şəhərdə küçə döyüşləri 
oldu? 
       - Bəli, onlar şəhərdə bizə PDM və bir tankla əks hücum 
elədilər. Kapitan Namazov Emin vardı. O, qumbaraatanla 
PDM-i vurdu. Tank dərhal geri qayıtdı. Biz Şuşada çox 
iriçaplı silahlardan istifadə etmədik ki, dağıntı olmasın. Həm 
də onlar küçə döyüşləri üçün bir o qədər faydalı deyildi. 
Hadrutla müqayisədə Şuşada mülki əhali az idi. 

- İstəyərdim ki, biraz da Azərbaycan Ordusunun 
mülki əhaliyə münasibətindən danışasınız... 

-Biz mülki əhalini hədəf almırdıq, hətta tapşırıq 
verilmişdi ki, qadın və qızlarla rastlaşan zaman onları dərhal 
buraxın, çıxıb getsinlər. Bizim qadınları girov götürmə 
şansımız çox olub, sadəcə bunu etməmişik, çünki onların 
ordusuna qarşı mübarizə aparırdıq. 

- Yanınızda şəhid olan silahdaşlarınızın son sözləri 
nə olurdu? 

- Bizim bir zabitimiz vardı. O, həmişə deyirdi ki, 
komandir, biz şəhid olsaq da, dayanmayın. Şuşanın Sığınaq 
kəndində şəhid oldu. Son sözü də o oldu ki, mənim qisasım 
ancaq Şuşa azad ediləndə alınacaq. Orada bizə şəhid 
analarının məktublarını çatdırırdılar. O məktublar bizə ancaq 
ruhyüksəkliyi verirdi. Çünki balalarının qanını ancaq 
torpaqları azad edəndə qaytara biləcəyimizi yazırdılar. Digər 
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tərəfdən Prezidentimiz çıxışları da bizi ruhlandırırdı. Bunu 
bütün ordu etiraf edəbilər. 

- Hər hansısa bir bölgədə olanda digər ərazi barədə 
məlumat alırdınızmı? 

-Bəli, hansı istiqamətdən hansı qrupun hücuma 
keçdiyini bizə deyirdilər. 

- Həmin müddətdə ailənizlə əlaqə saxlaya bilirdiniz? 
- Döyüş ərəfəsində bircə dəfə ailə üzvlərimlə danışma 

şansım olub. Onda da ən çox oğlum və qızımla danışdım. 
Çünki yoldaşım müəllimdir, dərs saatına təsadüf etmişdi. 
Biz danışanda oğlum, “Ata, heç vaxt qorxma, geri çəkilmə, 
burada deməsinlər ki, sənin atan qorxub döyüşmədi. Şəhid 
də olsan, torpağımızı al, anama və bacıma mən baxaram”, -
dedi. Bunu 11 yaşlı uşaq dedi. Həmin an içim təbii ki, qürur 
hissi ilə doldu. Qızımın isə 15 yaşı var. O, məndən sağ 
qayıtmağımı tələb edirdi.“Ata, özünü qoru, ermənini öldür, 
amma bizim yanımıza da sağ qayıt”,-deyirdi. Yoldaşımla 
sonuncu dəfə evdən çıxanda danışmışdım, ona hər şeyi izah 
eləyib halallaşdım. Uşaqları ona tapşırdım, birdə qürurunu 
əyməməyini xahiş etdim. 

- Ölümün sizə nəfəs qədər yaxın olduğu anlar 
yaşadınızmı? 

- Hadrut meşəsində Nağıyev minaya düşəndə, mən ona 
kömək etməyə cəhd etdim. Yanımdakı yoldaş, polkovnik 
Emin mənə yerimdən qalxmamalı olduğumu dedi. Mən dözə 
bilməyib Nağıyevə tərəf addım atanda, Emin ayağımdan 
geri çəkdi, elə həmin an yaxınlığıma mərmi düşdü, əgər o, 
məni geri çəkməsəydi, mərmi üstümə düşəcəkdi. Ölüm o 
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qədər yaxın idi ki, qəlpələr başımda olan kaskanı kəsdi. Bir 
neçə saat sonra travma səbəbilə qulağımdan qan gəldi. 

- Yaddaşınıza ömürlük həkk olan hadisə varmı? 
- Bəli, bizim bir gizir vardı, hazırda soyadı yadımda deyil. 
Nişanlıydı, bir gün döyüş zamanı ağır yaralandı, qəlpə içini 
dağıtmışdı və ağzından qan gəlirdi. O son nəfəsində, həmişə 
oğlum olmasını arzulayardım, amma mənə övlad qismət 
olmadı, Allah onu mənə yaşatmadı, mən şəhid oluram, 
komandir”, -dedi. Bu hadisə heç vaxt ağlımdan çıxmayacaq. 
O, haqqını bizə halal edib şəhid oldu. 

-Hansısa əsgərimiz döyüşlər zamanı xüsusi qəhrə-
manlıq göstərdimi? 

- Naxçıvan heyətinin içərisində Haqverdiyev Əli vardı. 
O, çox balaca, arıq, təxminən 55-60 kilo çəkisi olan bir 
oğlanıydı. Amma üzərində pulemyot götürmüşdü. Qarşımıza 
düşmən qrupu çıxanda Əli özünü qabağa atdı. Tək canına 
“pulemyot kalaşnikov”la düşmənin 15 nəfərlik qrupunu 
məhv elədi. Ondan başqa, Muradov Röyal, Həşimov Tural 
kimi yaxşı döyüşən gənclər vardı. Onlar gizir idilər,amma 
həqiqətən, zabitlər qədər ürəkli, bacarıqlıydılar. Qrup 
komandiri vəzifəsini icra edirdilər, çünki zabitləri şəhid 
olmuşdu. Bizdə əsgər yoldaşımız şəhid olanda qisas hissi 
daha da artırdı. Qorxu hissi, ümumiyyətlə, yaxınımıza 
gəlmirdi. Düzü, bizə indi daha dərindən təsir edir ki, filankəs 
şəhid olub. Həmin müddətdə biz ancaq qisas hissini 
keçirirdik. Naxçıvan heyətində Salmanov Oruc vardı.O, 
döyüşdə yaralandı, döyüş şiddətli olduğu üçün biz onu 
çıxara bilmirdik, qarşıya Şuşaya çatmağı məqsəd 
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qoymuşduq. Biz ona ilk tibbi yardımı göstərdik, kordinatını 
ötürdük, təxliyə qrupu onu çıxarmağa gələndə düşmən 
pusqusuna düşdü, orada həmin maşın 1 şəhid, 2 yaralı verdi. 
Nəticədə Salmanov da çıxarıla bilmədi. Biz döyüşdən 
qayıdanda gördük ki, o, hələ də ordaydı, insan qanaxmadan 
elə arıqlamışdı ki, məni görəndə güclə tanıdı, onu 
çıxaracağımızı deyib təskinlik verdim. Yanımda Hüseynov 
Elvinvardı. Planlaşdırdıq ki, qucağımızda növbəli şəkildə 
daşıyaq. Götürüb birtəhər aşağı düşürdük, təxliyə yerinə 
təhvil verdik. Səhər saat 6-dan yola düşüb döyüşmüşük, 
axşam saat 7-də onu təxliyə yerinə çatdırmışıq. Həkimlər 
ona ilkin tibbi yardım göstərdi. Təəssüf ki, qolunun biri 
kəsildi, amma şükür ki, bu gün sağdır. 

- Döyüşdən sonra yəqin ki, aranızda söhbətləşirdiz. 
Bu zaman əsgərlər daha çox nədən danışırdılar? 

- Bizim istirahətimiz yox idi. Ona görə də həqiqətən, 
söhbət etməyə vaxt tapmırdıq. Yığışıb ocaq filan qalaya 
bilməzdik, çünki bununla yerimizi bəlli etmiş olardıq. 
Üşüsək belə, ocaq qalaya bilməzdik. Adətən, qısaqol 
geyinirdik, çünki çox hərəkət edirdik. 

- Dayanmadan ən çox neçə saat yol getmisiz? 
- Axşam saat 7-dən səhər 5-dək biz dayanmadan hərəkət 

edirdik. Yemək üzərimizdə olurdu, amma yorğunluq 
səbəbilə heç iştahımız olmurdu. Bizə çoxlu şokolad, enerji 
içkiləri gəlirdi, elə onlarla qidalanırdıq. Yeməyə bir o qədər 
meyil etmirdik. 

- İşğaldan azad edilən ərazilərdə boş qalan evlərə 
girirdiniz? Orada nələrlə rastlaşırdız? 
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- Bəli, evlərdə ermənilərin olub-olmadığına baxmaq 
üçün girirdik. Onların evində olduqca çox turşu və içki 
olurdu. Sanki iş-gücləri ancaq yeyib-içməkdən ibarət idi. Bir 
də çoxlu donuzları olurdu. Amma həqiqətən, biz onların heç 
birinə əl vurmadıq. Çünki mənim zabit yoldaşlarımın 
əksəriyyəti namazqılan idi. Əsas kompotlarından istifadə 
elədik. Evlərində heç hazır yeməyə rast gəlmirdik. Lakin 
evlərin hamısı əşyalarla doluydu. Elə evlər vardı ki, 
yaşayanlar pulu, qızılı, dəyərli olan hər şeyi tərk edib 
qaçmışdı. Kimsə yandırmaq istəyəndə qoymurdum ki, artıq 
bizimdir. Biz oradan heç nə götürmürdük, əslində, götürsək 
də nəsə deməzdilər, amma əlimizi vurmurduq. 

- Son olaraq qələbəmiz barədə nə demək istəyərsiz? 
-Müharibənin qələbə ilə təmin olunmasında arxa 

cəbhənin də rolu böyük idi. Cəbhə boyu kəndlərdə yaşayan 
əhali əsgərlərə öz övladları kimi qayğı göstərirdilər. 
Müharibədə olduğum dövrdə Naxçıvanda qalan ailəmin 
bütün təminatını yerli rəhbərlik öz üzərinə götürmüşdü. Həm 
Vasif Talıbov, həm də Kərəm Mustafayev əsgər ailələrinin 
qayğıları ilə şəxsən maraqlanırdı. Qarabağda olduğum iki ay 
ərzində ailə üzvlərimin marketə gedib bir məhsul belə 
almasına ehtiyac olmayıb. 
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Düşmənin çertyoj və xəritələrini ələ 
keçirib məhv edən kapitan Fəzail Əliyev 

 

     27 sentyabr 2020-ci il...Qəhrəmanımızın döyüş yolu 
həmin tarixdən başlasa da, illərlə ordunun gizli 
qüvvələrindən biri olub. Kapitan Fəzail Əliyev... Bir çox 
xarici ölkələrdə hərbi təlimlər keçib, kəşfiyyatın sirlərinə 
dərindən yiyələnib, yaşının 30-da elə sentyabrın 30-da da 
Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb igidimiz... 
       Bu vətənin minlərlə qəhrəman oğlu var. Müxtəlif 
yerlərdə doğulub, böyüyən, yaşayan və fərqli ailələrə sahib 
olan şəhid oğulları. Bu igidlərdən biri də 5 noyabr 1990-cı 
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ildə Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən biri - Zaqatala 
rayonunun Bəhmətli kəndində anadan olan Kapitan Fəzail 
Əliyevdir. Çəkilişlərimizə Fəzailin yeni aldığı, amma 
içərisində uzun illər yaşamaq qisməti olmadığı evindən 
başladıq. Şəhidimizin valideynləri Zaqatala rayonunda 
yaşasa da, müsahibəmiz üçün Bakıya gəlib övladları 
haqqında öz xatirələrini bizimlə bölüşdülər. 

Fəzail ailənin ilk övladı olub, özündən başqa bir qardaşı 
da var. Ailənin hər bir üzvü üçün onun haqqında danışmaq 
çətin olsa da, söhbətimizə başlayırıq. 

Fəzail Əliyev 1996-cı ildə şəhid Ələddin Cavadov adına 
Bəhmətli kənd orta məktəbinə gedib və 8-ci sinfə qədər 
burada oxuyub. Təhsil aldığı müddətdə sinifdə seçilməyi 
bacarıb. Bilik və bacarıqlarından tək özü üçün yox, həm də 
sinif yoldaşlarının faydalanması üçün istifadə edib. 

Hərb peşəsi elə bir sehrli sahədir ki, bəzən onu lap 
uşaqlıq illərindən kəşf etməyə başlayırsan. Fəzailin 
doğmaları deyir ki, o, hələ uşaqkən taxta parçalarını 
birləşdirib özünə avtomat silah düzəldərmiş. Qəribədir, illər 
keçəcək və o taxta silah gerçəyi ilə əvəzlənəcəkdi. 

Fəzail 2004-cü ildə Cəmşid Naxçıvaniski adına hərbi 
liseydə 3 illik tədrisini başa vurub. 2007-ci ildə Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olub 
və oranı da müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra, 1 il 
müddətinə Təlim-Tədris mərkəzində “Zabit ixtisası 
kursu”nu keçib. 

Kəşfiyyatçı zabitimizin ailə həyatı qurduğu xanım heç 
də uzaqlarda olmayıb. Hələ orta məktəbdə paralel sinifdə 
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oxuduğu Əsmər xanıma “mən gedirəm Bakıya oxumağa, 
gözlə məni” misralarının yazıldığı məktubu verib. Onun 
yolunu gözləyən Əsmər illər sonra Fəzaillə yenidən 
qarşılaşıb və bu qarşılaşma onların nişanlanmasına, daha 
sonra isə qovuşaraq evlənmələrinə səbəb olub. Bakıda 5 il 
Prikişkül qəsəbəsində yaşayan cütlük ən xoşbəxt ailələrdən 
olub... 

Fəzail və Əsmər cütlüyünün 2 övladı var. 8 yaşlı Xuşi 
və 3 yaşlı .... 

Fəzail övladlarına çox bağlı bir ata olub. İşindən vaxt 
tapdıqca övladlarına saatlarını, günlərini həsr edib. Qızı Xuşi 
məktəbli olduğundan Fəzailin onunla bağlı arzuları da 
tükənməz olub. Onun təhsilinə önəm verib, bütün istəklərini 
gerçəkləşdirməyə çalışıb. Xuşi deyir ki, “mən böyüyəndə 
polis olacağam, çünki atam məni polis formasında görmək 
istəyirdi”. Xuşi olduqca həssas uşaqdır, elə atası ilə bağlı 
xatirələrini də bu həssaslıqla danışır... 

Hər bir hərbiçinin xüsusi bir xidməti yolu var. Fəzail 
Əliyev fəaliyyəti dövründə kəşfiyyat bölüyünün kəşfiyyat 
tağım komandiri, Əməliyyat İmkanları konsepsiyası 
kəşfiyyat bölüyünün dərin kəşfiyyat tağımının komandiri, 
kəşfiyyat məlumatlarının təhlili üzrə müavini, komandiri və 
hərbi hissənin kəşfiyyat bölməsi rəisinin məlumatların 
toplanılması üzrə köməkçisi vəzifələrində xidmət edib. 

Dəfələrlə edilən təxribatlar onu göstərirdi ki, düşmən bir 
gün mütləq ordumuz tərəfindən layiqli cavabı alacaq. 
Düşmənin hücumuna əks hücum cavabı verən bölmələrimiz 
sentyabrın 27-dən onlara qənim kəsildi. Həmin vaxt döyüşə 
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ilk girən bölmələrimizdən biri Fəzail Əliyevin xidmət etdiyi 
hərbi hissə olub. 27 sentyabr tarixində bölük komandiri 
Fəzailin xidmət yoldaşı Şamxal yaralandıqdan sonra, döyüş 
meydanından onu çıxardıb və özü qrup komandiri kimi 
döyüşü aparıb. 

Vətən müharibəsində Qarabağın hər bir qarışı üçün 3000 
minə yaxın şəhid verdik. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 
kiminin döyüş yolu 44 gün, kiminin isə çox qısa çəkib. 
Onların içərisində kapitan Fəzail Əliyevin 3 günlük döyüş 
yolu Fizulinin Qaraxanbəyli kəndində tamamlanıb. 
Şəhidliyindən 20 dəqiqə qabaq “Kəlmeyi-şəhadətini” 
söyləyərək sentyabrın 29-da vətən uğrunda gözlərini əbədi 
yumub qəhrəmanımız. Döyüşlər vaxtı ilk gündən sonuncu 
günədək Fəzailin yanında olan silahdaşı İslam Rzayev 
həmin günü belə xatırlayır... 

Vətən müharibəsi başlayan gündən Fəzail doğmalarına 
nigaran qalmasınlar deyə, döyüşlər barədə məlumat 
verməyib. Evdən çıxıb gedərkən də ailəsindən halallıq alıb 
və təlimə gedəcəyini deyib. Bu səbəbdən Əliyevlər ailəsi nə 
Fəzailin qısa zaman ərzində şəhid düşəcəyini, nədəki 
təlimlərin bu qədər geniş miqyaslı olacağını düşünməyiblər. 
Bəlkə də bu səbəbdən onlar qəfil verilən şəhid xəbərinə 
inanmaqda çətinlik çəkiblər. Amma sentyabrın 30-u 
Zaqatala rayonu öz şəhidini 3 rəngli bayraqlarımızla və 
insanların izdihamı ilə qarşılayıb. 

Hansı şəhid ailəsindən soruşsaq ki, “şəhid doğmanızı 
yuxunuzda görmüsünüzmü?“ hər biri, “bəli, görmüşük” 
cavabını söyləyəcək. Şəhid ailələri üçün yuxular sanki bir 
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görüş yeridir, ən əzizini görüb, ona ruhən yaxın olduğunu 
hiss etmək kimi... Validə ana da Fəzaili indi yuxularında 
axtarır, yuxularında görüşür şəhid oğlu ilə... 

Fəzailin həyat hekayəsini dinləyərkən onun nə qədər 
dost canlı olduğunun şahidi olduq. Hələ kursant olduğu 
zamanlarda ən yaxın dostları olub. Hansı ki 2016-cı ilin 
Aprel döyüşləri və 2017-ci il fevral döyüşləri zamanı o 
kursant yoldaşlarını şəhid verib. Baş leytenant Elvin 
Namazov və baş leytenant Şahlar Nəzərov... Fəzail 
qəhrəman qardaşlarının şəhidliyindən dərin sarsıntı keçirdib, 
onların yoxluğunu qəbul edə bilməyib. İndi özü də onların 
cərgəsindədir. Şəhidliyi ilə qovuşduğu əbədi cənnət 
diyarında, dostlarının yanında.. 

Şəhidliyindən sonra Fəzail Əliyev “Vətən uğrunda“ və 
”Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib. 
Özü isə Vətənə ailəsini və 2 övladını əmanət qoyub. O 
əmanətlərə hər zaman dəstək olmaq və şəhidlərimizin 
xatirəsini əziz tutaraq onların ruhunu şad etmək hər 
birimizin vətəndaşlıq borcudur. 

                                                   APA 
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“Ya general olacağam, ya ondan da 
yuxarı” dedi və oldu -  Şəhid Ramid 
Hacıyev 

 
Bugünki qəhrəmanımız torpaqlarımızın işğalı dövründə 

düşmən səngərinə ən yaxın yerlərdə xidmət etmiş, 
Azərbaycan ordusunda mundirini şərəflə daşımış mayor 
Ramid Hacıyevdir. O Ramid Hacıyev ki, Vətən müharibə-
sinin ilk günündən müdafiə xəttində dayanıb, sonda isə 
döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb.  
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Mayor Ramid Hacıyev… Zabitimiz 1987-ci il 11 fevral 
tarixində Cəbrayıl rayonunun Mirək kəndində doğulub. 
Düşmən Ramidin həm evini, həm də gəncliyini əlindən alıb. 
Hacıyevlər ailəsi Cəbrayıl rayonu işğal edildikdən sonra 
Bakıda bir bağçada məskunlaşıb. 25 illik məcburi köçkün 
həyatı yaşayan zəhmətkeş ailə 2014-cü ildə bu binada dövlət 
tərəfindən mənzillə təmin olunub. Bir vaxtlar Ramid də bu 
evdə yaşayıb. İndi o otaqlardan biri şəhidin xatirələrini əks 
etdirən guşə ilə bəzənib. Hər bir şəkil, hər bir diplom, fəxri 
fərman Ramidin hərb yolundan danışırsa, ailəsi, dostları, 
hərbiçi yoldaşları də onunla olan xatirələrindən, 
döyüşlərdəki şücaətindən danışacaq. 

Ramid Hacıyev 1994-cü ildə Xətai rayonundakı 249 
saylı orta məktəbə getsə də, 1998-ci ildən 2002-ci ilə qədər 
təhsilini Xətai rayonu 48 saylı orta məktəbdə davam etdirib. 

Ramid hərbiçi olsa da, Allah ona xüsusi bir istedad bəxş 
eləyib. Yəqin ki, Qarabağ torpağının sehrindəndir ki, Ramid 
gözəl səsə sahib olub. Kim bilir, bəlkə də hərbini 
seçməsəydi bu günün məşhur xanəndələrində olardı. Tale isə 
onu əlində qaval tutmağa yox, silah tutmağa vadar elədi... 

Savaş meydanında düşmənə öz gücünü göstərmək üçün 
atılan addımların başlanğıcıdır Cəmşid Naxçıvanski adına 
hərbi lisey... 2002-ci ildə Ramid Hacıyev liseyə qəbul olub, 
2005-ci ildə buranı bitirərək Heydər Əliyev adına 
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Azərbaycan Ali Hərbi məktəbinə daxil olub və 2009-cu ildə 
məktəbi motoatıcı ixtisası üzrə bitirib. 

Onun hələ 16 yaşı var idi, sevginin qığılcımlarını hiss 
edəndə... Hələ kursant olarkən Sevinc xanıma aşiq olur 
qəhrəmanımız...8 ildən sonra isə bu sevginin təməli onların 
evliliyi ilə möhkəmlənir. Hərbiçinin həyat rejiminə 
uyğunlaşmaq məsuliyyət, bir o qədər də çətinlik tələb edir. 
Hacıyevlər ailəsi də bu sınaqların olduğu yolda Ramidə 
dəstək olub, onunla xoşbəxt bir ömrü paylaşacaq xanımla 
ailə qurmasına xeyir-dua verib... 

Övlad şirin nemətdir... Tanrı elə bu nemətdən Ramid 
Sevinc cütlüyünə 3 övlad bəxş edib. Bir oğul, iki əkiz qız 
övladı... Əli, Dəniz və Yağmur... Əli artıq böyüdüyünün 
fərqindədir. Qızlar isə hələki çox hadisələri dərk etmir. 
Ramid o atalardan olub ki, Vətən qarşısındakı vəzifələrini 
hər şeydən üstün tutub. Övladları bəzən onunla vaxt keçirə 
bilib, bəzən isə ən əlamətdar günlərdə atalarını yanlarında 
görə bilməyiblər. 

Hərb peşəsini seçmək qürurvericidirsə, vətəninə xidmət 
etmək o qədər şərəflidir. Ramid Hacıyev xidməti dövründə 
hər zaman ön xətdə, düşmən mövqelərinə yaxın ərazilərdə 
xidmət aparıb. Tovuzun N saylı hərbi hissələrindən tutmuş, 
Tərtərin N saylı hərbi hissəsinə qədər müxtəlif vəzifələrdə - 
qərargah rəisi, tabor komandiri vəzifələrində fəaliyyət 
göstərib. 
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Məlumdur ki, Vətən müharibəsi başlayan gündən Tərtər 
rayonu düşmənin artilleriya zərbələrinə məruz qalıb. Sözsüz 
ki döyüşlərə ilk girən bölmələrimizdən biri Tərtərdəki hərbi 
hissələrdə xidmət aparan hərbiçilərimizdir. Elə bu baxımdan 
mayor Ramid Hacıyev və şəxsi heyəti Tərtər ətrafı 
döyüşlərdə müdafiədə dayanıb. 

İnsanlıqdan çıxmış düşmənə hünər göstərib, işğalçılığa 
son qoyan ordumuz ən çətin yolları keçərək erməni silahlı 
qüvvələrinə layiqli cavabı verib. Düzdür, bu yolda şəhidlər 
versək də, məqsədimizə çatıb, hədəflərimizə doğru 
irəliləmişik. Bu irəliləyiş azad edilən hər rayonumuzda, 
kəndimizdə bayrağımızın dalğalanmağına səbəb olub. Elə o 
3 rəngli bayrağımız tapdaq altında olan ərazilərimizdə 
dalğalansın deyə Ramid Hacıyev və silahdaşları ən vacib 
döyüş əməliyyatını icra etməyə başlayıb... 

Ailəsi nigaran qalmasın deyə Ramid döyüşlərdən vaxt 
tapdıqca onlarla əlaqə saxlayıb. Hər dəfə onun səsinin 
gəlməyi ailəyə bir ümid olub. Oktyabrın 16-sı ailəyə verilən 
ağır xəbər onların ümidini puç edib. Doğmalarına əvvəl 
yaralı olduğu deyilsə də, Tərtərdə Ramidi soraqlayan ailəsi 2 
gün onun döyüş meydanından nəşinin çıxarılmasını 
gözləyib. Əsgərlərimiz düşmən mərmisinin altında güclə də 
olsa, onun cansız bədənini ərazidən çıxartmağı bacarıb. 
Sonda isə mayorumuzun cənazəsi ailəsinə təhvil verilib. 
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Hər bir ana, ata övladını yanında görmək, hər bir 
övladda atasının nəvazişi ilə böyümək istəyər. Təsəllisi 
olanlar da var, olmayanlarda. Amma Hacıyevlər ailəsinin 
xüsusi ilə də Solmaz ananın gözündəki kədər hissi qəlbindən 
gələn qürurlu və mətanətli sözlərə təsəlli tapır... 

İnsanların and yerinə çevrilən bu xiyabanda məzarları 
çiçəkli şəhidlər hər gün bura gələnləri donmuş daş 
şəkillərdən təbəssümlə qarşılayır. Ziyarətçilər isə burdan 
gedəndə özü ilə şəhidlərimizin qəhrəmanlıq yolundan 
nümunə aparır. Bu igidlərimizin sırasında olanlardan biri 
Ramid Hacıyev də, bizə, həm də gələcək nəslə böyük bir 
örnəkdir. Ruhun şad olsun, cənab mayor, xatirən hər zaman 
səni sevənlərin qəlbindədir. 

                                                                                     APA 
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Yaralıları daşıyaraq canını təhlükəyə 
atan şəhid çempion Muxtar Qasımlı 

 
Onun 27 illik həyatında idman xüsusi yer tutdu. Uğurlar 

qazandı, Azərbaycan çempionu oldu. Amma onu bizə daha 
çox tanıdan və sevdirən Vətən müharibəsindəki qəhrəman-
lığıdır. Şəhid Muxtar Qasımlı... Şəhadətindən sonra “Vətən 
uğrunda” və “Füzulinin azadlığına görə” medalları ilə təltif 
edilən igidimiz. 

Muxtar Qasımlının bir vaxtlar yaşadığı ünvandayıq. 
Burda ilk olaraq gördüyümüz 3 rəngli bayraq dalğalanaraq 
sanki bizi salamlayır. Həyətə daxil olarkən, yaşıllıqların, 
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ağacların, rəngbərəng güllərin arasında bir ev gizlənib. O ev 
bir vaxtlar Muxtarın yaşadığı, bağı isə onun hər gün gəzib-
dolaşdığı, idman etdiyi məkan olub. Hər səhər onu bu bağda 
izləyən, onunla qürur duyan ailə üzvləri bizi Muxtarın 
burdakı xatirələri ilə tanış edir... 

Qasımlı ailəsinin üç oğul övladı var. Kənan, Muxtar, 
Orxan... Ailənin ortancılı və Vətən Müharibəsinin şəhidi 
Muxtar Qasımlı 23 fevral 1993-cü ildə Bakı şəhərində 
anadan olub. Muxtar körpəlikdən evin nəşəsi, özündən 
böyük və kiçik qardaşına yol göstərən, nümunəvi bir övlad 
olub... 

Muxtar qardaşı Kənanla birgə məktəbə gedib. Hələ 
məktəbə yaşı çatmasa da, 5 yaş yarımlığında ikən çantanın 
ağırlığını çiyinlərində hiss edib. Orta təhsilinə birinci 287 
saylı Zəkalar liseyində başlayıb, daha sonra Bakı şəhəri 318 
saylı məktəbdə davam edib. 

Muxtar orta məktəbi bitirdikdən sonra, 2009-cu ildə 
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akade-
miyasının kikboksinq fakültəsinə qəbul olub. 2013-cü ildə 
isə buranı bitirərək, Gədəbəy rayonunun Şınıx kəndində 
yerləşən N saylı hərbi hissədə hərbi xidmət keçib. 

Muxtar hərbi xidmət dövründə artıq idmançı olsa da, 
onda hərbiyə qarşı maraq yaranıb. Elə bu baxımdan Silahlı 
Qüvvələrin Təlim və Tədris mərkəzində zabitlik kursuna 
daxil olub və 2014-cü ildə ordu sıralarından ehtiyata 
buraxılıb. Evinə qayıtdıqdan sonra mühafizə xidmətində 
işləməyə başlayıb, eyni zamanda idmanla peşəkarcasına 
məşğul olub. İdman fəaliyyəti dövründə dəfələrlə yarışlarda 
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iştirak edib, uğurlar qazanıb. Sonda isə fitnes üzrə müəllim 
kimi fəaliyyətə başlayıb. 

Məlumdur ki, Tovuz döyüşləri tariximizdə unudulma-
yacaq günlərdəndir. Həmin döyüşlərdən sonra Muxtar 
Qasımlı könüllü olaraq adını hərbiyə yazdırıb. 2020-ci il 
sentyabr ayında, Vətən müharibəsinin başlamağına günlər 
qalmış Muxtar Qasımlı ehtiyata buraxılmış zabit kimi 
təlimlərə çağırılıb. İş növbəsi zamanı çıxaraq, hətta ailəsi ilə 
görüşüb, onlara xəbər vermədən Hərbi komissarlığa 
yollanıb. Ondan sonra təlimlərdə, 27 sentyabrdan etibarən 
Vətən müharibəsindəki döyüşlərdə iştirak edib. 

 Füzuli istiqamətində gedən qızğın döyüşlər onu göstərdi 
ki, bir qarış torpağımız düşmənə qalmayacaq. Burda illərdir 
düşmənin yaratdığı sədlər ordumuz tərəfindən dağıdıldı. 
Döyüşlərin gedişində Muxtar Qasımlının da olduğu bölmə, 
həm müdafiə xəttində dayanıb, həm də əmr verilərkən 
hücum əməliyyatında öz gücünü nümayiş etdirib. İşğalçı 
qüvvənin atdığı hər mərmidə şəhidlərimiz və yaralılarımız 
olsa da, verilən bütün tapşırıq əsgərlərimiz tərəfindən uğurla 
yerinə yetirilib. 

“Qan torpağa qarışarsa, adına Vətən deyilər”. Elə 
hərbiçilərimizin addım-addım, qarış-qarış getdiyi, aldığı 
torpaqlarda hər bir döyüşçümüzün qanı var. Silah yoldaşını 
şəhid vermək nə qədər çətindirsə, onun qisasını almaq, 
vətənimizi qorumaq o qədər şərəflidir. Muxtar da illərdi 
topladığı gücünün bir gün vətən yolunda sərf etməli 
olduğunu çox yaxşı başa düşürdü. Həmin məqam isə 
oktyabrın 2-də, döyüş məkanında yetişdi. Muxtarın 7 günlük 
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döyüşünün nəticəsi Füzulinin Qaraxanbəyli kəndində 
tamamlandı. 

Əsgərlərimiz döyüşə gedərkən üzərində bir giliz olur. 
İçərisində adının, soyadın, ailə üzvünün əlaqə nömrəsinin 
yazıldığı kiçik kağız parçasının yerləşdiyi giliz. Muxtar 
şəhid olduqdan sonra ailəsinə xəbərin verilməsi üçün bu 
giliz böyük rol oynayıb. Ailəsi onu sağ gözləyib, şəhid 
olduğuna inanmasa da, oktyabrın 2-i şəhidimizin 3 rəngli 
bayrağımıza bükülmüş tabutu ailəsinə, dostlarına təhvil 
verilib. 

Almaz ananın da qeyd elədiyi kimi, Muxtar gülləri çox 
sevib. Kim bilir, taleyin bir oyunudur ki, onun həyatı da elə 
bu güllər kimi tez açıb, tez də soldu. Bəlkə də yaşasaydı 
ürəyində daşıdığı gizli sevgisinə o güllərdən hədiyyə edəcək, 
hər yaz yenidən açan çiçəklər zamanı, arzuları da 
pardaxlanacaq, toyunu edəcəkdi... Amma o bəylik libasını 
geyinmədən, yarımçıq qalmış xəyal və arzularla əbədi 
dünyasına qovuşdu. Almaz ana o güllərə indi daha səylə 
xüsusi qulluq edir. Çünki Muxtarın görüşünə tələsir... 

Muxtar fiziki baxımdan böyük gücə sahib olsa da, onu 
düşmən gülləsindən itirmək hər kəs üçün kədərlidir. Bəlkə 
də bu gün yaşasaydı, bayrağımızı başqa ölkələrdə idman 
arenalarında zirvələrə qaldıracaqdı. Amma indi onun 
arzularının bayrağı məzarı üstündə qürurla dalğalanır. 
Şəhidlərimizin haqq payının olduğu 3 rəngli bayrağım, sən, 
daima dalğalan. Dalğalan ki, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. 
                                                                                           APA 
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Döyüş yolu Şuşadan keçdi, Şuşa azad 
olunduğu gün şəhid xəbəri gəldi - Mayor 
Fərid Ələkbərov 

Vətən savaşında qəhrəmanlığı ilə yaddaşlara həkk olan 
zabitimiz. Bütün ailə üzvlərinin, dostlarının yığışdığı bu 
mənzil indi onun xatirələrlə dolu olan bir məkanına çevrilib. 
Fərid Tahir oğlu Ələkbərov 18 iyul 1980-ci ildə Bakı 
şəhərində anadan olub. Tanrı onu bu dünyaya tək yox, əkiz 
qardaşı Rüfətlə bir yerdə göndərmişdi. Onlar əslən 
Nardarandan olsalar da, Fərid və qardaşı “Sovetski” deyilən 
ərazidə böyüyüblər. 

O artıq böyüdükcə düşmənə kin, nifrət bəsləyirdi. 20 
Yanvar hadisəsindən sonra Şəhidlər Xiyabanının daimi 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

166 
 

ziyarətçilərindən biri də Fərid olub. Ailəsinin ona verdiyi cib 
xərcliyinə hər zaman qərənfil güllər alaraq şəhidlərimizin 
məzarına gedib, onların xatirəsini yad edib. Və daha sonra 
1992-ci ildə Xocalı faciəsinin baş verməsi ondakı qisas 
hissini daha da gücləndirib. Torpaqlarımızın azadlığı və 
şəhidlərimizin qisasını almaq üçün hərb peşəsini seçib. Elə 
bu məqsədlə 1996-cı ildə Türkiyənin İstanbul şəhərindəki 
Kuleli Hərbi Liseyini, 2000-2004-cü illərdə Ankaradakı 
Kara Harp okulunu, daha sonra Eğindik şəhərindəki Dağ 
Komando okulunu, 2004-2005-ci illərdə Ankaranın Polatlı 
qəsəbəsindəki Topçu məktəbində hərbi təhsilini uğurla başa 
vurub. 

Zabit kimi vətənə qayıdan Fərid Ələkbərov Heydər 
Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə artilleriya ixtisası üzrə 
məktəbin gənc kursantlarına dərs deməyə başlayıb. 
Ordumuza peşəkar zabitlər yetişdirən mayor bilirdi ki, nə 
olursa-olsun bir gün öz tələbələri ilə birgə torpaqlarımızın 
azadlığı uğurunda gedən döyüşlərdə silah yoldaşı olacaq. 

Ömrünü hərbiyə həsr edən zabitimiz 2013-cü ildə ailə 
həyatı qurub. Bu evlilikdən 2016-cı ildə Tahir adlı oğlu 
dünyaya gəlib. 2016-cı il onun yaddaşında həm kədərli, həm 
də sevincli gün kimi qalıb. O bu ildə həm atasını itirib, həm 
də illər sonra dünyaya gələn oğlunu qucağına alıb. Atası ilə 
uzun illəri bir yerdə yaşamaq balaca Tahirə qismət olmadı. 
İndi bu evdə 5 yaşlı Tahir hər kəsə “atam haradadır?” sualını 
ünvanlayır. 
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Doğmaları Tahirin bu sualı qarşısında aciz qalsa da, 
onun istəklərini yerinə yetirməklə ata həsrətinə az da olsa 
kömək olmağa çalışırlar. 

Səbirlə “irəli” əmrini gözləyən hərbiçilərimizdən olan 
Fərid Ələkbərov 27 sentyabrda əzizləri ilə görüşüb, 
sağollaşıb. Şəhidin anası Şükufə xanım deyir ki, hər zaman 
ziyarətimə mülki formada gələrdi. Bu dəfə isə hərbi 
formasını geyinib gəlmişdi. Müharibə olacağı barədə bizə 
bir söz demədi, amma təlimlərin başlayacağını dedi. 
Sentyabrın 28-də yola düşən Fərid Ələkbərov Gəncədə 
yaradılan könüllülərdən ibarət dəstəyə minbat vəzifəsində 
komandirlik edib. Onları döyüş vəziyyətinə hazırlamaq üçün 
günlərlə təlimlər keçib, minaatanların atış qaydalarını 
döyüşçülərə öyrədib. Sonda isə Füzuliyə gələrək təlimləri 
çöl, dağ, düzənlik ərazilərdə davam etdirib. 

Vətən müharibəsi başlayan gündən 30 ilə yaxın 
səbirsizliklə gözlədiyimiz Qarabağımıza artıq günlər qədər 
yaxınlaşırdıq. Hər rayonun, kəndin azadlığı bizi zirvələrdə 
dayanan Şuşaya aparırdı. Noyabrın 8-i bütün insanların 
qulağı illərdir gözlədiyi xəbəri eşitmək istəyirdi. Və elədə 
oldu. Millət olaraq Şuşanın azad edildiyini eşitdik. Bu şad 
xəbər bütün ölkənin bayram sevincinə, insanların göz 
yaşlarına səbəb oldu. Hər birimiz yaxşı bilirdik ki, düşmən 
bu məğlubiyyətlə barışmayacaq və yenidən Şuşaya hücum 
edəcək. Bu baxımdan Şuşada möhkəmlənən bölmələrimiz 
Xankəndi yüksəklikləri istiqamətində irəliləyən düşmən 
hücumlarının qarşısını almağa müvəffəq olur. Fərid 
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Ələkbərov ixtisasca artilleriyaçı olsa da, həmin gün 
düşmənlə üz-üzə mövqedə döyüş aparıb. 

8 noyabr tarixi kədər və qürurun yanaşı getdiyi gündür 
Ələkbərovlar ailəsində. Fəridin doğmalarına onun şəhid 
olduğu deyilsə də, rəsmi olaraq verilməyən hər bir məlumat 
onlarda ümid yaradıb. Fərid günlərlə hər yerdə axtarılsa da, 
nəşinin tapılmamağı ailəsində düşmənə əsir düşdüyü və ya 
itkin olduğu barədə şübhələr yaradıb. Əzizləri Fəridin sağ 
geri qayıdacağına inansalar da, noyabrın 15-i hər kəsin 
eşitmək istəmədiyi o ağır xəbər ailəsinə, dostlarına verilir. 

İndi onu yaşadığı evdə Fəridin hər gün səhər gözlərini 
açdığı, bəzən duyğulandığı, bəzən isə kədərləndiyi otağında 
şəxsi əşyaları saxlanılır. Bütün əşyaları otağında yaradılan 
guşədə öz əksini tapıb. Hərbi geyimlərindən tutmuş, şəhid 
olduğu gün cibindən çıxan pullarına qədər hər biri dəyərli, 
qiymətlidir. Yaz gəlsə də, bu ev bir başqa soyuqdur. 
Divarlarının dili olsaydı, bəlkə də Fəridin ən xoşbəxt 
xatirələrini danışardı. Amma bu divarlar və otaqdakı hər bir 
əşya Fəridin qəhrəmanlıq hekayələrindən danışır. 

Ordumuzun mayoru, dövlətimizin qüruru Fərid 
Ələkbərovun evində olarkən adına yaradılan guşənin 
üzərində yazılan yazı diqqətimizi çox çəkmişdi. 
“Qəhrəmanlar can verər yurdu yaşatmaq üçün”. Bəli, bu gün 
biz yurdumuzun əmin-amanlığını məhz həmin şəhidlərimizə 
borcluyuq. Onların əziyyətini qiymətləndirmək isə bizim ən 
ümdə borcumuzdur. 

                                                                                   APA 
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Şəhidin həyat yoldaşı: “O, mənim həm 
atam, həm anam, dostum, hətta körpəm 
idi” 

 Milli mahnılarımızı aranjeman edib, bu sayədə, 
Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada tanınan musiqi qrupunun 
üzvi olub. Bir vaxtlar milyonlarla izləyici qazanıb, indi isə 
milyonların qəlbində taxt qurub öz şəhidlik adı ilə. Vətənin 
bütövlüyü uğrunda canından keçən igidlərdən biri Eltun 
Qasımovdan bəhs edilir. Təsadüflər onu tək buraxmayıb. 
Dünyaya gəlişi müstəqillik gününə təsadüf edən ailənin 
yeganə oğul övladı özünün 26-cı doğum günündə sonuncu 
mənzilinə yola salınıb... 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

170 
 

Qasımovlar nəslinin illərlə gözlədiyi gün - 18 oktyabr 
1994-cü il... Qəhrəmanımız bu tarixdə Bakı şəhərində 
doğulub, ailəsinin, doğmalarının qəlbindəki oğul övladı 
intizarına son qoyub. Eltun Qasımov... Əslən qərbi 
Azərbaycandan olsalar da, 1988-ci ildən sonra Bakıda 
Binəqədi rayonu “Varovski” deyilən ərazidə yaşayıblar. 
Eltunun uşaqlıq illəri orada, gənclik illəri isə doğmalarının 
yaşadığı bu binada keçib. Binanın qarşısında Eltun 
Qasımovun xatirəsini əbədiləşdirən lövhə var. Valideyn-
lərinin təşəbbüsü ilə bu abidə yaradılıb.  

2001-ci ildə orta məktəbə başlayan Eltun Qasımov 6-cı 
sinfə kimi Azər Məmmədov adına 115 saylı məktəbdə 
oxuyub, 2007-ci ildən isə 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi 
Bəhruz Nuriyev adına 250 saylı orta məktəbdə təhsilini 
davam etdirib. 

İnsan böyüdükcə arzuları da böyüyür. Elə bu baxımdan 
Eltun orta məktəbi bitirdikdən sonra, ali təhsilini 2012-2016-
cı illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin Mühəndis 
biznesi və menecment, sənayenin təşkili və idarə olunması 
fakültəsində alıb. 

Qəhrəmanımız ali təhsilini başa vurduqdan sonra, 11 
iyul 2016-cı ildən, 4 iyul 2017-ci ilədək Beyləqan rayonunda 
yerləşən N saylı hərbi hissədə vətənə olan hərbi xidmət 
borcunu yerinə yetirib... İndi məqam başqadır. Eltun artıq ali 
təhsillini, hərbi xidmətini yerinə yetirib, işində çalışan bir 
gənc olaraq ailə həyatı qurmalı idi. Onun bu xoşbəxtliyinə 
valideynləri səbəbkar olub və qohumları olan Pərvin 
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xanımla ailə qurmağına razılıq veriblər. Pərvin və Eltun 
hekayəsi də ondan sonra başlayıb... 

Qasımovlar ailəsinin sıxıntılı keçən bir dövrü olub. 
Eltunun atası Vüqar müəllimin sağlamlığında, bu günə qədər 
hələ də davam edən narahatlıq yaranıb. Amma həmin 
vaxtlarda ailəyə körpənin gəlişi sanki onlara bir stimul bəxş 
edib. Eltun əvvəl oğluna atasının adını vermək istəsə də, el 
inancına görə “düşər-düşməzi olar” deyib və körpə oğluna 
Zeyn adını verib. Zeyn həm nənəsinə, həm babasına, həm də 
ki, ata və anasına ən gözəl hədiyyə olub. 

Eltun Qasımov vətən savaşının başladığı vaxt ilk 
çağrışçılardan olub. Hətta bu məlumatı öncə telefon zəngi ilə 
öyrənib. Çağırış vərəqi gələnə qədər doğmalarına “özüm 
gedəcəyəm hərbi komissarlığa, Vətən məni seçib çağırıbsa, 
o qapımı döymədən mən könüllü torpağımı azad etməyə 
hazıram. Oğlum Zeynə qalmasın deyə mən gedirəm 
bitirməyə” deyib və ailəsi ilə sağollaşaraq əvvəl təlimlərə, 
sonra isə döyüşlərə qatılıb. 

Hər kəsə məlumdur ki, döyüşlər vaxtı düşmən Xocavənd 
rayonunun Hadrut qəsəbəsini itirmək istəmirdi. Savaşın ən 
gərgin nöqtələrindən biri də elə bu qəsəbədə idi. Hadrut azad 
edilsə də, düşmən meşəliklərdə gizlənərək ordumuza 
hücumlar təşkil edib, bölmələrimizin müdafiəsinə, möh-
kəmlənməsinə əngəllər yaradıb. İşğalçı qüvvə bilirdi ki, 
ordumuz həmin ərazilərdən keçib daha böyük yüksəklikləri 
tutacaq. Bu baxımdan məkrli niyyətindən əl çəkməyib və 
ordumuza qarşı tələlər qurub. Çox gözəl bir deyim var ki, 
“torpaq su ilə qarışarsa palçıq, qanla qarışarsa adına Vətən 
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deyilər”. Eltun Qasımov və onunla birgə şəhid və yaralı olan 
oğullarımız, 15 oktyabr tarixində düşmənin “su” tələsinə 
düşüb. 

Həmin gün o şəhidlərdən biri də Eltun Qasımov olur... 
Şəhidimizin doğmaları deyir ki, son günlər Eltun onlarla 

telefon əlaqəsi saxlamayıb. Elə hey düşünüblər ki, mütləq ad 
günündə zəng vurub səsini sevdiklərinə eşitdirəcək. 18 
oktyabrda Qasımovlar ailəsinin cəbhədən gözlədiyi zəng 
gəlib. Amma bu zəng onları sevindirmək əvəzinə, ömürlərini 
solduracaq ən ağır xəbəri verib. Eltunun şəhid olduğunu 
eşidən ailəsi, onu Füzulidə xəstəxanalarda axtarmağa 
başlayıb. Sonda Eltunun diaqnostika xəstəxanasının 
həyətində şəhidlər üçün qurulan çadırda olduğu bildirilib. 

Eltun Qasımov hərbiçi olmasa da, sırf vətənə olan 
sevgisi və torpağa bağlılığına görə, bu torpağın vətəndaşı 
olaraq cəbhədə döyüşçü oldu, vətən qarşısındakı 
imtahanından uğurla keçdi. Düzdür bu uğurda öz canından, 
qanından keçdi, amma oğlu Zeynə və onun kimi körpələrə 
qələbə və əmin-amanlıq sevincini yaşadaraq əbədi 
dünyasına qovuşdu. İnanırıq ruhu da şaddır. 

Eltun Qasımlının savaş vaxtı göstərdiyi igidliyə və 
mərdliyə görə, ölümündən sonra “ Vətən uğurunda” və 
“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif 
edilib. 

Rahat uyu şəhidim, uğurunda canından keçdiyin 
torpağın övladları səni heç vaxt unutmayacaq! 

                                                                                   APA 
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Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz! 
 
 

Murad Mayıl oğlu Nağıyev 9 fevral 1997-ci ildə 
Qazaxda dünyaya gəlib. O, hələ bir yaşı tamam olmamış 
ailəsi ilə birlikdə Bakıya, Bakıxanov qəsəbəsinə köçüb. 
Təhsilə 271 №li məktəbdə başlayan Murad 8 il bu məktəbdə 
əla qiymətlərlə oxuduqdan sonra, 2011-ci ildə C.Nax-
çıvanski adına Hərbi Liseyə qəbul imtahanlarında iştirak 
edib və burada yüksək nəticə göstərdiyinə görə Türkiyənin 
Kuleli Hərbi Liseyinə seçilib. 
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M.Nağıyev Kulelidə də özünü doğruldub, xüsusilə də 
riyaziyyatdan yüksək nəticələr göstərdiyinə görə müəllimləri 
tərəfindən ona "matematik dehası" (riyaziyyat dahisi) adı 
verilib. O, burada mülki dərslərlə yanaşı, həm də hərb 
elminin sirlərini öyrənib, uşaq yaşlarından silahlarla tanış 
olub, müxtəlif yerlərdə yay toplanışlarında və təlimlərdə 
iştirak edib. Daha sonra 2015-ci ildə Türkiyədə Kara Harp 
Okuluna daxil olub. 1-ci kursu burada başa vursa da, 2016-cı 
ildə Türkiyədəki dövlət çevrilişi cəhdindən sonra (bütün 
hərbi məktəblər bağlandığı üçün) o, digər azərbaycanlı kurs 
yoldaşları ilə birlikdə vətənə geri qayıdıb və H.Əliyev adına 
Ali Hərbi Məktəbdə (AAHM) təhsilinə davam edib. 2020-ci 
ildə buradan məzun olub və bununla da, o, ümumilikdə 9 
illik yüksək səviyyəli hərbi təhsilə yiyələnib. 
M.Nağıyev 2020-ci ildə Bakı yaxınlığında yerləşən N saylı 
hərbi hissəyə təyinat alıb və leytenant rütbəsilə tank 
taborunda tağım komandiri, tank komandiri kimi xidmət 
edib. 
        27 sentyabrda başlayan Vətən müharibəsinə elə həmin 
gün yollanıb, Füzuli istiqamətində hərbi əməliyyatlarda 
iştirak edib. Komandirləri və rütbəcə yüksək yoldaşları gənc 
zabiti döyüşə girməməyə razı salmağa çalışsalar da, o, "Mən 
zabitəm, öz tankımda özüm gedəcəyəm!" - deyərək, döyüşə 
ön sıralarda atılıb. Murad tank komandiri olaraq Kənd 
Horadizin alınmasında şücaət göstərib, Füzuli, Cəbrayıl, 
Zəngilan və Hadrut istiqamətlərindəki döyüşlərdə düşmənin 
xeyli sayda strateji obyektini, zirehli texnikasını və 50-yə 
yaxın şəxsi heyətini məhv edib, düşmən texnikasını qənimət 
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götürüb. 
    O, oktyabrın 11-də Cəbrayıl istiqamətindəki döyüşlərdə 
düşmənin uzaqdan idarə olunan tank əleyhinə raket zərbəsi 
nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Silahdaşlarının 
dediyinə görə, M.Nağıyev həmin gün də israr etmişdi ki, bu 
gün kolonda bizim tank birinci gedəcək. 
Onun  şəhid olduğu yer 8 gündən sonra tam nəzarətə 
götürülə bilib və həmin gecə bayrağa sarılı nəşi Bakıya 
gətirilib. Oktyabrın 20-də II Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. 
Şəhadətindən sonra "Cəbrayılın azad olunmasına görə" 
medalı ilə təltif edilib. 

O, uşaq yaşlarından incəsənətə maraq göstərib, müxtəlif 
musiqi alətlərində ifa etməyi  öyrənib, həmçinin, həm 
türkcə, həm də Azərbaycan dilində şeirlər yazıb. 

 

                                   *** 
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Quliyev Əvdil Qardaşxan oğlu 1972-ci ilin 31 
iyulunda Beyləqanın Təzəkənd kəndində doğulub. O, 1980-
ci ildə Təzəkənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə başlayıb, 
məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 
İnstitutunun, indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universite-
tinin Zoomühəndislik fakültəsinə qəbul olub. O, institutun 
hərbi kafedrasını bitirərək leytenant rütbəsi alıb. 1996-cı ildə 
Beyləqan hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə 
çağırılan Ə.Quliyev Tovuzda yerləşən "N" saylı hərbi 
hissədə motoatıcı tağım komandiri kimi həqiqi hərbi 
xidmətə başlayıb. Ordumuzun yeni-yeni formalaşdığı 
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dönəmlərdə xidmətinin müəyyən dövrünü düşmənlə üzbəüz 
postda keçirən leytenant Quliyev 2000-ci ildə baş leytenant 
rütbəsi ilə xidmətini başa vurub. Kəndlərinə qayıtdıqdan 
sonra müəyyən müddət burda təssərrüfatla məşğul olur, iki 
dəfə Dövlət Sərhəd Xidmətinə işlə bağlı müraciət etsə də, işi 
alınmır. Təxminən 2 ilə yaxın Ə.Məmmədov adına Təzə-
kənd kənd tam orta məktəbində "Gənclərin çağırışaqədərki 
hazırlığı" fənnini tədris edib. 

2020-ci ilin iyul hadisələrindən sonra könüllü müraciəti 
cavabsız qalsa da, oktyabrın 1-də SHXÇDX-nın Beyləqan 
rayon şöbəsi tərəfindən çağrılaraq Ağcabədidə yerləşən "N" 
saylı hərbi hissəyə aparılır, oradan könüllü cəbhəyə yollanır. 
Döyüşdə olduğu zaman hərdənbir ailəsi ilə əlaqə saxlayıb 
irəliyə getdiklərini, hər şeyin yaxşı olacağını deyirmiş. 
Danışıqlarından birində isə "Mən burdayam, narahat 
olmayın, uşaqlardan muğayat olun, qələbə bizimlədir" - 
demişdi. Əvdil müəllimin döyüş yoldaşlarının sözlərinə 
görə, Qubadlıda düşmənin mühasirəsinə düşüblər, həmin 
vaxtı "əmi" deyə müraciət etdikləri Əvdilin köməkliyi ilə 
mühasirədən itkisiz çıxıblar. 

Ümumilikdə isə o, oktyabrın 2-dən noyabrın 6-na kimi 
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Hadrut və Şuşa uğrunda gedən 
döyüşlərdə iştirak edib. Döyüş zamanı bütün çətinliklərə 
baxmayaraq, yaralanan əsgərlərini döyüş meydanından 
çıxarıb və onları sanitar maşınlarına çatdıraraq həyatlarını 
xilas edib. O, heç zaman imkan verməzdi ki, əsgərlərdən 
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kimsəmmənfurmdüşmənəməsirmdüşsün. 
    Əsgərlərinin  əmisi baş leytenant Ə.Quliyev noyabrın 6-
da Şuşakənd istiqamətində növbəti döyüş əməliyyatını 
həyata keçirərkən şəhid olan zabit yoldaşına kömək etmək 
istəyərkən düşmən tərəfindən açılan snayper atəşi ilə 
qəhrəmancasınamşəhadətəmyüksəlib. 
          Şəhidimizin  atası Quliyev Qardaşxan, oğlunun 
şəhadətindən 20 gün sonra, dekabrın 2-də ömrünün son 
dəqiqələrində Əvdilin şəkilini sinəsinə sıxaraq dünyasını 
dəyişir. 
      Ailəli olan şəhidimizin Vətənə əmanət 2 qız, 1 oğul 
övladı qalıb. Böyük qızı Tamara Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universitetinin Fizika fakültəsinin 3-cü kursunda, 
kiçik qızı Nərmin Gəncə Dövlət Universitetinin Texnologiya 
fakültəsində, oğlu Ülvi isə orta məktəbin 7-ci sinfində təhsil 
alır. 
    Baş leytenant Ə.Quliyev "Şuşanın azad olunmasına görə" 
medalı ilə təltif edilib. 

 
                                    *** 
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Mehdiyev Samir Vaqif oğlu 8 noyabr 1993-cü ildə 
Bakının Zirə qəsəbəsində anadan olub. 241 saylı tam orta 
məktəbi bitirib. 2016-cı ildən Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə 
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çalışmağa başlayıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 
illiyinə həsr olunan hərbi paradda xüsusi medalla təltif 
olunub. 
      Azərbaycan Ordusunun giziri olan Samir Mehdiyev 
2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan Vətən müharibəsi 
zamanı döyüşlərdə şücaətlə iştirak edib. Xüsusi təyinatlı 
gizirimiz öz doğulduğu gün - noyabrın 8-də Şuşa uğrunda 
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik məqamına yüksəlib. 
Şəhidlik xəbəri ailəsinə noyabrın 10-da verilib. Yaxınları 
deyir ki, Samir iplə, bıçaqla, əlbəyaxa döyüşməyi yaxşı 
bacarırdı. Heç kim üzbəüz ona qalib gələ bilməzdi. O, 
boynundan açılanm atəşm nəticəsində mşəhid medilib. 
Samir  anasına "mən şəhid olsam, evə gələnləri gülərüzlə 
qarşılayarsan" - deyirmiş. Anası Mahirə xanım yeganə 
oğlu Samirin doğum gününə və iki gün sonra qələbə 
münasibətiylə hazırladığı tortları evə başsağlığına gələnlərə 
paylayıb, Samirin arzuladığı kimi. Babası Kamal kişi 
Samirin yoxluğuna dözə bilməyib, dünyasını dəyişib. 

 

                                *** 
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Hacıyev Toğrul Rüfət oğlu 17 fevral 1997-ci ildə 
Füzulidə doğulub. 2003-cü ildə Zəngilan rayon 18 saylı 
məktəbdə 1-ci sinifə başlayıb. 2005-ci ildən musiqi təhsili 
alıb, sonra təhsilini L.M.Rastropoviçlər adına musiqi 
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məktəbində davam etdirib. 2009-cu ildə Binəqədi rayon 
Sulutəpə qəsəbəsi 313 saylı tam orta məktəbdə təhsil almağa 
başlayıb. Məktəbin bütün tədbirlərində fəal iştirak edib və 
musiqi yarışlarında laureat adını qazanıb, həmçinin, bir sıra 
fəxri fərman və diplomlarla təltif olunub. Toğrul 2013-cü 
ildə Türkiyədə keçirilən festivala qatılaraq ölkəmizi 
layiqincə təmsil edib. 2014-cü ildə orta təhsilini bitirib, 
həmin il Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Xalq çalğı 
alətləri fakültəsinin Tar şöbəsinə qəbul olur. 2018-ci ildə 
ixtisasını magistr pilləsində davam etdirib. Tələbəlik 
illərində bir sıra uğurlu solo konsertlərlə çıxış edib və fəxri 
fərmanlarla təltif olunub. 2020-ci ildə ali təhsilini bitirən 
Toğrul həmin ilin aprelində hərbi xidmətə yollanıb və 
Qusarda xidmət edib. 

27 sentyabr - Vətən müharibəsi başlanan gündən 
döyüşlərə qatılıb. O, cəsarətlə döyüşdüyündən silah 
yoldaşları tərəfindən "Canavar" ləqəbiylə tanınırdı. 
Oktyabrın 8-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə 
qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Onun atası 
Hacıyev Rüfət də Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak 
etmiş qazidir. 

 

                        *** 
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Rəhimov Elnur Məmmədkərim oğlu 25 iyul 2000-ci 
ildə Qəbələnin Mıxlıqovaq kəndində doğulub. Orta təhsilini 
2006-2017-ci illərdə F.Həmidov adına Mıxlıqovaq kənd tam 
orta məktəbində alıb. 2018-ci ilin 26 iyulunda hərbi xidmətə 
yollanıb. 2020-ci ilin yanvarında hərbi xidməti başa vurub. 
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Elnur hələ məktəb vaxtlarından vətənini, torpağını sevdiyi 
üçün hərbçi kimi işləməyə qərar verdiyindən yenidən 
hərbiyə qayıtmaq üçün müraciət edib. 2020-ci ilin yay 
aylarında xidmət kursunu müvəffəqiyyətlə başa vurub, 
sentyabrda yenidən hərbi xidmətə qayıdaraq Beyləqanda 
Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlılarında MAXE 
kəşfiyyatçı əsgər kimi xidmətə başlayıb. Vətən 
müharibəsində Füzuli, Xocavənd, Ağdərə istiqamətində 
döyüşlərdə iştirak edən Elnur 1 noyabrda Şuşa istiqamətində 
şəhid olub. Dekabrın 1-də Mıxlıqovaq kənd məzarlığında 
dəfn olunub. O, şəhadətindən sonra "Füzulinin azad 
olunmasına görə" medalı ilə təltif edilib. 

                                                               Şahanə Müşfiq 
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XTQ-nin Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanı – Rəşad Abdullayev 

 
 3 bacının yeganə qardaşı olan Abdullayev Rəşad Arif 

oğlu 14 sentyabr 1988-ci ildə Cəlilabad rayon Göytəpə 
şəhərində anadan olub. 

 1995-2003-cü illərdə Cəlilabad rayon Milli Qəhrəman 
Vüqar Mürsəlov adına Göytəpə şəhər 1 saylı tam orta 
məktəbində oxuyan R.Abdullayev 2003-2006-cı illərdə 
təhsilini Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə davam 
etdirib. 
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 2006-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi 
Məktəbinə daxil olaraq 2010-cu ildə həmin məktəbi 
“Motoatıcı” ixtisası üzrə bitirib. Məktəbi bitirdikdən sonra 
Rəşada Azərbaycan Respublikası Müdafiə nazirinin 23 iyun 
2010-cu il tarixli əmri ilə leytenant hərbi rütbəsi verilib. 

 Daha sonra o, Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisası 
kursuna dinləyici olaraq göndərilib. Burada təhsilini 
tamamladıqdan sonra R.Abdullayev Azərbaycan Res-
publikası Müdafiə nazirinin əmri ilə 24.06.2010-cu il 
tarixindən 12.12.2011-ci ilədək Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin “N” saylı hərbi hissəsində Motoatıcı Taborun 
Tankəleyhinə Tağım Komandiri vəzifəsində xidmət 
edib. 12.12.2011-ci ildə XTQ kursu keçmək üçün “N” saylı 
hərbi hissəyə ezam olunub, kursu bitirdikdən sonra isə 
Rəşad Abdullayev Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
nazirinin 08 iyul 2012-ci il tarixli əmri ilə “N” saylı hərbi 
hissədə Xüsusi Təyinatlı Qrupun komandir müavini 
vəzifəsinə təyin olunub. Şəhid olanda vəzifəsi “N” saylı 
hərbi hissədə komandir müavini, kapitan qərargah rəisi, 
tabor komandiri idi. 

 Çox sayda xüsusi əməliyyatlarda iştirak etmiş Rəşad 
Abdullayev hər bir tapşırığın öhdəsindən layiqincə gələrək 
çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Kapitan Abdullayev 2016-
cı ilin Aprel döyüşlərində xüsusi şücaət göstərib və xeyli 
düşməni məhv edib. Xarici ölkələrdə XTQ kurslarını, o 
cümlədən Türkiyədə keçirilən “TurAZ Qartalı” paraşut 
təlimlərinin iştirakçısı olaraq fərqlənmə ilə bitirib. 
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  2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin “Dəmir yumruq” hərbi əməliyyatlarının 
başlamasından sonra, Murov zirvəsinin işğaldan azad 
edilməsi uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar Vətən 
müharibəsi zamanı baş verən ən şiddətli və strateji baxımdan 
ən önəmli əsas döyüşlərdən biri olub. Murovdağ döyüşləri 
nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları 
düşmənə böyük zərbə vuraraq qəhrəmancasına şəhid olub. 
Döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman qəhrəmanlıq 
nümunəsi göstərən şəhidlərimizdən biri də kapitan Rəşad 
Abdullayev idi. 

 O, ötən il sentyabrın 28-də Murovdağ döyüşlərində 
qəhrəmancasına şəhid olub və ölümündən sonra Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanı fəxri adı, “Vətən uğrunda”, 
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”, ”Xocavəndin azad 
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib. 

 Ailəli idi, 2 övladı yadigar qalıb. 
 

                                                    Anar Kəlbiyev 

 
 

 

 

 

 

 

https://modern.az/az/news/307249/xtq-nin-veten-muharibesi-qehremaniyasasaydi-33-yasi-olacaqdi
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Kəşfiyyatçıları xilas edib özü şəhid  

olan XTQ zabiti Aslan İsmayılov 

 

44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəmancasına 
döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalan igidlərimizdən biri də 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin (XTQ) baş leytenantı Aslan 
İsmayılovdur.  

Aslan Əvəz oğlu İsmayılov 1993-cü il  iyun ayının 1-
də  Salyan rayonunun Sarvan kəndində anadan olub. Aslanın 
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atası Əvəz kişinin peşəsi bənnalıqdır. Amma hazırda Baş 
Mil Muğan Kollektorları İdarəsində fəhlə işləyir. Anası 
Gülbəniz xanım isə uzun illərdir ki, Salyan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasında tibb bacısıdır. Aslangil ailədə iki qardaş 
olublar. Özündən böyük qardaşı, 29 yaşlı Emin Azərbaycan 
Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat və Türkiyənin Egey 
Universitetinin kompüter elmləri fakültələrini bitirib. 
Türkiyədə məskunlaşıb işləməyə başlasa da, qardaşı Aslan 
şəhid olduqdan sonra valideynlərinə tez-tez baş çəkmək 
məcburiyyəti yarandığına görə Bakıya qayıdıb. Hazırda 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində proqramçı işləyir. 

Aslan İsmayılov 1999-cu ildə İsfəndiyar Həsənov adına 
Sarvan kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinfinə gedib və 2007-
ci ildə 9-cu sinifi bitirdikdən sonra Cəmşid Naxçıvanski 
adına hərbi liseyə daxil olub. O, 2010-cu ildə həmin liseyi 
bitirərək yüksək balla Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 
Hərbi Məktəbinə qəbul olub. A.İsmayılov Ali Hərbi məktəbi 
2015-ci ildə motoatıcı mexanik-mühəndis ixtisası üzrə əla 
qiymətlərlə başa vurduqdan sonra Naxçıvandakı N saylı 
hərbi hissədə zabit kimi xidmətə başlayıb. Onun xidmət yeri 
2018-ci ildə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrə dəyişdirilib. 

“Hələ uşaqlıqdan  idmanın kikboks növünə çox böyük 
marağı var idi. Orta məktəbdə dərslərini də yaxşı oxuyurdu. 
Amma hərbi sənətə həvəsi hər şeydən üstün idi. Məktəblər 
arasında keçirilən hərbi hazırlıq və idman yarışlarında 
komandanın kapitanı idi”- deyir atası Əvəz kişi. 
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Anası Gülbəniz xanım da söhbətə qoşulur: “Sentyabr 
ayının 26-da mənə zəng vurub dedi ki, təlimə gedirlər, zəng 
çatmasa nigaran qalmayaq...”. 

XTQ-nin kəşfiyyat bölüyünün komandiri, baş leytenant 
Aslan İsmayılov Vətən müharibəsinin ilk günlərində 
Murovdağda olsa da,  sentyabr ayının 29-dan Füzulidə 
başlanmış ağır döyüşlərdə iştirak edərək qəhrəmancasına 
döyüşüb. Cəbrayıl alınarkən orada Azərbaycan bayrağını 
ucaldan döyüşçülərdən biri də Aslan İsmayılov olub. 

“Balamı 1 il 2 ay idi ki, nişanlamışdıq. Qızı özü sevib -
seçmişdi. Nardaran kəndindən olan çox ismətli və imanlı bir 
ailənin övladıdır. Pandemiya ilə bağlı tətbiq edilən 
məhdudiyyətlərə görə toyu yubadırdıq. Heyf... Mənim də 
bütün arzularım puç oldu”, - deyə Gülbəniz xanım kövrəlir. 

Aslan İsmayılov evlərinə sonuncu dəfə oktyabr ayının 4-
də zəng vurub. Anası Gülbəniz xanım həmin günü belə 
xatırlayır: “ O qədər şən idi və gülə-gülə danışırdı ki, elə 
bildim müharibə artıq bitib. Sonda dedi ki, “ana, bizə - 
hamımıza dua edin””. 

Aslan İsmayılov oktyabr ayının 8-də axşam saatlarında 
Hadrut istiqamətində kəşfiyyat zamanı baş verən döyüşdə 
aldığı güllə yarasından qəhrəmancasına şəhid olub. 

“Aslan şəhid olduqdan sonra onunla birgə olmuş 
döyüşçülər evimizə ziyarətə gəlmişdilər. Dedilər ki, biz sizin 
oğlunuza bir can borcluyuq: “mühasirəyə düşmüş 
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kəşfiyyatçıları həyatı bahasına məhz o xilas etdi...”. Mən 
Aslanla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, balam Vətən torpağının 
azadlığı uğrunda ən uca məqama, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 
Ən böyük arzum odur ki, bizdən sonra gələcək nəsillər bu 
qəhrəman döyüşçülərimizi unutmasınlar”- deyir sonda Əvəz 
kişi. 

XTQ-nin baş leytenantı Aslan Əvəz oğlu İsmayıov 
ölümündən sonra 5 medalla-“İgidliyə görə”, “Vətən 
uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın 
azad olunmasına görə” və “Kəlbəcərin azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif olunub. 

                                                             Emil Məmmədov 
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Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı - polkovnik-
leytenant Əfqan Abdurahmanov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Əfqan Ağasəf oğlu Abdurahmanov 1976-cı il mayın 
25-də Qəbələ rayonunun Əmirvan kəndində dünyaya gəlib. 
      Uşaqlıqdan hərbi sahəyə marağı olub. Orta məktəbi 
bitirib həqiqi hərbi xidmətə yollandıqdan sonra uşaqlıq 
həvəsinin ötəri olmadığını həm nümunəvi xidməti, həm də 
israrla ordu sıralarında qalmaq istəyi ilə təsdiqləyib. 
    Əfqan 1995-1997-ci illərdə  Azərbaycan Silahlı Qüvvələ-
rinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqdan 
sonra, 1997-2001-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azər-
baycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alıb.  
      2001-2002-ci illərdə isə  Azərbaycan Silahlı Qüv-
vələrinin Təlim və Tədris Mərkəzində təcrübədə olduqdan 
sonra, 2002-ci ildən  Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
sıralarında xidmətə başlayıb. 
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      Beləcə, çətin və şərəfli yolda öz izlərini qoymağa 
başlayır, peşəkar zabit, kəşfiyyatçı yolu keçir. Müdafiə 
Nazirliyinin göndərişi ilə dəfələrlə Türkiyə, Çexiya və Çində 
müxtəlif kurslarda, hərbi təlimlərdə iştirak edir. Ordu 
sıralarında olduğu illər ərzində, demək olar ki, daim ön 
cəbhədə, düşmənlə burun-buruna xidmət aparır. 2016-cı il 
dörd günlük Aprel döyüşlərində də iştirak edərək şücaət 
göstərir. O, nümunəvi xidmətinə görə, Azərbaycan Ordu-
sunun yaranmasının 90, 95 və 100 illik yubiley medalları, 
eləcə də “Qüsursuz xidmətə görə”, “Hərbi xidmətdə 
fərqlənməyə görə” medallarının müxtəlif dərəcələri ilə təltif 
olunub.  
      Azərbaycan Ordusunun  polkovnik-leytenantı Əfqan 
Abdurahmanov 2020-ci ilsentyabrın 27-də  Azərbaycan 
Silahlı  Qüvvələri  tərəfindən  Ermənistan  işğalı altında olan 
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsinin 
ilkmgünlərində işğaldan azad edilən ərazilərimizdən biri 
olan Murov dağı silsiləsindəki zirvələrdən birinə 
bayrağımızı sancanlardan olub. Zirvənin azad olunmasına 
Əfqan Abdurahmanov rəhbərlik edib. Döyüş zabitinin 
rəhbərliyi ilə əməliyyat keçirilən zaman hərbçilərimiz qalın 
sis-dümana düşür. 
         Onun ən çətin an düzgün qərar çıxarmaq peşəkarlığı, 
relyefi düzgün qiymətləndirməsi sayəsində hərbçilərimiz heç 
bir itki vermədən sağ-salamat döyüş mövqeyinə çıxır və 
Murovdağ zirvələrindən birinin düşməndən azad 
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edilməsində qəhrəmanlıq göstərir, zirvəyə Azərbaycan 
bayrağını sancır. 
         Bu əməliyyat nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərini Ermənistanla birləşdirən hərbi əhəmiyyətli 
Vardenis-Ağdərə avtomobil yolu vizual, eləcə də atıcı 
silahların və artilleriya vasitələrinin atəş nöqtələri nəzarətə 
götürülüb. Əldə edilən hərbi üstünlük Ermənistandan əlavə 
hərbi yüklərin işğal altında olan Kəlbəcər və Ağdərə 
istiqamətindəki marşrutla daşınmasının qarşısını almağa 
imkan verib. 
         Polkovnik-leytenant daha sonra Suqovuşan istiqa-
mətində döyüşür. Suqovuşan kəndinin azad edilməsindən 
öncə Əfqan Abdurahmanovun dəstəsi mühasirəyə düşmək 
təhlükəsi ilə qarşılaşır. Amma təcrübəli komandir bu 
sınaqdan da üzüağ çıxır, əsgərlərini xilas edir. 
    Əfqan hərbçilərimizlə birlikdə Mubariz Ibrahimovun 
şəhid oldugu postu azad edib. Suqovuşan istiqamətində 
düşmənin ağır məğlubiyyətə uğradılmasında, tutduqları 
mövqelərdən və ərazinin vacib sahələrindən geri çəkilməyə 
məcbur edilməsində Əfqan Aburəhmanov və tabeçiliyində 
olan əsgərləri də yaxından iştirak edib. Ermənistan 
ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən hərbi 
kolonları bölmələrimiz tərəfindən dəqiq atəşlə məhv edilib. 
Düşmən Suqovuşanı itirilməsi ilə heç cür barışa bilmir, 
strateji cəhətdən önəmi olan yaşayış məntəqəsini geri almaq 
məqsədilə bir neçə dəfə əks-hücuma keçir, lakin ordumuz 
tərəfindən hücumun qarşısı alınıb, düşmən çoxsayda canlı 
qüvvə və texnika itirərək geri çəkilməli olub. 
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       2020-ci il oktyabrın 10-da Əfqan Abdurahmanovun 
rəhbərliyi ilə hərbçilərimiz Ağdərə ətrafında yerləşən 
yüksəkliklərdən birinin düşməndən təmizlənməsi əməliy-
yatını həyata keçirib. 
     Həmin gün düşəmənin atdığı mərmilərdən biri ordumuza 
məxsus tankı partladır. Partlayış dalğası Əfqan Abdurahma-
novu kənara atır. Zabitimizin alnı yaxınlıqdakı qayaya dəyir 
və nəticədə o, şəhadətə qovuşur. Döyüş zabiti, qələbə arzusu 
ilə yaşayan, həmyerlisi Polad Həşimovun intiqamını 
alacağına söz verən Əfqan Abdurahmanov qəhrəmancasına 
həlak olub.  
       Şəhid polkovnik - leytenant Əfqan Abdurahma-
nov  Qəbələnin Əmirvan kəndində dəfn olunub. 
        Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində 
xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad 
olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya 
qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman göstərdiyi 
qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq 
vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və mərdliyin 
nümayiş etdirilməsinə görə,  Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 9 dekabr tarixli 
sərəncamına əsasən Əfqan Abdurahmanova "Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanı" adı verilib. 
       Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 
uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə 
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə 
borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün  Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 15 
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dekabr tarixli sərəncamına əsasən, Əfqan Abdurahmanov 
ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və 2020-ci il 29 dekabr 
tarixli sərəncamına əsasən "Suqovuşanın azad olunmasına 
görə" medalları ilə təltif edilib. 
 
                                                                            A.Qorxmaz 
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“Yaşma” Hadrutda düşmən bölüyünü  

                necə məhv etdi? 

   "Yaşma”nın Ermənistanın işğal altındakı torpaqlarımızda 
yerləşdirilən 3-cü alayının 7-ci bölüyünü tam heyətlə məhv 
etməsinin detalları aydın olub.  
    Belə ki, Ağdamdakı mövqelərindən çıxarılaraq Hadrut 
istiqamətinə göndərilən batalyon qəsəbəni işğaldan azad 
etmiş Ordumuza qarşı vuruşmalı idi. 2020-ci il oktyabrın 10-
da imzalanmış atəşkəs razılaşmasını pozmağı planlaşdıran 
düşmən qəfil həmlə ilə Hadrutu yenidən nəzarətə almağı 
hədəfləyirdi. 
    Oktyabrın 10-dan 11-nə keçən gecə kapitan Gevorq 
Gevorqyanın başçılıq etdiyi bölük hücum cəhdlərinə başladı. 
Bölüyə qarşı döyüşlərə Milli Ordunun "Yaşma” kimi 
tanınan xüsusi təyinatlı hərbçiləri cəlb olundu. Yüksək 
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döyüş hazırlığı və seçilən düzgün hərbi taktika Hadruta daxil 
olmağa çalışan düşmən qüvvələrinin mühasirəyə alınmasına 
səbəb oldu. 
     5 saat davam edən döyüşdə düşmənin hərbi texnikası, o 
cümlədən yük maşınları məhv edildi. İşğalçı ordunun 7-ci 
bölüyünün 72 hərbçisi, başda kapitan Qevorq Qevorqyan 
olmaqla məhv edildi. 
    Böyük itkilər verən düşmən Hadruta nəzarəti yenidən ələ 
keçirmək niyyətlərindən vaz keçməli oldu. Hadrut isti-
qamətindəki məğlubiyyət Ermənistan ordusunun mənəvi-
psixoloji durumuna da mənfi təsir göstərdi. 

 
                                                                     Modern.az 
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25 erməni əsgərini məhv edən xüsusi  
        təyinatlı qazi Ülfət Həsənov  

2015-ci il martın 19-da qondarma “DQR müdafiə 
nazirliyi” Azərbaycan ordusunun gücləndirilmiş xüsusi 
təyinatlı qrupunun Gülüstan istiqamətində, Çaylı kəndi 
ətrafında erməni ordusunun postuna hücumu barədə 
məlumat yaydı.  

Həmin məlumatda deyilirdi ki, səhər saat 08.0 
radələrində başlayan hücum və daha sonra iki saata yaxın 
çəkən döyüş əməliyyatı zamanı erməni tərəfi itki verib-hərbi 
qulluqçular Akob Xaçaturyan (1995), Eduard Ayrapetyan 
(1995) və Arşak Arutyunyan (1995) öldürülüblər. Daha 4 
hərbi qulluqçu isə yaralanıb. 
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Bir neçə gün sonra, martın 26-da erməni tərəfi həmin 
döyüşdə yaralanan daha bir hərbi qulluqçunun Xankəndi 
hospitalında öldüyünü açıqlamışdı. Erməni tərəfi iddia edirdi 
ki, onların köməyə gələn əlavə qüvvələri postdakı 
qüvvələrlə birlikdə Azərbaycan xüsusi təyinatlılarını təqib 
ediblər.  Azərbaycan mövqeləri yaxınlığında “tam məhv 
ediblər”. 

Həmin tarixdən 5 ildən çox keçmiş bu döyü-
şün  iştirakçılarından biri, xüsusi təyinatlıların ehtiyata 
buraxılmış hərbi qulluqçusu Ülfət Həsənov əslində 
hadisələrin necə cərəyan etdiyini danışıb. Məlum olub ki, 
xüsusi təyinatlılarımız əslində həmin döyüşdə 4 yox, daha 
çox düşmən hərbçisini məhv edib.  

Qəhrəman qazimizin "YouTube" kanallarından birində 
yerləşdirilmiş hekayətinə əsasən, düşmənin ölən və 
yaralanan hərbçilərinin sayı 25-30 nəfər olub. Və Gülüstan 
meşələri qan gölünə dönüb, öldürülən düşmən hərbçilərinin 
qanı ağ qarı qırmızıya boyayıb. Döyüşdə Ü.Həsənov da ağır 
yaralanıb. 

Düşmənə sarsıdıcı zərbə vuran 6 nəfərlik qrup yaralı 
Ülfətlə birlikdə geri çəkilib, onları həqiqətən köməyə gələn 
erməni xüsusi təyinatlıları təqib edib. Amma qondarma 
rejimin iddia etdiyi kimi, qrup məhv edilməyib və yaralılarla 
birlikdə düşmənin şiddətli atəşi altından çıxa bilib. 
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Baş leytenant Seyfəddinli Namiq 
Natiq oğlu - Qəbələ rayonu - XTQ - Şuşa 
əməliyyatı 

Biz Şuşaya giriş planı hazırlamışdıq. Qrupa Naxçıvan 
Xüsusi Təyinatılıları da daxil idi. Daxili Qoşunların 
nümayəndələri də gəldi və biz son dəfə planı nəzərdən 
keçirdik... 
      Hər şeydən öncə, onu qeyd edim ki, mənim Xüsusi 
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Təyinatlı kimi yetişməmdə polkovnik Tehran Mənsimovun 
əməyi böyükdür. Mənim təyinatım da o zaman hərbçi həkim 
kimi Naxçıvana verilmişdi. Çünki mən Tibb Universitetini 
bitirmişdim. Biz hamımız sevinirdik ki, biz də döyüşə 
qatılırıq. Bizi təyyarə ilə Azərbaycana gətirdilər. Məni 
“Yaşma”ya qəbul etdilər. İlk əməliyyatımız Cəbrayıl, 
Xocavənd istiqamətində oldu. Xocavəndin Edilli kəndini 
düşməndən azad etmişdik. Həmin kəndin yuxarısında, 
təpəlikdə qəbiristanlıq var idi. Biz orada qərar tutmuşduq. 
Düşmən olduğumuz yeri mütamadi minamyot və top atəşinə 
tuturdu. Bizə gətirilən ərzaq maşınları düşmən tərəfindən 
vurulduğundan bizdə ərzaq qıtlığı yaranmışdı. Mən Orxanla 
komandirə dedim ki, komandir icazə ver, kəndə düşək, 
ordan bir-iki lazımi şeylər gətirək. Komandir icazə verdi və 
biz kəndə düşdük. Kənddən bir-iki hinduşka, toyuq gətirdik. 
Biz geri qayıdıb mövqeyimizə çatanda, düşmən topu bizim 
toyuq-hinduşka gətirdiyimiz evi vurdu. Bundan sonra 
komandir hamımıza tapşırdı ki, bir də kəndə düşməyin, 
yanımdan ayrılmayın. 

Biz yemək hazırlayarkən gördük ki, Naxçıvan Xüsusi 
Təyinatlılarından iki nəfər bir erməni əsiri gətirir. Əsir 
hardasa 50-60 yaşlı idi. Məlum oldu ki, bu ermənini bizim 
uşaqlar kənddən tutub gətirmişdilər. Komandir onu 
danışdırmağa başladı. Erməni qorxusundan dil-dil ötməyə 
başladı. Onun özü də həm Birinci Qarabağ, həm də indi də 
bizə qarşı vuruşduğunu etiraf etdi. Komandir ondan 
soruşanda ki, kənddə gizlənən varmı? O, dedi ki, var. “Bax, 
o, ağ binada gizləniblər. Gedəyin, onları lap mən özüm 
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öldürüm” - dedi. Biz burada bir daha erməni qorxaqlığının 
şahidi olduq. Sağ qalmağın ucbatından bu adam həm öz 
yoldaşlarını satır, həm də onları özü öldürməyi boynuna 
götürür. Erməninin bu cavabına hamımız təəccüblənmişdik. 
Bu qədər də dönüklük olarmı heç... 

Biz orada iki gün qaldıq. Sonra düşmən bizim 
olduğumuz yeri topla vurmağa başladı. Görünür, onlar bizim 
burada olduğumuzu öyrəniblər. Biz burdan irəli, Çanaqlı 
kəndinə doğru irəlilədik. Sonra məni şəhid polkovnik Anar 
Əliyevin rəhbərliyi altına verdilər. Həmin vaxt onlar 
Xocavəndin Tuğ kəndinə getmişdilər. Orada qızğın döyüşlər 
olmuşdu. Polkovnik döyüşdə ağır yaralanıbmış, həkim 
leytenant Adil Əfəndiyev Anarın yarasını sararkən hər ikisi 
düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olublar. 
Onların şəhid xəbəri gələndə, bizdə daxilimizdəki intiqam 
və qisas alovu daha da körükləndi. Döyüşçü yoldaşının şəhid 
xəbərini eşidəndə, uşaqların sifətlərini özün görmək lazım 
idi... 

Mən dəstədə həm də həkim kimi fəaliyyət göstərirdim. 
Yaralı qardaşlarımızı arxaya mən təxliyə edirdim. 
Komandirin şəhid olmasından sonra yaralı qardaşlarımız 
mənə dedilər ki, bizi arxaya göndərməyin, biz vuruşmaq 
istəyirik, düşməndən komandirimizin, eləcə də digər 
qardaşlarımızın qisasını birlikdə almaq istəyirik. Amma bir 
həkim kimi bilirdim ki, bəzi yaralılar çoxlu qan itirib, onları 
burda saxlamaq olmaz. Bədənlərindəki qəlpələr 
çıxarılmalıdır. Onlar isə israr edib deyirdilər ki, həkim bizə 
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ağrıkəsici iynə vurun və biz döyüşə gedək. Bizi illərlə 
gözlədiyimiz bu döyüş sevincindən məhrum etməyin.  Mən 
də məcbur olub, onları ağrıkısicilər vururdum, onlar yenidən 
döyüşə gedirdilər, hospitala heç kim getmək istəmirdi.  Bir 
fakt məni daha da dəhşətə gətirmişdi. Yanıma Salyandan 
ucaboylu bir oğlan gətirmişdilər. Onun kürəyində üç böyük 
qəlpə var idi. Mənə dedi ki, həkim yaramı sarıyın, mən 
yenidən döyüşə gedim. Ona dedim ki, qardaş, bu qəlpələr 
bədənindən hökmən çıxarılmalıdır. Bu yara ilə sən döyüşə 
bilməzsən. Sən hospitala getməlisən. Onun üç körpə uşağı 
var idi. Kiçiyini isə heç görməmişdi. Deyirdi ki, 
müharibədən sonra gedib görərəm. Sonra mən yaralanıb 
hospitala gələndə gördüm ki, sosial şəbəkələrdə paylaşıblar 
ki, o, şəhid olub. Mən çox pis oldum, çünki üç körpəsi qaldı. 
Həm də onun əzmi ilə mən qürur duydum. Allah Ona rəhmət 
eləsin! 
      Mən “Yaşma”nın İdarə heyəti ilə bir yerdə olurdum, 
rəhmətlik, polkovnik Ramiz müəllimlə. Komandirin tapşırığı 
ilə təxliyə işlərinə baxırdım.  

Bizim ən yaddaqalan və ən qızğın döyüşlərimiz Şuşa 
uğrunda gedən döyüşlər oldu. Xüsusi Təyinatlılar Şuşaya 
daxil olanda, yaralıların təxliyəsi mümkün olmurdu. Çünki 
yol yox idi. Biz Şuşaya kiçik cığırlarla, qayalıqlarla daxil 
olmuşduq. Şuşaya yol yalnız Qırmızıbazardan idi. Orada da 
hələ döyüşlər gedirdi... 

Çanaqlıda olarkən bizə əmr gəldi ki, 13 kilometr 
irəliləməliyik. Və düşmən arxasına keçməliyik. Çünki biz 
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olduğumuz ərazi düşmən hədəfində idi. Gecə xəlvətcə 
Laçın-Şuşa yolunu tutmalıydıq. Əsas qüvvələr Daşaltı 
istiqamətindən irəliləyəcəkdi. Biz isə düşmənin arxasına 
keçməliydik və düşmən bundan xəbər tutmamalıydı. Yəni 
arxadan düşmənə çaşdırıcı zərbə endirməliydik.  
Biz 300 nəfər heyətlə səhər saat 10-da hərəkətə başladıq və 
sabahı səhər saat 6 -ya kimi gecə dayanmadan yol getdik. 
Nəhayət gəlib bizə tapşırılan mövqedə qərarlaşdıq. Biz beş 
gün orada qaldıq və Laçın-Şuşa yolunu nəzarətə götürdük. 
Sonra biz hər gecə yavaş-yavaş Şuşaya irəliləməyə başladıq. 
Hər gün Şuşaya daha da yaxınlaşırdıq. Ərzaq təminatında 
çətinlik çəkirdik. Ərzağı bizə ancaq atla gətirirdilər. O da 
mümkün olanda.  

Noyabrın 4-də düşmən hiss etdi ki, biz o istiqamətdəyik. 
Qarşıdakı dəstədən bizə xəbər verdilər ki, komandir düşmən 
bizi minamyotla vurur. Onu da qeyd edim ki, Şuşada 
Dronlar işləyə bilmirdi, çünki Şuşa çox dumanlı olurdu. 
Qarşıdakı dəstəyə kömək üçün ratsiya vasitəsilə toplardan 
onlara kömək edildi. Onlar ratsiyada deyirdilər ki, 
şəhidlərimiz var, yaralılarımız var. Komandir əmr verdi ki, 
həmin istiqamətdə irəliləyib qardaşlarımıza kömək etmək 
lazımdır. Axşamtərəfi idi, hər tərəf qatı dumana 
bürünmüşdü. Biz irəliləməyə başladıq. Avtomat səsləri 
gəlirdi. Birdən uşaqlardan biri gəlib mənə dedi ki, həkim 
həmin yaralılar qabaqdadır. Qardaş məni həmin yaralı və 
şəhid qardaşlarımızın yanına gətirdi. Mən yaralılara ilkin 
yardım göstərəndən sonra komandir dedi ki, biz 
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irəliləməliyik. Gəlib Laçın-Şuşa yolunda mövqe tutduq. 
Səhər idi. Yuxarı - meşəyə tərəf qalxdıq. Çünki orada döyüş 
olmuşdu. Oradakı vəziyyəti öyrənmək istədik. Gördüm ki, 
meşədə həddindən artıq yaralı var. Tibb personalı da ancaq 
mənəm. Mən yarılara yardım etməyə başladım. Onlar 
soruşurdular ki, təxliyə gələcəkmi? Deyirdim ki, təxliyə 
yoldadır, gələcək. Onlara ümid verirdim. Çox ağır yarlılar 
var idi. Mən orada əlimdən gələn köməyi qardaşlarıma 
elədim. Mən o zaman düşünürdüm ki, əgər analar öz 
övladlarını bu vəziyyətdə görsəydilər, nə edərdilər?! Orada 
80-ə yaxın yaralı vardı. Səhərə qədər yaralıların başı 
üzərində durdum. 

Noyabrın 5-dən 6-na keçən gecə artıq Şuşaya giriş 
planlaşdırılmışdı. Bizim qrup Laçın-Şuşa yolundan, 600 
nəfərlik heyət Daşaltı istiqamətindən, digər qrup isə 
kanatlarla sıldırım qayalıqlardan qalxmalıydı. Düşmən əsas 
qüvvəni Daşaltı tərəfdən gözləyirdi. Onların bizim burada 
olmağımızdan xəbərləri yox idi. Biz düşmənə aldadıcı zərbə 
vuracaqdıq. Əsas qüvvə isə kanatlarla sıldırım qayalıqlardan 
qalxıb şəhərə daxil olacaqdı. Birdən uşaqlardan biri məni 
çağırdı ki, həkim bir nəfərimiz ağır yaralanıb, dərədədir, onu 
bura gətirmək olmur. Mən özüm ora getməliydim. Aşağı 
dərəyə düşəndə, başını avtomatına söykəyib şəhid olmuş 
qardaşımızın üstünü örtmüşdülər. Yaralının yanına gəlib 
çatdıq. Qaranlıq olduğundan sifətini aydın görə bilmirdim, 
çünki üzünün hər tərəfi qana bulaşmışdı. Dedim ki, yaralını 
kolluğa çəkək, alışqanla onun sifətinə baxım və əsas yaranın 
yerini müəyyən edim. Yaralını kolluğa çəkdik. Alışqanla 
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onun sifətinə baxdım, sol yanağını qəlpə aparmışdı. Mən 
onun yanağını təmizləyib, yarasını sarıdım. Elə bu zaman 
düşmən bizim işıq saldığımızı görüb, bizi minamyot atəşinə 
tutdu. İki minamyot bizim yanımıza düşdü və zərbə bizi 
kənara tulladı. Zərbə o qədər güclü oldu ki, bizim hər 
üçümüzü qayaya çırpdı. Xoşbəxtlikdən heç birimizə qəlpə 
dəyməmişdi. Tez yerimizi dəyişdik. Yaralını da yanımıza 
çəkdik. Bir neçə minamyot da düşdü. Mən avtomatı 
götürdüm. Həmidə dedim ki, sən də yaralını götür. Yaralını 
yolun kənarına gətirib çıxardıq. Mən isə yenidən əvvəlki 
mövqeyimizə qalxmalıydım. Çünki axşam hərəkətə 
keçməliydik.  
     Mən qaranlıq olduğundan gəldiyim mövqemizin yolunu 
itirdim. Sonra mən rəhmətlik Ramiz Cəfərovu çağırdım. Səs 
gəldi ki, həkim burdayıq, gəl. Bundan sonra uşaqların yanına 
gəldim. 
     Biz Daxili Qoşun növləri və Naxçıvan XTQ ilə birlikdə 
bu təpədə qərar tutmuşduq. Bizdən aşağıda isə əsas qüvvə 
cəmləşmişdi. Biz təpədə PK pulemyotlarını və snayperləri 
qoymuşduq. Şuşa uğrundakı döyüş həqiqətən də əfsanəvi bir 
döyüş oldu. Orada nə artilleriya, nə Dronlar, ümumiyyətlə 
heç bir hərbi texnikadan yardım olmadı. Şuşanın alınması 
ancaq Xüsusi Təyinatlıların öhdəsinə qaldı. Şuşanın giriş 
hissəsində Xüsusi Təyinatlılarımız erməninin gözləmədiyi 
yerdən, düşmənin arxasından şəhərə daxil olmuşdular. 
Orada əsas silah- avtomat, tapança, əl qumbaraları, bıçaq və 
yumruq olmuşdu.   
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Ratsiydan bizə xəbər gəldi ki, Şuşaya daxil olmuşuq, 
itkimiz yoxdur. “İtkimiz yoxdur” sözünə hamımız çox 
sevindik, ikiqat sevindik ki, Şuşaya girmişik, amma itkimiz 
yoxdur. 
     Biz Şuşaya girəndə, 8 maşın kolonu Şuşa-Xankəndi 
istiqamətində qaçdı. Kolonda həm mülki maşın, həm də 
hərbi maşın var idi. Onu da deyim ki, meşədə olan yaralıları 
axşama yaxın təxliyə qrupları gəlib, onları apardılar. Biz 
Ramizlə bir yerdə olurduq. Gecə də yan-yana yatmışdıq. O 
mənə deyirdi ki, ayın 27-də qızımın xeyir işidir. Sənin də 
xeyir işin olanda məni çağırarsan, inşallah.  Bu hələ Şuşaya 
girməmişdən öncəki gecə idi. Biz yatdığımız vaxt yanımıza 
top mərmisi düşüb. Mərmi məndən iki metr qabağa 
düşmüşdü. Səsdən qulaqlarım tutuldu. Arxamda Ramiz 
yatmışdı. Sol tərəfimdə ağrı hiss etdim. Düşündüm ki, qəlpə 
ürəyimi tutub. Sağ əlimlə ürək tərəfimi yoxladım. Gördüm 
ki, ürəyim salamatdır. Qəlpə sol çiynimlə bərabər qolumu 
tutub. Qulaqlarım tutulduğundan heç bir şey eşitmirdim. 
Mən qeyri-ixtiyari ayağa qalxdım. Güclə eşitdim ki, məni 
çağırırlar: “Həkim, Həkim!” Cavab verdim ki, mən də 
yaralanmışam. Hiss elədim ki, sümüklərim qırılıb. Çünki 
əllərim yanımda sallanırdı. Məndən aralıdakı yoldaşımı 
çağırdım. O, şokdaydı. Onun gəlib mənə kömək etməsini 
istədim. Mən yaramı sarımalıydım ki, digər qardaşlara da 
yardım edə bilim. Ona dedim ki, cibimdə qan saxlayıcı toz 
var, onu yarama tök. O, yaramı gördü və əlləri əsməyə 
başladı. Dedim ki, yaxşı sən get. Onsuz da o, şok 
vəziyyətindəydi, mənə heç cür kömək edə bilməzdi.   Özüm 
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birtəhər bir əlimlə yaramı bağladım. Sonra tez Ramiz 
müəllimi çağırdım. Uşaqlar dedilər ki, həkim Ramiz 
müəllim artıq yoxdur, şəhid olub. Demək, mənim qolumu 
paçalayıb dəlib keçən qəlpə Ramiz müəllimin sinəsini 
tutaraq ürəyinə dəyib. Onun 48 yaşı olsaydı da, ancaq 18 
yaşlı gəncin çevikliyi vardı onda. Mən çox pis oldum. Ramiz 
müəllim çox bacarıqlı bir hərbçi idi. O bir çox xarici 
ölkələrdə hərbi kurslarda olmuşdu. Deyim ki, Ramiz 
müəllim Azərbaycan Ordusuna çox layiqli və gərəkli bir 
zabit idi. Ondan soruşanda ki, Ramiz müəllim, niyə təqaüdə 
çıxmamısınız? Mənə dedi ki, inşallah, bu müharibədən sonra 
təqaüdə çıxmaq olar. Onun kimi zabitlər bizi aparıb Şuşaya 
çıxartmışdılar. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin! Ruhu şad 
olsun! Bu atılan top mərmisi gecə saat 3 radələrində 
olmuşdu. Həmin atəşdə bir neçə qardaşımız şəhid oldu, bir 
neçəsi də yaralanmışdı. Mən qan itirdiyimdən titrəməyə 
başladım. Səhərə qədər yağışın altında orada qaldıq. Biz 
yaralılarla bərabər geri qayıtmalıydıq. Dedilər ki, təxliyə 
gələcək. Bizə onu da dedilər ki, yoldan kənara çıxmaq 
olmaz, çünki ətraf minalanıb. Çox böyük çətinliklə axşama 
yaxın gəlib təxliyə maşınlar olan yerə çatdıq. KAMAZ 
maşınlar idi. Bizə dedilər ki, bu yolla gedən maşınların 
hamısını Qradla vururlar. Biz Allah Kərimdir deyib 
KAMAZa mindik və həmin yola çıxdıq. Biz olduğumuz 
yerdən meşəyə girənə qədər olan yolu düşmən vururdu. 
Şükür Allaha ki, vurmadılar bizi. Bizi Çanaqlı kəndindəki 
tibb məntəqsinə çatdırdılar. Orada mənə ilkin yardım 
göstərdilər. Səhərisi məni Hadruta apardılar. Orada həkim 
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yoldaşlarımla görüşdüm. Oradan da birbaşa Papanin 
Hospitalına göndərdilər. Həkimlər məni üç dəfə əməliyyat 
elədilər. Çox sağ olsunlar, gecə-gündüz yaralı əsgərlərimizin 
qulluğunda dururdular bizim mətanətli, dəyanətli 
həkimlərimiz. Onların sayəsində indi biz ayaqdayıq. Allah 
onlara kömək olsun! 
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Azərbaycanda xüsusi təyinatlılar necə 
seçilir? 

Həmsöhbətimiz Namin Bunyatovdur. Əvvəllər ordu-
muzun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrində baş leytenant kimi 
xidmət edən Namin hazırda neft platformalarında ip işləri 
üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyətini davam etdirir. 

- 1983-cü ildə Şəmkirdə andan olmuşam. Orta məktəbi 
bitirdikdən sonra 1998-ci ildə uşaqlıqdan böyük həvəs 
göstərdiyim Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə daxil 
oldum. Orada 3 il oxuduqdan sonra Azərbaycan Ali Hərbi 
Məktəbində təhsilimi davam etdirdim. Orda 4 il kəşfiyyat 
ixtisası üzrə təhsil almışam. 

Kəşfiyyatçıları bildiyiniz kimi orduya qəbul etməzdən 
əvvəl seçirlər, kimliyini təyin edirlər. Haradasa 100-200 
nəfərin içindən bir neçə nəfər kəşfiyyata seçilir. 
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi bitirdikdən sonra ixtisasım 
üzrə təlim-tədris mərkəzində ixtisaslaşma kursu keçməyə 
başladım. Artıq leytenant hərbi rütbəsini aldıqdan sonra 
xidmətə hazır idim. 

-Kəşfiyyatçı olmaqda məqsədiniz nə idi? Niyə məhz 
kəşfiyyatçı? 

- Bu sahəyə böyük marağım var idi. Hər adam 
kəşfiyyatçı ola bilməz. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr elə bir 
yerdir ki, orada bilik, bacarıq, istedad, fərasət tələb olunur. 
Xüsusi seçimlərdən keçdikdən sonra ora qəbul olmaq 
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mümkündür. 
      İlk növbədə insanın tərcümeyi-halına baxılır. Yəni, 
kimdir, haradandır, ailəsi necədir? Bundan sonra fiziki 
hazırlıq, idman göstəriciləri yoxlanılır. Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrə yalnız könüllüləri götürürlər, sonradan onları 
sorğudanmkeçirirlər. 
     Ora kimini boyuna görə, kimini isə başqa bir 
xüsusiyyətinə görə seçirlər. Hamı hündürboy olmalıdır, deyə 
qayda yoxdur. Təcrübələr göstərir ki, boy həmişə önəmli rol 
oynamır. Əsas tələblərdən biri də xarici dil biliyidir. 
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      - Siz özünüz neçə dil bilirsiniz ? 

- Azərbaycan və türk dili ilə yanaşı, ingilis və rus dilində 
sərbəst danışıram. İngiltərədə ingilis dili ilə bağlı 
təkmilləşdirmə kursu keçmişəm. Fars dilindən də anlayışım 
var, müəyyən qədər danışa bilirəm. Alman və ispan dillərini 
də müəyyən qədər öyrənmişəm. Hazırda bu istiqamətdə 
üzərimdə çalışıram. 
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- Xüsusi təyinatlılara seçilmək üçün əsas şərtlərdən 
biri də idmandır. Siz hansı idman növü ilə məşğul 
olmusunuz? 
      - Üzgüçülük, güləş, qaydasız döyüş növləri ilə məşğul 
olmuşam. Amma profesional şəkildə hansısa bir idmanın 
dalınca getməmişəm. Qeyd edim ki, Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrin xüsusi kursu var. 6 aylıq kursu keçə bilərsənsə, 

səni qəbul edirlər. Kurs ərzində bizə havada, quruda, suda, 
səhrada, meşədə döyüş hazırlığı və digər təlimlər keçirilir. 
Bundan əlavə, dənizdə, quruda desantlaşma, vertolyotda 
desantlaşma, paraşut atlayışları sınaqdan keçirilir. İstənilən 
hava şəraitində, istənilən ərazidə döyüş qabiliyətini yüksək 
saxlamaq əsas şərtlərdəndir. 
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- Orada neçə müddət xidmət etdiniz? 

- Demək olar ki xidmətimin hamısı XTQ-də keçdi . Mən 
başqa yerdə xidmət etmədim. 5 il orada oldum. Sonra 
sağlamlığımla əlaqədar, zədə aldığımdan xidməti davam 
etdirməyi münasib bilmədilər. Təlimlər ağır olduğundan 
zədə və ölüm halları qaçılmaz olur. Zədə almaq normal 
haldır. 
     Hazırda da XTQ düşmən təxribatının qarşısını almaq 
üçün ordumuzun demək olar ki, əsas güc mənbəyidir, 
kifayət qədər nüfuza və gücə malikdir. 

Bildiyimiz kimi, ölkəmiz müharibə şəraitindədir. 
Atəşkəs rejimi müntəzəm olaraq pozulur. Bu, bizim 
ziyanımıza olsa da, müsbət cəhətləri də var ki, döyüş 
təcrübəsi toplayırıq. Hər ölkənin xüsusi təyinatlısı belə bir 
təcrübə keçmək iqtidarında deyil. Bizim təyinatlıların xüsusi 
döyüş təcrübəsi var. XTQ dünyada seçilən birliklərdən 
biridir. 
       - Daha hansı ölkələrdə təcrübə keçmisiniz? 

- İsveçrədə olmuşam. Orada qışdağ kursunu keçmişəm. 
Xizək sürməkdən tutmuş, şiddətli soyuqlarda həyatda qala 
bilmək kimi təlimlərə qatılmışam. Bəzi ərazilər ola bilər ki, 
orada xizəkdə daha sürətli hərəkət etmək olar. Dünya 
təcrübəsində bu artıq öz sübutunu tapıb. Dağ hazırlığı keçən 
qoşunlardaOxizəkOkursunuOkeçirlər. Ümumi götürsək 
xüsusi təyinatlılar universal əsgərlər olur.  
Onların da içində döyüş isitiqamətində xüsusi hazırlanmış 
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birliklər olur ki, onlar həmin istiqamətdə daha aktiv fəaliyyət 
göstərirlər, daha peşəkar olurlar. 

- Neçənci ilə qədər XTQ-da xidmət etmisiniz? 

- 2006-cı ildən 2011-ci ilə qədər xidmətimi davam 
etdirdim. 

- Bir qədər öncə zədələrinizə görə XTQ-dan 
ayrıldığınızı qeyd etdiniz. Hazırda hansı zədələriniz var? 

-Bir çox zədələrim var. Ayağımdan və belimdən zədə 
almışam. Belimdən zədəni atlayışlardan, ağır, fiziki 
hərəkətlərdən, hündür yerlədən atlayıb maneələr zolağını 
keçərkən almışam. Əsasən belimə görə xidmətimi davam 
etdirə bilmədim. Çiynim isə dağ hazırlığı zamanı zədələnib. 

- XTQ-dən tərxis olunandan sonra nə işlə məşğul 
oldunuz? 

- Mən aktiv həyat sürməyi xoşlayıram. XTQ-da 
xidmətim axıra qədər alınmadı, ancaq yenə də aktiv həyat 
sürməyi davam etdirirəm. 

İndi alpinizmlə məşğul oluram. Eyni zamanda dənizdə, 
neft platformalarında hündürlük üzrə ip işləri mütəxəssisi 
kimi çalışıram. 

Məsələn, platformanın müəyyən yerləri var ki, orada 
zədələr, borularda hansısa paslanmış hissələr ola bilər, 
oranın təmizlənməsi, yenidən rənglənməsi, müəyyən 
yerlərdə elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi işlərini görürəm. 
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Hansı ki, həmin yerlərdə krandan istifadə etmək 
mümkünmdeyil. 
      Dənizdə 5 aydır işə düzəlmişəm. Buna qədər də işimi 
şəhərdə davam etdirirdim. Şəhərin hündür binlarında, 
məsələn, “Alov qüllələri”ndə işləmişəm. Oranın şüşələrinin 
təmizliyində, ən üstmqatında çalışırdıq. 
O yerlərə ki, hündür kranlar girmir və yaxud girməsi 
qadağandır, biz iplə qalxıb, həmin yeri bərpa edirik. 

- Alpinist kimi fəaliyyətinizdən danışaq. 

- Alpinizmə yeni başlayıram. Dağa çıxmaq heç də asan 
iş deyil. Asan dağlar olmur, dağlar təhlükə mənbəydir. 

Xarici ölkələrə, İrana, Gürcüstana, Rusiyaya səfər-
lərimiz tez-tez olur. Yaxın gələcəkdə Avropa ölkələrinə 
getməyi planlaşdırıram. Gürcüstanda 5033 metrlik zirvəni, 
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Elburus zirvəsini (eyni zamanda bu Avropanın ən hündür 
zirvəsidir), İranın cənubunda 4500 metrlik Hezar zirvəsini 
fəth etmişik. 

Azərbaycanın bütün yüksək dağlarında olmuşam. İranın 
ən hündür zirvəsi olan Dəmavənd (5671m) dağına da 
çıxmışam. Dəmavəndin üzərində passiv vulkan var, 
yaxınlaşmaq çətindir. Orada küləyin surəti saatda 95 km-dir, 
temperatur mənfi 20-30 dərəcə dəyişir. 

- Yürüşlər zamanı hansı qeyri-adi hadisələrlə də 
rastlaşmısınız. 

- Əlbəttə, qeyri-adi hadisələr çox olub, təhlükələrlə 
rastlaşmışam. İlandan tutmuş, dağ keçisinə qədər maraqlı 
heyvanlar görmüşəm... 

Biz getdiyimiz ərazilərdə bəzən ayılar olur. Bildiyimiz 
kimi ayı, canavar normalda toplu halında insana hücüm 
etmir. İz olan yerdən ehtiyatlı keçirik. Ancaq bir az hündürə 
qalxdıqdan sonra heyvanlarla qarşılaşma təhlükəsi azalır. 

Mən təhlükəni xoşlayan insanam. Bir çox insanların 
qalxaObilmədiyiOdağlaraOçıxmışam. Dəmavənd dağında 
bundan da təhlükəli hadisə ilə qarşılaşdım. Dəmavəndə 
çıxan zaman hava şəraiti pis idi. Buna görə də, zirvəyə 
yalnız iki nəfər azərbaycanlı çıxdıq. Hətta bizə xəbərdarlıq 
etdilər ki, hava şəraiti pisdir, çıxmaq olmaz. Biz yürüşü 
təxirə salmadıq. Çətin də olsa, zirvəni fəth etdik. Qayıdan 
zaman sürətim azaldığından anlaşılmazlıq nəticəsində öndə 
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gedən yoldaşdan aralı düşdüm. Üstümdə olan su və yemək 
tükənmişdi. Yolumu qısaltmaq üçün digər marşurutu 
seçdim. Ancaq yolumun səhv istiqamətdə olduğunu gördüm. 
Məcburən əsas marşuruta qayıtdım. Bu, ölümlə nəticələnə 
bilərdi. Səhərə qədər yol gəldim, Artıq məni ölmüş bilirdilər. 
Hətta xəbər Azərbaycana da çatmışdı.Vəziyyət o yerə 
çatmışdı ki, cibimdə götürdüyüm donmuş almanı 
dişləyirdim ki, dodaqlarım susuzluqdan çatlamasın. Şükürlər 
olsun ki, bu dəfə də şanslı oldum... Yeri gəlmişkən, qışda 
dənizdə çimməyi, paraşutla atlanmağı, işimlə əlaqədar 
şəhərin yüksək binalarından Bakını seyr etməyi də çox 
sevirəm. Bir sözlə, yüksəkliklər hər an məni xoşbəxt edir. 

 
                                                                     Şahanə Rəhimli 
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        “İnsanın ağlına belə gəlmədiyi   

     sınaqlardan çıxmışıq” - XTQ qazisi 

 

Müdafiə Nazirliyinin nəzdində 1999-cu ilin 30 aprel 
tarixində qurulan XTQ 44 günlük Vətən Müharibəsində 
düşməni darmadağın edərək qəhrəmanlıq səlnaməsi yazdı. 
Azərbaycan xalqı xüsusi təyinatlıların timsalında qəhrəman 
oğullarını tanıdı. 

XTQ-nin fəaliyyəti barədədanışan Qarabağ qazisi, 
ehtiyatda olan gizir Natiq Mehdiyev bildirib ki, düşmən 
xüsusi təyinatlıların gücünü hələ Aprel döyüşlərindən öncə 
görüb. 
      - Natiq bəy, istərdim ilk növbədə XTQ-yə gəlişinizdən 
danışasınız. 

- 2006-cı ildə Salyanda N saylı hərbi hissədə xidmət 
edirdim. O zaman XTQ-yə seçim ediləndə əsgər kimi mən 
də seçildim. Orada 6 aylıq kursu keçəndən sonra xidmətə 
başladım. Aprel döyüşlərinə kimi XTQ-nin fəaliyyəti tam 
məxfi saxlanılırdı. XTQ-nin fəaliyyəti barədə çox az adam 
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bilirdi. Aprel döyüşlərindən sonra xüsusi təyinatlılar tanındı. 
Aprel döyüşlərinə qədər xüsusi təyinatlılar həyata keçirdiyi 
məxfi tapşırıqlarla Ermənistana özlərini tanıtmışdılar. 
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hansı gücə malik olduğumuzu 
bilirdi. Mən 2015-ci ilin aprel ayının 21-dən 22-nə keçən 
gecə Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralandım. 
Sol ayağımı və gözümün birini itirdim. Gözümdə görmə 
qabiliyyəti çox zəifdir. Aprel döyüşlərinə qədər xüsusi 
təyinatlıların çox uğurlu tapşırıqları olub. Bunun 
müqabilində neçə qazimiz, şəhidlərimiz olmuşdu. Bu sirr 
idi, ictimaiyyətə məlumat verilmirdi. Xüsusi təyinatlı olaraq 
biz məxfilik missiyasını qoruyurduq. Aprel döyüşlərindən 
sonra bizim apardığımız əməliyyatlar barədə insanlar 
məlumat əldə etdilər. Vətən Müharibəsində xalqımız XTQ-
nin elit qüvvəsinin nələrə qadir olduğunu gördü. Əlbəttə, 
düşmən bizim XTQ-nin nələrə qadir olduğunu bilirdi. 
     - XTQ düşmənin qorxulu yuxusuna çevrilib... 
     - Bəli, doğrudur. Döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən 
zaman dəfələrlə şahidi olmuşam ki, düşmən əsgərləri 
“Yaşma”nın döyüşçülərindən necə qorxurlar. Onların 
danışıqlarına qulaq asmışam, yaxınlığında olmuşuq, 
görmüşəm ki, XTQ-dən necə çəkinirlər. “Yaşma” deyirlər, 
başqa şey demirlər. Vətən Müharibəsində çəkilən kadrlarda 
da görmüşəm, ermənilər deyirlər ki, bizi XTQ bu günə 
qoydu, "Yaşma"ya uduzduq. 
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- Murov döyüşləri, Şuşanın alınması, ümumiyyətlə, 
hər bir rayonumuzun işğaldan azad edilməsində xüsusi 
təyinatlıların böyük zəhməti var. 

- Forma geyinən hər kəs, əsgərindən tutmuş generalına 
qədər bizim başımızın tacıdır. Amma reallığı desək, XTQ 
tamam başqa qoşun növüdür. Onlar seçilmiş insanlardır. 
Təlimdə tər tökən döyüşdə qan tökər deyirlər. Biz bu 
təlimlərin ən ağırını görmüşük. Mümkünsüz olanları 
etmişik. İnsanın ağlına belə gəlmədiyi təlimlərdən, 
sınaqlardan çıxmışıq. Belə təlimlərin nəticəsi olaraq Şuşa 
işğaldan azad olundu. XTQ Şuşada düşməni süngi, bıçaqla 
məhv etdi. Bunu ermənilər də etiraf edirlər. XTQ bizim üçün 
qürur mənbəyimizdir. Bu, təlimdə tər, döyüşdə qan şüarının 
sübutudur. Bizim vuran biləyimiz, əlimiz var. Mən həmişə 
deyirəm ki, bir ordunun bir milyonluq silahı ola bilər. 
Məsələn, bu döyüşlərdə ermənilərin neçə ədəd S-300-lərini 
vurduq. Çünki onlarda onu istifadə edəcək ürək yoxdur. O 
ürək yoxdursa, texnika sadəcə dəmir parçasıdır. Biz Şuşanı 
dəmir parçası ilə yox, dəmir biləklə, yumruqla aldıq. 

Qeyd edək ki, 2020-ci sentyabrın 27-də başlayan Vətən 
müharibəsində Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr böyük şücaət 
göstəriblər. Torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad 
olunmasında XTQ-nin misilsiz xidmətləri olub. Onların 
qayalara dırmaşaraq Şuşa şəhərini işğaldan azad etmə-
siOdünyaOhərbOtarixinəOdüşüb. 

                                                               Şahanə Rəhimli 
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XTQ:“Ermənistan ordusunun onurğa  

              sütununu sındırdı” 
 

Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin formalaş-
masında birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olmuş zabit 
və gizirlər iştirak ediblər. XTQ-nin formalaşmasında 
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri də 
xüsusi rol oynayıb. 

Azərbaycan XTQ İkinci Qarabağ müharibəsində şanlı 
zəfəri qazanmağımız üçün ən böyük töhfəni verdi. Məhz bu 
qüvvələrimizdən gözləntilər kifayət qədər böyükdür. 
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Azərbaycan XTQ-nin hansı səviyyədə olduğuna dair 
“Sherg.az”a danışan Qarabağ qazisi, ehtiyatda olan gizir 
Natiq Mehdiyev XTQ-nın yaranmasını mütərəqqi hal 
hesab edir: “XTQ 1999-cu ildə Ulu Öndərimiz Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Ulu öndər XTQ-nin 
komandanı kimi cənab Hikmət Mirzəyevi təyin etdi. O, 
XTQ yarandığı gündən bu günə qədər XTQ komandanı 
olub. Hərbi formanı geyinən bütün oğullar başımızın tacıdır, 
hamısı ilə fəxr edirik. Lakin XTQ-də olanların hər biri 
seçilmiş şəxslərdir. Tüzlərlə, minlərlə adam XTQ kurslarına 
yazılır və onların içində maksimum 10 nəfəri XTQ üzvü 
olur. Onlar bizim qürur mənbəyimizdir. Şuşanın alınması 
zamanı bütün beynəlxalq media XTQ-lərimiz barədə yazdı 
ki, erməni əsgərlərinin meyitləri boğulub və bıçaqla 
öldürülüb. Azərbaycanın XTQ-sini bütün dünya gördü”. 

N.Mehdiyev vurğulayıb ki, XTQ-lərimiz 1999-cu ildə 
yaransa da, 2016-cı ilə qədər maksimum 100 min əhalimizin 
onlar barədə məlumatı olub: “Orada xidmət edənlərin yaxın 
ətrafı bilib ki, Azərbaycanda belə qüvvələr var. 

Aprel döyüşləri XTQ-lərimizi bütün dünyaya tanıtdı. 
XTQ-lərimizin ilk şəhidi 2014-cü ildə kapitan Məmmədov 
Fikrət olub. Döyüş tapşırığını yerinə yetirib, qayıdanda onu 
arxadan vurmuşdular. 

Aprel döyüşlərində bütün ermənilər bilirdilər ki, onların 
üzərinə kimlər gələcək. 2016-cı ilə qədər Azərbaycan xalqı 
XTQ-ləri tanımasa da, bütün Ermənistan ordusu və xalqı 
tanıyırdı. Sadəcə bunu ictimaiyyətə çatdırmırdılar. İndiyə 
qədər XTQ tərkibində nələr etdiyimizi qismən də olsa, 
danışırıq”. 
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Qarabağ qazisi qeyd edib ki, XTQ-lərimiz Ermənistan 
ordusunun birbaşa onurğa sütununu sındırdı:“Zəfər 
döyüşü və Şuşanın alınması bunun sübutu oldu. Kimsə 
XTQ-lərin tərkibindəki müxtəlif əziyyətlər barədə danışırdı. 
Təbii ki, bunların hər biri yaxşılığımız, müvafiq kursu və 
missiyanı keçməyimiz üçündür. Həmin əziyyətin bəhrəsini 
Aprel döyüşlərində və İkinci Qarabağ müharibəsində 
gördük. Təlimdə tər tökən, döyüşdə qan tökər”. 
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XTQ-nin Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanları... 

Məlum olduğu kimi, dekabrın 9-da Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına “Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 
Bu ada layiq görülənlər arasında Müdafiə Nazirliyinin Baş 
Qərargahının tabeçiliyində olan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 
gizirləri də var. Onlardan bir neçəsi şəhidlik zirvəsinə 
yüksəlib. 

"Qafqazinfo" İkinci Qarabağ savaşında şücaət göstərən, 
XTQ üzvləri barədə məlumatları təqdim edir: 

Şəhid Baş gizir Sübhan Rahim oğlu Cəbrayılov 
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Sübhan Cəbrayılov 23 oktyabr 1983-cü il Salyan 
rayonunun Marışlı kəndində anadan olub. 

2002-ci ildə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə xidmətə 
başlayıb. Vətən Müharibəsində Suqovuşanın, Füzulinin, 
Hadrutun, Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının azad 
olunmasında iştirak edib. 

"Cəbi" ləqəbl ilə tanınan baş gizir 19 oktyabrda Qubadlı 
uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə düşmən snayperinin 
gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Onun nəşi iki 
gün neytral meydanda qalıb. Sübhan Cəbrayılov doğulduğu 
gün - 23 oktyabrda Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında 
torpağa tapşırılıb. 

Şəhid Sübhan Cəbrayılov qüsursuz xidmətlərinə görə bir 
sıra medallarla təltif olunub. Ailəli idi, iki övladı yadigar 
qaldı. 
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Baş gizir Hüseynov Yaşar Əhəd oğlu 

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı XTQ üzvüdür. Ağdamın 
Abdal-Gülablı kəndində anadan olub. Bir neçə ağır 
döyüşlərdə iştirak edən Yaşar, Şuşaya bayraq sancdıqdan 
sonra, Azan oxuması ilə diqqət çəkmişdi. O, Aprel 
döyüşlərində də iştirak edərkən yaralı halda 6 erməni 
hərbçisini zərərsizləşdirib, mövqeyini qoruya bilmişdi. 

Yaşar Hüseynovun qardaşı Füzuli Hüseynov Birinci 
Qarabağ müharibəsində şəhid olub. 
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Şəhid baş gizir Camal İsmayılov 

Camal İsmayılov 1984-cü ildə Neftçalanın Həsənabad 
qəsəbəsində dünyaya gəlib. 2002-ci ildə hərbi xidmətə 
başlayan Camal, XTQ-nin kəşfiyyatçılarından olub. Aprel 
döyüşlərinin də iştirakçısı olan baş gizir, Türkiyə və 
Gürcüstanda xüsusi təlimlər keçib. 

Camal rus, erməni və ingilis dillərini mükəmməl bilirdi. 
O, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan şəhərlərinin, Ərgünəş 
yüksəkliyinin, Hadrut qəsəbəsinin azad olunmasında, eləcə 
də Laçın dəhlizinə nəzarət edən yüksəkliyin alınmasında 
iştirak edib. Oktyabrda Füzulinin azadlığı uğrunda gedən 
döyüşlərin birində hərbçi yoldaşını xilas edərkən 
yaralanmasına baxmayaraq, bir müddət hospitalda müalicə 
alaraq, yenidən döyüşlərə qoşulub. Onun son döyüşü Laçın 
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dəhlizinə nəzarət edən yüksəkliyin alınmasında olub. Ailəli 
idi, bir neçə ay sonra 3-cü övladı dünyaya gələcək. 

 

 

Şəhid baş gizir Mehrab Niftəliyev 

Niftəliyev Mehrab Söhrab oğlu 1985-ci il 13 may 
tarixində Qubanın Qamqam kəndində doğulub. 17 il XTQ-
də xidmət edib. 

O xüsusən çətin hərbi təlim sayılan "Qafqaz qartalı" və 
"EFES" təlimlərini keçib. Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olan 
Niftəliyev Ali Baş Komandan tərəfindən şəxsən 
mükafatlandırılıb. 
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Döyüş yoldaşlarının "Terminator" ləqəbini verdiyi baş 
gizir Niftəliyev Cəbrayıl, Füzuli və Şuşa döyüşlərində iştirak 
edib,  düşmənin  bir  neçə  zabit və hərbi qulluqçusunu, eyni 

 

zamanda zirehli texnikasını şəxsən məhv edib. Mehrab 
Niftəliyev noyabrın 8-i Şuşada qəhrəmancasına şəhid olub. 
O, Sumqayıt şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. 
Ailəli idi, 3 övladı yadigar qaldı. 

Şəhid gizir Vəliyev Elyar Arif oğlu 

Gizir Vəliyev Elyar Arif oğlu Qubustanın Sədəf 
kəndindəndir. O, 10 il öncə XTQ sıralarına qoşulub. Vətən 
Müharibəsində Cəbrayıl istiqamətində içində yüksək rütbəli 
erməni zabitlərinin olduğu "UAZ"ı partladıb. Elyar öz 
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doğum günündə, 17 oktyabrda Füzulinin işğaldan azad 
edildiyi gün döyüşdə olub. Elyarın son döyüşü Şuşa 
istiqamətində olub.  

   Ailəli idi, 5 övladı yadigar qaldı. Şəhidimiz üçəm atası idi. 

     Kiçik gizir Cabbarov Orxan Rövşən oğlu 

     25 yaşlı Orxan Cabbarov Aprel döyüşlərinin iştirakçısı 
olub. O, 2019-cu ilin yanvarından "Yaşma"da xidmətə 
başlayıb. "Canavar" ləqəbi ilə tanınan Orxan Cabbarov 
oktyabrın 16-da, öz ad günündə erməni polkovniki əlbəyaxa 
döyüşdə zərərsizləşdirib. 

Oktyabrın 25-də yaralınıb, hospitalda müalicə olunsa da, 
bunu ailəsindən gizlədib. Yenidən cəbhəyə yollanan gizir 
Cabbarov, Şuşa uğrunda gedən doyüşlərdə belindən aldığı 
qəlpə yarası ilə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 
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Şəhidimiz noyabrın 11-də, Tovuz rayonu Bozalqanlı 
kəndində atasının məzarı yanında torpağa tapşırılıb. 

 Ailəli idi, yaş yarımlıq Ayxan adlı övladı yadigar qaldı. 

Qeyd edək ki, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı 
general-leytenant Hikmət Mirzəyev və onun müavini 
general-mayor Kənan Seyidova da Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanı adı verilib.   

                                                                        Emin Səfərov 
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Tehran Mənsimov: "Şuşanın azad 
olunmasında Naxçıvan xüsusi təyinatlıla-
rının müstəsna xidmətləri olub" 

Vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərən 
Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun zabiti, “İgidliyə 
görə”, “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına görə” 
medalları və “Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə təltif edilən 
Tehran Mənsimov "Şərq qapısı"qəzetinə müsahibə verib. 
         – Vətən müharibəsinin qəhrəmanı, hörmətli 
polkovnik, ilk olaraq sizi Böyük Qələbə münasibətilə 
təbrik edirik... 

– Çox sağ olun. Ön cəbhədə bizlər döyüşsək də, arxa 
cəbhədəkilərin də uğurlarını unutmaq olmaz. 

http://femida.az/photos/2021/01/photo_81754849_1611815146.jpeg
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       - Çoxları üçün Tehran Mənsimovun həyatı 
maraqlıdır. Siz özünüzü oxuculara necə təqdim edərdiz? 

– (Gülür). Ən yaxşısı başdan başlamaqdır... 

– ...Siz artıq başlanılmış işi tamamlayanlardansınız... 

– Dövlətimizin və güclü ordumuzun sayəsində... 1972-ci 
ildə Qusar rayonunun Düstahir kəndində anadan olmuşam. 
1989-cu ildə məktəbi bitirdikdən bir il sonra Sovet İttifaqı 
zamanında ordu sıralarında xidmətə başlamışam. 1992-ci 
ildə xidməti başa vursam da, Qarabağ müharibəsi 
başladığına görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 
xidmətimi davam etdirmişəm. O vaxt vahid birlik, 
komandanlıq olmadığından könüllü müraciət etmişdim. 
Peşəkar zabit çatışmazlığı mövcud idi. Demək olar ki, 
ovaxtkı tabor komandirləri ixtisasından asılı olmayaraq, 
yerli ağsaqqallardan, hörmətli şəxslərdən seçilirdi. Bizə 
tabor komandiri təyin olunan şəxs ixtisasca çilingər olsa da, 
çox qabiliyyətli bir insan idi. O vaxt başa düşürdük ki, vahid 
ordu olmadığından bizi çox ağır günlər gözləyir. Hər 
tərəfdən hücum təhlükəsi ilə üz-üzə idik. Başçılıq etdiyim 
taqım düşmən hücumunu dəf etmişdi. Füzuli rayonunun 
Qacar kəndində yüksəkliyin əldə saxlanılmasından sonra 
artıq kollektiv içərisində rəğbət qazanmışdım. Bundan sonra 
briqada komandiri zabit olmağı təklif etdi. Həmin vaxt Bakı 
Birləşmiş Zabitlər Məktəbində kəşfiyyat kursları başlamışdı. 
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1992-ci ilin fevral ayında həmin məktəbə daxil oldum. Bir il 
sonra kursda 354 nəfərin birincisi olduğuma görə leytenant 
rütbəsi aldım və yenidən Füzuli bölgəsinə yola düşdüm. 
İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığım uğurlarda Birinci 
Qarabağ müharibəsində qazandığım təcrübənin rolu vardır. 
24 avqust 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasına daxil olmuşam və 26 
iyun 2013-cü ildə həmin akademiyanı fərqlənmə ilə – birinci 
olaraq bitirmişəm. Taqım komandirliyindən briqada 
komandirliyinə kimi Qarabağ bölgəsində xidmət etmişəm. 4 
iyul 2013-cü ildən Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Orduda 
xidmətə başlamışam və Şahbuz rayonundakı hərbi hissənin 
komandiri olmuşam. Hazırda Döyüş Hazırlığı və Tədris 
İdarəsinin rəisi vəzifəsində xidmət edirəm. 

– Bu müddət ərzində bir çox məlumatlar paylaşıldı, 
xəbərlər dərc olundu. Amma bizim diqqətimizi daha çox 
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ümummilli lider Heydər Əliyevlə cəbhə bölgəsində 
çəkilmiş bir fotonuz çəkdi. Həmin hadisəni necə 
xatırlayırsınız? 
       – 1994-cü il Horadiz istiqamətində uğurlu əməliyyat 
aparılmış, hansı ki, həmin dövrdə Ulu Öndərimiz xalqın 
tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtmışdı, 22 kənd, 
Horadiz qəsəbəsi uğurla müdafiə olunmuşdu. Bu uğurlu 
əməliyyatda iştirak edən 160 nəfərdən biri də mən idim. Baş 
leytenant kimi o əməliyyatdan sonra tabor komandirini əvəz 
edirdim. Dedilər ki, Ulu Öndər taborla görüşməyə gəlir. O 
zamanlar böyük kazarmalar yox idi. Kazarmaları işğaldan 
azad edilmiş komalar əvəz edirdi. Ulu Öndərimiz gəldi, hər 
birimizlə tək-tək görüşdü. Ulu Öndər bizimlə çox səmimi 
şəkildə söhbət etdi, zarafatlaşdı, silahı əlinə götürüb nişan 
almağı göstərdi. Görüşərkən mənə “rütbən nədir?” - dedi. 
Dedim “baş leytenant”. Dedi “bu gündən kapitansan”.Elə ilk 
rütbəmiOdəOUluOÖndərimizOverib. 

     – Bildiyimizə görə bu görüş sizi yenidən orduya, hərbi 
peşəyəObağlayıb... 

     – Etiraf edim ki, həmin vaxt Ulu Öndərin fikirləri, dəyərli 
sözləri, eyni zamanda həmin günkü hadisə mənə xidmət 
etməyim üçün əlavə stimul verdi. Mənim uğurlu hərbi 
yolum məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır. 
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      -Vətən müharibəsində ordumuzun qələbə qazan-
masının əsas səbəbi kimi nəyi göstərə bilərsiz? 

      – Təbii ki, ilk növbədə, vahid komandanlığın olmasını. 
Ali Baş Komandanımızın, Prezident cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi və apardığı uğurlu ordu quruculuğu siyasəti 
qələbənin əsasını təşkil etdi. 

       -Ordu quruculuğu Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında əsas məsələlərdən biridir. Bu barədə fikirlərinizi 
bilmək maraqlı olardı... 

– Hər kəs bilir ki, Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordu 
böyük gücə malikdir. İstər peşəkar zabitlərin olması, istərsə 
də yeni, müasir silah-sursat, texnikalarla təmin edilməsi və 
Naçxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab 
Vasif Talıbovun bilavasitə rəhbərliyi ilə görülən işlər 
gücümüzü daha da artırır. Xüsusilə bu prosesdə təlimlərin 
rolu danılmazdır. Hər il keçirilən taktiki təlimlər 
inkişafımızın təməl prinsiplərindəndir. Ona görə də mən 
fəxrlə deyirəm ki, Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Orduda 
peşəkar zabit və döyüşçü kimi özümü formalaşdırmışam. 
2018-ci ilin may ayında Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun 
həyata keçirdiyi peşəkar əməliyyat nəticəsində Günnüt kəndi 
daxil olmaqla, yaxınlıqdakı Qızılqaya və Qaraqaya 
dağlarında mühüm hərbi-strateji əhəmiyyətə malik yeni 
mövqelər, ümumilikdə, 11 min hektara yaxın ərazi işğaldan 
azad edildi. Günnüt əməliyyatı Naxçıvanda əsası ümummilli 
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liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ordu 
quruculuğunun uğurla davam etdirildiyini, Naxçıvanın 
müdafiə təhlükəsizliyinin təmin olunduğunu bir daha sübut 
etdi. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Orduda 
əsgərlərə, hərbçilərə göstərilən diqqət və qayğı yüksək 
səviyyədədir. Bunu istər şəxsi heyətin yaşayış və xidmət 
şəraitinin ən müasir səviyyədə qurulması, istər onların 
sosial-məşiət şəraitinin yaxşılaşdırılması, istərsə də ordu ilə 
olan həmrəylikdə – dövlət-xalq-ordu birliyində görmək 
mümkündür. Ali Məclis Sədrinin vaxtaşırı hərbi hissələrdə, 
sərhəd bölgələrində olması, əsgərlərlə görüşməsi 
hərbçilərimizdə böyük ruh yüksəkliyi yaradır. Döyüş 
hazırlığının idarə rəisi kimi onu deyə bilərəm ki, Ali Məclis 
Sədrinin təsdiq etdiyi plana uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının təhlükəsizliyini təmin etmək qarşımızda 
əsas tapşırıqdır. Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordu 
müdafiəni təmin etməklə yanaşı, həm də istənilən döyüş 
tapşırığını yerinə yetirmək gücündədir. Bu öz təsdiqini 
Vətən müharibəsində tapdı. Ali Məclis Sədrinin 
müəyyənləşdirdiyi “Hamı bir nəfər, bir nəfər hamı üçün!” 
şüarı gücümüzün, birliyimizin, uğurumuzun əsasında dayan 
amildir. Çünki birlik yoxdursa, uğur qazanmaq da çətindir. 
      – Vətən müharibəsində keçdiyiniz döyüş yolundan 
danışmağınızıOistərdik. 
      – Əvvəlcə onu deyim ki, cəbhəyə yola düşərkən söz 
verdim ki, Ali Məclis Sədrinin bizə göstərdiyi etimadı 
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doğruldacaq, zəfərə doğru irəliləyəcəyik. Əgər sağ qalsam, 
qələbə müjdəsini özüm verəcəm. Çox şükür ki, sözümüzün 
üstündə durduq. Döyüş zamanı biz Hadrut-Füzuli-
Xocavənd, Hadrut-Şuşa, Hadrut-Xankəndi istiqamətlərində 
bölündük. Birinə şəhidimiz Anar Əliyev, digərinə isə mən 
rəhbərlik edirdim. İlk döyüşdən bir epizodu sizinlə 
paylaşmaq istəyirəm. Hadrut istiqamətində döyüşlər gedirdi. 
Oranın çox mürəkkəb relyefi var: həm dağlıq, həm də sıx 
meşəlikdir, ərazini yaxşı tanımırdıq. Çünki uzun illərdir, 
ermənilərin işğal etdiyi bir yer idi. Bilirdik ki, nə qədər 
təmizləsək də, bəlli olmayan yerlər də var. Şəhərdə pusqu 
qurmuşdular. Əsgərlərimiz ilk dəfə döyüşə girməsinə 
baxmayaraq, pusqunu yardılar. Onu deyim ki, verilən hər bir 
tapşırığı alnıaçıq yerinə yetirə bildik. 

– Şuşaya girən ilk qəhrəmanlarımızdan biri siz 
olmusunuz. Həmin an hansı hissləri yaşadınız? 
 
      – Şuşaya gedən yol var. Həmin yol açılmadığına görə, 
orada mürəkkəb, qızğın döyüşlər gedirdi. Düşmən bütün 
gücünü həmin əraziyə cəlb etmişdi. Minalanmış sahələrdə 
canlı qüvvə və zaman itkisinə yol verməmək üçün bizə yeni 
tapşırıq gəldi. Əlavə olaraq, 3 briqada mənim tabeçiliyimə 
verildi. Xüsusi təyinatlılara şərait yaratmaq üçün Daşaltı 
bölgəsini nəzarətə almalı, oradakı düşmən qüvvələrini məhv 
etməli idik. O vaxta kimi xüsusi təyinatlılar Şuşaya 
girəcəkdilər. Onlar meşədən keçib Şuşaya girənə qədər 



Camal Zeynaloğlu 
 

241 
 

döyüşüb düşməni öz üzərimizə çəkməli idik. Həmin gün 
şəhidlərimizin qanı bahasına hədəfə çatdıq və noyabrın 4-də 
Daşlatını işğaldan azad etdik. Sonrakı günlərdə də düşmənin 
saysız əks-hücumlarını dəf etdik. Bu döyüşlərdə Naxçıvan 
xüsusi təyinatlılarının şücaətini xüsusi vurğulamaq 
istəyirəm. Xüsusilə, Anar Əliyev və Nihad Babayevi, böyük 
qəhrəmanlıq göstərən Renat Şıxnəbiyev, Əli Kərimov və 
Elnur Şirinovun igidliyi gələcək nəsillərimiz üçün örnəkdir. 
Ermənilər deyirdilər ki, biz vururduq, Azərbaycan hərbçiləri 
yenidən qalxaraq üzərimizə gəlirdi. Həqiqətən də, həmin 
döyüşlərdə Naxçıvan xüsusi təyinatlıları qeyri-adi iradə, 
böyük fədakarlıq və qəhrəmanlıq göstərdilər... Noyabrın 6-
da artıq xüsusi təyinatlılarımız Şuşa yaxınlığında yaxın 
təmas döyüşünə keçmişdilər. Döyüşən 4 hərbi hissənin hər 
birində Naxçıvan xüsusi təyinatlıları var idi. Ayın 7-si artıq 
Şuşaya şanlı bayrağımızı sancdıq, ilk azan oxundu. Bu 
hissləri sözlərlə ifadə etmək çox çətindi. Oxunan azan səsi 
və Dövlət Himnimizi eşidən yaralılarımıza, sanki yenidən 
həyat verilirdi. Şuşa azad olunandan dərhal sonra ilk 
ürəyimdən keçən namaz üstdə şəhid olan qəhrəman 
oğullarımızın ruhuna və igid döyüşçülərimizə dua etmək, 
Allaha şükranlığımı sevinc göz yaşları ilə çatdırmaq oldu. 
Düşmən sonra da əks-hücuma keçdi və bu hücumların da 
qarşısı alındı. İgidlərimiz canları bahasına Şuşanı qoruyub 
saxladı. Ölkənin müxtəlif yerlərində bu qələbəmizi coşqu ilə 
qarşılayan xalqımızın sevinci bizə daha böyük ruh 
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yüksəkliyimverirdi. 
     Onu da vurğulayım ki, Naxçıvan xüsusi təyinatlılarının 
Hadrut şəhəri və ətrafında olan yüksəkliklərin, Qarakollu, 
Edili, Axullu, Düdükçü, Zərgər, Qaraçuğ, Yuxarlı 
Yağlıvənd, Veysəlli, Meşdağlar, Domi, Tuğ, Çanaqçı, 
Sığnaq, Qacar, Divanalılar kəndlərinin, eləcə də Daşaltı və 
Şuşanın azad olunmasında müstəsna xidmətləri olub. Hətta 
bir çox strateji yüksəkliklərin ələ keçirilməsində iştirak 
ediblər. Bu müharibədə oğullarımızın qəhrəmanlıqları ortaya 
çıxdı. Fiziki göstəricisindən asılı olmayaraq, elə əsgərlər, 
hərbçilər var idi ki, loru dillə desək, boyundan böyük 
qəhrəmanlıq, cəsarət göstərirdilər. Nəinki, şəhidlərimiz, bu 
gün sağ qalan hərbçilərimiz var ki, onlar öz qanları bahasına 
tarix yazıblar. 44 günlük müharibə dünya hərb tarixində yeni 
bir döyüş taktikası oldu. Müharibə həm də onu göstərdi ki, 
xalqımız müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin 
ətrafında sıx birləşib. 

 –Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində 
iştirak etmisiz. Sizcə, son müharibədə qələbəmizin 
əsasını nə təşkil etdi? 

– Təbii ki, son 44 günlük müharibədə ordumuz nəyə 
qadir olduğunu göstərdi. Heç şübhəsiz ki, bunun da əsasında 
Ali Baş Komandan tərəfindən uğurla aparılan ordu 
quruculuğu siyasəti, mükəmməl hərbi kadr potensialının 
formalaşması, müasir hərbi silahlanma – bir sözlə, sarsılmaz 
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hərbi qüdrətimiz durur. Xüsusilə ciddi nizam-intizam, 
ordunun tam püxtələşməsi, zabit və əsgərlərimizin həm 

psixoloji, həm də döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə 
olması qələbəmizin əsasını təşkil etdi. Birinci Qarabağ 
müharibəsi zamanı ordumuzda texnika və canlı qüvvə 
çatışmazlığı var idi. Eyni zamanda insanların hərbi 
hazırlıqsız döyüşməsi düşmənə əlavə güc vermişdi. Lakin 
ordu quruculuğunda aparılan uğurlu siyasət 30 ilə yaxın 
düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızın azad olunması ilə 
nəticələndi. Ali Baş Komandanın müharibənin gedişini 
dəqiqliklə izləməsi və birbaşa rəhbərlik etməsi düzgün 
döyüş taktikasının müəyyənləşdirilməsində və qələbə 
qazanmağımızda əsas amil oldu. Budur, əsl Azərbaycan 
dövlətinin, Azərbaycan Ordusunun, Azərbaycan xalqının 
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gücü! 
      Biz Vətənə olan borcumuzu yerinə yetirirdik. Lakin 
xidmətimiz dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. 
Ali Baş Komandanın sərəncamları ilə “Azərbaycan bayrağı” 
ordeni və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif 
olunmuşam. Bundan əvvəl də medallarla təltif olunmuşam. 
Dövlətimizə, Ali Baş Komandana minnətdarlıq edirəm. 
Xoşbəxt insanlarıq ki, Vətən müharibəsində, torpaqlarımızın 
azad olunmasında iştirak etdik. Fəxr edirəm ki, müzəffər Ali 
Baş Komandanımız var, qalib ordumuz var, güclü 
Azərbaycanımız var! 

Bir məsələni də  xüsusi qeyd etməliyəm ki,  Naxçıvanda 
yaşamaq, işləmək, xidmət etmək hər bir hərbi qulluqçu kimi, 
məni də qürurlandırır.  Bu torpağın  hər qayası,  hər  daşı bir 
tarixdir. Fürsət tapdıqca Naxçıvanı gəzirəm,  daha yaxından 
tanıyıram.  Uzun   illər   düşmənlə   sərhəddə   yerləşməsinə 
baxmayaraq, sabitlik, inkişaf və rifah vardır. Gəncliyə qayğı 
vardır.  Vətəninə,  dövlətinə,  xalqına  sadiq  gənclər yetişir, 
formalaşır.  Gəncliyə qayğı olan yerdə,  vətənpərvər gənclik 
olan yerdə isə, deməli, etibarlı gələcək vardır. 
 

      –Son olaraq nə demək istərdiniz? 

      – Döyüşlərdən sonra, ilk növbədə, gedib şəhidlərimizi 
ziyarət etdim. Daha sonra Bakı Beynəlxalq Hava Limanında 
bizi görənlər böyük coşqu ilə qarşıladılar. Naxçıvan 
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Beynəlxalq Hava Limanında da eyni coşqu vardı, hər kəs 
Qələbə sevincini bizimlə bölüşdü. Bu da hədsiz sevincimizə 
səbəb oldu. Mən bunu evdə hər zaman övladlarıma da 
deyirəm: Vətənin hər qarışı sənin qeyrətindir. Çünki bu 
Vətən uğrunda yüzlərlə igidimiz şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 
Gənclərə demək istərdim ki, Vətən sevgisini hər şeydən 
üstün tutsunlar. Vətən üçün hər birimiz müsəlləh əsgər kimi 
formalaşmalıyıq. Bunun üçün isə dövlətimiz hər bir şəraiti 
yaradıb. 

                                                                                                 Femida.az 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.femida.az/
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      Qazimiz: “Məşhur “Canavar”  
postunda 18 yüksək rütbəli düşməni  
                    məhv etdik”  

 
İkinci Qarabağ Müharibəsində iştirak edən hərbçilər 

haqqında nə qədər danışılsa da, bu qəhrəmanlıq dastanı 
bitməz. Hər biri ayrı dastan, hər biri ayrı qəhrəmandır. 
Onların cəsarəti, şücaəti 10 milyonluq xalqın 30 ilə yaxın 
torpaq həsrətinə son verdi. 

Bu dəfə sizə danışacağım igid isə məşhur “Canavar” 
postunu ələ keçirən qəhrəmanlardan biri, 18 erməni 
hərbçisini məhv edən qazi Nəbi Şükürovdur. 

Vətən müharibəsində silahdaşlarının sıralarında ola 
bilmədiyi üçün təəssüflənən qazimiz əsgərləri 44 gün 
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müddətində tək qoymamaq, onlara mənəvi dəstək olmaq 
üçün ön cəbhəyə yollanıb. 

N.Şükürov 2003-cü ildə Cəmşid Naxçıvanski adına 
hərbi liseyə daxil olub. 2006-cı ildə liseyi bitirib, Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. 
2010-cu ildə Ali Hərbi Məktəbi bitirdikdən sonra, 2010-
2011-ci illər ərzində Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris 
Mərkəzində bir il ərzində ixtisasını təkmilləşdirib. 

2011-ci ildə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin kursuna qatılıb 
və yüksək nailiyyətlərlə bitirib. Bir çox döyüş tapşırıqlarını 
uğurla yerinə yetirib. 

-Müharibənin ilk günlərindən ön cəbhədəsiniz. Bizə 
oradakı vəziyyəti təsvir etməyinizi istərdim. 

- Müharibə başlayanda səhhətimlə əlaqədar problem 
olduğundan döyüşçü kimi müharibədə iştirak edə bilmədim. 
Amma iştirak edə bilməsəm də, tez-tez döyüşçü 
yoldaşlarımızın yanına gedirdim, onlara dəstək olurdum, ön 
cəbhəyə təşkil edilən kampaniyalara qoşulurdum. 

Azərbaycan ordusunda xidmət edən hərbçilərin hər biri 
yüksək döyüş ruhunda idilər. Təsəvvür edin müharibə hələ 
yeni başlamışdı, amma bizim ordumuz artıq kəndləri bir-bir 
azad edirdi. Hər kənd, rayon, qəsəbə, yüksəklik alındıqca, 
düşmənləri məhv edirdik. Torpaqlarımızın azad olunmasının 
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sevinci bir tərəfdən, şəhidlərimizin qisasını alıb onları məhv 
etməyimiz də digər tərəfdən döyüş ruhumuzu daha da 
möhkəmləndirirdi. 

- 44 gün ərzində alınan hər bir kənd və şəhər üçün 
sosial şəbəkələrdə əsgərlərə dəstək kampaniyaları 
aparılırdı. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin qazisi kimi 
döyüşlərdə iştirak edə bilməsəniz də silahdaşlarınıza 
yaxın olmusuz. 

- Bəli, xalqımız hər zaman olduğu kimi bu dəfə də 
birlik, bərabərlik nümayiş etdirdi. Onların bu dəstəyi 
ordumuz üçün çox önəmli idi. Azərbaycan ordusu lazim 
olan hər şey ilə təmin olunub. Lakin, vətəndaşlarımız yenə 
də əllərindən gələni əsirgəmir, əsgərlərimizə dəstək üçün 
müxtəlif kampaniyalar, əsgər sovqatı hazırlayırdılar. 
Bacardığım qədər onların yanında oldum, bu kampani-
yalarda iştirak etdim. Onların yanında olub, mənəvi dəstək 
olmaq mənim üçün iştirak etdiyim döyüşlərdə verilən döyüş 
tapşırıqlarını yerinə yetirmək qədər önəmli idi. 

- Döyüş tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirən zabit 
olmusuz. Son döyüşünüz “Murov” zirvəsi istiqamətində 
keçirilən əməliyyatlar olub, elə deyilmi? 

- 2011-ci ildən 2015-ci ilə qədər hərbi xidmətimi davam 
etdirmişəm. Xidməti illərində mənə verilən bütün döyüş 
tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirmişəm. Bizim koman-
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danın döyüş texnikası güclü olub. İştirak etdiyim bütün 
döyüşlər də bizim qalibiyyətimizlə yekunlaşıb. 

“Düşmənin yüksək rütbəli 18 hərbçisini elə məhv etdik 
ki, əsər-əlamət qalmadı” 

-Məşhur “Canavar” postunu ələ keçirib 18 erməni 
hərbçisini məhv etmisiz. Düşmənlə əlbəyaxa mübarizə 
olmuşdumu? 

-2015-ci ilin sentyabrında bizim qrupa döyüş tapşırığı 
verildi. İstiqamət Murovdağ zirvəsi təyin olundu. Həmin 
istiqamətdə “Canavar” adlandırlan postlar var idi. İki 
istiqamətdə sağ “canavar” və sol “canavar”. Bizə verilən 
döyüş tapşırıqlarına əsasən, qrupumuzla həmin “Canavar” 
postlarının arxa hissəsinə keçdik. Orada düşmənin hərbçiləri 
mövqe tutmuşdu. 

“KamAz” markalı döyüş maşının içərisində 18 nəfər 
rütbəli hərbçilər də olmaqla əsgərlər vardı. Rütbəli 18 şəxsin 
olduğu həmin avtomobili partladaraq, düşməni məhv etdik. 
Maşından demək olar ki, əsər-əlamət qalmadı. 

-Əməliyyatlar zamanı minalanmış əraziyə düşmü-
sünüzmü? 

- Bu tapşırığa gedən zaman qarşımıza bir çox təhlükəli 
minalanmış yollar çıxdı. Elə şəkildə qurulmuşdu ki, bunu 
hərbçilər daha yaxşı bilər. Qrup üzvlərimizdən birinin ani bir 
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səhvi olsa, heç birimiz o ərazidən sağ çıxa bilməzdik. 
Amma biz xüsusi təlimlər keçən zaman bu kimi 
vəziyyətlərdə düzgün və yerində görülməsi lazım olan 
tədbirləri yerinə yetirdik. Peşəkar istehkamçı yoldaşlarımız 
cəsarət göstərərək həmin minaları zərəsizləşdirdilər. Sağ-
salamat həmin ərazidən çıxaraq, verilən döyüş tapşırığını 
yerinə yetirdik. 

- Üzərinizdə olan hərbi sursatların cəmi ağırlığı nə 
qədər olardı? Əlverişsiz hava şəraitində ağırlıqla hərəkət 
çətin olsa gərək... 

- Döyüş tapşırıqlarına gedən zaman təbii ki, zəruri hərbi 
sursatlar mütləq götürülür. Üzərimizdə olan təchizatın 
ağırlığı isə döyüş tapşırığının növünə görə dəyişirdi. 
Təxmini desəm üzərimizdəki geyim, hərbi sursatların 
ümumi çəkisi ən azi 30 kq olurdu. 

- Ermənilər tez-tez təxribat törədirdi, onların 
təxribatlarının qarşısını başqa hansı formada alırdınız? 

- Ermənilərin təxribatlarının cavabını yalnız onların başa 
düşdüyü dildə verirdik. Yalnız bir formada – onlara 
maksimum itki yaşadaraq, öz yerlərinə geri otuzdurmaqla. 
Onlar Azərbaycan ordusundan hər təxribatda onları peşman 
edəcək cavab alırdılar və geri çəkilirdilər. 

“Başımdan aldığım güllə yarası ilə bir həftə komada 
qaldım” 
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- Hansı istiqamətdə gedən döyüşlərdə yaralan-
dınızmı? Hadisə necə baş verdi? 

- 2015-ci il dekabrın 17-si döyüş tapşırığı aldım. 
Goranboy rayonu Tapqaraqoyunlu kəndi istiqamətində 
müvafiq tapşırıqların uğurla yerinə yetirilməsi mənə 
tapşırıldı. Sözügedən ərazidə döyüş tapşırığını yerinə 
yetirərək düşmənin 10-a yaxın hərbi qulluqçusunu məhv 
etdim. 
      Döyüş tapşırığını uğurla yerinə yetirib geriyə, öz 
bölmələrimizin yanına dönməli idim. Elə bu zaman 
düşmənin digər bölmələri ilə qarşılaşdıq. Yenidən döyüş 
başladı. Düşmənə layiqli cavab verildi. Bizim döyüşdə üç 
nəfər yaralımız oldu, onları döyüş meydanından çıxararaq 
təhlükəsiz əraziyə yerləşdirdik. 

Digər döyüş yoldaşlarım, daha dəqiq desəm, dörd nəfər 
düşmən tərəfində qalmışdı. Mən özümlə daha üç nəfər silah 
yoldaşımı götürərək mərmi yağışının içindən onlara dəstəyə 
getdim. Bizim qanımızda, canımızda heç kimi yarı yolda 
qoymaq yoxdur. 

Şükürlər olsun ki, onları həmin ərazidən götürüb 
qayıtdıq. Hər biri sağ və salamatdır. Geri qayıdan zaman 
təəssüf ki, mən baş nahiyəmdən yaralandım. Bir onu 
xatırlayıram ki, huşumu itirib yerə yıxıldım. Bu dəfə isə 
onlar məni tək qoymadı, döyüş yoldaşılarım məni öz 
səngərimizə qədər gətirdilər. Sonra isə hərbi hospitala 
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göndərildim. Bir həftə komada qalmışam. Həkimlərimizin 
sayəsində vəziyyətim yaxşılaşdı. 

- 44 günlük Vətən müharibəsi qələbə ilə bitdi. 
Şəhidlərimiz, qazilərimizin, sizin kimi vətənpərvər 
oğulların sayəsində. Təşəkkür edirik! 

- Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Bəzən müharibə 
vaxtı deyirdilər ki, kiçik bir kənddi, kiçik ərazidir azad 
olundu. Amma hər kəs bilməlidir ki, o kiçik adlandırdıqları 
vətən torpağının hər qarışı üçün əsgərlərimizin qanı axıdılıb, 
canı gedib. O torpaqlar qiymətsizdir. 
      Həmin yerinə yetirdiyimiz döyüş əməliyyatlarının ardını 
uğurlu, qalibiyyətə aparan döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən 
döyüşçü yoldaşlarımız gətirdi. Qarabağın azadlığı uğrunda 
aparılan bütün mübarizələr öz nəticəsini verdi. Güclü 
ordumuz xalqımıza qələbə sevincinin dadını yaşatdı. 

- Heç son sözünü, vəsiyyətini sizə deyən hərbçi 
yoldaşınız oldumu? 

- Döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman biz hər şeyə 
hazır idik. Bilirdik ki, bu yolda geri dönməməliyik, amma 
şəhidlik kimi uca zirvədə var. Odur ki, sözün düzünü deyim. 
Mənə vəsiyyətini deyən olmamışdı, amma mən vəsiyyət 
etmişdim (gülür). 

Son yaralandığım tapşırığı yerinə yetirmək üçün 
hazırlaşırdıq. Əməliyyata başlamazdan öncə, öz silah 
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yoldaşlarımı başıma topladım. Sual verdim:  “Aramızda 
şəhid olarsa, bir yox bir neçə nəfəri çıxarmağa hazırsızmı?” 
Onlar da cavab verdilər ki, komandir biz heç vaxt 
şəhidimizi, yaralımızı düşmən arxasında qoymarıq. Heç 
qoymadıq da. Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin 
gücü budur. Xüsusi Təyinatı Qüvvələrdə xidmət etmək 
budur. 
     Xatırladaq ki, 31 yaşlı qazimiz Nəbi Şükürov Azərbaycan 
ordusunun 90 illik yubileyi, Azərbaycan ordusunun 95 illik 
yubileyi medalı ilə, eləcə də “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə 
görə” III dərəcəli medalı ilə təltif edilib. 

                                                                   Könül Cəfərli 
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“Mənim Vətən qarşısında alnım açıq, 
üzüm ağdır” - II Qarabağ savaşının 

veteranı 
 

Komandir bizi geri qaytarma... 
 

      - Nicat, mənə hərbi komissarlıqdan telefon zəngi gəldi, 
gedirəm...- bu sözləri dostu Nicata  telefonda sevinə-sevinə 
dedi Vüqar. Cavabında isə, Nicat təəssüf, həsəd və 
həyəcanla: 
      -Uy daaaa. Bəs mən?!- deyə bildi. 

Vuqar: 
      -Gözlə də, bəlkə çağıracaqlar... 

Həqiqətən də, elə telefonda Vüqarla söhbətini bitirən 
kimi, hərbi komissarlıqdan Nicata da zəng gəldi. Dedilər ki, 
sabah hərbi komissarlıqda olsun. 
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Hər iki dost bir-birinə gözaydınlığı verdilər... 
Vuqar Mehdiyevlə  Nicat Şükürlünün  dostluğu 

məktəb illərindən başlamışdı. Hər ikisi Səbail rayonunun 
Bayıl qəsəbəsindəki 49 saylı xüsusi istedadlıların internat 
məktəbində oxumuşdular. 

General Polad Haşımovun şəhadətindən sonra xalq 
içərisində  müharibə çağırışları başlayan gündən, onlar da 
Vətən torpaqlarını azad etmək üçün hazır olduqlarını 
demişdilər. Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 
nisbi səfərbərlik elan edəndə, hər iki dost gedib adlarını 
vətənin azadlığı üçün döyüşmək istəyənlərin sırasına 
yazdırmışdılar. 

27 sentyabrda hər ikisi evdə ata-anası, bacı qardaşı ilə 
görüşüb  hərbi komissarlığa yola düşdülər. Lakin komis-
sarlıqdan hər iki dosta dedilər ki,  hələlik sizə ehtiyac 
yoxdur. Gedin çağıranda, gələrsiniz.  28 sentyabrda da yenə 
hərbi hissədən onlara  “yox” dedilər. Yalnız 29-u axşamüstü 
gələn bu zəng onları sevindirdi.  Vüqar da, Nicat da elə bil 
ki, səyahətə gedirdilər. Vüqar evdən çıxanda anasının 
dolmuş gözlərinə baxmağa cəsarət etmədi. Bircə  bunu deyə 
bildi: “Ana , dalımca ağlama!”. 

Axşam saat 10-da onları Bakıdan Sumqayıtdakı hərbi 
hissəyə apardılar. Nə baş verdisə, hərbi hissədəki zabitlərdən 
biri onlara yaxınlaşıb dedi ki, sizi apara bilmərik. Biriniz 
magistraturada oxuyursunuz, Nicata da hələ ehtiyac yoxdur. 
İki dost şirin dillərini işə salıb, zabitlə də dost oldular. Xahiş, 
təmməna etdilər ki, komandir bizi geri qaytarma. Birtəhər 
zabiti yola gətirə bildilər. Bir gün sonra isə çağırışçıları 
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tağımlara böləndə, Nicat zabitlərdən yenə xahiş etdi ki, 
onu  uşaqlıq dostu Vüqarla bir tağıma salsın. Beləcə, səhərisi 
günü hər iki dost döyüşə gedənlərlə birlikdə  yola düşdülər. 
Həmin günü ASAN Xidmət Agentliyinin  informasiya 
texnologiyaları şöbəsinin əməkdaşı Vüqar Mehdiyev belə 
xatırlayır: 

-Nicatla mən, Sumqayıtda  eyni tabora düşdük. Bundan 
sonra isə birimiz 14, digərimizi isə 15-ci bölükdə irəlilədik. 
Periküşkül hərbi hissəsində təlim keçdik.   4-ü oktyabrda 
oradan yola çıxdıq. Yolumuz Füzuliyə idi.  Bizim 
olduğumuz  maşındakı uşaqların hamısı Səbail rayon 
çağırışçıları idilər. Təlimlər ağır olsa da, boş vaxtlarımızda 
deyir, gülür, danışır, zarafatlaşırdıq. Ordumuzun tərkibində 
Füzulidə yerləşdik.  Oktyabrın 9-da isə artıq  Cəbrayılın 
Daşkəsən kəndində idik. Daşkəsən kəndi yenicə azad 
edilmişdi. Lakin qarşı tərəfdən düşmən olduğumuz 
mövqeləri atəşə tuturdu. Burada itki verməmək üçün gecə ilə 
yenə də irəlilədik. Bizə  Xüsusi Təyinatlıların nisbətən azad 
etdiyi Hadruta çatıb, orada  post qurmaq əmri verilmişdi. 
Hadrutun qədim zamanlardan adı Ağoğlan idi. Oktyabrın 
11-də Nicatla məni ayırıb müxtəlif istiqamətlərdəki 
mövqelərə yerləşdirdilər. Həmin günü bizim olduğumuz 
KamAZ maşını yolu səhv saldı. Zabitlərimiz  UAZ- markalı 
avtomobillə gəlib, bizi azdığımız yoldan çıxara bildilər. Biz 
KamAZ-dan düşəndən sonra düşmənin atdığı top 
maşınımıza dəymişdi. Hadruta qalxan əsas yolu  ermənilər 
dayanmadan vurduğundan, XTQ-nin bizim üçün açdığı 
digər yoldan dağın arxa tərəfində olan hündürlükdən 
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qalxmalı idik. Bizim taborun uşaqları hamısı asta-asta o 
hündür qayalığın ətəyində toplaşdıq. Əksəriyyətimiz 
qayalığa qalxa bilək deyə, üstümüzdə olan ərzaqları, su 
ehtiyatımızı kənara atdıq. Mənim üstümdə 15 kilo silah-
sursatım qaldı, hətta 13 kilo ağırlığında olan təhlükəsizlik 
jiletimi də atandan sonra, yüngülləşdim. İndi irəliləmək asan 
idi. Ciblərimdə də heç nə yox. 2000 gülləni  köməkçim 
əsgər Tofiq Hacıyevlə birlikdə daşıyırdıq. Hələ ətrafdan 
düşmənin atıb getdiyi silah-sursatı da götürürdük. Onu da 
deyim ki, mənim əsgəri xidmətdə komandirim olan Rəşid 
Tinayev indiki bölüyümüzün də komandiri idi. Ətrafımız 
erməni leşi ilə dolu idi. Hadrutun dağ yolunu  XTQ-çilər 
gedib azad etmişdilər. Biz isə təlimata uyğun olaraq 
mövqeləri bərkitməyə gedirdik. 

Hadruta gedən yolla təhlükəsiz irəliləmək mümkün 
deyildi. Buna görə də qarşıdakı dağın arxa tərəfinfən piyada 
qayanın üstünə qalxmalı idik. Biz qayaya yaxlnlaşanda 
bizdən yuxarıda  əzəmətli, cüssəli bir hərbçinin dayandığını 
gördük. Dedilər ki, leytenant Teymur Abbaslıdır. O, 90-a 
yaxın uşağın hamısının əlindən tutaraq qayanı qalxmağa 
kömək etdi. Biz aşağıda olan əsgərlər bir-birimizin əlindən 
zəncirvari tutaraq, sonda əlimizi yuxarıda dayanan leytenent 
Teymur Abbaslıya uzadırdıq, o da bizi  təpənin üstünə 
qaldırırdı. O qədər əsgər və zabitin hamısına bir-bir 
qalaxmağa yardım etdi. Elə bil ki, kinolarda gördüyümüz 
Rembo idi. Zabit Teymur Abbaslının sayəsində axşam saat 6 
radələrində hamımız artıq Hadruta gedən yolun üstündə idik. 
Çox güclü və cəsarətli bir döyüşçü zabit idi. Sonradan 
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bildim ki, deyəsən Beynəlxaql Bankda işləyib. Səfərbərlik 
xidmətindən könüllü gəlmişdi. Cənab Abbaslı  irəlidəkilərə 
xəbər vermişdi ki, bizi su ilə təmin etsinlər. Qarşıdakı 
hərbçilər bizi qarşılıyıb, gedəcəyimiz istiqaməti nişan 
verdilər. Lakin həmin gecə saat 2-3-radələrində eşitdik ki, 
bizi yola salandan 6 saat sonra Teymur Abbaslı ermənilərlə 
son anına qədər qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhid olub. 

Vuqar döyüş xatirələrini danışdıqca, alnının tərini silir, 
sifətinin cizgiləri dəyişirdi. Nədən danışsa, elə qayıdıb , 
döyüş dostu Nicat Şükürlünü xatırlayırdı. Uşaqlıq dostu ilə 
brlikdə cəbhəyə getmək, vətəni qorumaq da bir tale, bir 
yazıdır. Kaş ki, sonunda ayrılıq olmaya. Vüqarın taleyinə isə 
bu yazının ayrılıq bəndi düşüb. Danışdıqca  gözlərindəki 
kədərini gizlədə bilmir. Bu kədərin ağırlığı içərisində 
söhbətinə davam edir: 

- Oktyabrın 11 idi. Bir az irəli gedəndən sonra Nicat 
Şükürlünü  gördüm. Məndən fərqli olaraq Nicat bütün 
yükünü qaldıra bilmişdi. Hadruta gedən dağ yolunun 
yamaçında dayanıb dincini alan əsgərlərlə birgə idi. Bizdən 
qabaqda, yuxarıda dayanan hərbçilər onları səsləyib 
deyirdilər ki, həmin yerlərdə çox dayanmasınlar. Biz 
irəlilədikcə arxamızca tabora aid tank irəliləyirdi. Nicat  5-
10 nəfərlə tankın qabağında dayanmışdı. Orada 
görüşdüyümdə Nicat mənə saatını göstərib dedi ki, görürsən, 
minamyot atıldı, yıxıldım, zərbədən saatımın  bağı qırılıb. 
İkimiz də gülməyə başladıq. Lakin çox istəyirdim ki, 
dayanıb Nicatla bir az dincəlim və söhbət edim. Mənim 
məxsus olduğum bölük keçib getmişdi. Buradakı 
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komandirlərdən biri mənə əmr edib  dedi ki, sizin bölük 
keçib gedib,  çaparaq get onlara çat. Özlüyümdə incidim ki, 
mənə aman vermədilər ki, bir az da mən dincimi alım. 
Burada qayda belə idi. Topa şəklində yığışmaq olmazdı. 
Çünki  düşmən görən kimi, çoxluq olan yeri minomyot və 
top atəşinə tuturdu. Bir qayda olaraq,  əsgərlər bir-biri ilə 30 
metr ara məsafəsində hərəkət etməli idilər ki, atılan 
toplardan qoruna bilsinlər. Hətta aldığımız ərazilərdən də 
səs-küysüz, sakitliyə riayət edib, pıçıltıyla danışaraq 
keçirdik ki, düşməni ayıq salmayaq. Deyilən nöqtəyə 
çatanda bizi “Yaşma”nın əsgərləri qarşıladı, çıxacağımız 
təpəni göstərdilər. Bizə verilən təlimata görə, yalnız gecə 
qaranlığında istiqaməti verilən təpəyə çıxmalı və orada 
mövqelənməli idik. Gecəyə tam qaranlıq hakim olandan 
sonra, 30-35 nəfərdən ibarət olan bizim bölük irəliləməyə 
başladı. Gecənin zil qaranlığında yolu tanımadığımızdan, 
taborun digər üzvləri ardımızca gələ bilmədilər, onlar yolu 
itirmişdilər. Ermənilər isə mövqelənmək istədiyimiz postu 
yaxşı tanıdıqlarından, həmin nöqtələri dayanmadan qrad və 
pulemyotlarla atəşə tuturdular. Yaxınlığımızda olanlara 
kömək edirdik. Geridə qalan yaralılara təxliyə sanitarları 
yardım edirdilər. Biz isə dayanmadan gecə gündüz -
gedirdik. 

 
                 Yolu azan əsgərləri XTQ xilas etdi... 

Vüqar deyir ki, əsgərlər qarşıda qoyulan zirvəyə çatmaq 
üçün irəli getdikcə yol uzanır, hey uzanırdı. Lakin onların 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

260 
 

hər birinin içərisində bir inam sanki onlara deyirdi ki, 
deyilən mövqeyə çatdıqlarında hər şey yaxşı olacaqdı. 
Əsgərlərimizin bu tanımadığı vətən torpağının yollarında 
gecənin qaranlığında ən çox ehtiyacları olan bir şey var 
idisə, o da su idi. Susuzluqdan dodaqları cadar-cadar olsa da, 
bir-birilərinə dayaq olub, əl tutub, addım-addım 
irəliləyirdilər. Hər dəfə yeni bir təpəyə və ya zirvəyə 
qalxdıqca, dərəyə endikcə fikirləşirdilər ki, bu sondur. 
Əslində özləri də artıq enib-qalxdıqları təpə və 
yüksəkliklərin sayını bilmirdilər. Getdikləri yollar kəşfiyyat 
bölüyünün onlara verdikləri istiqamət idi. Səhər açılar-
açılmaz məlum oldu ki, Hadruta yol alan  bölük erməni 
pusqusuna düşüb. 

 
      -Vüqar, sən döyüşdə olanda, həm də  mühasirəyə 
düşdüyünüz barədə xəbər yayılmışdı. O  mühasirədən 
necə qurtuldunuz? 

 
     - Hadrutda bir neçə dəfə mühasirəyə düşdük. İrərlilədikcə 
eyni çətinliklərlə rastlaşırdıq. Erməni buraları yaxşı tanıyır, 
biz isə nabələdik. Mövqenin ətrafı erməni idi.  Bizimkilər, 
yəni “Yaşma” -052-nin XTQ-çiləri  dağın o biri başından 
bizi paralel yolla qoruyurdular. Biz isə bir dağın başından o 
birinə gedib çatmalıydıq ki, geri alınmış ərazilərdə 
mövqelənək. 12 saata bir dağın başından  o biri dağın başına 
keçmişik. Səhər 6-da Cəbrayıldan çıxımışıq, irəlilədikcə 
azad oluunmuş nöqtələrdə sağımız və solumuz ermənilərlə 
dolu olduğu halda, o biri dağın başına  gecə ilə çatmışıq.  
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Hadrutda  ermənilərlə 200 metr məsafədən üz-üzə 
gəldik. Mən olduğumuz yerlərin adlarını unutmuşam. Bəlkə 
indi bir də oralardan keçsəm yadıma düşər. Bizə dedilər ki, 
o  daş bayrağın yanında mövqelənməliyik. Tər-suyun 
içərisində idik. İstədik ki, bir az dincələk, bir də gördük ki, 
iki tərəfdən də atırlar. Sonra komandirimiz koordinatları  sol 
tərəfimizdə uzaqdan irəliləyən “Yaşma”nın xüsusi 
təyinatlılarına ötürə bildi. “Yaşma”nın əsgərləri dərhal 
düşmənin  yerini təyin etdi, düşmən  zərəsizləşdirildi. Qaçan 
qaçdı, ölənlər də çaqqal kimi gəbərdilər. Bu 
atışmada  güllənin biri  komandirim Rəşid Tinayevin 
qarnından dəydi, biri isə əsgəri qolundan yaraladı. Üç 
ermənini üzbəüz döyüşdə özümüz öldürdük. Mən pulemyot 
ilə atırdım. “Yaşma” bizə kömək etdiyindən üstünlük bizim 
tərəfimizdə idi. Əslində düşmənlə 5 dəqiqədən artıq atışma 
olmurdu. “Yaşma” əsgərinin gəldiyini biləndə, yerini tez-tez 
dəyişirdi.  Bizim təqibimizdən qurtara bilmə-
yəndə,  ermənilərin arasına səs-küy düşür, dovşan kimi 
qaçmağa başlayırdılar. Ölənləri də ətrafımıza leş kimi 
səpələnmişdilər. Həmin anda mənim  köməkçim  Tofiqə 
dedim ki, gəl gedək qabağa, biz orada dincələrik. Bir az 
dincimizi alandan sonra, elə bil ki, ilahi bir qüvvə əmr etdi 
ki, durun buradan, Tofiq Hacıyevi  də götürüb irəli getdik. 
Düz yarım saatdan sonra həmin ərazi düşmən tərəfindən 
ardıcıl top atəşlərinə tutuldu. Biz artıq irəlidə 
olduğumuzdan, bu dəfə də ölümdən qurtulduq. 

Beləcə, bizim bölüyümüz  dəfələrlə  mühasirədən çıxdı. 
Bizi mühasirədən çıxaran isə “Yaşma”nın əsgərləri idi. 
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Yaxınlığımızda olmasalar da, uzaq məsafədən belə düşməni 
məhv edə bilirdilər. Bu istiqamətdə şəhidimiz və yaralımız 
çox oldu. Yaralıları KamAZ maşınına yükləyib, yola 
saldırdıq. Həmin gecəni döyüşdən sonra geri qayıdıb, 
təzədən başqa istiqamətə getdik. Həmin yerdə artıq erməni 
qalmamışdı. 

Taborumuzda Aqil  adlı bir oğlan var idi. Bakıda 29 
saylı avtobus marşrutunun sürücüsü idi. Döyüş və yük 
maşınlarını da idarə edə bilirdi. İçərisində 6 yaralı, 6 sağlam 
əsgər  olan  URAL  avtomobilini  səhv yolla sürüb. Onu da 
bu yolla sürməyinə səbəb erməni kəşfiyyatçısının 
azərbaycanca “gəlin dalımca” deməsi olub. Yaralıları 
daşımağa kömək edən Aqil birdən qarşısındakının erməni 
kəşfiyyatçısı olduğunu  başa düşərək, çevik tərpənib, 
maşından düşüb, erməni kəşfiyyatçısını tərksilah edib, 
öldürmüşdü. Biz də yuxarıdan baxırıq ki, erməni bizim 
URAL-ı vurmaq istəyir. Maşın da ki, dağ yolunda göz 
qabağında görünür. Hamımız yenə təlaşlanmışıq. 
Ermənilərin atdıqları top bizim uşaqların olduğu URAL-a 
dəymədi. Elə sevinirdik ki. Həmin istiqamətdə də 
yenə  pusqudan çıxmağa “Yaşma”nın əsgərləri bizə kömək 
etdi.Yaralıları “Yaşma”nın əsgərləri öz KamAZlarına 
yükləyib, aradan çıxartdılar.   

Vüqar Mehdiyev deyir ki, onlar bir neçə gündən 
sonra  Hadrutdakı yeni ərazini ələ keçirdiklərində, televiziya 
ekranlarımızda gördüyümüz  Daş Bayraq hələ erməni 
bayrağı rəngində idi. Yəni buraya ilk gələn, bu yerləri ilk 
fəth edən “Yaşma”nın Xüsusi Təyinatlılarından sonra, həm 
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də Vüqarın olduğu taborun  əsgərləri idi. Vüqar Mehdiyev 
deyir ki, əsas görüş məntəqəmiz Daş Bayrağın yanı idi. Biz 
yaralıları, şəhidləri həmin nöqtəyə gətirib, təxliyə qruplarına 
verirdik: 

- Artıq bilirdik ki, Hadrut istiqamətindəki yüksəklik 
bizdədir. Hadruta çatdığımda, şəhərin girəcəyində telefon 
şəbəkəsi yarandı. İki gün idi ki, Nicatdan xəbərim yox idi. 
Gəlib gedənlərdən Nicatı soruşdum, hərə bir bəhanə ilə dedi 
ki, ya yoldadır, ya da ki, ayrılıb başqa istiqamətə 
göndəriliblər. Qardaşıma zəng vurdum. Yamanca sevindi. 
Çünki ötən neçə gün ərzində, onlar məndən xəbər 
bilməmişdilər. Ondan Nicatı soruşdum. Dedim ki, 
tapammıram Nicatı. Qardaşım dedi ki, Füzuli istiqamətində 
döyüşürlər. Lakin Nicat yaralanıb. İnandırdı məni. 

  
                 İrəliyə doğru addımlamalı!.. 
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Ermənilər Hadrutu boşaltsalar da, Azərbaycan əsgərləri 
üçün tələlər qurub, “sürprizlər” hazırlayıb getmişdilər. Onlar 
bizim döyüşçülərlə üz-üzə gələ bilmirdilər. Təkcə tanıdığım 
bir bölükdən 12 nəfər döyüşçümüz su içmək istəyərkən 
şəhid oldular. Ermənilər həmin ərazilərdən çıxanda dolu su 
çəlləklərini müxtəlif yerlərdə yerləşdirmişdilər. Bizim 
əsgərlər də uzun yolu susuz qət etdiklərindən, suyu 
gördükdə ağıllarına ilk gələn onu içmək olurdu. Və beləcə 
su çəlləyinə yaxınlaşanda, ya mina partlayırdı, ya da 
uzaqdan həmin istiqamətə minamyotla atəş açırdılar. 30 ilin 
ayrılığından sonra biz bu yerlərdə təzə idik. Lakin  düşmən 
bu yerləri bizdən yaxşı bilirdi. İlk dəfə döyüş meydanına 
atılanda  döyüş görməyən bizim hər birimiz üçün şok 
yaşandı. Bir neçə dəqiqə sonra öyrəşdik. Artıq gözlərimiz 
qana, bir an əvvəl yanımızda olan döyüş yoldaşımızın şəhid 
olmasına öyrəşmişdi. Lakin kimsə ruhdan düşmürdü, kimsə 
qorxub geri çəkilmək istəmirdi. Hər kəsin bildiyi bir həqiqət 
var idi: İrəliyə doğru addımlamalı! İrəlidə Vətənin azadlığı 
gözləyirdi bizi. Hamımız buna inanırdıq! 

Deyilən əraziyə çatan əsgərlərimiz dərənin başında bir 
məktəb binasının da olduğunu görərəkən, 1 saat istirahət 
etmək üçün  oraya keçdilər. Əsgərlər elə məktəbin içərisinə 
girər-girməz, yenə düşmən tərəfi atəş açmağa başladı. Bu 
atılan minamyot atəşləri nəticəsində bir neçə nəfər yenə də 
şəhid oldu. Arxadan gələn təxliyə qrupu şəhidləri  ərazidən 
çəldliklə çıxarıb, yaralıların yarasını sarıyırdı. Özü gedə 
bilən yaralılar irəliləyən əsgərlərlə birlikdə yola davam 
edirdilər. Yollar dağ-dərə olsa da, biz heç bir yaralımızı 
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arxada qoymurduq. Bəzən iki nəfərə, bəzən də dörd nəfərə 
bir yaralını daşıyırdıq. Dayanmadan yağan atəşlərdən 
yayınmağın bircə yolu var idi: qaçıb meşədə gizlənmək. 
Artıq bu taktikanı hamımız əzbər bilirdik. Tandığım 
və  döyüşdə dost olduğum uşaqların şəhid olduğunu 
gördüyümüz anların ağrısını təsvir edə bilməyəcəm. O ağrını 
mən çəkmişəm, mən bilirəm. Tanıdıqlarımdan ilk şəhid 
Ramil Ağayev oldu. Biz Hadrutda döyüşə başlayanda 
KamAZ-ımızı vurub partlatdılar. Atılan top mərmisi Natiq 
Əhmədovun  ayaq nahiyəsini parçaladı. Şah damarı 
yaralandığından, qanını saxlaya bilmədik,  şəhid oldu. 
İbrahim  Mahmudov var idi bizim tağımda, eyni manqada 
idik. Mərmi onun kürək hissəsindən girmişdi, neylədiksə, 
onun da qanaxmasını saxlaya bilmədik, o da  şəhid oldu. 

Günün-ayın tarixini deyə bilməyəcəyəm. Bizə verilən 
istiqamətə yolumuz davam edirdi. Arada dincəlmək istədik. 
Bu zaman bizim yerləşdiyimiz ərazidə sol tərəfimizdən atəş 
səsləri gəldi. Əslində gözləmirdik. Bizim əsgər Rəşad 
İbadullayev dərhal hərəkətə keçdi.O öz qardaşı ilə birlikdə 
döyüşürdü. Biz dincəlirdik deyə, silahlarımızı bir kənara 
qoymuşduq. İçərimizdə çaşqınlıq yaranmışdı. İbadullayevin 
açdığı atəşlə “Yaşma” komandası yeri təyin etdi və uzaqdan 
yenə  həmin istiqamətdə atışlara başlayaraq, düşməni 
susdurdu. Rəşad İbadullayev dedi ki, sağ tərəfdən də təhlükə 
var. Mən tez aşağı enib silahımı götürdüm, pulemyotumu 
hazır vəziyyətdə tutmuşdum. Başladıq hamımız atəş 
açmağa. Minamyot atdılar. Artıq yerlərini təyin etmişdik 
deyə, yenə düşmən tərəfi susdura bildik. 
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      -Nə yeyib, nə içdiniz Ağoğlanda? 

- Ağoğlanda (Hadrutda) ilk günlər yemək tapmaq 
çətinliyimiz oldu. 5 gün ermənilər bizim olduğumuz 
istiqamətlərdə atəş açırdılar. Ətrafda boş və işıqsız, istiliksiz 
evlər idi.  Hər hansı birimizin  bu evlərə  ərzaq üçün girməyi 
təhlükə ilə nəticələnə bilərdi.  Evlərə də girsək, yerimizi 
təyin edirdilər. Təminat yolumuz bağlanmışdı.Təminat da 
gələ bilmirdi. Bir neçə təminat maşınımızı vurub, əlaqəmizi 
kəsmişdilər. Lakin biz kənd içərisi ilə ev-ev, məhəllə-
məhəllə irəliləyirdik. Təhlükəsiz yer tapıb, düşməni 
susdurmaq üçün məqam gözləyirdik. Komandirin təlimatı ilə 
bir-bir, növbəli şəkildə evlərə gedib, oradan ərzaq götürüb 
gəlirdik. 5 gündən sonra hər şey düzəldi. Biz bu istiqamətdə 
də yolu öz nəzarətimizə götürə bildik. Verilən tapşırığı yenə 
uğurla yerinə yetirə bilmişdik. Artıq bizə təminat da gələ 
bildi. Çünki Hadrut tam Azərbaycan Ordusunun nəzarətinə 
keçmişdi. Təminat gələndən sonra, daha evlərə də girə 
bilirdik. Bir od-ocaq istisinə darıxmışdıq. Ocaq qalamaq 
mümkün deyildi. Çünki hətta siqaret işartısına belə, 
ermənilər atəş açırdılar. Qarşımızda duran əsas məqsəd 
verilən tapşırığı yerinə yetirib, dağa qalxmaq idi. Belə 
fikirləşirdik ki, dağa çıxsaq müharibə də 
qurtaracaq.  Hadrutun üstündəki təpəyə ermənilər 
dayanmadan zərbələr endirirdilər. Bütün bunlara bax-
mayaraq, verilən tapşırığı yerinə yetirərək, Hadrutda 
mövqeləndik və ermənilərin qabağını aldıq. 
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Bu ərazini də arxadan gələn əsgərlərimizə verib, Tuğ 
kəndinə yola düşdük. Tuğ kəndinə gəlib çatanda “Yaşma” 
Xüsusi Təyinatlılar qrupunun zabiti bizə dedi ki, əgər buraya 
qədər gəlib çıxa bildinizsə, əsl qəhrəmansınız. Bura 
dünyanın axırıdır ey, uşaqlar! Zabit də sevindi, biz də 
sevindik. Bu sözlər bizim üçün böyük motivasiya oldu. Heç 
dərsdən 5 alanda belə sevinməmişdim. Özüm də ki, 
məktəbdə əlaçı oxumuşam. Bizi  ərzaq və su ilə təmin 
etdilər. Biz Cəbrayıldan bu yola çıxanda 350 nəfər idik. İndi 
yaralılarla bərabər  230 nəfər qalmışdıq. 2 gün Tuğda 
gecələdik. Evimizlə də ilk dəfə burada olanda danışdım. Evə 
nə qədər zəng vurdumsa, qardaşım götürmədi. Nəhayət, 
telefonu açanda dedi ki, nömrə tanımadığım nömrə 
olduğundan, qorxurdum telefonu açmağa ki, birdən sənin 
haqqında qara xəbər deyərlər. Mən  oktyabrın 26-sında 
Tuğda  olanda Nicatın iş nömrəsinə zəng vurdum. Başqası 
cavab verdi.  Bildim ki, şəhid olub. Dedim ki üzr istəyirəm 
səhv düşmüşəm. Başqa bir nəfərdən soruşdum.  Bilirdim ki, 
evdən deməyəcəkdilər. Həmin günü  Murad Qurbanovun 
da  şəhid olduğunu eşitdim. Sən demə 11 oktyabrda Murad 
Nicatdan iki saat sonra eyni istiqamətdə, mən onu istirahətə 
qoyub gəldiyim yerdə şəhid olub. Nicat Şükürlü yaralıya 
kömək edəndə, minamyotun qəlpəsi gəlib boyun 
nahiyəsindən dəyib. Murad Qurbanovla eyni rayonda 
yaşasaq da, Sumqayıtda hərbi hissədə daha yaxından tanış 
olduq. O da mənim kimi pulemyotçu idi. Anası hərbi 
komissarlıqda işləyirdi. Evin tək oğlu olduğundan, onu 
döyüşə göndərmək istəmirdilər. Özü 102 xidmətinə zəng 
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edib şikayətlənib ki, mənə yardım edin, əsgər aparsınlar 
məni. Onunla yeməyə də bir gedirdik. Bölünəndə də bizim 
bölüyə düşdü. Düşmən öz taktikasına uyğun olaraq, bizim 
keçdiyimiz yerləri yarım saat sonra vururdu. Murad da dostu 
ilə birlikdə düşmənin atdığı minamyotun zərbəsindən şəhid 
olmuşdu. 

 

                        İkinci döyüş tapşırığı... 

İki gecə Tuğ kəndində qaldıqdan sonra, əmr gəldi ki, 
yenidən Hadrutun aşağısına qayıtmalıyıq. 13 günə 
gəldiyimiz yolu indi URAL maşınları ilə düşürdük. Azad 
edə-edə gəldiyimiz yerlərdə dayanıb, rahatca istirahət də 
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edirdik. 3 saata Tuğa çatdıq. Artıq  Tuğda, Hadrutda 
Azərbaycan dövlət marka nişanlı avtobusları şütüyürdü. 
Bunu görəndə çox yüksək əhval-ruhiyyəmiz var idi. 
Buradan isə bizi yenidən Cəbrayılın  Daşkəsən 
kəndinə  qaytardılar. Bir gecə orada qaldıq. Burada səyyar 
hamam təşkil olundu. İstirahət etdik, şəkil çəkdirdik. Sonra 
yenə sıra düzülüşü oldu.  Bizə dedilər ki, siz artıq 
təcrübəlisiniz, bizə yeni döyüş tapşırığı verildi. Gecə ilə 27 
oktyabr 2020-ci ildə  Şuşa qalasına tərəf istiqamət götürdük. 
Biz gəlib yenidən Hadrutdakı  Bayraq daşının yanından 
keçəndə, artıq o daş Azərbaycan bayrağının üç rənginə 
boyanmışdı. Gecənin bir yarısı avtobusla bizi bir kəndə 
gətirdilər. Ordan dağ yolu ilə, Yaşmanın URAl-ları ilə başqa 
kəndlərə getməli idik. Sonra bizi  Meştaqlar 
kəndinə  apardılar. Uşaqlar zarafatından da qalmırdılar. 
Bizim taborun uşaqlarının hamısı Bakıdan olduğumuza 
görə,  bu kəndə “Məştağa” deyirdik. Biz Şuşa tərəfdə 
Radiostansiya deyilən yerdə mövqeləndik. Bütün gecə boyu 
burada təpənin uğrunda döyüş getdi. Minamyotla atırdılar. 
Şuşanın ətəyindəki  yerləşdiyimiz kəndlə üzbəüz istiqamətdə 
yenə dayanmadan döyüş gedirdi. Ermənilər yerləşdikləri 
təpədən çəkilmək fikrində deyildilər. Lakin bizim Ordunun 
qarşısında əlacsız qaldıqlarını görüb, özlərinin hərbi bazası 
olan  ərazini vurub partlatdılar ki, bizə qalmasın. Sonra geri 
çəkildilər. 

-Bu günlər-gecələr ərzində nə qədər yatdınız? 
-İnanın ki, o 66 gün ərizndə bəlkə hər bir əsgər heç 

bütövlükdə 5 gün yuxu yatmayıb. Adamın orada yuxusu 
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gəlmir. Ölüm olan yerdə yuxu yada düşmürdü. Bizi ölümdən 
və güllədən qorunmaq instikti ayıq saxlayırdı. Daha sonra 
052-nin  Daş karxanası olan yerə gəlib, mövqeni  heç kimə 
verməyəcəyik deyə, sənədə qol çəkdik. Ermənilərlə üzbəüz 
Qırmızı Bazara gələn yolda digər 2 tağımımız döyüşürdü. 
Həmin yolu tutmuşduq ki, düşmən tərəfə təminat getməsin. 
Qırmızı Bazarda döyüşən iki tağımımız da bu işin 
öhdəsindən qəhrəmanlıqla gəldilər. Nəzarətə götürdüyümüz 
əraziyə heç bir düşmən maşını buraxmırdıq. Keçmək 
istəyəni pulemyotla vururduq. Əvvəlcədən də qeyd etdiyim 
kimi, biz döyüşə ilk başlayanda ilk top, mərmi səsindən şoka 
düşmüşdük. Lakin Şuşa ətrafındakı döyüş tapşırığını alanda, 
buraya gəlib çatdığımız günlər ərzində həm təcrübə 
baxımından, həm də psixoloji cəhətdən  püxtələşmişdik. 
Əvvəllər itkilərimiz, yaralılarımız çox oldu. İndi isə demək 
olar ki, döyüşü itkisiz aparır və düşməni susdururduq. Döyüş 
səngimək bilmirdi. Başımızın üstündən onların atdıları 
toplar keçirdi, digər mövqelərə düşürdü. Atəş səsinə o qədər 
öyrəşmişdik ki, atəş səsi gəlməyəndə təəccüblənirdik. 
Baxdım ki, daha atəş, top səsləri eşidilmir. Noyabrın ayının 
8-idir. Biz Qırmızı Bazara gedən yolu qoruyurduq ki, 
buradan erməni təminat aparmasın. Nə baş verdiyindən 
xəbərim yoxdur. Günorta saat 3-də gördüm ki, top səsləri 
kəsdi. Yamanca narahat oldum. Adətən səs kəsiləndə 
bilirdik ki, kəşfiyyat gəlir. İstədim ki, manqanı hazırlıq 
vəziyyətinə gətirim. Bir də baxdım ki, ancaq PK silahımdan 
göyə atəş açırlar. Məəttəl qaldım. Fikirləşdim ki, görəsən 
yenə nə baş verir, bəlkə erməni kəşfiyyatı gəlib içərimizə 
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sızıb. Müşahidə aparmağa davam etdim.  Səhər açıldı, saat 6 
idi, keçdim səngərimə ki, yatım. Bir az keçdi, komandirim 
Cahid Fərzəliyev gəldi ki, Vüqar dur, müharibə qurtarıb, biz 
qalib gəldik. Durub ona baxdım-baxdım, əlimi yelləyib 
yatağıma  uzandım. Və birdən beynim ayazıdı. Eşitdiyim 
sözə inana bilmirdim. Bu xəbərdən sonra yuxum qaçdı, yata 
bilmədim. Getdim onların yanına, baxıram ki, radionu açıb 
dinləyirlər, sevinən kim, ağlayan kim,  gülən kim... Cənab 
prezidentin çıxışı... “Noooldu Paşinyan...”, gülüşmə, 
zarafatlar... Sonra analdım ki, artıq Şuşanı azad etmişik. 

Bizdən aşağıda dağın ətəyində olan  uşaqların səsini 
eşitdim, qışqıra-qışqıra deyirdilər ki, artıq dağın 
ətəyinə  telefon şəbəkəsi də gəlib. Öz telefonumu verdim 
Tofiqə dedim ki, düş aşağı, orada telefon şəbəkəsi var. 
Dostuma zəng et, de ki, salamatam. Əsgər Tofiq Hacıyev 
dostum Vüsalla danışanda, o elə bilib ki, mən şəhid 
olmuşam. İnanmayıb. Sonra özüm dağdan aşağı enib, onunla 
danışdım. Vüsal da getdi anamgilə. Telefonun bu 
başında  çal-çağır, toy-büsat səsi eşidirdim.  Bu səs 
Bayıldakı məhəlləmizdən gəlirdi. Sən demə, bu səs-küyə 
qardaşımın balaları çıxmayıb ki, bizim əmimiz gəlməyibsə, 
biz şənlənməyəcəyik. Onlar telefonda mənim səsimi 
eşidəndən sonra, gedib şənliyə qoşuldular. 

Qələbə xəbərini eşidəndən sonra Xüsusi Təyinat-
lılarından komanda gəldi ki, bu təpəni də tərk edib, 
Sarkısaşen kəndində mövqelənməliyik. Sarkısaşen kəndinin 
əsil adı Çağadüzdür. Bu tapşırığı alanda tağım komandirimiz 
baş leytenant Cahid Fərzəliyevlə birlikdə 20 əsgər idik. 
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Qeyri-rəsmi manqa komandiri məni təyin etmişdi. Uşaqların 
gözətçilik, yatıb-durma qrafikini özüm təyin edirdim. Getdik 
Çağadüz kəndinə.  Bizi  Hadrutla Şuşanın arasındakı 
Xocavəndin Sarkısaşen - Çağadüz kəndində qaytardılar. 
Buraları qorumalı idik. Çağadüz kəndində girdiyimiz 
evlərdən birində üzərində Bakının şəkli olan nərd 
taxtası  gördük. Uşaqlar  Nazpəri Dostəliyevanın mahnıları 
olan kasseta  tapmışdılar. Artıq atəş səsləri gəlmirdi. Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev qələbə çaldığımızı da elan etmişdi. 
Çağadüz kəndində həyətlər dolu idi təzə, köhnə 
avtomobillərlə. Elə bil ki, o qədər həyəcan, o qədər itki və 
ağrıdan,yol yorğunluğundan sonra, sevincimizdən könlü-
müzə uşaqlığımız qayıtmışdı. Ən maraqlı günlərimizdən biri 
də uşaqlığımıza qayıdıb, həyətlərdə qalan yiyəsiz 
avtomobillərdə əyləndiyimiz vaxtlar oldu. Əsgərlər erməni 
maşınlarını minib, “GTA game” oynayırdılar. Maşını sürüb 
işlək vəziyyətdə buraxırdıq, o da gedib dərəyə düşürdü. 
Fərhad Əliyev adlı bir əsgərimiz var idi, deyirdi ki, güllələr 
məndən yan keçdi, sağ qaldım, özüm də heç vaxt avtoqəzaya 
düşməmişəm, görüm bir avtoqəzaya düşmək necə olur...  İki 
dənə ZİL maşını, iki dənə  06 Jiqulini sürüb sonra dərə aşağı 
aşırdı. Həmin avtomobillərlə avtoqəza yaradıb, özünü 
burada da sınadı. Döyüşdə olduğu kimi, qəzadan da sağ 
çıxdı. Fikirləşə bilərsiniz ki, boş evlərə girib, orada 
şellənirik, sahibsiz, açarsız avtomobilləri aşırdırıq. Mənimlə 
elə uşaqlar var idi ki, onların ata-baba ocaqlarını bu 
ermənilər yerlə yeksan etmişdilər. Axı, ermənilər bizim dinc 
insanlarla dolu evlərimizə girib, vətəndaşlarımıza əzabvə 
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işgəncə verib, doğrayıb, atəşlərdə yandırıb, diri-diri basdırıb 
öldürürdülər. Hətta gözümüzün qabağında Kəlbəcərdən, 
Laçından çıxanda evlərimizə, meşələrimizə od vurub 
yandırdılar. Muzey sərvətlərimizi oğurlayıb apardılar. Biz 
isə, dinc insanlara bir güllə belə atmadıq. Girdiyimiz evlər 
bom-boş idi. İns-cins yox idi. Qorxub qaçmışdılar. Etdikləri, 
törətdikləri cinayətlərin fərqində idilər. Bilirdilər ki, bu 
evlərə məcburi köçürülüblər. 

Biz şərəflə döyüşdük, şərəflə xidmət etdik. Döyüş 
itkisiz, qələbə şəhidsiz olmur. Neyləmək olar ki, Tanrı öz 
sevdiklərinin qismətinə Vətən uğrunda şəhidlik yazır. Hər 
itirdiyimiz dost ürəyimizin bir parçası idi. Özü də ki, döyüş 
gedən yerlərdə olum və ölüm arasında insanlar bir-birinin 
dəyərini daha çox bilirlər. Əlimzə nə düşsə yarı böldük. 
Paltarlarımızı da, yeməyimizi də, suyumuzu da. Hamı bir 
nəfər, bir nəfər hamı oldu. Bir də bilirsiniz maraqlı nə idi?! 
Noyabrın 10-na kimi biz olan istiqamətlərdə yağış yağmadı. 
Uşaqlar hətta yarıciddi-yarızarafat deyirdilər ki, Ali Baş 
Komandan deyəsən göydəki müqəddəslərlə də danışıb, ki, 
mənim əsgərlərim olan yerlərdə havanı pozma. Biz həmin 
günlər elə bilirdik ki, bütün hamı, bütün təbiət də Ali Baş 
Komandanın əmrinə tabedir. Kəskin hava olmadı. 
Qələbəmiz, Zəfərimiz elan olunandan sonra bir yağış yağdı 
ki, ucundan tut, çıx göyə... Daha bilmədim ki, Göy Səma 
şəhidlərimiz üçün ağlayır, yoxsa ki, axır ki, Tanrının bizə 
Zəfər bəxş etdiyi xoşbəxtliyinin göz yaşlarıdır. Bu 
döyüşlərdə həm də analarımızın, doğmalarımızın duaları, 
alqışları, göz yaşları köməyimiz oldu. 
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-Dekabrın 7-si isə təxris olundun... 
-Bəli evə gəldiyimi əvvəlcə ailəmizə xəbər vermədim. 

Təkcə qardaşımın və dostlarımın xəbəri var idi.  Nicatla cüt 
gedib, tək qayıtmağıma utanırdım. Uşaqlar məni 
qarşılayandan sonra, birinci Nicatgilə getdim. Biz Hadruta –
Ağoğlana çıxdığımız yolla noyabrın axırlarında geri 
qayıdanda, orada 11 oktyabrda Nicatı sonuncu dəfə 
qoyduğum yerdə düşüb axtardım. Elə bilirdim ki, bəlkə 
taparam. Lakin həmin ağacın altında Nicatın yol çantasını 
tapdım. İçərisində bir kepkası var idi, bir dənə də nəm salfet 
və güllələr. Güllələri aparıb təhvil verdim. Nicatgilə gələndə 
üzərində “Ş.N” yazılmış çantanı özümdə saxladım. Kepkanı 
verdim atasına. Mənim üçün ən ağır görüş həmin görüş 
oldu... 

Evimizdə heç kim şadyanalıq məclisi qurmadı. Mənim 
itkilərim var idi... Onların heç biri məndən əskik deyildi. Bir 
də ki, atam özü də müharibə görüb, I Qarabağ döyüşünün 
veteranıdır. O döyüşün, şəhidin nə olduğunu yaxşı bilir. 
Sonra işlədiyim ASAN Xidmət Agentliyinə getdim. 
Hamının bir gözü gülür, bir gözü ağlayırdı. Yaxşı ki, 
müharibə etdik, yaxşı ki, bu müharibədə sözümüzü dedik, 
izimizi qoyduq ki, gələcək nəsillərə danışacaq 
söhbətimiz,  üzlərinə baxacaq gözümüz olsun. 

28 yaşlı döyüşçü Vüqar Mehdiyevdən, döyüşdən sonra 
hansı medallarla təltif olunduğunu soruşdum. Cavabı belə 
oldu: 

-Mən döyüşə medal almaq üçün deyil, Vətəni qorumaq 
üçün getmişdim. Keçdiyimiz döyüş yolu haqqında hərbi 
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biletimizə yazılıb. Medal olmasa da bilirik ki, döyüşmüşük. 
Vətən qarşısında, dostlarımız, anamız qarşısında alnımız 
açıq, üzümüz ağdır! 

Mən isə təəccübümü gizlədə bilmədim. İstər-istəməz 
fikirləşdim ki, görəsən nə üçün eyni istiqamətdə döyüşüb 
şəhid olan əsgər, zabit, bəzi qazi olan döyüşçülərə medal 
verilir, veteranlara isə verilmir. Axı onlar da nə vaxtsa 
övladlarına, nəvələrinə döyüş xatirələrini danışanda Ali Baş 
Komandanın imzası ilə aldıqları medalları göstərib, öyünə 
bilmək haqqını qazanıblar! 

 
                                                       Aida Eyvazlı GÖYTÜRK       
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Şuşaya bayraq sancan XTQ Yaşar və 
qardaşları: Şəhid Füzuli, polis Fərman, 
döyüşçü Sadiq... 

Bu gün bütün yazılarımızın, məqalələrimizin baş 
qəhrəmanları Vətən Müharibəsinin igid əsgərləri: işti-
rakçıları, qaziləri və şəhadətə ucalmış qəhrəmanlarıdır. 44 
günlük müharibədə ölüm-dirim savaşıyla xalqa əbədi bir 
sevinc yaşadan hər bir igidimiz haqqında məlumat toplayıb 
oxucuya çatdırmaqda bizim boynumuzun borcudur və 
yaxından tanıdığım, vətənə - yurda sevgisi ilə seçilən bir ailə 
haqqında oxucularıma məlumat verməyi özümə borc 
bilirəm..  
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             Abdallı Əhəd kişinin oğulları 

Bu ailənin qorxmazlığına, cəsarətinə, ağır davranış və 
ləyaqətinə görə, hər zaman nəinki Abdal kəndində, elə 
Ağdam rayonunda da hörmətə-ehtirama layiq olub. 
Qardaşlar Sadiq, Fərman, Füzuli 1989-ci ildən başlayaraq 
erməni terrorçularına qarşı döyüşlərə atılıb. Sadiq Hüseynov 
yerli batalyonların birində, Fərman Ağdam Polis İdarəsinin 
əməkdaşı kimi, Füzuli isə 708 saylı hərbi hissədə vətənə 
xidməti özlərinə borc bildilər. Hazırda Sadiq də, Fərman da 
veteran döyüşçülərdi. Silahdaşları hər iki qardaşın igidliyi, 
cəsurluğu haqqında ağızdolusu danışırlar. 

                Füzuli Hüseynov zirvəsi... 

708 saylı hərbi hissənin 3-cü MAT-ın sosial siyasi işlər 
üzrə komandir müavini N. Hətəmovun onun haqqında 
yazdığı xidməti xasiyyətnamədə deyilir: “Sıravi Füzuli 
Hüseynov1992-ci ilin 2 mart tarixində Azərbycan Silahlı 
Qüvvələrinə hərbi xidmətə çağrılıb. Xidmətinə Ş.Mirzəyev 
adına 836 saylı alayda başlayıb. May ayında Ağbulaq, 
Dəhraz uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşüb. 
Mayın 15-də isə Abdal kəndinin müdafiəsində xüsusilə 
fərqlənib.1993-cü ilin oktyabrında kəşfiyyat bölüyündə 
xidmətini davam etdirib. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə 
komandanlıq tərəfindən dəfələrlə yazılı və şifahi şəkildə 
təşəkkürnamə alıb. 1993-cü ilin yanvarın 1-dən 708 saylı 
hərbi hissənin 3-cü MAT-ın 1-ci bölük, 1-ci taqımında 
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yenidən döyüşlərə qatılıb. 1994-cü ilin aprelin 17-də 
Qiyaməddinli kəndi ərazisində əsgəri xidmətini yerinə 
yetirərkən qəhrəmancasına həlak olub”. 

Silahdaşı, çavuş Eyvaz Tağıyev bildirir ki, cəmi 23 yaşı 
olan, amma təcrübəsi ilə hamımızı həmişə heyrətləndirən 
Füzulinin gətirdiyi kəşfiyyat xəbərləri nəinki əsgərlərimizi 
qoruyurdu, həmçinin düşmənlərin də itki verməsinə və geri 
çəkilməsinə şərait yaradırdı: “Ermənilərin Novruzlu kəndinə 
hücum edəcəyi haqqında xəbər eşidən komandanlıq həmin 
gecə Füzulini kəşfiyyata göndərdi. Hamımız həyəcanla onun 
geri dönüşünü gözləyirdik. Aradan 2-3 saat keçdikdən sonra 
o geri döndü və bir başa komandanlığa erməni ordusunun 
ağır texnika və canlı qüvvə ilə Novruzluya hücuma keçməyə 
hazır olduğunu bildirdi. Döyüş əmri verilən kimi silaha 
sarıldıq. Düşmənin gözləmədiyi tərəfdən ordumuz hücum 
etdi. Gözlənilməz zərbədən çaş-baş qalmış Ermənistan 
ordusu itki verərək geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı”. 
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Bəli, həmin gecə Füzuli növbəti kəşfiyyat əməliyyatında 
olarkən, ermənilərin basdırdığı piyadalar üçün minanın 
üstünə çıxır. O, minanın partlaması nəticəsində şəhidlik 
zirvəsinə ucalır. Amma vətənə olan sevgisi, cəsurluğu, 
zəkası və ləyaqəti ilə dostlarının , silahdaşlarının, tələbə 
yoldaşlarının, doğmalarının, bir sözlə, onu tanıyanların 
qəlbinə, yaddaşına özünü əbədi həkk etməyi bacarır.  

         Hüseynov qardaşlarının sonbeşiyi Yaşar 

Günümüzün qəhrəmanı Yaşar Hüseynov - O, 1981-ci 
ildə Ağdam rayon Abdal kəndində Zərnigar və Əhəd 
Hüseynovların ocağında dünyaya gələn sonbeşik oğuldu. 
Gözünü açandan, ağlı kəsəndən evlərində döyüşçü görüb. 
Elə döyüşçü kimi də böyüyüb. Atalar deyib niyyətin hara , 
mənzilində ora. Yaşar böyüdükcə, ailəsinin, yaxınlarının 
yurd həsrətini anladıqca hərbçi olmağı düşünüb və hərbçi 
olub. 20 ildir Azərbaycan Ordusunda xidmətdədir. 2014-
2016-cı illərdə baş verən döyüşlərdə Xüsusi Təyinatlı kimi 
yaxından iştirak edib. Hətta 2014-cü ilin avqust 
əməliyyatında yaralanıb. 4 günlük Aprel döyüşlərində də 
xüsusi fəallığı ilə seçilənlərdən olub. Ən böyük arzularından 
biri doğulduğu kəndə, beşinci sinifə qədər oxuduğu məktəbə 
getmək olan Baş gizirə Vətən Müharibəsində iştirak etmək 
də qismət olub. 
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Şuşaya ilk bayrağı sancan və 28 ildən sonra Gövhərağa 
məscidində azan oxuyan əsgərimiz Yaşar Hüseynovun 
həmin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılanda yurd 
həsrətində olan, Azərbaycan Ordusunun qüdrətini anlayan 
hər kəs o süjeti kövrələ-kövrələ, sevinc göz yaşları ilə izlədi. 
Həmin tarixi kadrlar haqqında mediaya açıqlama verən Y. 
Hüseynov bildirib ki, II Qarabağ müharibəsində əvvəl 
gündən döyüşə atılıb: “9 oktyabrda yaralandım və buna 
baxmayaraq xidmətə qayıtdım. Komandirimiz Gündüz 
müəllimlə Cocuq Mərcanlıdan hərəkətə başlayanda arzumuz 
var idi ki, Şuşaya gedib salamat çıxaq, bayraq taxaq və bir 
yerdə azan verək. Şuşaya düşmənin gözləmədiyi 
istiqamətdən girdik. Onlar bizi Laçın və Xankəndi 
istiqamətindən gözləyirdi, amma biz bunu bildiyimiz üçün 
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hücum istiqamətimizi dəyişdik. Şükür Allaha ki, biz buna 
nail olduq. Komandanlığın rəhbərliyi altında Şuşaya girib 
düşməni şəhərdən təmizlədik və noyabrın 8-də Şuşa 
şəhərində icra hakimiyyətinin binasına çıxaraq Qondarma 
Dağlıq Qarabağ “respublika”sının bayrağını yerə atıb, öz 
bayrağımızı orda sancdıq və azan verdik. Bu hissləri sözlə 
ifadə edə bilmirəm, möhtəşəm bir hiss idi. Hətta azan 
verəndə məni ağlamaq tutdu, amma özümü zorla ələ aldım. 
Azandan sonra dövlət himnimiz səsləndi”. 
Baş Gizir Yaşar Hüseynov ailəlidir, 2 övladı var. Bəli, 
canında, qanında qəhrəmanlıq, cəsurluq, qorxmazlıq olan bir 
şəcərə hər zaman xalqın hörmət və ehtiramına layiqdir.  
Onun bu igidliyi Ali Baş komandan tərəfindən "Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanı" medalı ilə qiymətləndirildi.  

                                                                      Əntiqə Rəşid 
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Şuşada ermənilərlə əlbəyaxa döyüşən 
şəhidimiz 

Vətən müharibəsi zamanı xüsusi qəhrəmanlıq göstərən 
hərbçilərimizdən biri də Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 
giziri şəhid Mehdi Şıxəliyevdir. 

Şıxəliyev Mehdi Yalçın oğlu 1996-cı il fevralın 16-da 
Hacıqabul rayonunda anadan olub. O, 2014-cü ildə həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılıb. Daha sonra Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrin hərbçisi olub. 2016-cı ildə Aprel döyüşlərində 
iştirak edib. 
      Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, İkinci 
Qarabağ müharibəsi zamanı ön cəbhədə döyüşən Mehdi 
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düşmənin xeyli tankını, zirehli maşınını, 70-dən çox canlı 
qüvvəsini məhv edib. 

O, Şuşaya qədər döyüşə-döyüşə gəlib, ermənilərə ağır 
zərbələr vurub, onların kolonlarını dağıdıb. 

Mehdi Şuşada əlbəyaxa döyüşlər zamanı bir neçə 
erməni hərbçisini məhv edib və sonda qəhrəmancasına şəhid 
olub. 
     Allah rəhmət eləsin! 
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Biz Daşaltına girməliydik, Xüsusi 
Təyinatlılar isə Şuşaya 

 

Snayper Səfərov Vüqar Məzahir oğlu - Xocavənd 
rayonu:  Yuxarıdan əmr gəldi ki, biz Şuşaya girməliyik. Biz 
hamımız sevindik ki, nəhayət əsl döyüşə gedirik. Ona görə 
hamımız bir ağızdan “Allahu Əkbər!” deyib, avtomatlardan 
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havaya atəş açmağa başladıq. Yoldaşlardan biri dedi ki, 
aşağıdan səs gəldi. Bu zaman gördük ki, bir nəfər gizləndiyi 
qamışlıqdan çıxıb qaçmağa başladı. Biz də onu təqib etməyə 
başladıq. Qalın qamışlıqlarda onu itirdik. Qamışlıqdan sonra 
Günəbaxan sahəsi gəlirdi. Oraya girdik. Hamımız bir-
birimizə dedik ki, kimin qarşısına çıxsa vursun onu. O, 
Əliyev Arzunun qabağına çıxmışdı. Düşmən Arzunu görən 
kimi əllərini havaya qaldırıb, Arzu da onu avtomatın 
qundağı ilə vuraraq öldürüb.  

Saat yeddi olardı tərpəndik. Biz dəstələrə bölündük. 
Bizim dəstədə 12 nəfər vardı. Biz irəliləyib neytral zonaya 
çatdıq. Asim Abbasov vardı, yaxşı oğlan idi, şəhid oldu. 
Allah rəhmət eləsin! Rəisimiz vardı, Kəlbəliyev Siyavuş. O 
da şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin! Rasim dərədən başını 
çıxarıb, həqiqətən də neytral zonada olduğumuzu 
dəqiqləşdirmək istədi. Rəisimiz Siyavuş dedi ki, Asim sən 
aşağı düş, qoy Səfərov baxsın, ətrafı müşahidə etsin. Ola 
bilsin ərazidə kimsə olarsa, Səfərov snayperlə vursun. Biz 
müşahidə edə-edə irəlilədik. Birinci sahəni keçdik. Minalı 
əraziyə çatdıq. Çox qəribə idi ki, kimsədə qətiyyən qorxu 
hissi yox idi. Əksinə döyüşə atıldığımız üçün hamımız 
sevinirdik. Kanal istiqamətindən keçməliydik. Kanalın 
başına çatanda, gördük ki, bizim tabor orda lapetkalarla 
kanalı dolduraraq hərbi texnika üçün yol açmağa 
başlayıblar. Burdan, Qaraxanbəyli istiqamətində hücuma 
keçilməliydi. Rəisimiz Kəlbəliyev dedi ki, biz iki 
yarımqrupa ayrılmalıyıq. Tabor burda öz işini görənə kimi, 
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biz qarşıdakı düşmən postlarını təmizləməlyik ki, düşmən 
taborun irəliləməsinə mane olmasın. Biz iki yarımqrupa 
bölündük. Bir qrup sağ istiqamətində, digər qrup isə sol 
istiqamətində hərəkətə keçdi. Biz səssizcə birinci posta 
yaxınlaşdıq. Düşmən öz işindəydi, hər kəs nə iləsə məşğul 
idi. Bəziləri hətta maykada idilər. Bizim anidən postda 
peyda olmağımız düşməni çaşqın vəziyyətə saldı. Aman 
vermədən onları məhv etdik. İki nəfər qaçmağa cəhd 
göstərdi. Onlardan biri qaçıb dotun içinə girdi. Asim onu 
qabaqda təqib edirdi. Asimə dedim ki, sən səngərə keç, mən 
F-1-i çəkmişəm. Mən qumbaranı dotun içinə atdım. Partlayış 
oldu, toz-duman çəkildi. Dedim ki, daha dotun içinə girməyə 
ehtiyac yoxdur. Çünki onlar indi gəbəriblər. Rəis müavini 
Ehtiram Məmmədov səngərdən qaçanlara arxadan avtomatla 
atəş açmağa başladı. Sonra ikinci dotu da təmizlədik. Gəldik 
çatdıq kamera postuna. Kamera postunda, dotun üstündə 
çoxlu sayda düşmən vardı. Biz oraya elə yerdən getməliydik 
ki, kameraya düşməyək. Kanalın sol tərəfindən aşağıdan 
irəlilədik. Biz kameranın altına yaxınlaşdıq. Bir kamera da 
postun özündə idi. Rəisə dedim ki, mən gedib kameranın 
dirəyinin altına F-1 qumbarasını yerləşdirim, sonra iplə 
gətirib burdan partladım. Getdim, gördüm ki, kamera 
dirəyini elə betonlayıblar, partlatmaq da faydasız olacaq.  
Əvvəlcə kamera düşmənə tərəf idi, bir azdan kamera bizə 
tərəf döndü. Mən dedim ki, mən snayperlə kameranı vurum, 
sonra arxaya gedək. Yenidən köməklə gələyin, yoxsa 
düşmənin postuna altı nəfərlə girmək çətin olacaq. 
Yoldaşlarım mənimlə razılaşdı. Mən kameranı vurdum. 
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Sonra geri qayıtdıq. Biz yarıyolda gördük ki, BTR-lərimiz 
gəlir. Biz yenidən geri qayıdıb kameranın yanına gəldik. Biz 
qərara gəldik ki, şok atəşdən sonra BTR-lər desantla birlikdə 
hücuma keçməlidir. Düşmənlə ara məsafəmiz 200 metr 
olardı. İmaməddin qranatamiyotla, mən isə “Muxa” ilə dotu 
(beton istehkam) nişan aldıq. Bilirdik ki, dotu dağıtmaq çox 
çətin olacaq. Onu heç BTR-lə dağıtmaq olmurdu. Dota 
atəşdən sonra BTR-lər hərəkətə keçdi. Bütün BTR-lər 
hərəkətə keçdi, amma bir BTR yerindən tərpənmədi. Mən 
BTR-in yanına gedib əlimlə üstdən vurdum ki, hərəkətə 
keçmək lazımdır. BTR biz atəş açdığımız dota dalbadal bir 
neçə atəş açdı, dot dağıldı. Desant BTR-lərin yanıyca 
hücuma keçdi. Postu keçib kəndə daxil olduq. Evləri arama-
tarama etdikdən sonra geri qayıdıb səngərə gəldik. Həmin 
döyüşdə Asim və bir tankistimiz şəhid oldular, bir neçə 
yaralımız var idi. Asimin şəhid olması bizim düşmənə nifrət 
və intiqam hissimizi daha da coşdurdu. Bizim qruppa 
yenidən irəlilədi. Gedəcəyimiz mövqeni əvəllcə artilleriya 
hazırlığı olmalıydı, sonra da biz həmin düşmən mövqeyini 
götürməliydik. Qarşıda nar bağı var idi. Həmin bağa 
girməliydik. Bağa girəndə ermənilər atəş açdılar. Səngəri 
keçərkən yoldaşlarımızdan biri yaralandı, digəri onu xilas 
etmək üşün arxasınca tullandı və yaralı yoldaşını geri çəkib 
səngərə saldı. Nar bağının sağ tərəfi ilə dərin səngər gedirdi. 
Biz səngərlə getməyə qərar verdik. Nar bağı artıq bizim sol 
tərəfimizdə qaldı. Arada səngərdən boylanıb nar bağına 
baxırdıq. Kimsə gözə dəymirdi. Biz səngərlə gəlib düşmənin 
100-150 metrliyində dayandıq. Biz erməniləri görürdük, 
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ancaq onlar bizi görmürdülər. Onlar da səngərdə sərbəst 
hərəkət edirdilər. Biz 16 nəfər idik.  Düşməni müşahidə 
etdik, onlar 60-a yaxın idilər. Dedik ki, arxaya koordinat 
verək, buranı vursunlar. İmaməddinə dedim ki, sən dotu vur, 
mən isə “Muxa” ilə onların toplumuna atım. Elə də etdik. 
İmaməddin dotu havaya uçurdu. Mən də düşmənin topasını 
nişan aldım. Onlar çörək yeyirdilər. Bu atəşdən sonra 
düşməni avtomatlarla vurmağa başladıq. Ermənilər leş-leşə 
yerdə sərilmişdilər. Onlardan biri qaçmaq istərkən arxadan 
onu vurdum. Sonra yerdəkilərə diqqətlə baxdıq ki, sağ qalan 
olar. Bizə minamiyotla atəş açdılar. İki nəfərimiz 
qılçasından yaralandı. Səddam hər iki ayağından 
yaralanmışdı. Səddama Arzu Əliyev kömək elədi. Mən 
Səddam ilə yan-yana idim. Sonra mən yerimi dəyişdim. 
Səddamın yerinə Xəyal Abdullayev keçdi. Həmin vaxt 
Xəyalı vurdular. O, çiynindən və kürəyindən yaralandı. 
BTR-lərimiz hücuma keçdi, həmin yeri götürdük. Sonra 
düşmənə arxadan kömək gəldi. Düşmən mövqelərimizi 
minamiyot atəşinə tutdu. Düşmən cəmi bir gün müqavimət 
göstərə bildi. Növbəti gün biz yenidən Daşaltı istiqamətində 
irəlilədik. Qarşıda təpə, təpədən sonra isə bir dağ var idi. 
Təpəni və dağı keçib bir dərəyə yaxınlaşdıq. Orada əsgərlər 
gördük. Parolu dedik, bizim əsgərlər idi. Biz Daşaltına 
çatanda, Xüsusi Təyinatlılar artıq Muxtarkəndi və Şuşakəndi 
götürmüşdülər. Sonra bizə komanda gəldi ki, geri qayıdıb 
dağın üst tərəfi ilə Dəhliz yolu ilə getməliyik. Biz  deyilən 
kimi hərəkət etdik. Arxamızca kəşfiyyat qrupu gəlirdi. 
Birdən ermənilərin səsini eşitdik. Dəqiqləşdirmək üçün 
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“Allahu Əkbər!” deyib parolu söylədik. Onlar da cavab 
olaraq “Allahu Əkbər!” dedilər və bizi atəşə tutdular. Bu 
zaman qarşıda sol tərəfdə bizim Xüsusi Təyinatlılarımız İsa 
bulağı istiqamətində qərarlaşmışdılar. Atışmada gördüm ki, 
sol qıçımda istilik yarandı.  Yaralanmışdım. Özümü kanalın 
içinə saldım. Sonra əmr gəldi ki, geri qayıdıb Meşə yolu ilə 
Xankəndi yolunu tutmalıyıq. Bizə bir bələdçi gəldi, biz İsa 
bulağı yolu ilə irəlilədik. Nəhayət gəlib Xankəndi yoluna 
çatdıq. Uşaqlar yaralandığımı görüb, geri aparmaq istədilər, 
mən qəti etiraz etdim. Dedim ki, yaram elə də ciddi deyil, 
yüngüldür. Biz ora çatanda, Xüsusi Təyinatlılar artıq 
Xankəndi yolunu götürmüşdülər. Bu müharibədə Xüsusi 
Təyinatlılarımızın xidməti danılmazdır. Onlar çox böyük 
şücaət göstərdilər bu müharibədə. Onların haqqını kimsə 
yeyə bilməz. Biz ora təzə çatmışdıq ki, bir düşmən tankı 
gəldi, Xüsusi Təyinatlılar tankı vurdular. Tankdakılar çıxıb 
qaçanda, onları da biz vurduq. Həmin axşam tonqal başında 
olarkən bir minamyot bizdən bir az aralı düşdü. 
Əksəriyyətimizə qəlpələr dəymişdi. Mən də çiynimdən 
yaralandım. Aşağıya düşən uşaqlardan məni soruşublar. 
Deyiblər ki, Vüqar şəhid oldu. Evdə qəbrimi qazıblar. 
Ailəm, qohum-əqrəba Diaqnostikaya gediblər ki, nəşimi 
alsınlar. Üç gündən sonra noyabrın 8-də Şuşa alınanda mən 
evə zəng etdim. Mənim sağ olduğumu eşidəndən sonra 
gedib qəbrimi yenidən torpaqla doldurublar. 

 

 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

290 
 

Vüsal Şahbazov  - XTQ – Şuşaya giriş 

Bizə əmr gəldi ki, Şuşa şəhəri alınmalıdır. Hamımız 
sevinc içindəydik. Şuşanı götürmək üçün əvvəlcə Şuşanın 
ətrafındakı kəndlər alınmalı idi. Şuşaya doğru istiqamət 
götürdük. Biz ancaq gecə hərəkət edirdik. Həddindən artıq 
yüksəklik, dağlıq olduğundan hava dumanlı olurdu. 
Dumanda hərəkət etmək işimizə yarıyırdı.  İki kəndi 
aldıqdan sonra üçüncü kəndə girdik. Düşmən bu kənddə çox 
möhkəm istehkam qurmuşdu, döyüşçü qüvvələr də çox idi. 
Onlar burada boydan yuxarı səngərlər qazmışdılar. 
Komandirin tapşırığı ilə bu postu da səssizcə - əlbəyaxa və 
bıçaq vasitəsilə götürmək lazım idi. Düşmən bizi burada 
gözləmirdi. Bizim buralara qədər gəldiyimizi onlar təxmin 
etmirdilər. Ona görə də, düşmən səngərdə rahatca öz 
işindəydi. Biz bu postu da səssiz aldıq və ora yerləşdik. Üç 
gün həmin düşmən postunda qaldıq. Bu müddət ərzində biz 
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qabaqdakı düşmən postlarını müşahidə edirdik. Biz burada 
üç gündən artıq qala bilməzdik, çünki hər üç gündən bir 
düşmən həmin postlara ərzaq və döyüş sursatları gətirirdilər.  

Üçüncü gün gecə postu tərk edərək irəlilədik. Hava yenə 
də dumanlı idi. Postdan yenicə aralanmışdıq ki, maşın səsi 
eşitdik. Komandirin müşahidəsi nəticəsində məlum oldu ki, 
qabaqda bir UAZ maşını, arxasınca da 3-4 KAMAZ maşını 
gəlir. Onlar posta çatanda onları qarşılamadıqlarından 
şübhələndilər. Geri qayıtmaq istərkən biz bunları 
mühasirəyə aldıq. Əvvəlcə KAMAZ maşınlarını vurub 
partlatdıq. Maşınlar yanmağa başladı. Biz bilirdik ki, UAZ 
maşınında həmişə komandir oturur. Maşının qabaq hissəsini 
vurduq. Bir neçə əsgər maşından düşüb qaçmağa başladılar. 
Onlar hətta, qaçarkən silahlarını atırdılar. Onlar üç nəfər 
idilər. Onları diri tutduq. Komandir polkovnik idi. Mən 
Polad Həşimov şəhid olanda söz vermişdim ki, onun qisasını 
alacağam. Onları polkovniklə birlikdə əsir götürüb 
komandirimizə təhvil verdik. Biz irəli getmədik, bu postda 
qalmalı olduq. Çünki arxadan piyadalar gələcəkdi. Biz onlar 
gələndən sonra postu əsgərlərimizə təhvil verib, yenidən 
irəli gedəcəkdik. Əsgərlərimiz gəldi və biz postu onlara 
təhvil verib irəlilədik. Biz qarşıdakı bütün erməni postlarını 
bir-bir təmizləyərək gəlib Şuşanın ətəyinə çatdıq. Bizdən 
qabaqkı qrup əvvəlcədən düşmənin Şuşaya gələn təminat 
yollarını bağlamışdılar ki, Şuşadakı ermənilərə silah-sursat, 
ərzaq gəlməsin.  
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Biz Şuşaya girəndə, artıq şəhərdə qızğın döyüşlər 
gedirdi. Ermənilər şok vəziyyətində idilər. Onlar 
inanmırdılar ki, Xüsusi Təyinatlılarımız Şuşaya girə bilərlər. 
Onların çoxu silahlarını atıb qaçırdı, qaça bilməyənlər isə 
təslim olurdu. Bizə dedilər ki, bir qrup dəstəmiz pusquya 
düşüb. Komandir bizdən 7 nəfər ayırıb qardaşlarımıza 
koməyə göndərdi. O, yeddi nəfərin biri də mən oldum. Biz 
qardaşlarımızın yanına çatanda yanımıza minamyot düşdü. 
Beş nəfərimiz şəhid oldu, iki nəfər isə yaralandı. Mən 
qıçımdam qəlpə yaraları almışdım. Sinirlərim kəsilmişdi. O 
biri yaralı qardaşımın qəlpə başının sol tərəfini sıyırıb 
aparmışdı. Mən kiçik bir təpənin üstünə sürünə-sürünə gəlib 
ordan özümü aşağı atdım. Çünki erməni həmin yeri yenə də 
vuracaqdı. Silahım isə özümdə idi. Dağın aşağısında qaldım. 
Artıq hərəkət edə bilmirdim. Bilirsiniz ki, bizlər əsir 
düşmürük, son anda silahımızla özümüzü vururuq. Artıq 
hava qaralırdı. Gördüm ki, qarşıdan mənə tərəf gəlirlər. Mən 
səsləndim. Bu parol idi. Gördüm ki, parola qarşılıq verdilər. 
Onlar yanıma çatdılar. Mənə kömək eləyib yuxarı 
qaldırdılar. Sonra həmin yaralını və şəhidlərimizi də götürüb 
geri qayıtdıq. Bizə orada ilk tibbi yardım göstərildikdən 
sonra KAMAZ maşını gəldi. Bu maşın təxliyə qrupu idi. 
Bizi həmin maşına mindirdilər və 8 saatdan sonra biz 
Füzulidəki kiçik hospitala gəldik. Orada bizi iki saat  ilkin 
müayinə etdilər və oradan da bizi Horadizə göndərdilər. 
Orada da bir gün qaldıq. Oradan da Füzulinin Mərkəzi 
xəstəxanasına gətirdilər. Burada bizi həkimlərimiz əməliyyat 
elədilər. Sağ olsunlar. 
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Vətəni yaşadanlar: Xüsusi təyinatlı 
komandir - Şəhid Azər Mikayılov 

kimdir? 

 
Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən 44 günlük 

Vətən Müharibəsində 2800-dən çox əsgər və zabitimiz 
misilsiz qəhrəmanlıq göstərərək, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. 
Xalqımız yaşadıqca, şəhidlər də unudulmayacaq... 

Bu dəfə haqqında danışacağımız şəhidimiz 17 il Xüsusi 
Təyinatlı Qüvvələrdə kəşfiyyatçı, qərargah rəisi, hərbi hissə 
komandiri kimi xidmət etmiş Azər Əmrah oğlu 
Mikayılovdur. 
 
Şəhidimiz haqqında onun qardaşı Anar Mikayılov danışır...  
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- Anar bəy, qardaşınız haqqında bizə məlumat verin. 
       - İkinci Qarabağ Müharibəsində böyük qəhrəmanlıq 
göstərən, tarix yazan igidlərimizdən biri də əziz 
qardaşım, şəhid Azər Əmrah oğlu Mikayılov olub. 1980-ci 
ildə Kəlbəcər rayonunda ziyalı bir ailədə anadan olub. 
Uşaqlıq illərindən, özünü tanıyandan hiss etmişdik ki, onda 
vətənpərvərlik duyğusu çox yüksəkdir. Onun qoçaqlığı, 
mərdliyi uşaqlığından bilinirdi. Orta məktəbi bitirməzdən 
öncə hərbi sahəyə yönəldi. Atam ona bir neçə dəfə başqa 
ixtisas seçməyi məsləhət görsə də, qardaşım təkidlə hərbçi 
olmaq istəydiyini bildirdi. 

Uşaqlıq illərindən ermənilərin ölkəmizə, xalqımıza qarşı 
çirkin əməllərini görən  Azər ürəyindəki qisas hissi ilə öz 
gələcək həyat yolunu vətənin müdafiəsinə həsr etmək üçün 
hərb sahəsini seçdi. 

1997-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra sənədlərini 
Bakı Ali Hərbi Məktəbinə verdi. 1998-2002-ci ildə Ali 
Hərbi Məktəbdə təhsil aldı. 2002-2003-cü illərdə təhsilini 
Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində davam etdirib 
leytenant hərbi rütbəsinə layiq görüldü. 

Daha sonra Naxçıvana xidmətə göndərildi. 
Azər hərb fəaliyyətinə Naxçıvanda Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordusunun daxilində Motoatıcı Hərbi Hissənin 
tağım komandiri kimi başladı. Az bir müddətdən sonra o, 
hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünə tağım komandiri təyin 
olundu. Günü-gündən hərbi sirləri əldə edərək və əsl 
kəşfiyyatçı kimi formalaşıb, kəşfiyyat bölüyünün komandiri 
oldu. Amma bununla da kifayətlənmirdi. Sonradan hərbi 
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hissənin kəşfiyyat rəisi, xüsusi təyinatlı taborun qərargah 
rəisinin əməliyyat üzrə baş köməkçisi, tabor komandirinin 
müavini və tabor komandiri vəzifələrinə qədər yüksəldi. Bu 
dövr ərzində qardaşımın Naxçıvanın müdafiəsində böyük 
xidmətləri olub, onun rəhbərliyi ilə bir neçə erməni postu ələ 
keçirilib. Həmin postlardan biri onun adını daşıyır.   

Azər 2016-cı ildə Aprel döyüşlərinə qatıldı. Lələtəpə 
yüksəkliyinin azad olunmasında fəal iştirak etdi. O, Vətən 
Müharibəsindən aylar əvvəl Naxçıvandan Beyləqan-Füzuli 
tərəfdə yerləşən N saylı xüsusi təyinatlı hərbi hissəyə 
göndərildi. Qardaşım sonuncu dəfə elə həmin hərbi hissənin 
qərargah rəisi və hərbi hissə komandiri olub. 

Azər o qədər cəsur və qorxmaz bir insan idi ki, ölümdən 
belə çəkinməzdi. Hər zaman danışığımızda da, telefon 
zənglərində və görüşümüzdə də ürəyi vətən həsrəti ilə alışıb-
yanırdı. Torpaqlarımızın azad olunması uğrunda öz canından 
keçməyəmhazırmidi. 
     Qardaşımın əsgərləri tez-tez bizimlə əlaqə saxlayır, 
deyirlər ki, o insan bizə komandir yox, ata, qardaş olub. 
Əsgərləri onunla bağlı xatirələrindən danışırlar. Sevilən 
insan olub. 

27 sentyabr 2020-ci ildə Vətən Müharibəsi başlayan 
zamanı Azər ön cəbhədə idi. Hərbi xidməti dövründə xüsusi 
keyfiyyətlərinə, əməliyyatlarda göstərdiyi şücaətə görə 
medallarla təltif olunmuşdu. III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə 
görə” medalı,  II dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə” medalı, I 
dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə” medalı, “Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi” yubiley medalı, “Azərbaycan 
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Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” yubiley medalı, “Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi” yubiley medalı və bunun 
kimi saysız nailiyyətləri var idi. Bu medallar onun 
igidliyinin, qəhrəmanlığının bariz nümunəsi idi. Qardaşım 
ölümündən sonra Prezidentin sərəncamı ilə "Qarabağ" 
ordeninə layiq görüldü. 

 
       - Azər hansı bölgələrdə döyüşüb? 

- O, özü və tabeliyində olan şəxsi heyətlə - Xüsusi 
Təyinatlı Kəşfiyyat taboruyla birgə Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut 
istiqamətində ən ağır əməliyyatlara qatılıb, döyüşlərə birbaşa 
rəhbərlik edib, böyük qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib. Onun 
rəhbərlik etdiyi hərbi qüvvələr böyük ərazilərin, çoxlu sayda 
yaşayış məntəqələrinin azad olunmasında, yüzlərlə erməni 
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faşistinin öldürülməsində iştirak edib. Düşmənə ən ağır 
zərbələri endiriblər. Ən ağır istemkanları onlar keçib 
gediblər... 
      - Hansı bölgədə şəhid oldu? 

- Füzuli, Cəbrayıl, Hadruta kimi gedib çıxıblar. Daha 
sonra onların əməliyyatları olub. Bu əməliyyat Cəbrayıl-
Füzuli istiqamətində baş verib. 8 oktyabr 2020-ci il tarixində 
Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə 
düşmənə zərbə vuraraq, qəhramancasına şəhid olub. 
İstehkama daxil olmaq istədikləri an minamyotçuların 
pusqusuna düşüblər. Elə vəziyyət yaranıb ki, onlar bir-
birilərinə kömək edə də bilməyiblər. Elə bil, o minamyotun 
qarşısında aciz qalıblar. Bizə ayın 12-i hərbi hissədən zəng 
edib, xəbər verdilər. Həmin gün gedib, onun nəşini 
götürdük. 

- Sonuncu dəfə qardaşınızla nə zaman görüş-
müşdünüz? 

- Yayda - avqustda Bakıda görüşmüşdük. Mənim həmişə 
qardaşıma o qədər inamım olub ki, heç vaxt inanmazdım, 
onun başına nəsə pis hadisə gələr. İnanırdım ki, heç kim ona 
güc gələ bilməz. Neçə illərdi kəşfiyyatda püxtələşmiş zabit 
idi. Ondan da əlavə, qorxmaz zabit idi. Düzdür, həmin gün o 
haqda söhbət etməmişdik. Çünki fikirləşməzdim ki, belə bir 
ani vaxtda müharibə başlasın. Müharibə başlamazdan öncə 
telefonla danışmışdıq. Mən ürəyimdə qorxu hissi ilə 
danışanda o mənə dedi ki, “sən niyə çəkinirsən, niyə 
qorxursan?”. Mən isə “səni itirmək istəmirəm” deyib, 
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duruxdum. Dedi, “mən şəhid olan insanlardan artıq deyiləm. 
Fikirləşmə ki, mən zəif bir insanam, fikirləşmə ki, mən şəhid 
olmağa gedirəm. Mən öldürməyə gedirəm. Məndən narahat 
olma...”.  

Döyüşə gedən zaman da onunla əlaqə saxladım. Hər gün 
5 dəqiqə danışırdıq. O sadəcə yaxşı olduğunu deyirdi. Azər 
o qədər sirr saxlayan insan idi. Hələ müharibə başlamazdan 
öncə də heç vaxt hərbi sahədən danışmazdı. 2016-cı ildə 
Aprel döyüşlərinə də qatılıb, lakin onu biz bilməmişik. 
Həmin döyüşlərdə yaralanıb, heç bizim ondan da xəbərimiz 
olmayıb. Həm evdəkiləri narahat etmək istəmirdi, həm də 
sirlərini özündə saxlayan insan idi. Döyüşlər zamanı bircə 
atama sözü o olardı ki, narahat olma...  
Biz Kəlbəcərliyik. Onun vətənə olan hissləri buna görə daha 
qabarıq idi. Düzdür, indi onun ruhu şaddır. Kəlbəcəri də 
işğaldan azad edə bildik. Heyf ki, onun özü bu günü 
görmədi. 

- Ailəsi, övladları haqqında danışaq... 
       - Evli idi. İki övladı var. Oğlunun 7, qızın isə 8 yaşı var. 
Ailəmiz böyük olub. Bizim özümüz 8 uşaq olmuşuq. Beş 
bacı, üç qardaşıq. Balaları uşaqdılar, amma atalarının 
yoxluğunu anlayırlar. Ataları üçün darıxırlar... 

- Atalarının şəhid olduğunu necə qarşıladılar? 
       - İlk vaxtlar dəfn mərasimində onlar şokda idilər. Nə baş 
verdiyini anlaya bilmirdilər. Sonradan gördük ki, artıq başa 
düşüblər. Birdən kövrəlib ağlayırlar. Qızı oğlandan 1 yaş 
böyükdür. Ona nisbətən daha düşüncəlidir. O deyir ki, 
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“atamın ruhu göydədir. Atam yanımızda olmasa da, o, bizi 
göydən seyr edir”. 

Hələ ki olanları dərindən başa düşə bilmirlər. Onlar tez-
tez belə suallar verirlər ki, “atam nə vaxt gələcək, atam bizi 
gəzməyə aparacaqdı, bəs indi bizi kim aparacaq?”. Hərdən 
ağlıyırlar, bəzən də deyirlər ki, “yox atamız gələcək”. Ata 
sevgisi daima onların qəlbində olacaq. 
     - Sözsüz ki, onun ölüm xəbərini eşitmək çox ağır idi... 
     - Həmin an elə bilin ki, həyatımı itirdim. Bizi çağırdılar 
həmin hərbi hissəyə. Ölmüş kimi idim. Qardaş qanından, 
canından olan bir parçadır. Mənim üçün böyük bir itki oldu. 
Yenə də özümü toparlayıb, nəşini gətirib dəfn edə bildik. 
Mənim üçün çox ağırdı. Lakin mən bəzən özümdə təskinlik 
tapıram, özümü toplayıram ki, mənim atam, anam var. Onlar 
yaşlı insanlardır. Onların yanında mən məcburam ki, daha 
da təmkinli olum. 

- Ata və anınız necədilər? 

- Çox pisdilər. Onlar yaşlı insanlardır. İnsan 
yaşlandıqca, daha da kövrəkləşir. Atamın 82, anamın da 72 
yaşı var. Bu yaşlar az deyil. Ömürlərinin ahıl yaşlarıdır. Belə 
bir zamanda övlad itkisi həqiqətən çox çətindir. Onlar 
dayana bilmirlər. Anam daha çox həssasdır. Hər an ağlayır. 
Biz də məcburuq ki, onlara təskinlik verək. Bizim nə qədər 
ömrümüz varsa, o acını çəkəcəyik. Lakin yaşlı insanlar üçün  
bu daha ağırdır. 
     -Qardaşınızın Qarabağdan gəlişini necə gözləyirdiniz? 
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      - Müharibənin qızğın vaxtları, ilk 10-15 günlərində 
orada keçən hər an təhlükəli idi. Lakin bizə o zəng gələnə 
qədər biz onun şəhid olacağını təsəvvür edə bilmirdik. 
İçimizdə qorxu olsa belə, ağlımıza gəlmirdi. İstəyərdim ki, 
qardaşım axır nöqtəyə qədər getsin. Oradan zəng edərdi ki, 
“mən artıq Kəlbəcərdəyəm!”. Deyərdi ki, “torpaqlarımızın 
hamısı işğaldan azad olunub, mən də sağ-salamatam”. İndi 
də fəxr edirik, lakin biz əbədi itki ilə yaşayacağıq. Torpaq 
həsrətimiz, bir başqa həsrət ilə əvəz olundu. İstərdik ki, sağ-
salamat bizim qələbə paradımızda o da iştirak etsin. O da 
xüsusi zabitlər kimi əlində bayraq paradımızda iştirak 
edərdi. Bizim ailəmizin, ən əsası da öz övladlarının yanında 
olardı. Şəhidlərimiz ölmür, bizim qəlbimizdə yaşayır. 
Onların qarşısında baş əyirəm. Belə bir deyim var: “Torpağa 
su tökülərsə palçıq olar, qan tökülərsə Vətən”. Həqiqətən də 
onlar öz qanları ilə Azərbaycanı bütövləşdirdilər. Biz öz 
azərbaycanlılığımızı dünyaya göstərdik. Mən də istərdim ki, 
qardaşım bütün bu sevinclərdə yanımızda olsun, öz 
fəaliyyətini davam etdirsin. 
       - Anar bəy, Azərin ən böyük arzusu nə idi? 

- Qardaşımın ən böyük arzusu Kəlbəcəri erməni 
işğalından azad etmək idi. Digər bir arzusu isə hər zaman 
ailəsinin, övladlarının yanında olmaq, onların xoş günlərini 
görmək idi. Daim sevdiklərinin yanında olmasını istəyərdi. 
Azər qapalı insan idi. Elə olmasına baxmayaraq, mən onu 
başa düşə bilirdim ki, məqsədi Kəlbəcərin azad olunması idi. 
O tam hərbçi kimi formalaşmışdı. Ermənilərin bizim 
xalqımızın başına gətirdiklərini görmüşdü. Həmin 
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hadisələrin acısını yaşayan bir insan idi. Ona görə düşmənə 
qarşı daha qəddarlaşmışdı. Onun arzusu gələcəkdə ailəsi ilə 
Kəlbəcərdə yaşamaq idi. 

 

 
       - Onun azad etdiyi torpaqlara nə zaman getmək 
istəyirsiniz? 

- Mən bu dəqiqə belə oralara getmək istəyərdim. Mən ən 
çox onun döyüş istiqamətində getdiyi rayonlara, şəhid 
olduğu yerə getmək istəyərdim. Ən böyük arzum 
budur. Onun şəhid olduğu torpağa gedib, oranı görüm. 
Düzdür, bu mənim üçün ağır olar. Lakin oralara mən 
getməliyəm. 

- Son olaraq, Şəhid qardaşınıza deyə 
bilmədikləriniz... 
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- Əziz qardaşım, sənin və timsalında olan bütün 
şəhidlərin ruhları qarşısında baş əyirəm. Torpaq uğrunda qan 
tökülərsə, Vətən olar. Sizlər öz qanınızı bu torpağa tökərək 
vətənimizin bütövlüyünü təmin etdiniz, üçrəngli bayrağımızı 
bir daha qürurlandırdınız. Torpaq, millət, bayraq uğrunda 
ölən varsa, Vətəndir. Siz qəhrəmanlar bizim vətənimiz, 
bütöv Azərbaycanımızsınız. Sizin ruhlarınız artıq şaddır, 
müqəddəs Qarabağ torpaqlarında gəzir və ən böyük 
zirvələrdədir. Azərbaycan xalqı Siz şəhidlərlə qürur 
duyacaq, sizin adınız çəkiləndə sevinc göz yaşları ilə iftixar 
hissi keçirəcəkdir. Sizləri itirmək bizim üçün nə qədər ağır 
olsa da, təskinliyimizi vətənimizin bütövlüyünün əldə 
olunmasında tapırıq. 

  
                                                                   Nəzrin Vahid 
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Ölüm vadisi 530 – Ağdərə cəbhəsindəki  

                       ağır döyüş 

 
Ağdərə istiqamətində ən ağır döyüş deyərdim ki, “530 

yüksəkliyi”ndə oldu. Göyarx (xəritədə Levonarx gedir) 
istiqamətində gedən ağır döyüşlər səbəbsiz deyildi. Ağdərə 
şəhərinin açarı o yüksəklik idi. Yüksəklik Tərtər-Ağdərə 
yolunun üstündə yerləşir, ordan Ağdərə şəhərinə düpbədüz 
yoldu... 

Ağdərəyə hücum qabağı o yüksəklik mütləq götürülməli 
idi. 

Tərtər briqadası bir necə dəfə öz bölmələri ilə cəhd etsə 
də, oranı götürə bilmədi, “530 yüksəkliyi” ilə bağlı alınmaz 
qalatəsəvvürümyaranmışdı.Ermənilər üçün olmazsa olmaz 
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idi,mölüm-qalımmməsələsimidi... 
      Yüksəklikdə ermənilərin çox möhkəm beton bunkeri var 
idi, 2 mərtəbəli bunkerdə nəfəsliklər var idi, həmən 
nəfəsliklərə TƏİR-lər və snayperlər yerləşdirmişdilər, ora 
texnika ilə yaxın düşmək mümkün deyildi. 50 texnika da 
çıxarsan, hamısı vurulacaqdı. 

Yüksəkliyi ermənilərin 022 saylı xüsusi təyinatlı 
briqadasının bölmələri müdafiə edirdi. 

Yüksəkliyin arxasında kəndin içində ermənilərin çox 
güclü minaatan bölmələri var idi, atışdan bilmək olur ki, 
otrada azı 3-4 batareya var. 
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Həmən yüksəkliyin götürülməsi tapşırığı 1-ci ordu 
korpusunun Əlahiddə Kəşfiyyat Taboruna tapşırılmışdı.. 

Hücumdan öncəki gecə polkovnik-leytenant Nəsimi 
Şıxəliyev və Həmlə taborunun komandiri Anar Şükürov 
(oktyabrın 16-da Anar o istiqamətdə şəhid oldu) əməliyyatla 
bağlı müzakirə edirdilər, ilk dəfə Anarla orda görüşdük. 
Artilleriya atəşindən və TOS-1-i vurandan sonra Kəşfiyyat 
taborunun iki bölüyü Xüsusi təyinatlı bölük və kəşfiyyat 
bölüyünün qrupları yüksəkliyə sağdan və soldan sızdılar. 
Çox gərgin döyüş başladı (ümumilikdə 35-40 nəfər), 
ermənilərin sözlə ifadə edilməyəcək müqaviməti var idi, 
snayperlər baş qaldırmağa imkan vermirdi. 
Ermənilərin Ağdərə istiqamətindən böyük qüvvəsi - təqribən 
10 maşın köməyə gəlirdi. Yüksəkliyin başında bölüyün 
dayaq məntəqəsi tərəfdə dolama yol var idi, artilleriyamız 
orda kalonu demək olar darmadağın etdi, o qüvvə gəlib çata 
bilmədi. 

Bizimkilər yüksəkliyin üstündə idilər, qıra-qıra 
irəliləyirdilər. Çox maraqlı hadisələr baş verirdi, artilleriya 
bunları vura-vura bir yerə sıxmaq istiyirdi ki, tam şəkildə 
məhv eləsin, qüvvələrimizə müqavimət dayansın. 

Təqribən 70 nəfər bunkerlərdən çıxıb valın içi ilə bölük 
mərkəzinə qaçmağa başladı, bir anlıq qışqırıq, sevinc 
başladıki, vəssalam, qaçdılar, yüksəkliyi aldıq.. 
Amma həmən qüvvə təzədən qayıdıb müqavimətə davam 
etməyə başladı, bizimkilər valın içində idilər, bunların 
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arxasınca təqib etmək üçün irəlliyirdilər, qayıdan qüvvə 
valınmiçindəmbizimkilərləmqarşılaşdı. 
      Valın içində 15-20 metr məsafədə atışma gedirdi. 
Erməninin minamyotları özününkülər qarışıq hamını 
vururdu. Dayanmadan yağdırırdılar ki, nə olursa olsun, təki 
orda qüvvə qalmasın. 

Hava qaraldı, döyüş səngidi, bizimkilərin yarısı səngərin 
içində, yarısı da yüksəkliyin başında səhəri açdılar. 
         Hava işıqlaşan kimi döyüş təzədən başladı, səhər 
artilleriya atəşindən sonra düşmənin gecədən yığıb gətirdiyi 
qüvvə əks-hücuma keçdi. 

Oranı təzədən düşmənə vermək şərəf məsələsi idi, Tərtər 
briqadasının bölmələri  köməyə  getməliydi,  amma  onların 
hərəkət  marşrutunu  ermənilər  dayanmadan vurduqlarına 
görə hec cür irəlləyə bilmədilər. 
      Kəşfiyyat taboru tək qalmışdı yüksəklikdə... 

Həm çox yaxın məsafədə döyüş gedirdi, həm də çox 
güclü artilleriya atışı... Ermənilər öz qüvvələri də qarışıq 
fərq qoymadan minamyot və toplardan atəş yağdırırdı. 
Bizim artilleriya isə düşmənin həm artilleriyasını, həm də 
əks-hücuma keçən bölmələrinin qarşısın almağa çalışırdı... 
Nəsimi Şıxəliyev PUA-dan olan görüntülərə baxa-baxa 
döyüşü idarə edirdi, mən onu indiyənə kimi bu qədər 
stressli,mhəyəcanlımgörməmişdim... 
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 Ratsiya  əlində “Orxan, Orxan! qabağınızda sağdadı”, 
“Əlvan, Əlvan! snayper atır, qoruyun özünüzü”, “Lətif, 
səngərin dibində uzanıblar” deyə qışqırırdı... 
Qışqırmaqdan yazığın səsi batmışdı, mənə dedi ki, “Tofiq, 
burda olmaq döyüşdə olmaqdan çətindi, mən özüm döyüşə 
girəndə, hec bu qədər həyəcanlı, stressli olmuram”. 
        Korpusun kəşfiyyat şöbəsinin zabitləri də bir tərəfdən 
PUA görüntülərini çatdırırdılar uşaqlara..Labirint səngərlər 
idi, içində də ermənilər...  Sahil, Anar, Pərvinin əməyi çox 
böyük idi. Hər detalı uşaqlara rabitədə çatdırırdılar, xəbərdar 
edirdilər. 
      15 oktyabr axşam saat 7 olardı, düşmənin müqaviməti 
tam qırıldı demək olar, buna baxmayaraq minamyot 
dayanmırdı. 
      Bunkerin içində öldürülən ermənilərin geyimindən, 
bədən qurluşlarından bilinirdi ki, bunlar siravi əsgərlər deyil. 
2-ci Qarabağ müharibəsində “530 yüksəkliyi”ndə ilk dəfə 
bir şeyi gördük, bəlkə də hardasa olub, mən məlumatsızam. 
Bizim şəhidlərlə erməni leşləri bir-birinə qarışmışdı. 
Valın içində üzbəüz getmişdi atışma, şanlı Azərbaycan 
əsgəri canavar kimi şığımışdı ermənilərin üstünə. 
 Həmin döyüşdə ermənilər xeyli itki verdilər, bəlkə də az 
sayda olan əsgərlərimizin valın içində erməninin üstünə o 
cür getməsi, onların müqavimətinin qırılmasında böyük 
təkan oldu. Şəhidlərimizi onların arasından götürdük. 
Kəşfiyyat taboru 4 şəhid və 10-dan çox yaralı verməsinə 
baxmayaraq, mümkünsüz deyiləni bacardı və yüksəkliyi 
aldı. Həmin  döyüşlərdə  səfərbərliklə  gələn 
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Əsgər Musaoğlu Ataməli Seyidməhəmməd oğlu, 
Əsgər Abdullayev Balazadə Rafət oğlu, 
MAXE Kərimov Ülvi Rövşən oğlu, 
MAXE Əmirov Emin Rafət oğlu şəhid oldular. 
 
O döyüşlərdə: Mayor Orxan Adgözəlov, Baş-leytenant 

Lətifov Lətif, Baş-leytenant Ağayev Qəzənfər (Vətən 
müharibəsi qəhrəmanı), Baş-leytenant Abaslı Cəsarət, Gizir 
Nəbiyev Nəbi, Gizir Şahbazov Şahbaz, MAXE Xıdırov 
Orxan, MAXE Şirinli Elşən, Gizir Əhməd İsmayılov Gizir 
Yunusov Seyfur böyük qəhrəmanlıq göstərdilər. 

 
                                                              Tofiq Şahmuradov 
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Bir zabitin müharibə gündəliyi: 
olub-bitənlər 

I hissə 

 
44 günlük Vətən Müharibəsində zabit kimi iştirak etmiş 

ehtiyatda olan baş leytenant Qulu Məmmədlinin savaş 
gündəliyi təqdim edilir: 

 
      Ağcəbədi,  03-10-2020 

Səhər üzü saat 04:50 
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Hərbi hissəyə həyəcan verilir. İki tabor döyüşə 
çıxmalıdır. Hər gün dəfələrlə "bizi nə vaxt döyüşə 
aparacaqlar?" deyə soruşan əsgərlərin üzündə sevinc, qürur, 
çaşqınlıq hissi sezilir. Bütün şəxsi heyət sağa-sola qaçır, hər 
kəs nə isə axtarır. 

Tabor komandiri mayor Misirzadə (qazi), iti, mətin 
baxışlarla, bir az da əsəbi səslə komanda verir: "Tabor 
düzül!" 

Hər kəs yerini alır. Səmada "harop", yer üzərində 
Qarabağ istiqamətində gurlayan mərmi səslərindən başqa bir 
səs yoxdur. 

- Silahları, sursatları götürün, 15 dəqiqə sonra düzülün, 
avtomobillər gəlir, Füzuliyə gedirik,- deyə tabor komandiri 
əmr edir. 

Bir saat sonra hər kəs hərbi maşınların arxasına bölük-
bölük düzülüb gözləyir. 

Silah otağından silahımı götürdüyüm vaxt kimsəsiz 
qalmış bir canlıq götürürəm. Düzülüş vaxtı taborun təminat 
xidmətinin rəisi kapitan Orucov (şəhid) mənə yaxınlaşır, 
“canlığı ver mənimkidir”,- deyə təbəssüm edir. Əvəzində 
daraq çantası verir, dörd patron darağını çantaya yığıb 
kəmərimdən asıram. Hərbi hissənin qapısının kənarında 
valideynlərin, əsgər yaxınlarının izdihamı yaşanır. 

“Hər kəs maşınlara!” komandası verilir. 20-yə yaxın 
hərbi avtomobil kolonla yola düşür. Yolboyu minlərlə insan 
əllərində Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə düzülüb. 
Bayraq asılmış avtomobillərin sayı-hesabı yoxdur. Hər kəs 
maşın karvanına imkanı çatan nələrsə atır. 
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     Qarşı tərəfdən - ön xətt istiqatindən isə dayanmadan hərbi 
avtomobil kolonla yola düşür. Yolboyu minlərlə insan 
çatmaq, nə baş verəcəyinisəbirsizliklə gözləməkdir. 
“Hər kəs maşınlara!” komandası verilir. 20-yə yaxın sürətlə 
ambulansmmaşınlarımgəlibmkeçir. 
     Qarışıq hisslər hakimdir. Əsas hiss isə cəbhəyə daha tez 
çatmaq, nə baş verəcəyini səbirsizliklə gözləməkdir. 
Telefonlar susmur. Hərbi kalon sürətlə Füzuliyə yaxınlaşır. 
Yolboyu yolun sağı-solu hərbçilərlə, hərbi maşınlarla, hərbi 
texnikalarlamdoludur. 
     Horadizdən sonra mülkiyə aid heç bir şey gözə dəymir. 
Toplar aramsız atəş xəttindədir. Qarşı tərəfdən atılan ağır 
artilleriya mərmiləri döyüşdəki kimi 2-3 metrədə yox, hələ 
ki 2-3 km aralıqda partlayır. 

     Barıt qoxusu və müharibənin astanasıdır. Hər kəs gələcək 
komandayamhazırmşəkildəmgözləyir. 
     Avtomobil karvanı "Lələtəpə"dən sağ istiqamətə yön alır. 
Müvəqqəti yaradılmış toplanma məntəqəsinə çatırıq. Tabor 
bölük-bölük tank üçün qazılmış böyük səngərlərlə 
yerləşdirilir. Axşam düşür, hava soyuyur. Vay, "buşlatı" qış 
gödəkçəsini hərbi hissədə unutmuşam. Yataq dəsti - o da 
yoxdur. Axşam düşmənlə yox, soyuqla müharibə olacaq... 
Hər kəsə "quru ərzaq payı" paylanılır. Amma heç kimdə 
iştaha yoxdur. Yolboyu insanların maşınlara atdıqları 
yeyəcəklər belə yada düşmür, hər kəsi yeməkdən daha çox 
yatmaq düşündürür. Döyüş növbətçiliyi təşkil olunur, qalan 
şəxsi heyət yatır. Axşam saat üç radələri yağış başlayır. İlıq 
yağış damlaları getdikcə güclənir. Külək sürətlənir. Bölük 
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komandiri “hər kəs içəri keçsin”,-deyə komanda verir. Hər 
kəs üstü qarğı ilə döşənmiş tank səngərinə sıxlaşır. 
Səhər açılır, Füzulinin sarı, “botinka”ya saqqız kimi yapışan 
palçıqlı yolları ilə 300 m aralıda yenidən maşınlara minmək 
üçün irəliləyirik. 

      Zabit yoldaşım, həmkəndlim baş leytenant Dəmirov öz 
gödəkçəsini zorla mənə verir, “yox istəmirəm”,- deyə israr 
etsəm də, “qaytarsan məni danışdırma” deyib harasa tələsir. 

Avtomobil karvanı Cəbrayıl istiqamətinə yön alır. 
Təmas xətti yarılıb, düşmən geri çəkilib. Atəş səsləri 
getdikcə yaxınlaşır. Avtomobillər işğaldan azad edilən 
torpaqlara daxil olur. Yolun sağında-solunda düşmən leşləri 
səpələnib. Saqqalı, özlərini soyuqdan qorunmaq üçün adyala 
bükümüş, elə o şəkildə qalmış düşmən meyitləri artıq 
müharibənin astanasında olduğumuzun, az sonra düşmənlə 
döyüşəmgirəcəyimizinmanonsunumverir. 
       Yerdə sərələnmiş erməni meyitlərinin bəzilərinin yaşları 
daha çox görünür. Aralarında muzdluların olduğu da bilinir. 
Sonrakı eşalonlarda bu fizianomiyada olan düşmən 
meyitlərinə daha az rast gəlirik. Birinci eşalonda daha 
çoxdurlar. 

Az sonra “Avtomobillərə təhlükə var, piyada getmək 
lazımdır” deyə, komanda gəlir. 450 nəfərə yaxın şəxsi heyət 
bir kolonda, ara məsafəsi 2-3 addım, ağır yüklərlə Cəbrayıl 
istiqamətində hərəkətə başlayır. 

Axşam düşür. Müəyyən məsafədən sonra hansısa 
yüksək rütbəli zabitlər gəlir. Bir dərəyə toplanırıq. Yağış 
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yenidən yavaş-yavaş yağmağa başlayır. Oktyabr ayına xas 
olmayan soyuq hava ilə qarşılayır bizi doğma Qarabağ. 

Bir tərəfdən qəribə hisslər hakimdir. 27 il sonra, hamının 
həsrətlə gözlədiyi torpaqlarda ilk olaraq sən yürüyürsən. 
Təhlükə böyükdür, amma qürur hissi daha artıqdır. Başqa 
bölmələrlə qarşılaşırıq, hər kəs bir-birini təbrik edir. "Var 
olun!", "Allah qorusun!" kəlmələri ən çox işlədilən 
kəlmələrdir. 

Bizi qruplara bölürlər, qarşıda düşmənin ehtimal edilən 
müxtəlif istiqamətdə yerləşən postlarına doğru irəliləyirik. 
Yağış sürətlənir. Düşmənin müharibə boyu ən çox istifadə 
etdiyi "minamyot" atışları intensivləşir. Bir dərəyə 
toplanırıq. “Hər kəs əyləşsin” deyə, tabor komandiri 
komanda verir. Zülmət qaranlıq var, bir metr qarşını görmək 
olmur. Yağış daha da sürətlənir. 

Dərənin üst tərəfinə qalxıram. İki əsgər, 3 zabit eyni 
yerdən müşahidə aparırıq, düşmən tərəfə baxırıq. 

Əsgər Kərimov: - Komandir, qarşıda qaraltı görürəm. 
Xeyli baxıram, “daşdır, narahat olma” deyib, həyəcanla 

həmin istiqamətə baxıram. İlk dəfə əlimi avtomatın tətiyinə 
tərəf sıxıram. 

Adam öldürmək?! Yox, düşmən öldürmək. Xocalıda, 
Qarabağda onminlərlə günahsız yerə öldürülən, qətl edilən 
insanların caniləridir qarşımızdakılar... 

Yağışın suyunu kürəyimdə hiss edirəm. Anidən əsgər 
Kərimov dediyi istiqamətə dayanmadan atəş açır. Ardınca 
biz də dəstək veririk. Sonra sakitlik çökür. Rabitə 
dayanmadan bizim "pozivnoyu" gizli adımızı çağırır. “Hər 
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şey qaydasındadır”,- deyə 23 yaşlı, dolu bədənli, sarışın, 
hələ də hamı kimi qeyri-müəyyən fikirlərə daha çox 
yüklənən bölük komandiri məruzə edir. 

"Ehtiyatlı olun",- deyə əmr edən zabitin səsi ilə eyni 
vaxtda rabitənin yaşıl işığı da sönür. 

Soyuğun təsirindən bir-birinə sürətlə toxunan diş səsləri 
payız küləyinin uğultusuna qəribə ahəng verir. Az keçmir 
havaya dəqiqədən bir ərazini işıqlandıran fişənglər atılır. 
Aprel döyüşlərində iştirak edən əsgərlər (MAXE) - hər ikisi 
daha sonra səfərbərliklə çağırılıblar-  İsmayılov və 
Məmmədov bizə yaxınlaşırlar. “Bizim döyüş təcrübəmiz 
var, nə lazım olsa, birinci bizə deyin”,-söyləyirlər. Bu, 
məktəb partası üzərində qələm qoyub, gələn orta məktəb 
müəllimi üçün böyük dəstək idi. Üstümdə 12 cib var, hər 
dəfə siqareti yandırmaq üçün "zajıqalka”nı 2-3 dəqiqə 
axtarıram. Yaxşı söyüşlər də öyrədir müharibə... 

Hələlik  buraya qədər yaza bildim, daha sonra 
görüşənədək.. 
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II hissə 

 
                                       *** 
 

      Füzuli,  5 oktyabr 2020-ci il. 
Saat 03:00 
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Hava zülmət qaranlıqdır. Yağış sürətlə yağmaqda davam 
edir. Əsən külək dizdən yuxarıya qədər uzanmış, sapsarı 
rəngə boyanmış çayır otlarına sanki sığal çəkir. 

Bizim mövqelərə arxa tərəfdən 50-yə yaxın avtomobil 
yaxınlaşır. Çox keçmir şəxsi heyətimiz yüksək hərbi nizam- 
intizam göstərisi ilə düşmən mövqelərinə tərəf istiqamət alır. 
Səhərüzü isə əsgərlər geri qayıdırlar. Bizdən 200 m irəlidə 
düşmən 2-3 avtomobili atıb qaçıb. Laçına qədər hər yerdə 
tökülə-tökülə gediblər. Hər 50-100 metrdə bir texnika ya 
vurulub, ya tam saz vəziyyətində ortalıqda qalıb. 

Yağış suları altında səhəri zorla açırıq. Hər kəs suyun 
içindədir. Komanda gəlir: "Bütün bölmələr toplanma 
məntəqəsinə!". 

Böyük qələbəlik var. Çoxlu sayda əsgər, zabit toplanıb. 
Bizə sadəcə alt geyim forması paylayırlar. 

Hamı yorğundur. Səhərə qədər yatmamışam, istədiyim 
tək şey isti yerdə, quru paltarda müəyyən müddət yatmaqdır. 
Hardasan ay, evdəki yatağım… 

Zirehli avtomobillərdə hərbi birləşmənin yüksək rütbəli 
zabitləri gəlir. 5-10 dəqiqəlik müşavirə keçirirlər. Hərbi 
hissə komandiri əmr edir: "5-ci tabor düzülsün!". 
Hər kəs silahı-sursatını, əşya çantasını götürüb, hazır 
vəziyyətdə gözləyir. Yeni geyindiyim paltarların islandığını, 
bədənimə ilıq suyun dəydiyini hiss edirəm. Yemək yeməyə 
vaxt yoxdur. Yenidən uzun kalon şəklində irəliləyirik. 
Cəbrayıl istiqamətinə gedən asfalt yolla bir az getdikdən 
sonra, sağa axşam dayandığımız mövqeylərin qarşı tərəfinə - 
dağa dırmanırıq. Ermənilər qaçıblar. Mövqelərdə hər şeyi 
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atıblar. Paltarlar, əşya çantaları, yeyəcək -  müxtəlif qidalar 
sağa-sola səpələnib. Bir neçə mobil telefon da ətrafda gözə 
dəyir. Soyuq adamı "kəsir". Bir sutkaya yaxındır ki, 
yuxusuz, qida qəbul etmədən qalmaq səhhətimdə nələrinsə 
düz getmədiyinə işarə edir. 

Hər kəs mövqelərdə möhkəmlənir. Amma tam 
sakitlikdir. Düşmən gözə dəymir. Qarşı tərəfdən Füzuli 
şəhəri istiqamətində mərmi səsləri eşidilir. Təxminən bir 
saat sonra əmr gəlir. Asfaltla bir “kalonda” irəliləməkdəyik. 
Yeridikcə bədən istilənir, soyuq öz təsirini itirir. Yağış ara 
vermir. Zümzümə edirəm: "Burda hava pis keçir, ara vermir 
yağışlar". Adını burada çəkə bilmədiyim bir nəfəri 
xatırlayıram.. 

“Kolon”un başında birləşmə komandirinin müavini 
gedir. Ondan 5-6 əsgər sonra mən irəliləyirəm. Kürəyimdəki 
adi halda 15 kq olan əşya çantamın çəkisi yağış yağması 
nəticəsində ağır yükə çevrilib. Uzun, dolu bədənli, əynində 
yağışdan qorunmaq üçün geyindiyi su buraxmayan paltarına 
baxıb paxıllıq etdiyim adam birdən anidən geriyə dönüb 
"burada zabit kimdir",- deyə yüksək səslə sual edir. 

Müharibə şəraitində çox zabit rütbələri çıxır deyə, kimin 
əsgər, kimin zabit olduğunu bilmək çətinləşir. Səfərbərliklə 
gələn əsgərlərin bir çoxu mənlə həmyaşıddır. 

Sağa-sola baxdım, kimsədən səs çıxmadı. “Mən” deyə 
cavab verdim. Əvvəlki xidmətimdə tağım komandiri olsam 
da, bu dəfə müharibəyə bölük komandirinin şəxsi heyətlə iş 
üzrə müavini (“zampalit”) kimi çağırılmışdım. Qaynar 
baxışlarla gözlərimin içinə baxan birləşmə komandirinin 
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müavini ucsuz-bucaqsız “kalon”a əmr verdi: "Dur!". "Dörd 
əsgər də gəlsin!". Üzünü mənə tutub əmr etdi: "Soldakı dağı 
görürsən? Bu əsgərlərlə qalxın orada mövqe tutun, “kalon” 
keçsin, sonra gəlib yenidən bizə qoşulun, oradan təhlükə ola 
bilər, Allah qorusun". 

Sola tərəf baxıram. Təxminən 200 metr aralı 200-300 
metrlik təpədir, ətəyində lüləsi və üzərindəki pulemyotun 
ucu bizim istiqamətdə tuşlanmış şəkildə düşmən tankı 
dayanıb. Qumbaraatan əsgər Aslanov (qazi) və digər 3 
əsgərlə bir “kalon”da həmin istiqamətə irəliləyirik. Ayağımı 
hər yerə basdığımda nə isə bir sürpriz olacağına 
ehtiyatlanıram.Sonra bu şəkildə ehtiyatla atılan addımlar 
mətin addımlara dönür. Getdikcə hər şey adiləşir. Həyatda 
olduğu kimi. 

Nə gizlədim, birinci tapşırıq olduğundan çox həyəcan-
lıyam. Qorxu hissi hamıda var, baxır kim nə qədər 
öhdəsindən gələ bilir. Zabit olduğun üçün qorxsan belə 
büruzə verməməlisən, verdinsə, tək özün yox, bütün 
tabeçiliyində olanlar üçün təhlükə yaradırsan. Həm də ədalət 
naminə desək, silah götürən adamlar qorxudan o qədər 
əziyyət çəkmirlər. Getdikçə qorxaqlıq hissi də yorulur. Tək 
qorxu səndən geriyə qalacaq insanların bir ömür çəkəcəyi 
acıdır, başqa heç nə. Bir mərmi, 3 saniyə ağrı və sən ən uca 
zirvədəsən. Ağır yaralanmağı isə heç istəmirdim. (Tanrı 
qazilərimizə şəfa, şəhidlərimizə rəhmət eləsin) Tək istəyim 
ya bir an içində ölüm, ya nə isə olmaması idi. 

Tankın yaxınlığına gəlib çatdıq. Hər an tankdan atəş 
açılacağını gözləyirəm. Lap yaxınlığına çatırıq. Heç kim 
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gözə dəymir. Tanka bir zərrə ziyan dəyməyib, sadəcə 
yaxınlığına bir artilleriya mərmisi düşüb. Düşmən saz 
vəziyyətdə olan tankı qoyub qaçıb. 

Ehtiyatla tankın yanından keçib təpənin zirvəsinə 
qalxırıq. Bir-birimizdən 3-5 m aralı mövqe alıb, sürünə-
sürünə tam zirvəyə qalxırıq. Qarşı tərəfə, sol tərəfə 
boylanırıq, bir şeyin gözə çarpmadığını görüb, müşahidəyə 
davam edirik. “Kalon” yavaş-yavaş irəliyə doğru axıb 
getməkdədir. Təxminən bir saat sonra gəldiyimiz cığırla 
geriyə qayıdıb, “kalon”un arxasınca hərəkət etməyə 
başlayırıq. Asfalt yolu düşmən artilleriya ilə vurduğundan 
təpəliklə, eniş-yoxuşlu cığırlarla hərəkəti davam etdiririk. 

Artilleriya, əsasən də 120 mm-lik minamyot atışları 
nəticəsində dağların yamacları üzərində qara naxışları olan 
sarı don kimi bəzənib. Arada düşünürdüm ki, bu qədər 
minamyot mərmisini haradan tapır bu köpəyyuşağı!? Səsi 
isə adamın bütün əsəb sistemini tarıma çəkir. Atılan anda 
"dup, dup", 7-8 saniyə sonra vıyıltı səsi, ona oxşar digər 
səslər hələ də diksindirir adamı. 

 “Kalon” sağ istiqamətə yön alıb, adsız bir dağın 
yamacında mövqelərdə əyləşməkdədir. Tapşırığa getdiyim 
əsgərlərlə yeni çatırıq ki, artilleriya atışları başlayır. Hər kəs 
asfaltla dağın arsındakı qurşağa qədər qazılmış xəndəyə 
toplanır. Çəkməyə saqqız kimi yapışan palçıq addım atmağa 
əngəl törədir. Sağ "batinka"mın daban hissəsi dabanımı yara 
edib. Öz yorğunlunu, hara qədər dözə bilmə həddini, özünə 
əziyyət verməyi sevən, yoxlamağa meyilli adam indi çox 
yorulub. 
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Xəndəkdə əyləşirəm. Səma qara buludlarla örtülüb. 
Arxaya söykənib əşya çantamı çıxarıram, dünəndən bir şey 
yeməmişəm. Kimsə quru peçenye və "moloko" pastası təklif 
edir. "Komandir, nuş edin". İki-üç peçenyeyə "moloko" 
əlavə edib, tərli paltarlarımı sağa-sola çəkərək, yorğun halda 
yeməkdəyəm. 

Daxilimdə bir səs mənimlə müzakirəyə qalxır: hə, asan 
olmayacağını bilirdin, müharibə necə olmalıdır ki!? Özünü 
hər addımda sınamağa, riskə atmağa hazır oğlan, nə oldu? 
Belə tez? Başqa bir səs isə ona gülümsünürmüş kimi 
“sonuna qədər” deyib, "müzakirəyə" son qoyur… 

Artilleriya atışları intensivləşir. Artıq 300-500 metrliyə 
gəlir lənətlik düşmən mərmiləri. 

Bölük komandiri, baş leytenant Mehdiyev: "Bölük qalx, 
irəli!" komandasını verir. Gecə deyəsən, o, da yatmayıb çox 
yorğundur. Bir tərəfdən də yağış, soyuq hava ilk addımda 
soyuq duş effekti yaradıb çoxumuza. 

Yenidən asfalt yola çıxırıq. Avtomobillər gəlmədiyindən 
bütün sursatı, əlavə ləvazimatları əsgərlər özləri daşıyırlar. 
Çətindir, amma daşıyırlar. Mən ilk dəfə Azərbaycan 
əsgərinin "Rembo”dan, "Şvarstnegger”dən daha güclü, daha 
mətin olduğuna birbaşa şahidlik edirdim. Bu mübaliğəsiz 
belədir! 

Sağda-solda erməni hərbi texnikaları vurulmuş şəkildə 
tüstüləyir. Az əvvəl "Bayraktar" yapıb yapacağını… 

Artıq yüngül atıcı silahların səsi gəlir. Bir neçə "Kamaz" 
bizə yaxınlaşır. Əşya çantamı "Kamaz"a verirəm. Elə 
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axırıncı dəfə görürəm çantamı, hələ ikisi ilə də qarşıda 
vidalaşacam… 

Yol düz istiqmətdə Füzuli şəhərinə, sola Cəbrayıl 
rayonunun mərkəzinə doğru gedir. 

"Kalon, dərəyə ensin!" deyə komanda verilir. Silahı 
doldururam. İlk dəfə döyüşə girəcəyik. Arabir minamyot 
mərmilərinin, PK, avtomatın atəş səsləri gəlir. Düşmən 
pərakəndə halda sağa-sola güllə səpə-səpə qaçır. Niyə də 
qaçmasın: 2-3 minlik bir hərbi “kalon” irəliləyir üstünə… 

Dərəboyu irəliləyirik. Arabir mövqe alıb dayanırıq. Qısa 
atışmalar olur. Yenidən asfalt yola çıxırıq. Böyük yol 
göstərən plakat asılıb. "Martuni, Hadrut" yazısının 
qarşısındayıq. Biz sol istiqamətə, Azərbaycanı bir-birindən 
ayıran Araz çayı istiqamətinə yön alırıq. Bizi Cəbrayıl 
rayonu gözləyir. 

Orta məktəbdə ən sevdiyim müəllimlərdən biri 
rəhmətlik Valeh müəllim yadıma düşür. Onun doğma 
vətənindəyik. Cəbrayıldan məcburi köçkün idi. Həmişə 
Cəbrayıldan kədərli-kədərli, həsrətlə danışardı söz düşəndə. 
Çox zaman ədəbiyyat dərsində bədii əsərləri özü oxumağı 
sevərdi. Kitab oxuma sevgimin, ədəbiyyata yaxın olma 
meylimin ustadı, müəllimim. Allah sənə rəhmət eləsin! 

“Kalon” piyada Cəbrayılın mərkəzinə doğru irəliləməyə 
davam edir. Səhərdən başlanan yolçuluq fasiləsiz davam 
etməkdədir. Artıq neçə on kilometr piyada yol gəldiyimizi 
kəsdirə bilmirəm. Eniş-yox, palçıqlı yol, yağış, tərli bədən 
adamı tamam əldən salır. Amma adamı ayaqda tutan bir hiss 
də var: Vətən torpaqlarını işğaldan azad edilməsi prosesində 
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ilk və şəxsən iştirak etmək. Bu anın duyğusuna bərabər 
duyğu yoxdur həyatda. Vətən sevgisi bütün sevgilərdən ötə 
imiş fikrinə bir daha dərinliyi ilə hakim oluram. 

O hissi sözlə ifadə etmək mümkünsüzdür. Yaşanmadan 
dərk edilməz. 

Sadə telefon götürmüşəm özümlə. Səssiz rejimə qoyub, 
atmışam gödəkçəmin döş cibimə. Heç kimin telefon 
nömrəsini yazmamışam ad siyahısına. Gələn saysız-hesabsız 
zənglərin kimə məxsus olmasını da bilmirəm. Kim ki mesaj 
yazırdı, o zaman bilirdim kimdir. Buna görə, hələ o qədər 
inciyən olubmuş ki. Belə də olurmuş, nə yapsaq… Bir dənə 
əmioğlum İnşalla müəllimlə tez-tez danışıram, tez deyəndə 
gündə bir dəfə, bəzən 4-5 gün danışmaq olmur. Ya şəbəkə 
olmur, ya batereykanı doldurmaq mümkünsüzdür. Sonra 
onun da əlacını tapdıq. Əsgər Yusifli Rəşad 
akkumliyatorlardan istifadə texnologiyasını kəşf etdikdən 
sonra işimiz yüngüllədi. Sağ olsun! 

O müddətdə də anamın, atamın, bacılarımın, 
yaxınlarımın nə hiss keçirdiklərini müharibədən sonra 
özümə gəldikçə, daha aydın hiss etməkdəyəm. 

Müharibə olmasa daha yaxşıdır qənaəyətindəyəm artıq. 
Amma yeri, vaxtı, başqa yolu qalmayıbsa, mərhələsinə 
gəldiysə, mətin, qorxmaz, canından keçməyə hazır şəkildə 
əlinə silah almaq müqəddəs əməl olur. Şəhid qardaşlarının 
intiqam hissi yandırıb-tökür adamı. Yanında olan, olmayan 
qazilərin mərmi, güllə zərbəsi nəticəsində aldığı yara, inilti, 
bağırtı səsləri çəkilmir qulaqlarından. Yəqin bütün bu hisslər 
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vicdan adamı tətikləyəndə olur. O yoxdursa, bəhanələr 
"xilas edir” vicdandan gen düşənləri.. 

Minlərlə məcburi köçkünün intizarına son qoymaq, 
onların öz doğma torpaqlarına dönməsinə səbəbkar olmaq 
hissi çox gözəl duyğudur. 

Hər an arzu edirəm, qismət olsa, öz doğma yurduna illər 
sonra qayıdan insanların o an keçirdikləri o məşum hisslərə 
bilavasitə şahidlik edəcəyəm. Bu əvəzsiz bir duyğudur. 
Tələbə yoldaşım Müşfiq Ağdamdan məcburi köçkündür, 
arabir danışırıq, ona da bu haqda demişəm. Hər dəfəsində 
kövrəlir. Yəqin bu hissi də yaşamaq mənə nəsib olacaq: 
onunla bir yerdə ilk dəfə Ağdama gedə biləcəyik. 

Yolboyu yanan tanklar, hərbi texnikalar, düşmənin 
xüsusi təyinantlılarına məxsus kiçik həcimli 
"Mercedes”  mikroavtobusları sağda-solda tökülüb qalıb. 
Bəzisi isə tam saz vəziyyətdədir. Aydın hiss edilir ki, elə 
indicə qaçıb aradan çıxıblar. Tək-tək qalmış meyitlərini 
götürməyə belə macal tapmayıblar. 

Axır ki, avtomobillər gəlir, əyləşib gedirik. Uzun, 
“incə”,mbarıtqoxulumbirmmyoldayıq… 
     Cəbrayılın mərkəzinə 3-5 km qalır. Bizim tabor bir 
dərəyə yerləşdirilir. Tabor komandiri: "Hazır olun, 
avtomobillər gəlir!",- deyə əmr edir. Hamı yorğundur. 
Keçdiyimiz yol yorub hər kəsi. Ərazidə çox sayda erməni 
ərzaqları, kitablar, platarlar, silah-sursatları pərakəndə 
şəkildə tökülüb qalıb. Ərzaqların bir çoxu İran istehsalıdır. 

“Kamaz” avtomobilləri gəlir, əyləşib az gedirik ki, 
artilleriya atışları başlayır. Minamyotun mərmisinin biri 
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avtomobilin bort hissəsinə çəkilmiş palatkanı deşib, 
əsgərimizin çiyninin yaxınlığından keçir. Tez avtomobillər 
dayanır. Soldakı dərəyə toplanırıq pərakəndə halda. 
Artilleriya atışları zamanı adətən belə edilir ki, mərmi daha 
az insan tələfatına səbəb olsun. Atılan mərmilər bizdən 150-
200 m aralıdakı dərənin bizim istiqamətində yuxarı hissəsinə 
düşüb, qara tüstü çıxarır. Kiminsə ayağına yüngül mərmi 
dəyib. Sanitardan bint alıb bağlayıram. Çox yorulmuşam, 
beynim sanki işləmir. Yuxusuzluq, aclıq, soyuq, piyada yol, 
stress əməllicə yorub məni.. 

Yaramaz düşmən dayanmadan artilleriya atışları ilə bizi 
qarşılayır Cəbrayılın mərkəzinə yaxın yerdən. 

Əsgərlərə ürək-dirək verib, gülməyə, əhval-ruhiyyəni 
müsbətə dəyişməyə çalışıram. Bilmirəm mənə elə gəlirdi, 
yoxsa necə, onlar da məni çox istəyirdilər… 

Daha sonrakı günlərdə taborun bütün şəxsi heyəti demək 
olar ki, çoxusu "komutan, sən ağıllı adamsan, bu işlərin axırı 
necə olacaq" deyə, sual yağışına tuturdur məni, düşmən 
minamyotu kimi… 

“Hər şey yaxşı olacaq, qısa zamanda Şuşada olacağıq” 
deyə cavab verərdim çox zaman. Uzağı ayın filan gününə 
kimi biz qələbə çalacağıq,- deyib inam yaratmağa çalışırdım 
hər kəsdə. Amma özüm isə daxilimdə bir az fərqli 
düşünürdüm. Qarşıda bizi ağır gecə gözləyirdi... 
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III hissə 
 

Düşmənin artilleriya atışları bir müddət səngiyir. Tabor 
komandiri bölük komandirlərini çağırıb əmr edir: "Tağım-
tağım dağa qalxacağıq, hazırlaşın". 

Hər kəs silah-sursatını, əşyalarını götürüb düzülür. 
Cəbrayıl şəhərinin mərkəzinə yaxın, Hadrut istiqamətində 
"833" yüksəkliyi deyilən dağın zirvəsinə qalxıb mövqe 
tutmalıyıq. Tağımlar bir kalonda, ara məsafəsi yüz addım 
olmaqla hərəkətə başlayır. Yoxuş çox sərt, qayalı-daşlıdır. 
Ayağın sürüşdüsə, zədələnmək ehtimalı qaçılmazdır. Aranda 
yaşamış insan üçün bu dağları dırmanmaq ayrı bir 
problemdir. 
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Birinci tağımla hərəkətə başlayıram. Ləng addımlarla, 
yorğun halda hərəkətdəyik. Arabir dayanıb nəfəsimizi dərib, 
yenidən yola davam edirik. Bütün cəbhəboyu artilleriya 
atışları isə səngimir. Müxtəlif istiqamətlərdə guruldayan 
topların səsinə vərdiş etmişik artıq. 
İrəliləyirik. Bu söz gündəlikdə işlətdiyim ən çox sözdür. 
Normaldır yəqin ki, bu 28 ildə ancaq geri getmişdik, indi 
ancaq irəliləməli idik ki, Şuşaya, Xankəndiyə, Laçına daha 
tez çataq. Şuşa bizi gözləyir  axı. 

- Məmmədov, suyun var? 

- Hə, komutan, var. 

- Ver görüm. 

- Buyur, komutan. Komutan, zirvəyə çatsaydıq, bir az 
istirahət edərdik. Artıq iki gündür yatmırıq, çox 
yorulmuşam. 

- Nə oldu, "mühərrikin" nə tez vurdu, - deyib suyun 
yarsını birnəfəsə içirəm. 

Hərbi xidmətdə adətən hərbi qulluqçular bir-birinə 
soyadla, əsgərlər komandirilərinin rütbəsinin əvvəlinə cənab, 
ya ümumilikdə komandir, komutan deyə müraciət edirlər. 
Zabitlər bir-birini soyadı ilə, əsgərlər də öz aralarında bir-
birini soyadla çağırırlar. Bəzən isə jarqon ifadələr də yaranır. 
Məsələn: "ajniyak", "qoca", "yetim", "zyoma", "yetka" kimi 
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sözlər bu qəbildən olan müraciət formalarıdır. "Blət", "blin" 
ifadələri isə dildən düşmür hərbidə. 

Bir az fasilədən sonra yola düzəlirik. Dağın ətəyinə 
qədər 1 km-dən artıq, dağın zirvəsinə isə elə bir o qədər 
məsafə var. 

- Komandir, mənim yüküm ağırdır, qalxa bilmirəm. 
Arxada qalan əsgər Ağayev mənə tərəf səslənir. 

- Gəl, görək, - deyə yaxınlaşıb, sursat çantasının bir 
qulpundan yapışıram. 

Şəkidə tələbə vaxtlarımda tələbə yoldaşlarımla arabir 
dağlara qalxardıq. Bir dəfə təxminən iki saat müddətində 
"Xan yaylağı" deyilən yaylağa çıxmışdıq. Oradan Şəki 
şəhəri balaca bir kənd kimi görünürdü. Az da olsa, bu 
təcrübəm Qarabağda köməyimə çatdı. Yoxsa Sabirabadda, 
Kür çayının kənarında düzənlik relyefdə böyüyən leytenant 
Məmmədov üçün bu yoxuşları qalxmaq daha çətin olacaqdı. 
Bəzi tağımlar artıq dağın zirvəsinə yaxınlaşıblar. Qalxdıqca 
qarşımıza mərmi parçaları, heyvan skletləri çıxır. Sərt qayalı 
hissədə ayağım bir-iki dəfə qaçsa da, özümü toparlaya 
bildim. Əsgərlərdən zədələnənlər də olmuşdu. 
Artıq axşam düşür. Hava buludlu olduğundan gecə düşən 
kimi göz-gözü görmür. Hər kəsin üstündə demək olar, 
alışqan var və ilk günlər olduğuna görə, alışqanların 
işıqlarından istifadə edə bilirik. Günlər ötdükcə 
alışqanlarımızın qazı və işığı bədən enerjimiz kimi azalmağa 
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başladı. 
     Günortadan yediyim "moloko" və peçeniyenin 
üstündəyəm. Getdikcə taqətsizliyimi hiss edirəm. 
Gözlərimin qarşısı hər dəfə oturub ayağa qalxanda 2-3 
saniyəlik qaralıb, yenidən işıqlanır. 
      Əşya çatamı itirdiyimdən siqaretim, bəzi yeyəcəklərim, 
evdən gətirdiyim alt geyimləri, bəzi dərmanlar və başqa 
əşyalarım hamsı onun içərisində gedib. Gələrkən yük 
daşıyan "Kamaz”ın arxasına qoydum ki, ağırdır, çatanda 
götürərəm. Sağ olsun əsgər Zeynalov da unudub, maşında it-
bat olub getdi, dar günümün lazımlı çantası. Müharibədə bir 
şey səndən 2 metr aralı düşdüsə, onun arxasınca getməyə 
dəymir. 
      Nəhayət, hava tam qaralana yaxın zirvəyə çatırıq. 
Dəhşətli dərəcədə külək var. Gecə düşdükcə hava daha da 
soyumağa başlayır, ərazi ağappaq qatı dumana bürünür. 
Dağın qarşı tərəfinə isə keçmək olmur soyuq küləkdən. 
Soyuq iliyə qədər nüfuz edib, sızladır tərli bədəni. Zirvədə 
olduğumuzdan ətraf ərazilərdən gələn atışma səslərini 
burada daha aydın eşidirik. Arabir səmaya atılan ərazi 
işıqlandıran işıqları birinci raket zənn etsəm də, sonradan 
səssiz, yavaş-yavaş, yana-yana yerə düşdüyünü görüncə 
deyirəm ki, Qulu, hələ çox şeyi görüb anlayacaqsan 
buralarda. Bu müharibə 35 illik həyatından ağır gələcək. 
Hazır ol, cənab leytenant. 

"Leytenant Məmmədov, leytenant Məmmədov". Kimsə 
yüksək səslə, dayanmadan çağırır. 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

330 
 

Mən bölüyün şəxsi heyətlə iş üzrə müavini (zampalit) 
kimi çağırılmışam müharibəyə. Əsas işim bölüyün şəxsi 
uçotunu aparmaq, mənəvi-psixoloji durumunu yüksəltmək, 
hərbi nizam-intizam qaydalarına nəzarət etmək, tərbiyəvi 
söhbətlər aparıb, şəxsi heyətin ruh yüksəkliyini ayaqda 
tutmalı idim. Təbii ki, həm də əlimdə silah döyüşməliydim. 
Müharibədə bəzən vəzifələr tam olaraq icra edilə bilmir. 
Bunun da özünün obyektiv səbəbləri olur. Çünki bəzən elə 
olur, üç əsgərlə bir mövqedən kənara çıxa bilmirsən, bir 
tağım o biri tağımdan 5-6 km aralı düşür. Zampalitin ən 
başlıca vəzifəsi isə tabeçiliyində olan şəxsi heyətdə inam, 
ümid yaratmaqdır. Əgər sən o əsgərlərdə evlərinə sağ 
qayıdacaqlarına inam yarada bilirsənsə, başına and 
içəcəklər. Bu inamı, bu işığı müharibə dövründə o nigaran 
gözlərdə yaratmalısan. Tabeçiliyindəkilər səni özünün 
xilaskarı, son istinad yeri kimi qəbul edib, güvənməlidir. 
Hiss etməlidir ki, yanında böyük qardaşı var. Qısaca, 
müharibədə komandir olmaq, əlavə məsuliyyət yükləyir 
çiyinlərinə. 

- Bəli, eşidirəm, - deyə cavab verirəm. 

Leytenant Əliyev Namiqdir. Bölüyümüzün 52 yaşlı 
üçüncü tağım komandiri. Astara rayon Təhsil şöbəsində 
çalışır. Milliyətcə talışdır. Dedikcə mütəvazi, mehriban, 
səmimi, qorxmaz insandır. 52 yaşı olmasına baxmayaraq, 
həmişə dağların zirvələrinə hər kəsdən tez çatır. Yəqin buna 
görə Astaramızın təbiətinə borcludur. 
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Həmişə mənə adımla müracət edir. Onunla danışanda 
çox rahat hiss edirəm özümü. 

- Qulu, bölük komandiri dedi ki, üçüncü tağım burada, 
iki orta istiqamətə, birinci tağım da lap axır tərəfə yerləşib, 
səngərlər qazıb mövqelənsinlər. 

Şirin talış ləhcəsi ilə sözünü bitirib öz mövqeyinə gedir. 

Əraziyə göz-gözü görməyəcək dərəcədə qaranlıq çöküb. 
Əsgərlərin yorğun səsləri getdikcə azalır. Hər kəs mövqe 
seçib yerləşib artıq. 

Bədənimiz tərin içindədir. Tonqal qalamağa da icazə 
yoxdur. Düşmən görər deyə, müharibə sonuna qədər tonqal 
qalamaq çox təhlükəlidir. 

Kənardan qərargah rəisinin səsi gəlir: "Hamı sakit 
olsun". Sən demə, qarşımız, solumuz-sağımız - hər tərəf 
düşmən mövqeləridir. "Heç kim "zajiqalka"dan, işıqdan 
istifadə etməsin". 

Dağın zirvəsi ilə görmə qüsurlu insanlar kimi birinci 
tağım yerləşən istiqamətə doğru yeriyirəm aşa-aşa. Hava 
getdikcə dönür. Xırda yağış damcıları sürətini artırmağa 
başlayır. Çoxumuzun sukeçirməz plaşımız olmadığından nə 
edəcəyik, deyə düşünürəm. 

Birinci tağım komandiri həmkəndlim Yusifi axtarıram. 
Gördüm deyən yoxdur. Kiçik bir ağac var. Əsgərlər topa 
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şəkilində bu ağacın altında uzanıblar. Bəziləri yatıb, bəziləri 
yatmaq üçün mövqe axtarır. Döyüş növbətçiliyi təşkil edilir, 
qalan şəxsi heyət yağışın altında yatmağa üz qoyur. 

Əsgər Zeynalov Kamil mahnı oxuyur: 
 

                "Yağış yağır, səngərimiz sudur, 
          Tanrının verdiyi gün budur". 
 

     Şən, olduqca optimist, bir az da bu çoxdanışan əsgər iki 
qardaşı ilə birlikdə müharibə başlayan gün könüllü olaraq 
ordu sıralarına daxil olub. 

- Komandir, burda bir nəfərlik yataq yeri var, gəlin 
yatın. 

- Baş leytenant Dəmirovu görməmisən? - soruşuram. 
Heç kimdən səs çıxmır. 

Əsgər Səfərov Elşad (qazi) deyir: "Komandir, mən də 
səhərdən onu axtarıram, yoxdur”. 

Xüsusi təyinatlıların kursunu keçən Səfərov Ukraynada 
uzun müddət yaşayıb, azərbaycanca ləhcəsi bir az fərqlidir. 

Öz aramızda "rıjı" (kürən) deyə müraciət edirik. İlk 
vaxtlarda elə xoş təsir bağışlamasa da, indi səngərə 
girdiyimiz andan hər kəs çox doğmalaşır adama. Səngər 10 
dəqiqədə iki düşməni belə qardaşlaşdıra bilir. Elə bir 
möhtəşəm güc var o qazma torpaqda. Məzara oxşayan 
quruluşu, verdiyi xüsusi hisslər insanı daha dərin düşünməyə 
vadar edir. 

- Necə yəni yoxdur, - deyə həyəcanla soruşuram. 
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-Hə, komandir, biz bura çıxandan axtarırıq, tapa 
bilmirik. 

Ağlımdan yüz fikir keçir. Əcaba harda olar bu? Yüksək 
səslə "Yusif” deyə çağırmağa başlayıram. 

Dağın 2-3 metr aşağı tərfinə doğru istiqamət alıb, 
otururam. Yağış şıdırğı yağmağa başlayıb. Patrullardan 
başqa hamı hərəkətsiz halda, əldə silah - yatan yatır, 
yatmayan mürgüləyir. 

Bir-iki saat keçir. Yatmaq istəyirəm, yata bilmirəm. Bir 
tərəfdən Yusifin yoxluğu, digər tərəfdən də yağışın altında 
yatıb xəstələnməkdən ehtiyat edirəm. Amma ötən gecə də 
yatmadığımdan gözümü yuman kimi yuxu aparır. 

Elə bu dəm, qalxdığımız istiqamətdə dağın ətəyindən səs 
eşidirəm. "Qulu, Qulu", - kimsə yüksək səslə çağırır. 

Diqqətimi aşağıya doğru cəmləşdirib baxıram, amma zil 
qaranlıq hava, üstəgəl, qatı dumanda nə isə görmək 
mümkünsüzdür. Səfərov yaxınlaşıb: 
- Komandir, baş leytenant Dəmirovdur, - deyir. 

Cəld 50-60 metr aşağıya doğru enirik. "Yusif” deyə 
çağırmağa başlayıram. Anlaşılmaz şəkildə səsimə cavab 
verir. Dağa qalxarkən dağın ətəyində yuxuya gedib, elə 
oradaca yıxılıb yatıb. Dedikləri anlaşılmır. Qalxdığı 
istiqaməti gündüz zorla çıxdığımızdan gecə qalxmaq daha 
da çətinləşib onun üçün. İşığı yandırıb saxlayıram. İşıq 
istiqamətində qalx deyə çığırıram. Səfərov məni qorxutmağa 
başlayır. 

- Komandir, ola bilsin onu əsir alıblar, orda çox işıq 
yanır. 
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- Xəstəsən? - deyə, cavab verib, aşağıya doğru enməyə 
başlayıram... 

 Bir az da sözündə həqiqət var, sağ-sol düşməndir, 
ehtiyatlı olmaq lazımdır. Beləcə, bir-birimizi səsləyə-
səsləyə, işıqla görüntü verə-verə missiyanı çətinliklə də olsa, 
başa vururuq. 

Nəhayət, iki saata yaxın gözlənişdən sonra işıq daha da 
yaxınlaşır. "Dur”, - deyə səslənirik. Ətrafını, üzünü 
işıqlandırdıqdan sonra yaxınlaşıb, qucaqlaşırıq. Otururuq. 
Qan-tərin içindədir. "Qalx-qalx, qardaş”, - deyib, qalxırıq 
əsgərlərin yanına. 

Atışma səsləri səngimir. Yağış dayanmadan yağır. 
Külək soyuq, yaş paltarlarımızı bədənimizə daha kip 
yapışdırıb, üşüdür bizi. Qaşlarımızdan, burnumuzdan su 
damcılaya-damcılaya ordan-burdan söhbət edirik. Hər şey 
yaxşı olacaq, deyib, təsəlli verməyə çalışırıq bir-birimizə. 
Səhər açılsın, düzələcək hər şey. Başqa bu kimi sözlər. 

Az keçmir, "Tabor, həyəcan!”, - deyə kimsə qışqırmağa 
başlayır. Gecə saat 3-4 radələridir. Hər kəs cəld qalxıb, 
silahlarını doldurub döyüş mövqeyi tutur. 

Qarşı tərəfdən tank, ya avtomobil işığı yaxınlaşır. 3 
əsgərlə həmin istiqamətə yanaşırıq. İşıq dərənin dibinə 
doğru gəlib yoxa çıxır. Bir az gözlədikdən sonra həmin 
istiqamətə aramsız atəş açırıq. Nə səs, nə işıq, nə bir qaraltı 
var. Avtomatları özümüzə daha sıx tutub, dərədən üzüaşağı 
baxa-baxa dayanmışıq. 

- Bir şey görünür, uşaqlar? - deyə sual edirəm. "Heç nə 
görünmür, komutan”, - bədəni suyun içində olan, qaranlıqda 
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tam hansı əsgər olduğunu kəsdirə bilmədiyim qəhrəman 
qardaşım irəliyə boylanmaqda davam edir. 

Kimsə uzun vaxtdan sonra gecəgörmə cihazı gətirir. 
Əraziyə baxıram, bir şey görünmür dumandan. 

Həyəcanla uzun müddət gözləyirik. Daha sonra 
Cəbrayılın mərkəzinə doğru artilleriya atışları şiddətlənir. 
Dairəvi mühafizə təşkil edib, döyüş mövqeyi seçirik. Bütün 
şəxsi heyət tam sakit dayanıb. Oyaq olan əsgərlər yatanları 
pıçıltı ilə oyadır. İkinci gecədir yatmıram. Hiss edirəm ki, 
nələrsə baş verir. Çox yorulmuşam... 

Hava yavaş-yavaş işıqlanmağa başlayır. Yağış kəsib. 
Bədənimiz alt paltarına qədər suyun içindədir. Sabahın 
soyuq mehi adama sərt qışı xatırladır. Dəmək olar, donuram. 
Soyuqdan çənəmin, bədənimin əsməsini saxlaya bilmirəm. 

Yerimdə tez-tez sağa-sola hərəkət edirəm, bir neçə dəfə 
qollarım üstündə enib-qalxıram. Mülkidə olan zaman arabir 
etdiyim idman hərəkətlərini təkrarlayıram. Az da olsa, təsiri 
olur. Üç gün qabaq Ağcəbədidə hərbi hissədə istidən dayana 
bilmədiyimiz halda, indi burada donuruq. Müharibə təkcə 
soyuğu ilə yox, başqa bütün tərəfləri ilə çox dondurur 
adamı... 

Az sonra əsgərlər dağın zirvəsində olan quru odunlardan 
toplayıb, bir-iki yerdə ocaq qalayırlar. Ah! Ocağın şölələnən 
al-qırmızı, qara hisli istisi ana qucağı kimi nə qədər doğma 
gəlir adama. Təxminən bir saata yaxın üst-başımızı 
qurutmaqla məşğul oluruq. Yenidən sol istiqamətimizdən 
düşmən minamyotu bizim olduğumuz yerə doğru aramsız 
atışa başlayır. Cəbrayılın mərkəzindən, Zəngilan 
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istiqamətindən artilleriya mərmilərini yağış kimi yağdırır 
düşmən. 

Qarşı tərəfimizdəki dağın ətəyində böyük xaç var, 
ermənilər quraşdırıb. Gecələr işıqları yanır, gündüzlər 
sönürdü. Başqa yerlərdə də bu şəkildə xaç tikililərinə rast 
gəlirik. 

Xaçın ətrafına bir erməni yük avtomobili yaxınlaşır. Bir 
neçə nəfər oyan - bu yana hərəkət edib yoxa çıxırlar. Axşam 
yanan işıq da çox güman oradan gələn işıq imiş. Dağın 
həmin xaç olan istiqamətinə keçib səngərlər qazmağa 
başlayırıq. Axşam olduğumuz yerə minamyot döşəməyə 
başlayır. Dağın zirvəsindən 3-4 metr aşağıdayıq. Mərmilər 
fit çala-çala dağın əks istiqamətinə, bizdən 5-6 metr kənarda 
düşüb partlayır. Bəzisindən düşərkən ayrılan qəlpələr yaxın 
məsafədən başımızın üstündən keçib gedir. İndi dua edirik 
ki, qarşı tərəfdən - xaç olan istiqamətdən bizi görməsinlər. 
Yoxsa olduğumuz yeri görüb buranı sağ-sol vursalar, bir 
nəfər də sağ çıxmayacaq burdan. Qarşımızda bizim 
artilleriya bölmələri ilə düşmənin artilleriya bölmələri 
arasında qızğın qarşılıqlı atışma gedir. 

Arxa tərəfimizdən də bizi vururlar. Hamı səngərə girib, 
hərəkətsiz şəkildə növbəti əmri gözləyir. Yüksəklikdə 
olduğumuzdan ətrafda nə baş verdiyini rahat şəkildə 
görürük. Füzuli istiqamətindən asfalt yolla bizim hərbi 
kalonlar gəlir. Dünən gələrkən düşmənin atıb qaçdığı sursat 
maşınlarının bəzisini elə düşmənin özü vurur. Yüksək səslə 
sursat maşınının arxasında mərmilər maşının özü ilə birlikdə 
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yanır. Səma büsbütün qara tüstüyə qərq olub. Tam bir 
cəhənnəmin ortasında hiss edirsən özünü. 

Hava bu gün buludludur, amma yağış yoxdur. 
Elə bu vaxt başımızın üstündə bizim istiqamətə atılan, 

diametri iki qolun arasına sığışan ölçüdə, uzunluğu 3-4 metr, 
arxasında fırlanan pərin olduğu bir raketin üstümüzə 
gəldiyini görürük. Raket düz qarşımıza, dağın ətəyinə düz 
yerə sancılaraq yoxa çıxır. Təxminən 10-15 dəqiqə sonra 
olan partlayışın dalğasından dağ titrəməyə başlayır. 
Düşdüyü yerin ətarfında 100-150 metr radiusda ərazini bir 
anda şum halına salır. Az keçmir növbəti raket bizim mövqe 
tutduğumuz dağın bizə daha yaxın tərəfinə düşüb yoxa çıxır. 
Növbəti partlayışı nə qədər gözləsək də, bu atılan raket 
partlamır nədənsə. 

Nəzərlər bir-birimizin üzərinə cəmlənir. Yəni bu da 
axırı!?. 

"Hər şey yaxşı olacaq, darıxmayın. Bizi görmürlər", - 
deyə tabor komandiri ürək-dirək verməyə çalışır. 

Hər kəs həyəcanla göyə boylanıb, növbəti raketin 
gəlişini gözləyir. Xoşbəxtlikdən daha raket gəlmir. 
Olduğumuz dağın arxa tərəfini isə düşmən minamyotu 
dayanmadan vurur. 

Bir qrup dünən dağa qalxmaq üçün toplandığımız yerə 
yemək gətirmək üçün aşağı gedib. Həmin yerdə müvəqqəti 
təminat məsələlərini həll etmək üçün düşərgə salınıb. 
Birləşmə komandirlərinin bəziləri də buradadırlar. 

Müharibədə təminatın çatdırılması da, bir ayrı dərddir. 
Hansısa mövqeyə yerləşirsən, arxa ilə əlaqə bir az çətinləşir. 
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Gedib-gələn zaman da düşmən gördüsə, hərəkət etmək çətin 
olur. Bəzən yaxınlaşan təminat maşınları da minamyot 
atışları altında qalır. 

Başqa müharibələri bilmirəm, bu müharibədə daha çox 
artilleriya atışları adamı bezdirir. Tam bir bəxt məsələsidir, 
gəlib üstünə düşməyəcək ki o lənətlik mərmi. Durduğun 
yerin sağı, solu, arxası, önü vurulur. Üstünə düşmədisə, 
bəxtin var deməkdir. Bir də görürsən, düz səngərin içinə 
düşdü və qardaşların şəhid oldu... 

Günortaya yaxın uşaqlar güc-bəla gəlib çatırlar. Dağı 
düşmək, oradan ərzaq, su dolu çantalarla, silahla geri 
dönmək özü bir qəhrəmanlıqdır. 

Azərbaycan əsgəri həqiqətən də qəhrəmandır. Bu qədər 
çətinliklərə baxmayaraq, daim qürurlu, pozitiv qalmaq, irəli 
getmək eşqi ilə yaşayır. 

Bəzi obeyktiv səbəblərdən olub-bitən bəzi şeyləri hərbi 
sirr olduğundan burada yaza bilmirəm. Amma hər şey 
müsbət istiqamətdədir. Əsas olan torpaqlarımız işğaldan 
azad olunur. 

İştahım təmiz qaçıb, ürəyim heç nə istəmir. İndi ən çox 
ehtiyacım olan şey varsa, o da yatmaqdır. Artıq iki sutkadır 
yatmıram. "Mühərrikimin” qırmızı işığı yanır. Öz-özümə 
"möhkəm ol, cənab leytenant”, - deyib ətrafa boylanıram. 
Hər kəs yorğundur. Ətrafdan gələn səsləri artıq dərk edə 
bilmirəm. Elə bilirəm, yuxudayam. 

Bununla belə, gülməyə, əsgərlərə ürək-dirək verməyə 
çalışıram. Axşam düşür. Yeməyə getmək vaxtıdır. 
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Ərzaq üçün gedən heyətin üstündə bir zabit getməlidir. 
Tabor komandiri məni çağırır. 

- Qulu, davay, götür bu beş əsgəri, ərzaq gətirməyə. 
İstəyirəm, özümdə deyiləm deyəm, ancaq canımı dişimə 

sıxıb yola düzəlirəm. 
Hiss edirəm ki, artıq üşüdürəm. Bədənim titrəməyə 

başlayır. Hərarətim qalxıb. Özümü çox pis hiss edirəm. 
Dağla üzüaşağı düşürük. Axşam gəldiyimiz istiqamətdə 

yenidən geri qayıdırıq. Dağın ətəyinə çatmağa az qalmışıdı 
ki, yaxın məsafədə yerləşən düşmən bizi görüb atmağa 
başlayır. İki-üç minamyot mərmisi bizdən 50-100 metr 
qarşıya düşür. Sürünə-sürünə həmin ərazini keçib, yemək 
paylanan əraziyə çatırıq. Qaranlıq düşüb, göz-gözü görmür. 

Uçuq-sökük bir tikili var. Qarşısında müxtəlif 
bölmələrdən əsgərlər, xüsusi təyinatlılar oyan-bu yana 
gedib-gəlirlər. 

Başımızı içəri salıb, ərzağa kimin baxdığını soruşuram. 
Gözüm qaralıb-açılır. Soyuq tər hiss edirəm bədənimdə. 
Getdikcə təzyiqimin düşdüyünü, bir az da ayaqüstə qalsam, 
huşumu itirib yıxılacağımı düşünürəm. 

Ərzaq təminatına baxan gizir içəridən səslənir: - Nə 
lazımdır? 

- Biz, 5-ci tabor, 13-cü bölüyük, yemək götürməyə 
gəlmişik, - deyirəm. 

"Gözlə” deyib, içəridə kiminləsə nə haqdasa söhbətə 
başlayır. 

Gəldiyim əsgərlərdən biri Nəcəfli İsanı yanıma çağırıb 
deyirəm: "Yaxşı deyiləm, mənə nəsə olsa, yeməyi götürüb 
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qalxın, uşaqlar ac qalmasın, səhər gələrəm”, - deməyimlə 
özümdən getməyim bir olur. 

Dayandığımız yerdə təcili tibbi yardım avtomobili var. 
Nəcəfli (sonradan qazi oldu) çox ayıq, qorxmaz əsgərdir, 
cəld qoluma girib, məni maşına tərəf aparır. Onu 
xatırlayıram ki, maşına əyləşib oturacağa yayxandım. 
Özümdən getdim. Bir azdan özümə gəldim. Nəcəflinin 
"Yükləri, ərzağı götürdük, biz gedək, komandir",- deyə 
müraciət etdiyini zorla xatırlayıram. Daha sonra ətrafa 
sakitlik çökür. 

Deyəsən, maşın harasa hərəkət etdi bir müddət. Bir 
qədər sonra "mən həkiməm” deyən kiminsə mənə dərman, 
bir dənə də "çörəkarası" (dörddə bir çörəyin arasında adətən 
lülə, yaxud kotlet olardı) uzatdı. Beynim fəaliyyətdən təmiz 
düşdüyündən o an niyə burda olduğumu kəsdirə bilmədim. 
Hər tərəf qaranlıq. Bəlkə də maşının salon hissəsi idi. Bir-iki 
tikə çörəkarası yeyib, üstündən bir-iki qurtum su içdim. 
Özümdən asılı olmadan yuxu məni apardı. Saatdan xəbərim 
yoxdur. Nə qədərsə keçdi, nə qədər keçdiyini də 
xatırlamıram, oyanıb ayaqyoluna getmək istədim. Yuxulu-
yuxulu olduğum yerdən aralandım. Onu bilirəm, bir müddət 
getdim. Beyin o qədər yorulub ki, dərketməm sanki yoxdur. 
Geri qayıdırdım ki, yenidən özümdən getdim. Onda ayıldım 
ki, minamyot mərmiləri sağıma, soluma düşür. Ayılıb, 
çaşqın halda harada olduğumu, nə baş verdiyini dərk edə 
bilmirəm. Üçüncü gecədir yuxusuzluq, aclıq, soyuq... 
özümdə deyiləm. 



Camal Zeynaloğlu 
 

341 
 

Hara gedim, mən hardayam, burda nə gəzirəm? Beynim 
error verir. Sapsarı dizə qədər çayır, yabanı otlar, kolluqdur 
hər tərəf. Guya burada öz aləmimdə öz bölüyümüzü 
axtarıram. Bölük isə burdan 2-3 km aralı dağın 
zirvəsindədir. İndi düşünürəm, yaxşı ki, orada minaya 
düşməmişəm. Demək, mən qoçaq, bölmələrimiz olan yerdən 
düşmən olan istiqamətə getmişəm yuxulu-yuxulu. Düşmənin 
buradan nə qədər uzaqlıqda olduğunu bilmək çətin idi. 
Çünki atdıqları minamyot mərmiləri yaxınlığıma düşürdü. 

Silahımı axtarıram, tapa bilmirəm. Sən demə, Nəcəfli 
gedəndə görüb ki, mən özümdən getdim, silahımı da aparıb 
özü ilə. Müharibədə əlində silah olanda özünü daha çox 
güvəndə hiss edirsən. Ən yaxın köməkçin əlindəki silah 
olur. 

Sağa-sola həyəcanlı, yuxulu, hiddətlənmiş, bir az da 
qorxmuş şəkildə qaçıram. 13-cü bölük haradadır, deyə 
düşünürəm. Mən haradayam? Bu sualları özümə verə-verə 
çaşqın halda bölüyümüzü axtarıram. Hələ qarşıda çox çətin 
bir gecə məni gözləyir. Ömrümün sonuna qədər 
unutmayacağım çox ağır, gərgin bir gecə. "Əsir 
götürülürəm"... 
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                  Son döyüş  

                       IV hissə 
Qubadlı. Arxa  tərəf  Zəngəzurdur - Gorus. 
10 noyabr 2020. 
Gecə saat 23:50-də rabitədə dedilər ki, atəşkəs elan 

olunur. Uzanmışam. Həmin gün günorta tabor komandiri 
gəlmişdi. Dedi: "20 nəfərlik qrup hazırlaşsın, son hücum 
əməliyyatı olacaq. Ermənilər sərhəddən o tərəfə rədd 
edilməlidirlər. Bir mövqe qalır. 2-3 km irəliləməliyik". 

Şəkildə dayandığım istiqamətin sağı Şurnuxu kəndi 
istiqamətidir. Ermənilər - əsasən də yaşlı ermənilərin 
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qurduğu, 10-15 nəfərlik bir post var idi. Müharibənin sonuna 
yaxın erməni tərəfinin əsgəri heyəti əsasən yaşlılardan ibarət 
olurdu, yaxınlaşdıran cihazlarla baxdığımızda bunu 
görürdük. Döyüş mövqeyində çox zaman mülki formada 
olurdular. Hər zaman atəşkəsi pozmağa meyilli düşmən indi 
tam sakit dayanırdı mövqelərdə. 

Düşündüm növbəti bir günlük atəşkəsdir. Müharibə 
müddətində iki dəfə bir neçə saatlıq atəşkəs elan olunmuşdu, 
amma uzun çəkməmişdi. Bölüyümüz yorulmuşdu təbii. 10 
şəhidimiz, 40-a yaxın yaralı vermişdik o günə qədər. Tabor 
komandirinin sözləri beynimdə elə hey fırlanırdı- "son 
döyüş". Düşmən qarşıda bizdən 100-150 m hündürlükdə, 
ikinci mövqeyi isə 1200 m yüksəklikdə idi. Döyüş planı 
1200 m yüksəklikdə olan mövqeyi götürmək idi. 

Əsgərlərə son tapşırıqları verib, döyüş növbətçiliyini 
təşkil edib, düşünməyə başladım. Adam o qədər şeylər 
düşünür. Bəlkə də düşündüklərini yazsan 10 cild 
ensiklopediya olardı o 44 gündə. 

 
     35 illik yaşamım 44 günlük yaşadıqlarımdan dəfələrlə 
ağır basırdı.. 

Tam səssizlik çökdü. Hava zil qaranlıq, az da dumanlı 
idi. Soyuq və şeh vardı. Sərin meh də əsirdi. Səngərə 
uzandım. Kaskanı, qoruyucu jileti, avtomatı, daraq çantasını, 
4 əl qumbarasını ətrafıma yığmışam. Əmioğlu İnşalla 
müəllimə zəng edib, “bizə dua edin” deyib sağollaşmışam. 
"Son döyüş"… Bir müddət keçdi, yenidən atəş səsləri 
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başladı. “Yenə həminki atəşkəsdir" deyib, yerimə- məzar 
olacaq səngərimə uzandım… 

Beləcə, yuxu tutdu məni, təxminən gecəyarı saat 3 
radələrində eşitdim ki, növbətçi əsgər əlində rabitə çağırır. 
"Komutan, komutan, kombat sizlə danışmaq istəyir!". 

Yarıxulu “gətir” deyib, əlimlə kaskamı, qoruyucu jileti 
axtarmağa başlayıram. Düşünürəm deyəcək: “Qalxın, 
hücuma!”. 

Rabitəni əlimə alıb, üstündəki səs ötürən düyməyə 
basıb, “bəli eşidirəm, cənab polkovnik” dedim. Rabitədə 
kimsə yüksək səslə çığırır: "Müharibə qurtardı!". 

"Müharibə qurtardı!". Bu kəlməni həmişə ya savaş 
filmlərində eşitmişdim, ya oxuduğum əsərlərdə. O an hansı 
hisslər keçirir aktyorlar, ya əsərin personajları onu yazıçı, 
rejissor müəyyən qədər canlandıra bilir, amma birbaşa o 
hissi yaşamaq, onu, o an hiss etdiklərini ifadə etmək 
mümkünsüzdür. 

"Müharibə qurtardı!". Bəşəriyyətin ən gözəl ifadəsi 
seçərdim bu sözü. Kaş, bütün dünyada müharibələr 
əbədiyyən qurtarardı.. 

 Necə yəni qurtardı? “Qurtardı, qardaş, qurtardı. 
Prezident elə indicə elan edib televizorda, Ermənistan 
məğlub olub, müharibə bitdi”. Taborumuzun həkimi, həmişə 
“can həkim” deyə, müraciət etdiyim  Quluzadə Elmdarın 
sevinclə yüksələn gurultulu səsi məni şərab kimi meyxoş 
edib, özümdən apardı. 

Həkimdir, amma həkimdən çox döyüşçüdür Elmdar. 
Əlində daha çox iynə yox, silah olur hər zaman. Şirin, 
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maraqlı anektodları isə o zırıltının altında sərin yaz havası 
kimi yayılır adamın ruhuna. "Bitdi, qardaş, bitdi. Öpürəm 
səni, gəlirəm səhər" deyib, rabitəni əsgərə verir. 

Gözlərimdən yaş dayanmadan axır. Bir gözümdən 
sevinc, birisindən kədər göz yaşları axır. Şəhidlərimizi, 
dostlarımızı itirdiyimiz üçün bu sevinc natamam sevincdir 
həm də. Həm də sevinirsən ki, bir də kimsə qolların arasında 
can verməyəcək, bir daha döyüş yoldaşlarının göz 
qapaqlarını birdəfəlik bağlamayacaqsan qanlı əllərinlə. 

Özümdən asılı olmadan, uca səslə “uşaqlar, hazırlaşın 
çıxırıq!” deyib qrupu qaldırıram. Əsgərlər yarıxulu 
qalxmağa başlayırlar. Hazırlaşmağa, döyüş ləvazımatlatını 
götürməyə üz qoyurlar ki, “müharibə bitdi!” - deyib aləmə 
səs salıram. 

Yuxulu, dəfələrlə ölümdən sağ çıxmış əsgərlər bir az 
çaşqınlıqla mənə baxırlar. “Bəli, bitdi, müahribə qurtardı, 
qardaşlar!” deyib bir-birimizi qucaqlayıb, sevinc göz 
yaşlarımıza hakim ola bilmirik. 

Müharibə bitdi. 
Elə bu dəm Şuşa istiqamətindən qayıdan qırıcı təyyarə 

bizdən 200-300 m sol istiqamətə bir mərmi atıb, yoxa çıxır. 
Bu son atılan mərmi olur. Şükür salamatçılıq oldu. 
Səngərimə uzanan zaman açılan atəşlər də arxa cəbhədə 
qələbə atışları imiş. 

Hər kəs 10-15 dəqiqə atılıb-düşür və tam sakitlik çökür. 
İndi hamı ötən günləri düşünür. Vəlizadə 
Elvin   yanaqlarından yaş sel kimi axa-axa mənə yaxınlaşıb, 
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"komutan, Fərid bu günü görmədi"- deyib, hönkürtü ilə 
ağlamağa başlayır. 

Mənim də yanaqlarımdan yaş sel kimi axır. Səngərə 
uzanıram. Bölük komandirim- Mehdiyev Ramin evlərinə 
zəng edib. Oğlunun 1 yaşı iki gün qabaq olub. "Oğlum, səni 
çox istəyirəm, gələcəm yaxın günlərdə", - deyib çöhrəsində 
təbəssüm, yanaqlarında yaş ailəsi ilə danışır. 

Tanrı bir daha bu xalqa müharibə göstərməsin! Amin!  
Tanrı bizə sağlam, kindən-nifrətdən uzaq bir cəmiyyət 

qurmağımıza yardımçı olsun! 
Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir, 
Şəhidlər azadlığın od-şimşək zərrəsidir. 
Şəhidlər tarixləşən - istiqlal türbəsidir, 

Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar. 
Şəhidlər ölməzdirlər, ölməzi ağlamazlar! 

Şəhidlər Vətən daşı, yurdun vətəndaşıdır, 

Şəhidlər azadlığın uca heykəl daşıdır. 
Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır. 
Şəhidlər unudulmaz, ölməz, can dağlamazlar. 
Şəhidlər ölməzdirlər, ölməzi ağlamazlar! 

Şəhidlər ana yurdu tutdular candan baha, 
Şəhidlər yollar açdı, qaranlıqdan sabaha. 
Şəhidlər ölməz ruhla, gedir üzü Allaha, 
Şəhidlər gedən yolu tufanlar bağlamazlar. 
Şəhidlər ölməzdirlər, ölməzi ağlamazlar! 
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 
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11 şəhid verdiyimiz döyüş - Talış-
Suqovuşan istiqamətinə açılan yol 

482 yüksəkliyinin azad edilməsi zəfərə gedən yolun 
başlanğıcı idi 

Azərbaycan Ordusu  2020-ci il sentyabrın 27-də şimal-
şərq istiqamətində uğurlu əks-hücum əməliyyatı həyata 
keçirdi. Bu istiqamətdə ən ağır döyüşlərdən biri Talış kəndin 
solundakı 482 yüksəkliyi uğrunda gedirdi. Döyüş 
meydanında ümumi rəhbərliyi N saylı hərbi hissənin 
kəşfiyyat rəisi, polkovnik-leytenant Bayram İbişov edirdi. 
Saat 8.30-da 842 yüksəkliyinin azad edilməsi ilə bağlı 
“İrəli!” əmri verildi. Kəşfiyyat bölüyü tank bölüyünün 
dəstəyi ilə hücuma keçdi. Həmin istiqamətdə düşmənin 
möhkəmləndirilmiş iki mövqeyi vardı. Onlardan biri 842 
yüksəkliyi, ikincisi də ondan təqribən 100 mert məsafədə 
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yerləşirdi. Birinci mövqedə ermənilərin bir taqıma yaxın 
şəxsi heyəti, ikinci mövqedə isə 10 düşmən əsgəri vardı. 

Ağır döyüşlər başladı. Bayram İbişovun rəhbərliyi ilə 
əsgərlərimiz 842 yüksəkliyinin yaxınlığındakı təpəliyə iki 
istiqamətdə hücum etdi. Hücuma keçən taqımlardan birinə 
kapitan Tamerlan Rəşidli, digərinə isə baş leytenant İsmət 
Hacıyevmbaşçılıqmedirdi. 
    “Düşmənin ciddi müqavimətinə baxmayaraq saat 9-da 
ermənilərin birinci mövqeyini ələ keçirdik. Döyüşdə 4 şəhid 
verdik. Baş leytenant İsmət Hacıyev və gizir İsaxan Qəniyev 
qəhrəmancasına həlak oldular”, - əməliyyatın rəhbəri 
Bayram İbişov deyir. 

Düşmən mövqeyinin ələ keçirilməsi döyüşçülərimiz 
arasında böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. Qarşıda 842 
yüksəkliyi dururdu. Canlı qüvvəmiz düşmənin 27 ildi tikib, 
möhkəmləndirdiyi istekamı-səngəri düşməndən azad etməli 
idi. Ermənilər möhkəm tikdikləri dotlardan, səngərlərdən 
əsgərlərimizə pulemyotlardan atəş açır, minaatanları isə 
susmurdu. Həm texnikaya, həm də şəxsi heyətə Kornet, 
Faqotdan (tank əleyhinə idarə olunan raket (TƏİR) 
kompleksi) durmadan atəş açırdılar. 

Onlar əmin idilər ki, illərdi 
möhkəmləndirdikləri  müdafiə səddini ordumuz yara 
bilməyəcək. Üstəlik də əsgərlərimizin hücum etdiyi ərazi - 
düşmən mövqelərinin qarşısı minalanmış sahələr idi. Amma 
onlar döyüşə atılanların Vətən sevdalı şərəfli Azərbaycan 
əsgərləri, onlara rəhbərlik edən zabitin isə peşəkar 
kəşfiyyatçı olduğunu unudurdular. Azərbaycan əsgərləri 
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ölümün gözünə dik baxaraq 842 yüksəkliyinə hücuma 
keçdilər. 

Hücum istiqamətində çox güclü döyüş gedirdi. 
Bölüklərimiz yüksəkliyə doğru iki istiqamətdən - yan 
cinahlardan hücuma keçmişdilər. Kapitan Tamerlan Rəşidli 
hücum əməliyyatı zamanı erməni snayperi tərəfindən 
ayağından vuruldu, o yaralı olsa da, döyüş mövqeyini tərk 
etmədi, döyüşü əsgərləri ilə birlikdə davam etdirdi. 

Bu döyüşdə tank bölüyü də yüksək peşəkarlıq göstərdi. 
Tankçi Ziya qüllədəki erməni kamerasını məhv etdi. Bir 
mərmi ilə qülləni ortasından vurdu. 

Kamera ilə hərbiçilərimizin hərəkəti izlənilirdi, onların 
hücum istiqaməti güclü atəş altında saxlanılır, irəliləməsinin 
qarşısı alınmağa çalışılırdı. 

842 yüksəkliyinin minalanmış sahəsində  hücuma 
keçmiş 8 tankımızdan 5-i minaya düşdü, bir tankımızı isə 
düşmən vurdu. Buna baxmayaraq 2 tankla düşmən 
mövqeyinə ağır zərbələr endirildi. Çox dəhşətli səhnə idi, 
vəziyyət çox pis idi. Lakin Bayram İbişovun rəhbərliyi ilə 
yüksəkliyin düşməndən təmizlənməsi əməliyyatı davam 
edirdi. Bu döyüşdə kapitan Tamerlan Rəşidli QP-25 
(qumbaraatan) ilə erməni faqotunu vurdu, heyəti ilə birlikdə 
məhv etdi. 

Bir neçə saatdan sonra düşmənin müdafiə xəttini 
əsgərlərimiz yara bildi, artıq texnikalarımız da düşmən 
xəndəyində idi. 

Bayram İbişov bu barədə danışır: 
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“Saat 11-də yüksəklik əsgərlərimiz tərəfindən götürüldü 
və ermənilərdən təmizləndi. Bu döyüşdə 11 şəhid verdik, 13 
nəfər isə yaralımız vardı. Şəhid olanlar arasında İnqilab 
Qayıbov, Əjdər Dadaşov, Ayşət Əzizov, Qurban 
Cahangirov, Seymur Ələsgərov kimi igid, mərd Vətən 
oğulları vardı. Hər biri gözlərində ölüm qorxusu olmayan 
Azərbaycanın cəngavər oğulları idi. Qarabağ onlar üçün 
qeyrət, namus simvolu idi və o namus, o qeyrət uğrunda da 
canlarından keçdilər. 

Ermənilər ağır itkilər versələr də, bir neçə dəfə əks-
hücuma keçdilər, strateji əhəmiyyətə malik yüksəkliyi geri 
almağa çalışdılar. Çünki bu yüksəkliyin itirilməsi 457 
yüksəkliyinin müdafiəsini çətinləşdirir, Talış və Suqovuşan 
istiqamətində irəliləməyimizə imkan verirdi. Lakin bütün 
cəhdləri nəticəsiz qaldı, əsgərlərimiz əks hücumların 
qarşısını aldılar, düşmən çiddi itki verərək geri oturduldu. 

Sonradan bu yüksəklikdən 457 yüksəkliyinin 
düşməndən azad edilməsi əməliyyatı idarə edildi.  

Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilən 
yüksəklikdən və əlverişli mövqelərdən hərəkətə keçən 
əsgərlərimiz əldə olunmuş müvəffəqiyyəti artırmaq 
məqsədilə əks-hücum əməliyyatını davam etdirdilər. 

Bayram İbişov öz kəşfiyyat qrupu ilə Talış-Suqovuşan 
istiqamətində yüksəkliklərin, yaşayış məntəqələrin azad 
edilməsində iştirak etdi. 

                                                               Pünhan Əfəndiyev 

 

 

https://modern.az/az/news/281707/11-sehid-verdiyimiz-doyus-talis-suqovusan-istiqametine-acilan-yol
https://modern.az/az/news/281707/11-sehid-verdiyimiz-doyus-talis-suqovusan-istiqametine-acilan-yol
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   Vətən müharibəsi və ya "Dəmir  

            Yumruq" əməliyyatı 
27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan 

Silahlı Qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribat törədərək 
cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun 
mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlar, 
minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından 
intensiv atəşə tutması nəticəsində, Ermənistan ordusunun 
döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin 
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə 
boyu sürətli əks-hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar 
verilib. Qarşıdurmalar nəticəsində Ermənistanda hərbi 
vəziyyət və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi 
vəziyyət və komendant saatı, 28 sentyabrda qismən 
səfərbərlik elan edilmişdir. Qarşıdurmalar qısa müddətdə 
sürətlə alovlanmış və İkinci Qarabağ müharibəsinə 
çevrilmişdir.  
      Çoxsaylı ölkələr və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hərbi 
əməliyyatları dayandırmağa, hər iki tərəfi gərginliyi 
azaltmağa və danışıqları təxirə salmadan davam etdirməyə 
çağırmışdır. Əfqanıstan, Ukrayna, Pakistan, Türkiyə və 
Şimali Kipr Türk Respublikası isə Azərbaycana dəstək 
olduqlarını bildirmişdir. 29 sentyabr tarixində BMT 
Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə 
əlaqədar təcili iclas keçirmişdir. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 
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Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən dəstəklənən və 
həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfindən qəbul 
edilən humanitar atəşkəs rəsmi olaraq 10 oktyabr tarixində 
qüvvəyə minsə də, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mülki 
vətəndaşları hədəfə alan terror aktları nəticəsində atəşkəs 
yenidən pozulmuş, yaralıların və məhbusların mübadiləsi 
dayandırılmışdır.  

Müharibəyə zəmin 

Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində öz torpaqlarının 
20 faizini itirən Azərbaycan Respublikası əsasən 1994-cü 
ildə imzalanmış Bişkek protokolundan sonra Ermənistan 
Respublikası ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının işğalçı 
qüvvələrin qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından 
çıxarılmasını nəzərdə tutan qərarlarının icra olunması üçün 
müxtəlif beynəlxalq qurumlar çərçivəsində uzunmüddətli 
diplomatik danışıqlar apardı. Sülh danışıqları prosesi 2018-
ci ildə Ermənistanda rəngli inqilab nəticəsində hakimiyyətə 
gəlmiş Nikol Paşinyanın "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" 
kimi populist bəyənatları və Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərinə ardıcıl qanunsuz səfərləri kimi təxribatçı xarakter 
daşıyan hərəkətləri ilə ciddi ölçüdə sarsıldı. 

Təxribatçı əməllərin davamı qismində, 2019-cu ilin mart 
ayında Ermənistanın müdafiə naziri David Tonoyan ABŞ-da 
rəsmi səfərdə olarkən, "yeni torpaqlar üçün yeni müharibə" 
çağırışı etdi. Tonoyanın bəyənatı təmas xəttində bir sıra 
hərbi təxribatlarla müşaiyət olundu. Ermənistan Silahlı 
Qüvvələrinin bölmələri 2020-ci ilin iyul ayında Azərbaycan-
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Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində əlverişli 
mövqeləri ələ keçirmək məqsədilə artilleriya atəşindən 
istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərsə də, müvəffəq 
ola bilmədi. 23 iyulda isə Ermənistan Silahlı Qüvvələri, 
Rusiya ilə ortaq hava hücumundan müdafiə sistemi 
təlimlərinə başladığını elan etdi. Bunun ardınca, Azərbaycan 
ərazisində, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri və Türkiyə Silahlı 
Qüvvələrinin birgə iştirakı ilə sentyabr ayının əvvəlinə qədər 
davam edən bir sıra hərbi təlimlər keçirildi. Avqust ayında, 
təmas xəttinin Goranboy rayonu istiqamətində Ermənistan 
Silahlı Qüvvələrinin diversiya-kəşfiyyat qrupu təxribat 
törətməyə cəhd göstərmiş, lakin görülən tədbirlər 
nəticəsində diversiya qrupu itki verərək geri çəkilmiş və 
qrupun komandiri baş leytenant Qurgin Alberyan əsir 
götürülmüşdür. 

Birbaşa hərbi təxribatlarla yanaşı, Ermənistan tərəfindən 
beynəlxalq hüquqi prinsiplərə zidd olaraq Azərbaycan 
Respublikasının işğal altındakı ərazilərinə çox sayda YPG, 
PKK terrorçularının o cümlədən, Beyrut limanında baş tutan 
partlayışlardan sonra minlərlə Livan ermənilərinin 
köçürülməsi münaqişəni daha da alovlandırdı. Situasiyanın 
gərginliyi 2020-ci ilin avqust ayının sonlarında Ermənistanın 
baş nazirinin həyat yoldaşı Anna Hakopyanın Azərbaycanın 
işğal altındakı ərazilərində qeyri-leqal olaraq təşkil olunmuş 
hərbi təlimdə iştirakını ictimailəşdirməsi ilə pik həddə çatdı. 
Ermənistan tərəfinin bu qəbildən olan səmərəsiz və 
təhrikedici bəyanatları və hərəkətləri bir sıra tədqiqatçılar 
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tərəfindən danışıqlar prosesindən tamamilə imtina olaraq 
qiymətləndirilmişdir.  

25 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 75-ci 
sessiyasının ümumi debatlarında videoformatda çıxışında 
Ermənistanın təxribatları nəticəsində azərbaycanlı 
hərbçilərin və 76 yaşlı mülki vətəndaşın həlak olması, 
habelə mülki infrastruktura vurulan ciddi ziyan qeyd 
olunmuşdur. O cümlədən, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti iyulun 17-dən etibarən sentyabr ayına qədər hərbi 
yük təyyarələri ilə Ermənistana min tondan artıq hərbi 
avadanlığın daşındığını bildirmişdir.  Azərbaycan Respub-
likasının 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 yaymışdır. Həmin 
gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri erməni təxribatlarının 
qarşısını almaq üçün əks-həmlə əməliyyatlarına başlamış və 
respublika ərazisində hərbi vəziyyət elan olunmuşdur.  

Döyüşlərin gedişi 

Bu döyüşlərdə Azərbaycan xeyli az itki ilə böyük 
irəliləyişlərə imza atdı. Başlanğıcda bir sıra kəndləri və 
strateji körpüləri işğaldan azad etdikdən sonra Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri oktyabrın 22-də Qarabağın İranla cənub 
sərhədini tamamilə azad etdi və 23 oktyabrda Laçın 
Dəhlizinə doğru irəliləməyə başladı. Laçın Dəhlizi 
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Qarabağdakı qondarma qurumla Ermənistanı birləşdirən 
yeganə böyük (digərləri ilə müqayisədə) magistral yol idi.  
Magistral yola nəzarət Ermənistandan yanacaq, döyüş 
sursatı və hərbi möhkəmlətmə ehtiyatlarının qarşısını 
alacaqdı. Azərbaycan ənənəvi olaraq gün ərzində hərbi 
karvanların qarşısını almaq üçün artilleriya, minaatan və 
hətta birbaşa atəş və ya idarə olunan raketlərlə Ermənistan 
ordusuna zərbələr endirirdi. Davam edən müharibə ərzində 4 
oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda 
Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda Şuşa şəhəri 
işğaldan azad edilmişdir.  

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 
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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, 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. 

Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın 
baş naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin 
və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə 
bəyanat imzaladılar. Bəyanata əsasən, noyabrın 20-də 
Ağdam, 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın rayonları 
bir güllə atılmadan, heç bir şəhid verilmədən azad edildi. 
Bəyanatda həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 
Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat 
kommunikasiyalarının inşasının təmin edilməsi elan 
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edilmişdir. Beləliklə, Azərbaycanın hərbi qələbəsi Ermə-
nistanı kapitulasiyaya məcbur etdi. 11 dekabrda Dağlıq 
Qarabağda hərbi əməliyyatların başa çatması və Rusiya 
Federasiyasının sülhməramlı əməliyyatlarının başladığı 
andan etibarən, ilk dəfə atəşkəs pozulub. Hadrutda atəşkəs 
rejiminin pozulması ilə bağlı bir hal qeydə alınıb. Nəticədə 
Azərbaycan ordusunun bir hərbçisi yaralanıb.  

Azərbaycanın hərbi üstünlüyü 

Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibə ərzində 
“Harop” zərbə pilotsuz aparatlarından, o cümlədən İsraillə 
birgə Azərbaycanda istehsal olunan “Zərbə” dronlarından və 
digər PUA-lardan, o cümlədən “Bayraktar TB2” zərbə 
pilotsuz təyyarələrindən geniş istifadə edib. Təkcə Bayraktar 
TB2 dronları vasitəsilə Azərbaycan Ermənistanın bir 
milyard dollar dəyərində hərbi texnikasını məhv edib. 
Dronlar həm düşmənin texnikasına və canlı qüvvəsinə dəqiq 
zərbələrin endirilməsi, həm artilleriya atəşini korreksiya 
etmək və kəşfiyyat aparmaq məqsədləri ilə tətbiq olunub. 
Rus hərbi ekspert Pavel Felqenhauer qeyd edir ki, təxminən 
bərabər hərbi vəziyyətlərə baxmayaraq, Azərbaycan ordusu 
texnoloji üstünlüyə sahib idi.  

İkinci Qarabağ müharibəsində itkilər  

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı 
məlumata əsasən Vətən müharibəsində Silahlı 
Qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak 
olmuşdur. Bir sıra hərbi qulluqçuların DNT analiz metodu 
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ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi və itkin düşmüş 100 
nəfərdən artıq hərbi qulluqçunun tapılması ilə şəhidlərin sayı 
arta bilər. Hərbi qulluqçuların tibb müəssisələrində 
müalicəsi davam etdirilir. Azərbaycanın hərbi texnika 
baxımından itkiləri az olmuşdur. 

Ermənistan tərəfi müharibə zamanı 3363 hərbiçisinin 
öldüyünü təsdiq etsə də, reallıqda bu rəqəmin daha çox 
olduğu bilinən həqiqətdir.  

44 gün davam edən müharibə nəticəsində Ermənistan 10 
ədəd S-300 və onun taktiki-döyüş vasitələri, 366 tank, 352 
müxtəlif çaplı top, 22 ədəd pilotsuz uçuş aparatı, 5 Su-25 
təyyarəsi, 50 Tor, Osa, Kub, Kruq modelli zenit-raket 
kompleksindən məhrum olub. Eyni zamanda döyüş 
əməliyyatları çərçivəsində xüsusi əhəmiyyətə malik 97 ədəd 
Qrad, 4 ədəd Smerç, 1 Tos odsaçan, 2 Uraqan, 1 ədəd Yars, 
Toçka-U, ballistik raketlər, Elbrus raket kompleksləri də 
məhv edilib. Azərbaycan ordusunun məhv etdiyi və ya 
qənimət kimi götürdüyü hərbi texnikasının dəyəri minimum 
qiymətləndirmə əsasında ən azı 3,8 milyard ABŞ dolları 
dəyərindədir. 

Əcnəbilərin, muzdluların və terror qruplaşmalarının  

müharibədə iştirakı 

Münaqişədən əvvəl türk mənbələri İraq və Suriyadan bir 
çox YPG və PKK üzvünün Azərbaycana qarşı erməni 
yaraqlıları yetişdirmək üçün Dağlıq Qarabağa köçürül-
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düyünü xəbər vermişdir. 30 sentyabrda Türkiyə mənbələri 
300-ə yaxın PKK döyüşçüsünün İran vasitəsilə Dağlıq 
Qarabağa köçürüldüyünü bildirdi. 28 sentyabrda 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrindən verilən məlumata görə, 
erməni itkiləri arasında Suriyadan və Yaxın Şərqin müxtəlif 
ölkələrindən olan erməni mənşəli muzdlular var. 30 sentyabr 
tarixində Hikmət Hacıyev "beynəlxalq ictimaiyyətin 
Ermənistanın terrorçu qüvvələrini Azərbaycana qarşı istifadə 
etməsinə adekvat reaksiya verməli" olduğunu bildirdi. Bir 
sıra PKK, YRG mənsubları da sonralar müxtəlif mətbuat 
orqanlarına verdikləri müsahibələrdə terror təşkilatı 
mənsublarının Qarabağda ermənilər tərəfdə döyüşdüyünü 
etiraf etmişdilər.    

Bundan əlavə, Livan,Suriya, Fransa və bəzi Latın 
Amerikası ölkələrində yaşayan erməni əsilli vətəndaşların 
erməni diasporunun çağırışları ilə beynəlxalq hüquq 
prinsiplərinə zidd olaraq, döyüşlərdə iştirakı məlum 
olmuşdur. 1 oktyabr tarixində Suriya İnsan Haqları 
Monitorinq mərkəzi erməni əsilli suriyalı döyüşçülərin 
Suriyadan Ermənistana aparıldığını təsdiqləyib.  

İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanda  

         daxili vəziyyət, xalq-hakimiyyət birliyi 

İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanda siyasi-
iqtisadi sabitlik hökm sürmüşdür. Xalq-hakimiyyət birliyi ən 
yüksək səviyyədə nümayiş olunmuşdur.  27 sentyabr səhər 
saatlarında Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
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Nazirliyi tərəfindən verilən məlumatlara görə, Ermənistanın 
törədə biləcəyi təxribatların qarşısını almaq üçün ölkə üzrə 
internetin verilişində bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq 
olunmuşdur. Həmçinin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
xaricdə yaşayan azərbaycanlılara müraciət edərək, sosial 
şəbəkədə, elektron media və digər kütləvi informasiya 
vasitələrində rəsmi olmayan, dəqiqləşdirilməmiş və qeyri-
obyektiv məlumatlardan istifadə etməməyə çağırmışdır. 
Hərbi vəziyyətlə əlaqədar Milli Məclisdə keçirilən iclasda 
27 sentyabr 00:00-dan etibarən Bakı, Gəncə, Göygöl, 
Yevlax və bir sıra rayonlarda komendant saatı elan olunması 
qərarı qəbul olunmuşdur. Verilmiş sərəncama əsasən, 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri Vilayət 
Eyvazov hərbi vəziyyət dövründə komendant saatının tətbiq 
edildiyi ərazilərin komendantı təyin edilmişdir. Həmçinin, 
Azərbaycan Hava Yollarının mətbuat xidməti 30 sentyabr 
tarixinədək Azərbaycan Respublikasının bütün hava 
limanlarının müntəzəm sərnişin reysləri üçün bağlanacağını 
açıqladı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan 
edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb və 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. Sərəncam 28 
sentyabrda qüvvəyə minib. Azərbaycan Ordusunun 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarının qarşısını 
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uğurla alması, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməklə 
cəbhədə əldə etdiyi qələbələr Azərbaycan xalqı tərəfindən 
böyük sevinclə və ruhyüksəkliyi ilə qarşılanır. Azərbaycan 
vətəndaşları, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, eləcə də 
Türkiyə vətəndaşları bu nailiyyətlərə görə Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevə çoxsaylı təbrik və minnətdarlıq 
məktubları göndərib. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin ünvanına "ermənilərə qarşı döyüş 
əmri" gözləyən minlərlə Türkiyə vətəndaşı məktub 
göndərib, qardaş ölkənin işğalçılardan azad olunması üçün 
daim hazır olduqlarını bildirib. Həmçinin, 27 sentyabrdan 
etibarən, Bakı şəhərinin küçələrində, yaşayış binalarının 
eyvanlarında, mağaza və digər obyektlərin fasadlarında üç 
rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Əhali, cəbhədə 
qazanılan uğurlar və bəzi ərazilərin işğaldan azad 
edilməsinin şərəfinə evlərini bayraqlarla bəzəyir. Eyni 
zamanda avtomobillərdən də kiçik bayraqlar asılır.  

30 sentyabr tarixində Gənclər və İdman Nazirliyi, AFFA 
ilə birlikdə "Biz birlikdə güclüyük" adlı bayraq aksiyası 
təşkil edib. Aksiya könüllüləri paytaxt Bakı şəhərinin 3 
fərqli hissəsində yüzlərlə bayraq paylayıb.   

Ermənistanda daxili vəziyyət 

Ermənistan hökumətinin qərarına əsasən, 27 sentyabr 
2020-ci il tarixdə qəbul edilmiş 1585N qərara uyğun olaraq 
55 yaşdan aşağı şəxslər üçün səfərbərlik elan edib. Bu elana 
əsasən, Ermənistanda 18 yaşdan 55 yaşınadək kişilər ölkəni 
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yalnız ərazi hərbi komissarlıqlarının yazılı icazəsi ilə tərk 
edə bilərlər. 29 sentyabr tarixində, Ermənistanın keçmiş 
müdafiə naziri Seyran Ohanyanın cəbhə xəttinə getməsi ilə 
əlaqədər olaraq, Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert 
Köçəryan və 2008-ci il seçki sonrası iğtişaş iddiasında 
ittiham olunan digər keçmiş məmurların məhkəməsi təxirə 
salındı. 1 oktyabr tarixində Ermənistanda TikTok 
proqramına giriş qadağan edilib. Elə həmin gün, Ermənistan 
Milli Təhlükəsizlik Xidməti keçmiş yüksək rütbəli 
Ermənistan hərbi məmurunu Azərbaycan kəşfiyyat 
orqanlarına casusluq etməkdə şübhəli bilinərək, həbs 
olunduğunu və xəyanətdə ittiham olunduğunu bildirdi. 2 
oktyabr tarixində Ermənistan Dağlıq Qarabağa gedən bütün 
avtomobil yollarını bağlamışdır. Yollar sadəcə hərbi 
yerdəyişmə məqsədilə istifadə edilirdi. Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bir sıra ön xətt bölmələrinin şəxsi heyətinin 
demoralizə olunması, bir çox hərbi qulluqçunun isə 
ümumiyyətlə, döyüşdən imtina etməsi səbəbilə Ermənistan 
Müdafiə Nazirliyi ölkə qadınlarına müraciət etməyə 
başlayıb. 2 oktyabr tarixində Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 
tərəfindən qadın batalyonu yaradılıb və komplektləş-
dirilməyə başlanılıb. Ermənistan qadınların ümidinə 
qalmışdır. 

İnformasiya müharibəsi, kiber hücumlar  

İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan 
tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan informasiya 
müharibəsinin də qarşısı layiqincə alındı. Azərbaycan 
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informasiya müharibəsi sahəsində də Ermənistanı üstələdi. 
Ermənistanın yaydığı yalan xəbərlər vaxtında təkzib olunur, 
dünya ictimaiyyətinə obyektiv məlumatlar çatdırıldı. Erməni 
kiber hücümlarının da qarşısı layiqincə alınırdı. 

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 muzdluların 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 telekanalının müsahibəsindəki 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 ReynVestfaliya? Bu, bizim 
torpaqdır, beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazimizdir. Bu, 
resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar burada, Bakıdadır. 
Bu, ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, 
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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 
məğrur 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?”... 

Azərbaycan hakerləri tərəfindən bir sıra erməni saytları 
sındırılaraq Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq tribunada 
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səsləndirdiyi "Qarabağ Azərbaycandır və Nida işarəsi", 
həmçinin "Əgər erməni əsgəri ölmək istəmirsə, rədd 
olsun Azərbaycan torpağından" fikirləri yerləşdirilib. 
Erməni saytlarında Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz 
İbrahimovun fotoları da yerləşdirilib. 27 sentyabr günorta 
saatlarında başlayan hücumlarla ümumilikdə 90 erməni saytı 
sındırılıb. Bu saytlar arasında Ermənistanın ən məşhur xəbər 
və video portalları da yer alıb. 27 sentyabr axşam saatlarında 
başlayan hücumlarla birlikdə isə Ermənistanın dövlət 
strukturlarına məxsus çox sayda məxfi sənədlər azərbaycanlı 
hakerlər tərəfindən ələ keçirilib. Bu sənədlər arasında 
Ermənistanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Ermənistan 
Prezidentinə, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinə aid xeyli 
məlumatlar var.  

Həmçinin, mümkün erməni təxribatının qarşısını almaq 
məqsədilə, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti, 
vətəndaşlara sosial mediada, telefon mesaj bölməsində və ya 
e-poçt adreslərinə daxil olan heç bir linkə daxil olmamağı, 
heç bir faylı yükləməməyə çağırmışdır. 29 sentyabr 
tarixində Anti-armenia Team haker qrupu tərəfindən 
Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 10 GB həcmində 
məxfi sənədlər ələ keçirilmişdir. Karabakh Hacking Team 
qrupundan olan bir neçə haker Ermənistan hökumətinin 
elektron sənəd dövriyyəsi sistemini sındırıb. Nəticədə 50 TB 
həcmində sənədlər əldə edilib.  
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Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin güclü iradəsi 

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik 
Şurasının iclası keçirilib. İlham Əliyev, öz çıxışında, 
"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. Mən Ermənistana 
xəbərdarlıq etmişdim. Tovuz hadisələrindən sonra bir neçə 
dəfə xəbərdarlıq etmişdim ki, əgər onlar öz çirkin 
əməllərindən əl çəkməsələr peşman olacaqlar. Əməliyyat 
uğurla keçirilir. Eyni zamanda, ordumuza könüllü 
yazılanların sayı on minlərlə insanı əhatə edir. Bu, 
xalqımızın öz dövlətinə sadiqliyini göstərir." - ifadələrini 
dilə gətirmişdir.  

Almaniya Kansleri Angela Merkel və İlham Əliyev 
arasında baş tutan telefon zəngində, dövlət başçısı 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. Azərbaycan Ordusu öz torpaqlarında 
vuruşur və Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarında 
olmamalıdır.  
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Sentyabrın 29-da Rossiya 1 telekanalında yayımlanan 
"60 dəqiqə" proqramında Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev aparıcıların suallarını cavablandırıb. O öz 
açıqlamalarında, Türkiyə polemikasına dair: "Hesab edirəm 
ki, Türkiyənin rolu regionda sabitləşdirici xarakter daşıyır. 
Türkiyə bizə qardaş ölkə və bizim müttəfiqimizdir. 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. Azərbaycan Ordusu öz xalqının və öz ərazisinin 
müdafiəsini təmin etmək üçün kifayət qədər hazırlıqlıdır", - 
deyə cavab verib. Aparıcının Suriya Milli Ordusunun 
Qarabağda döyüşməsinə dair verdiyi suala isə: "Bu, növbəti 
feyk-nyusdur. Bu barədə heç bir fakt, heç bir sübut yoxdur 
və bunu erməni təbliğatı ortaya atıb", - deyə bildirib.  

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həll yolları da 
vardır və bu gün biz bunu döyüş meydanında sübut edirik. 
28 ildən sonra Şuşada yenə də azan səsi eşidiləcəkdir. Əgər 
bu birlik olmasaydı, milli həmrəylik olmasaydı, biz heç vaxt 
torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilməzdik. 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, 
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hamısını biz dünya ictimaiyyətinə təqdim etdik, sübutlarla, 
faktlarla. Biz sübut etdik ki, Dağlıq Qarabağ tarixi, əzəli 
Azərbaycan torpağıdır. 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! Bu tarixi bir gündə 
Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda 
bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən biridir.” 

Ermənistanın rəhbərliyinin çarəsizliyi 

27 sentyabr tarixində Ermənistanın Baş naziri Nikol 
Paşinyan Azərbaycan hakimiyyətini geniş miqyaslı bir 
təxribatda ittiham etmişdir. O bildirdi ki, "Azərbaycan 
rəhbərliyinin son dövrlərdəki təcavüzkar bəyanatları, 
Türkiyə ilə geniş miqyaslı birgə hərbi təlimlər, habelə 
ATƏT-in monitorinq təkliflərini rədd etməsi" bu 
müharibəyə əvvəldən hazırlaşdığının göstəricisidir. 28 
sentyabr tarixində Ermənistan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyi müharibə haqqında rəsmən açıqlama vermişdir.  

Həmçinin, Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Vardan 
Toqyanyan Ermənistanın yeni silah təchizatı üçün Rusiyaya 
müraciət edəcəyini bildirib. 30 sentyabrda Baş nazir Nikol 
Paşinyan Ermənistanın rəsmi olaraq Dağlıq Qarabağı 
müstəqil bir ərazi olaraq tanınmasını düşündüyünü bildirdi. 
Həmin gün Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi, Türkiyə Hərbi 
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Hava Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ ərazisində cəbhə boyu 
təxribat xarakterli uçuşlar həyata keçirdiyini bildirmişdir.  

1 oktyabr tarixində Arayik Harutyunyan ermənilərin 
uzunmüddətli müharibəyə hazırlaşmalarının lazım olduğunu 
bildirdi. 3 oktyabr tarixində Ermənistan Xarici İşlər 
Nazirliyi beynəlxalq ictimaiyyəti "bölgədə sülh və 
təhlükəsizliyin bərpası" üçün Qondarma Dağlıq Qarabağ 
Respublikasının müstəqilliyini tanımağa çağırdı.  

1 oktyabr tarixində İsrailin Azərbaycana silah satışını 
iddia edən Ermənistan İsraildəki səfirini geri çağırmışdır. 8 
oktyabr tarixində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin 
direktoru Ermənistan prezidentinin əmri ilə işdən azad 
olunmuşdur. Elə həmin gün, Ermənistan Daxili İşlər 
Nazirliyi “Novaya qazeta” müxbiri İlya Azarın Dağlıq 
Qarabağa akkreditasiyasız daxil olaraq, Şuşa və Laçında 
reportaj apardığını bildirərək jurnalın akkreditasiyasını ləğv 
etmişdir.  

İkinci Qarabağ müharibəsi və beynəlxalq reaksiyalar 

Türkiyə - Erməni xalqını onları fəlakətə aparan 
hökumətlərinə və onları bir kukla kimi oynadanlara qarşı 
çıxmağa, gələcəklərinə sahib çıxmağa dəvət edirəm. Bütün 
dünyaya işğala və zülmə qarşı verdikləri mübarizədə 
Azərbaycanın yanında olmağa çağırıram. 30 ilə yaxındır 
məsələyə etinasız yanaşan ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədr ölkələri həll üçün fəaliyyətdən, təəssüf ki, çox 
uzaqdır. Ermənistan bölgədə sülh və sabitliyin önündəki ən 
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böyük təhdid olduğunu növbəti dəfə göstərib. Türk milləti 
hər zaman olduğu kimi, bu gün də bütün imkanları ilə 
azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındadır", - deyə Türkiyə 
prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz çıxışında vurğulayıb.  

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu, 
həmçinin Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) sədrinin 
müavini Numan Kurtulmuş Azərbaycanın Ankaradakı 
səfirliyini ziyarət ediblər. Onlar Azərbaycanın Türkiyədəki 
səfiri Xəzər İbrahimlə görüşüblər. Nazir səfirlikdəki 
çıxışında deyib: "Bu problemin həlli çox sadədir. Bunun 
üçün Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından 
çıxmalıdır”. 

Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar ölkəsinin 
Azərbaycanın tərəfində olduğunu bildirib və Ermənistanın 
mövqeyinin Qafqazda sülh və sabitliyin ən böyük əngəli 
olduğunu vurğulayıb.  

Qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti Vətən müharibəsində 
birmənalı şəkildə Azərbaycanın yanında olduğunu sözdə və 
əməldə nümayiş etdirdi. 

Böyük Britaniya - İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə 
Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edərək, onun ərazi 
bütövlüyünü dəstəkləmişdir. BMT TŞ-də Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının 
sədri adından hazırlanan və Azərbaycanın əleyhinə olan 
bəyanat layihəsi BMT TŞ-nin daimi üzvü olan Böyük 
Britaniyanın vetosu ilə qəbul edilməmişdir. 
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ABŞ - ABŞ Dövlət katibinin birinci müavini Stiven 
Biqan Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və 
Ermənistan Xarici İşlər naziri Zöhrab Mnatsakanyanla əlaqə 
saxlayaraq hər iki tərəfi dərhal hərbi əməliyyatları 
dayandırmağa, vəziyyəti daha da gərginləşməmək üçün 
aralarındakı mövcud birbaşa rabitə əlaqələrindən istifadə 
etməyə və regiondakı gərginliyi daha da artıran ritorika və 
hərəkətlərdən uzaq olmağa çağırıb.  

ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı sabiq həmsədri 
Riçard Hoqland: "Beynəlxalq hüquqa görə, Ermənistan 
başqa bir suveren dövlət olan Azərbaycanın suveren 
ərazisinə soxulub və işğal edib". O qeyd edib ki, ABŞ-ın 
əsas siyasəti bütün millətlərin müstəqilliyini, suverenliyini 
və ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək və qorumaqdır.  

Rusiya - Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxışlarında 
dəfələrlə vurğulayıb ki, “Ermənistan KTMT çərçivəsində 
müttəfiqdir, amma Dağlıq Qarabağ Ermənistana aid deyil, 
odur ki, Qarabağ ərazisindəki hərbi əməliyyatlarla bağlı 
Rusiya vasitəçilikdən savayı, hər hansı öhdəlik 
daşımır".Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin tərəflərini dərhal atəşi dayandırmağa çağırıb. 
44 günlük müharibə dövründə Rusiyadan Ermənistana 
daşınan  silah-sursat və hərbi texnikanın sayının artırılması 
ilə bağlı məlumatlar yayılmışdır. Məlumatlara görə, silah-
sursat və hərbi texnika Gürcüstan tərəfindən hərbi yüklərin 
onun ərazisindən daşınmasına qoyulan qadağa ilə əlaqədar 
olaraq Qazaxıstan - Türkmənistan - İran hava yolu 
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marşurutu üzrə daşınmışdır. Rusiya tərəfi dəfələrlə rəsmi 
olaraq daşınan yüklərin silah-sursat və hərbi texnika deyil, 
Ermənistandakı Rusiya hərbi bazasının ehtiyacları üçün 
tikinti materialı olduğunu bildirmişdir.  

İtaliya - İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə 
Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edərək, onun ərazi 
bütövlüyünü dəstəkləmişdir. İtaliyanın Kampobasso 
əyalətinin Sepino və San Culiano del Sannio bələdiyyələri, 
Milan əyalətinin Korbetta şəhər Bələdiyyə Şurası 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz, etnik təmizləmə, 
soyqırımı siyasətini pisləyən və Azərbaycan xalqı ilə 
həmrəylik nümayiş etdirən sənədlər qəbul edib.  

Fransa - Fransa İrəvan və Bakını hərbi əməliyyatları 
dərhal dayandırmağa və danışıqları yenidən başlamağa 
çağırıb. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü etdiyi 
açıqlamada "Fransa qarşıdurmadan son dərəcə narahatdır" 
ifadəsini işlətmişdir.  

Fransa Azərbaycan - Ermənistan arasında baş verən 
münaqişədə işğalçı Ermənistanı dəstəkləmişdir. Fransanın 
Prezidenti Emmanuel Makronun sentyabrın 30-da 
Ermənistan və Azərbaycan arasında baş verən münaqişə ilə 
bağlı bəyanatı, bu münaqişəli məsələnin həll edilməsi üçün 
yaradılan Minsk Qrupu həmsədri kimi ölkənin vasitəçilik 
missiyası ilə uyğun gəlmir və bu missiyanı şübhə altına alır. 
Fransa Respublikası Senatının 2020-ci il noyabrın 25-də 
qəbul etdiyi “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasına 
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dair qətnamə layihəsi haqlı olaraq Azərbaycanın etirazına 
səbəb olmuşdur. 

Gürcüstan - Prezident Salome Zurabişvili tərəfləri 
barışığa çağırmış, bölgədə sülh və əmin-amanlığın 
qorunmasını dəstəklədiyini bildirmişdir.  Gürcüstan 
Respublikasının 3-cü Prezidenti Mixail Saakaşvili öz 
Facebook səhifəsində "Mənim mövqeyim ərazi bütövlüyü 
prisipinə əsaslanır, yəni Dağlıq Qarabağ Azərbaycan 
Respublikasının suveren ərazisidir və heç bir şey onu 
dəyişdirməyəcəyi" fikrini ifadə etmişdir. Gürcüstan 44 
günlük müharibə dövründə onun ərazisindən və hava 
məkanından istifadə olunaraq Ermənistana hərbi yüklərin 
daşınmasına qadağa qoyub. 

Serbiya - 44 günlük müharibədən əvvəl və müharibə 
dövründə Serbiyanın Ermənistana silah satması haqqında 
təkzibolunmaz məlumatlar əldə olunmuşdur. Bu 
isə  Azərbaycanın narazılığına səbəb olub və bu ölkəyə 
etiraz bildirilib. 

Yunanıstan - 44 günlük müharibə dövründə dolayısıilə 
Ermənistanı dəstəkləmişdir.  

Almaniya - Almaniya Xarici İşlər naziri Hayko Maas 
Ermənistan və Azərbaycan detallı danışıqların lehinə güc 
tətbiqindən dərhal imtina etməli deyib və münaqişənin hər 
iki tərəfini dərhal bütün hərbi əməliyyatların 
dayandırılmasına çağırmışdır. Həmçinin, kənd və 
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qəsəbələrin atəşə tutulmasından da olduqca narahat 
olduğunu bildirmişdir.  

İran - İran Xarici İşlər nazirinin sözçüsü Səid 
Xətibzadə, İranın hərbi toqquşmaları diqqətlə izlədiyini, 
Tehranın Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs əldə 
olunması üçün vasitəçilik etməyə hazır olduğunu 
bildirib.  Müharibə gedişində İran ərazisindən Ermənistana 
hərbi yüklərin daşınması haqqında yayılan məlumatları İran 
rəsmiləri təkzib etmişdir. İran öz hava məkanını və quru 
yollarını Ermənistana silahların daşınmaması üçün bağladı. 
İranın müxtəlif şəhərlərində Azərbayacanın qələbələrinə 
dəstək aksiyaları da diqqəti cəlb edirdi. Şuşanın azad 
edilməsi və Azərbaycanın İranla sərhədi nəzarətə götürməsi 
Təbriz, Ərdəbil və digər şəhərlərdə xüsusi sevinclə 
qarşılandı. İran sərhədindən Azərbaycan ordusunun 
işğalçılara zərbələr endirilməsinin Arazın o biri tayından 
izlənilməsinə dair görüntülər internetdə xeyli izləndi.   

Pakistan - Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi: Ermənistan 
vəziyyətin daha da gərginləşməməsi üçün hərbi əməliyyatını 
dayandırmalıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı 
mövqeyini dəstəkləyirik və bu, yekdilliklə qəbul edilmiş 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına uyğundur. Qardaş 
Pakistan 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycanın 
yanında olduğunu açıq nümayiş etdirdi. 

Qazaxıstan - Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi: 
Vəziyyəti sabitləşdirmək, güc tətbiqindən imtina etmək və 
danışıqlara başlamaq üçün bütün tədbirləri görməyə 
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çağıraraq, münaqişənin beynəlxalq təşkilatlar platformasında 
sülh yolu ilə həll olunmasına köməyini təklif etdiyini 
bildirib.  

Əfqanıstan - Əfqanıstanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq 
Qarabağ bölgəsindəki gərginliklə bağlı bəyanat yayıb. 
"Dağlıq Qarabağ bölgəsi beynəlxalq səviyyədə 
Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınıb. Əfqanıstan, Dağlıq 
Qarabağdakı işğala son qoyulmasını tələb edir ", - deyə 
XİN-in bəyanatında vurğulanıb.  

Bosniya və Herseqovina - Bosniya və Herseqovinanın 
Rəyasət Heyətinin boşnak üzvü Şefik Djaferoviç və 
Demokratik Fəaliyyət Partiyasının lideri Bakir İzetbegoviç, 
Azərbaycana dəstək verdiklərini, Ermənistanı qınadıqlarını 
və vəziyyəti 1992–1995-ci illər arasında Bosniya müharibəsi 
ilə müqayisə etdiklərini söylədi.   

İsrail - Yisrael Beiteinu partiyasının lideri, ölkənin 
keçmiş xarici işlər və müdafiə naziri Aviqdor Liberman yerli 
"Vesti" nəşrinə açıqlamasında Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycan torpağı olduğunu xatırladıb: "Elə buna görə də, 
BMT üzvü olan heç bir dövlət, o cümlədən Ermənistanın 
özü də Dağlıq Qarabağı suveren qurum kimi tanımayıb. 
Tarixi gerçəklik, beynəlxalq hüquq, İsrail dövlətinin 
mənafeyi baxımdan bizim mövqeyimiz tamamilə 
birmənalıdır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyir və bu ərazi bütövlüyü bərpa olunmadan regionda 
məsələnin həllinin mümkün olmadığını düşünürük. 
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tarixi, beynəlxalq, milli 
mənafe baxımdan İsrailin rəsmi mövqeyidir", - deyə 
bildirib.  

Macarıstan - Macarıstan Xarici İşlər və Ticarət 
Nazirliyinin verdiyi bəyanatda qeyd olunur ki, Dağlıq 
Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədləri daxilində yerləşir 

          Beynəlxalq təşkilatların münasibəti  

Avropa İttifaqı - Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi tərəflərini döyüş əməliyyatlarını dayandırmağa, 
gərginliyi azaltmağa və atəşkəsə ciddi əməl etməyə çağırıb. 
Həmçinin, Avropa İttifaqı Xarici İşlər və Təhlükəsizlik 
Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Cozef Borrellin bəyanatında 
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin rəhbərliyi altında 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə heç bir ilkin şərt 
qoyulmadan danışıqlara dərhal qayıtmağın zəruriliyi 
vurğulanmışdır. Ümumiyyətlə, Avropa qurumları 
münaqişəyə münasibətdə ikili standartlar nümayiş etdirmiş, 
Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda təsbit olunan ərazi 
bütövlüyünü bərpa etmək hüququnu real olaraq 
dəstəkləməmişdir. 

BMT - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi 
Antoniu Quterreş "hər iki tərəf dərhal döyüşləri 
dayandırmalı, gərginliyi azaltmalı və təxirə salınmadan 
mənalı danışıqlara qayıtmalıdır" sözləri ilə çıxış edib. 
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Təşkilat 29 sentyabrda vəziyyətlə bağlı qapalı formada təcili 
müzakirə aparacağını açıqlayıb.  

ATƏT - Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Təşkilatı hər iki tərəfi hərbi əməliyyatları dayandırmağa və 
danışıqlara qayıtmağa çağırdı.  

Türk Şurası - Türk Şurasının Baş katibi Bağdad 
Amreyev Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş 
ərazilərindəki hərbi qarşıdurmadan dərin narahatlığını 
bildirdi. Türk Şurası, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığını qorumağa çağırdı və  Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş bütün 
ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb 
etdi. 

İkinci Qarabağ müharibəsi və Azərbaycan diasporu  

Oktyabrın 6-da Türkiyənin İstanbul və Konya 
şəhərlərində Azərbaycan dövlətinə dəstək məqsədilə mitinq 
keçirilib. Oktyabrın 6-da Kanadanın Kalqari şəhərində 
Azərbaycana dəstək məqsədilə həmrəylik yürüşü keçirilib.   

Oktyabrın 8-də "Eskişehirspor" stadionunda baş tutan 
aksiyada Eskişehir Azərbaycanlıları Dərnəyi, Humanitar 
Yardım Fondu (İHH) və digər qeyri-hökümət təşkilatlarının 
rəhbərləri və üzvləri iştirak ediblər. 
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Oktyabrın 11-də Gürcüstanın Marneuli rayonunda 
müstəqil Azərbaycan dövlətinə dəstək məqsədilə izdihamlı 
mitinq keçirilib. 

Oktyabrın 13-də İtaliyanın Milan şəhərində Ermə-
nistanın işğalçı siyasətinə etiraz və müstəqil Azərbaycan 
dövlətinə dəstək məqsədilə aksiya keçirilib.  

İsrailin Petax-Tıkva şəhərindəki Azərbaycan diasporu 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı işğalçı, 
təcavüzkar və terrorçu siyasətinə etiraz əlaməti olaraq aksiya 
keçirib.  

Oktyabrın 17-də Almaniya Azərbaycanlıları Alyansının 
təşkilatçılığı ilə Berlin şəhərində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Gəncəyə növbəti raket zərbələri endirməsi 
nəticəsində mülki şəxslərin, azyaşlı uşaqların həlak 
olmasına, mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyməsinə etiraz 
olaraq 10 mindən çox azərbaycanlının iştirakı ilə aksiya 
təşkil edilib. 

Oktyabrın 18-də Azərbaycanın Müstəqillik günü 
münasibətilə ABŞ-da İllinoys ştatının Çikaqo şəhərinin 
meriyası qarşısında Azərbaycan himninin sədaları altında 
Azərbaycan bayrağı havaya qaldırılıb. Oktyabrın 18-də 
Kanadanın Toronto şəhərində Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünün bərpa edilməsi uğrunda Azərbaycanın mübarizəsini 
dəstəkləyən həmrəylik yürüşü keçirilib.  
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Oktyabrın 21-də Polşanın Vrotslav şəhərinin 
azərbaycanlı icmasının təşəbbüsü ilə Vrotslav şəhərinin 
bələdiyyə binasının qarşısında icazəli etiraz aksiyası 
keçirilib.  

Oktyabrın 26-da ABŞ-ın Mayami, Minneapolis, San-
Fransisko və Solt-Leyk-Siti şəhərlərində etiraz aksiyası 
keçirilib.  

Oktyabrın 26-da İsveç Azərbaycanlıları Birliyinin 
təşkilatçılığı ilə Ermənistanın Gəncə şəhərində törətdiyi 
terror aktlarına etiraz əlaməti olaraq Stokholm şəhərinin əsas 
mərkəzi "T-Central"dan (Ahleans) başlayaraq səssiz yürüş 
keçirilib.  

Oktyabrın 27-də Londonda yaşayan azərbaycanlılar 
Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Consonun ofisinin 
qarşısında icazəli aksiya keçiriblər.  

Oktyabrın 29-da ABŞ-ın Texas ştatının Hyuston 
şəhərində yaşayan azərbaycanlılar Ermənistan ordusunun 
Azərbaycanın Bərdə və Gəncə şəhərlərində, eləcə də digər 
yaşayış məntəqələrində törətdikləri terror aktlarını dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi ilə Hyuston şəhər 
meriyasının binası qarşısında icazəli aksiya keçiriblər.  

Oktyabrın 30-da İtaliyada yaşayan və təhsil alan 
azərbaycanlılar, eləcə də türk icmasının nümayəndələri 
Venesiya şəhərində Gəncə və Bərdədə Ermənistan 
ordusunun terror aktları törətməsini, mülki şəxslərin, o 
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cümlədən azyaşlı uşaqların və qadınların qətlə yetirilməsini 
yaşadıqları cəmiyyətə çatdırmaq üçün aksiya keçiriblər.  

İkinci Qarabağ müharibəsi və erməni diasporu  

İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni diasporu 
gözlənildiyi kimi fəal olmadı. Ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan 
erməni diaspo nümayəndələri öz aqressiv hərəkətləri ilə 
yadda qaldılar.  

Oktyabrın 11-də ABŞ-ın Vaşinqton, San-Fransisko, 
Nyu-York, Boston və digər yerlərində daha kiçik etirazlarla 
birlikdə, Los-Anceles şəhərinin erməni icması Türkiyə 
konsulluğunun önündə 100.000 nəfərlik etiraz yürüşü 
keçirib.  

Oktyabrın 28-də Fransanın cənub qərbində yerləşən 
İsere şəhərində ermənilər yolu bağlayaraq nəqliyyatın 
hərəkətini dayandırıblar. Lion və Marsel şəhərlərinə gedən 
yolda tıxac yaranıb. Tıxacda qalanlarla aksiya iştirakçıları 
arasında qarşıdurma yaranıb. Bununla kifayətlənməyən 300-
400 nəfər erməni aksiyaçıları işə gedən türklərə hücum edib 
onları yaraladılar.   

İdman sahəsində alınan qərarlar 

UEFA-nın İcraiyyə Komitəsi Azərbaycan və Ermə-
nistanda UEFA bayrağı altında oyunların keçirilməsinə 
qadağa qoydu. Qurum Dağlıq Qarabağda yaranmış 
vəziyyətlə əlaqədar bu addımı atıb. Hər iki ölkə 
təmsilçilərinin qeyri-müəyyən müddətə qədər evdə 
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oynamaması qərara alıb. Vəziyyətə nəzarət edən UEFA-nın 
bu qərarı Avro 2020-nin gələn ilin yayında baş tutacaq final 
mərhələsi oyunlarının Bakıda keçirilməsinin planlaşdı-
rılmasına təsir etmir. 

Erməni faşizminin məğlubiyyəti və bölgədə yeni 
reallıqlar 

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 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. 
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Yüzədək mülki şəxs – uşaqlar, qadınlar, qocalar erməni 
faşizminin qurbanı oldu, minlərlə ev, yaşayış binası, 
infrastruktur obyekti dağıdıldı. 

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 
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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... 

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. 

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. 

                                                       virtualkarabakh.az 
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İkinci Qarabağ müharibəsi: Qərb və 
  Rusiya mediasının yanaşması 

Müasir silahlı konfliktlərdə informasiya sahəsində 
qarşıdurma döyüş bölgəsindəki qədər vacibdir. 2020-ci il 
sentyabrın 27-dən başlayaraq, Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin hücumu nəticəsində tərəflər arasında irimiqyaslı 
hərbi əməliyyatlar yenidən alovlandı. Beləliklə, 28 il 
müddətdə ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində həllini 
tapmayan Dağlıq Qarabağ konflikti XXI əsrdə ikinci 
fazasına qədəm qoydu. Münaqişə başlayan gündən dünyanın 
bütün kütləvi informasiya vasitələri konfliktlə bağlı çoxlu 
sayda yazılar verdi. Hətta, dünyanın ən böyük transmilli 
media orqanları, Rusiyanın rəsmi informasiya agentlikləri və 
qeyri-rəsmi kanalları 44 gün ərzində demək olar ki, hər gün 
münaqişə ilə bağlı xəbərlərə yer ayırdı. Ancaq media 
orqanlarının bəziləri jurnalistikanın norma və prinsip-
lərindən kənara çıxaraq qərəzli və birtərəfli məqalələr 
yayımladı, bəziləri isə xüsusən də, Türkiyə və bir sıra Şərq 
ölkələrinin kommunikasiya vasitələri hadisələri olduğu kimi 
təqdim etdi, Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırdı. 

AB və dünya ölkələri haqqında birliyin rəsmi dillərində 
onlayn xəbərlər və video şərhlər verən Avropa multimedia 
xəbər portalı “Euroreporter” Qərb mediasının Qarabağ 
konflikti ilə bağlı yanlış məlumatlar verməsi ilə bağlı 
məqalə yayımlamışdır. Araşdırmanın müəllifi Phillipe Jeune 
yazının girişində Qərb mətbuatının müasir dövrdə balanslı 
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və obyektiv olmamasının sual doğurmasını bildirmişdir. 
Burada qeyd olunmuşdur  ki, açıq şəkildə tərəfkeş mövqe 
nümayiş etdirən BBC 30 sentyabrda verdiyi xəbərində 
müharibə başlamazdan əvvəl, Türkiyənin nəzarətində olan 
Suriya ərazilərindən yüzlərlə muzdlunu Qarabağa 
gətirmişdir. Ancaq döyüşçülərin birindən messenger 
vasitəsilə alınan xəbərin doğruluğuna əmin olmadıqları 
vurğulanmışdır. Yazıda Fransa 24 kanalının Observer 
proqramında Suriya döyüşçülərinin Azərbaycan tərəfindən 
döyüşmələri ilə bağlı ermənilərin Teleqram kanallarından 
götürülmüş videoçarxlar nümayiş etdirməsi də vurğulan-
mışdır. Sonra anlaşılmışdır ki, çarxlarda göstərilən ərəblərin 
görüntüsü Suriya üzrə amerikan ekspertlər Lindi Snell və 
Elizabet Tsurkovun tvitlərindən götürülüb və onların 
paylaşdığı videoların geolokasiyaları Ermənistan Respub-
likasının ərazisi ilə bağlı olub. Digər videolarda göstərilən 
ərəblərin şəxsiyyəti müəyyən olunandan sonra, onların bir 
neçə il bundan əvvəl həyatlarını itirmələri müəyyən olunmuş 
və sual olunmuşdur ki, bu cür falsifikasiyalar aparıcı 
nəşrlərdə nəyə görə yayımlanır? “Eureporter” məqalədə 
Ermənistanın silahlı qüvvələrinin  təcavüzkar hərəkətlərinə, 
dinc azərbaycanlıların Gəncə, Tərtər və Bərdədə öldürül-
məsinə dünya mediasının biganə qalmasını da vurğula-
mışdır. Bunun əvəzinə, jurnalistlər internetdə iki sivil 
erməninin 1947-ci il təvəllüdlü Benik Hakobyan və 1995-ci 
il təvəllüdlü Yuri Adamyan öldürüldüyünü yayımlamış, 
BBC və İngilis araşdırma qrupu Bellingcat videonun 
həqiqiliyini təsdiqlədiklərini iddia etmişlər. Ancaq bu iki 
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nəfərin mülki olduqlarını iddia edən istintaqa baxmayaraq, 
kamuflyaj geyinmələri də maraq doğurmuşdur. Həmçinin 
bəzi sosial media istifadəçiləri Ermənistanın münaqişə 
zamanı 18-55 yaş arasındakı kişilərin ölkəni tərk etməsinə 
qadağa qoymasına görə videoda iddia edilən edamın əslində 
Ermənistan ordusu tərəfindən verilən cəza ola biləcəyini 
düşünmüşlər. 

Adı çəkilən BBC xidməti, hətta onun Azərbaycan 
nümayəndəliyi sözügedən müharibə və onun həqiqətlərini 
yayarkən jurnalistikanın prinsiplərinə əməl etməmiş, 
birtərəfli mövqe nümayiş etdirmişlər. Belə ki, onlar Dağlıq 
Qarabağı mübahisəli və ermənilərin çoxluq təşkil etdikləri 
anklav kimi təqdim etmişlər. Məsələn, aparıcı Ros Atkinsin 
oktyabrın birində təqdim etdiyi proqramda ABŞ, Rusiya və 
Fransanın təkidlərinə baxmayaraq, hər iki tərəfin 
“mübahisəli” ərazi olan Qarabağda münaqişəyə son 
qoymamalarından, məsələnin regional konfliktə keçəcəyi 
xəbərdarlığından danışmışdır. Oktyabrın 16-da kanalın 
beynəlxalq müxbirləri Orla Querin, prodüser Zeynəb Erdim 
və operator Goktay Koraltanın Bərdədən hazırladıqları 
reportaj isə müəyyən qədər Azərbaycan həqiqətlərini ifadə 
etmişdir. Dağlıq Qarabağ: Ermənistan-Azərbaycan 
“informasiya müharibəsi” adlı məqalədə qeyd edilmişdir 
ki, həqiqi informasiyaya giriş çətin olduğundan sosial 
mediada gedən xəbərlərə, videolara müraciət olunmuşdur, 
buna görə də çoxlu sayda yanlış xəbərlərə, vaxtı keçmiş 
materiallara müraciət olunmuşdur. İran tərəfdən insanların 
münaqişəyə şahidlik etmələri videosuna Twitter şəbəkəsində 
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250000 dəfə baxış sayı olmuşdur. Ancaq sonra həmin 
videonun 2019-cu ildə Rusiyada hərb günündə çəkildiyi, 
hətta kürəklərində “Rusiya” yazılan insanların rus dilində 
danışmaları göstərilmiş və istifadəçi buna görə üzr 
istəmişdir. Burada Fransa prezidentinin, bəzi beynəlxalq 
təşkilatların və erməni tərəfinin iddia etdiyi ərəb muzdlularla 
bağlı məlumatlara da yer verilmişdir. BBC-nin Ərəb 
bürosunun araşdırmasına görə, bir ərəb muzdlunun 
Azərbaycan sərhəddində hərbi məntəqələrin qorunması üçün 
olması vurğulanmışdır. Ancaq belə bir dövlət əhəmiyyətli 
sirrli obyektlərə bir xaricinin təyin olunması inandırıcı 
deyil.  Həmçinin məşhur Arma 3 hərb oyunun video 
görüntülərindən də yanlış olaraq Qarabağ müharibəsi kimi 
Facebook, Twitter, YouTube, TikTok şəbəkələrində istifadə 
olunmuşdur. Hindistanın kanallarının birində göstərilən 
Azərbaycan təyyarəsinin vurulması videosunun 2020-ci ilin 
avqustunda Yaponiyanın YouTube kanalında yayımlandığı 
sübut olunmuşdur. Məqalədə o da qeyd edilmişdir ki, sosial 
platformalar da azərbaycanlılar və ermənilər üçün mübarizə 
meydanına çevrilmişdir. Bir həftə ərzində 20 milyon dəfə 
həştəqlərindən istifadə olunmuşdur. Avstraliyada yerləşən 
Beynəlxalq  Kibersiyasət Mərkəzinin hesabatına görə, sosial 
şəbəkələrdə qeyri-real istifadəçilərin şübhəli aktivliyi 
müəyyən olunmuş və Facebookda tənqidi rəylər bildirən 584 
hesab, 7906 səhifə, İnstagram platformasında 447 hesab 
bağlanmışdır. Hesabatı BBC-nin monitorinq qrupunun 
üzvləri Con Xoran və Armen Şahbazyan hazırlamışdır. 
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Noyabrın 8-də BBC-nin saytında yayımlanan yazı 
Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyət daşıyan Şuşaşəhərinin 
işğaldan azad olunması ilə bağlı olmuşdur. Yazıda Şuşada 
1980-1990-cı illərdə daha çoxazərbaycanlıların yaşaması, 
müharibə nəticəsində yüz minlərlə insanın qaçqın düşməsi 
ilə bağlı həqiqətlər özünə yer almışdır. 

Münaqişənin təsvirində ən radikal mövqeni Reuters 
informasiya agentliyi tutmuşdur. Thomson Reuters-in xəbər 
və media şöbəsi olan Reuters, hər gün bir milyarddan çox 
insana çatan dünyanınən böyük beynəlxalq multimedia 
xəbər provayderidir. Agentlik xəbərlərində Dağlıq Qarabağı 
Azərbaycandan ayrı tərəf kimi təqdim etmiş, onun 
separatçılarının Azərbaycanla döyüşdüyünü vurğulamışdır. 
Məsələn, 28 sentyabrda “Qarabağ Azəri qüvvələri ilə 
döyüşlərdə öldürülən daha 28 əsgərinin olduğunu 
söyləyir”, 2 oktyabrda “Dağlıq Qarabağ Müdafiə 
Nazirliyi daha 54 hərbi itki haqqında xəbər verir”, 14 
oktyabrda “Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağdakı hərbi əməliyyatları davam etdirdiyini 
söylədi”, “Ermənistanın baş naziri Paşinyan deyir ki, 
Azərbaycanın bütün Dağlıq Qarabağı işğal etmək fikri 
var” başlıqlı xəbərlər buna sübutdur.Vurğulamaq gərəkdir 
ki, sözügedən yazıların həmmüəllifləri Mariya Kiselyova, 
Nvard Ohannisyanın, Tom Balmforthdur, Alexander 
Marrow, Margarita Antidze, Alex Richardsondur. 

Dünyanın ən böyük transmilli orqanlarından biri olan 
The New York Times qəzetində Dağlıq Qarabağla bağlı 
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yazıların əksəriyyətinin müəllifi xarici ölkələr, əsasən də 
Rusiya üzrə müxbir olan Pulitser mükafatlı Andrey Kramer 
olmuşdur. Müharibənin ilk günündə yayımlanan “Ermə-
nistanla Azərbaycan arasındakı mübarizə daha böyük 
güclərin cəlb olunması risqi ilə bağlıdır” adlı geniş 
araşdırma yazısında hər iki tərəfin mövqeyi bildirilməklə, 
bir çox digər məqamlar açıqlanmaqla müəyyən qədər 
obyektiv yanaşma ortaya qoyulmuşdur. 

Müəllifin “Ermənistan və Azərbaycan: Münaqişə 
izahı”adlı digər yazısında hərtərəfli yanaşmalar, üç dəfə 
reallaşdırılmayan sülh danışıqları, Gəncənin, Stepanakertin 
(Xankəndi) qadağan olunmuş silahlarla bombalanması, 
perspektivdə duran fərqli məsələlər açıqlanmışdır. Hətta, 
ermənilərin I Dünya müharibəsi zamanı qondarma 
soyqırımından danışan müəllif qarşı-qarşıya duran tərəflərin 
müttəfiqləri – Rusiya və Türkiyənin hadisələrə yanaşmaları, 
belə ki, Türkiyənin müharibədən əvvəl Azərbaycan 
ərazisində təlimlər keçirməsi, Rusiyadan özünümüdafiə 
silahları (məsələn, F-16)alması, təqaüddə olan general 
İsmayil Hakki Pekinin Azərbaycana göndərilməsi, həmçinin 
Qarabağın ikinci böyük şəhəri - Şuşanın Azərbaycan ordusu 
tərəfindən alınması və Rusiya prezidenti V.Putunin 
vasitəçiliyi ilə üçtərəfli atəşkəş bəyannaməsinin imzalanması 
məsələlərinə yer verilmişdir. Qeyd edək ki, müəllif 2016-cı 
ilin aprel hadisələrinə aid də iki yazı həsr etmişdir. 

Müharibə bölgəsinə gələn jurnalist Anton Troyanovski 
də New York Times üçün Qarabağ  konfliktiilə əlaqədar bir 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

390 
 

neçə araşdırma yazılar hazırlamışdır. “Ermənistan ilə 
Azərbaycan arasında atəşkəsdən sonra qısa mücadilə 
işləri” başlıqlı yazıda Moskvada imzalanmış atəşkəs 
danışıqlarından sonra Azərbaycanın artilleriya, pilotsuz uçuş 
aparatı, səngər mübarizəsi ilə ilk hücuma başlaması 
haqqında məlumatlara yer verilmişdir. 

Daha çox anklav adlandırılan Qarabağın Stepanakert 
(Xankəndi) şəhərinin atəşə tutulması, sivillərin həlak olması, 
Qarabağın beynəlxalq konvensiyalara görə, Azərbaycanın 
ərazisi olması, ancaq torpaqların geri qaytarılmasından sonra 
etnik ermənilərinməhv olacağı məsələləri ilə bağlı fikirlər 
burada özünə yer tapmışdır. Eyni zamanda məqalədə cəbhə 
xəttinə yaxın rayonların, Tərtərin, Bərdənin atəşə tutulması, 
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun və 
Beynəl xalq Krizis qrupunun təhlilçisi Zaur Şiriyevin 
fikirləri də qeyd edilmişdir. Həmin müəllifin oktyabrın 13-
də yayımlanan “Dağlıq Qarabağın duel tərəfləri 
üçünbirgə yaşamaq mümkün deyil” adlı araşdırma 
yazısında əsasən erməni vətəndaşlardan müsahibələr alınsa 
da, obyektiv məqamlara da toxunulmuşdur. Belə ki, 
konfliktin tarixinə nəzər salınmış, haqlı olaraq milyonlarla 
azərbaycanlının Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan 
qaçqın düşmələri və Azərbaycan üçün bu məsələ milli faciə 
olduğundan, geri qaytarılması söhbətinin olmayacağı qeyd 
edilmişdir. Bu məsələdə xalqa hazırkı siyasi hakimiyyətin, 
əsli indiki Ermənistan ərazisində qalan Azərbaycan 
torpaqlarından (Tanahat) olan prezident İlham Əliyevin də 
çox böyük dəstək verməsi xüsusi vurğulanmışdır. Oktyabrın 
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18-də yayımlanan “Dəhşətli müharibənin ön xəttində: 
Dağlıq Qarabağdakı ölüm və ümidsizlik” məqaləsində isə 
bəzi problemlərə qərəzli yanaşmalar müşahidə olunur. 
Məsələn, burada Azərbaycanın müharibəyə kütləvi surətdə 
başqa ölkələrdən döyüşçüləri cəlb edərək, erməni anklavı 
olan Dağlıq Qarabağın ərazilərini işğal etmələrindən, 
müharibədə döyüşən erməni hərbçilərin qəhrəmanlıqla-
rından, Şuşada, Stepanakertdə (Xankəndi) çətin şəraitdə 
yaşayan erməni ailələrdən və onların şəhid övladlarından 
danışılmışdır. 

New York Times qəzetinin müharibə zonasına ezam 
olunmuş müxbiri Carlotta Gall müharibə gündəliyini 
Azərbaycan tərəfdən tutmuşdur. 

Müəllif “Azərbaycanda bir sıra partlayışlar, 
qışqırıqlar və ardınca qan” başlıqlı reportajda Bərdəyə 
atılan qadağan olunmuş artilleriya raketləri nəticəsində 21 
nəfərin ölümü, 70 nəfərin yaralanması haqqında məlumat 
vermiş, dəhşət içində olan zərər çəkmiş insanlardan geniş 
müsahibələr almışdır. 

Qətər Əmirliyinə məxsus beynəlxalq telekompaniya – 
“Al-Jazeera”da məsələyə obyektiv yanaşmalar çox 
olmuşdur. Azərbaycan Respublikasında olan Sinem 
Köseoğlu və Ermənistanda olan xüsusi müxbir Bernard 
Smith bir reportajda öz çəkdikləri süjetləri təqdim 
etmişdilər. Reportajlarda təqdim edilən yanlışlardan biri 
məhz Qarabağın mübahisəli ərazi olması, etnik baxımdan 
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orada ermənilərin üstün olmasıdır. Bununla yanaşı, Bernard 
Smith və Sinem Köseoğlu ümumi xarakterli məsələlərə 
toxunmuşlar. The New York Times, CNN, MSN, The 
Telegraph, The Independent, USA Today, NBC News, 
Los Angeles Times, Huff Post, Sydney Morning Herald 
və digər tanınmış media orqanlarında uzun müddət çalışan 
Mansur Mirovalev telekanalın saytında təqdim etdiyi 
“Dağlıq Qarabağ konfliktində Rusiyanın oynadığı rol 
nədir” adlı yazısında tarixə ekskurs etmiş, Rusiyanın 
məqsədini və rolunu araşdırmışdır. 

Müəllif haqlı olaraq hər iki tərəfdən olan siyasi 
təhlilçilərin (Emil Mustafayev və Boris Navasardyan) və 
digər beynəlxalq təşkilatlarda çalışan politoloqların fikrini 
almış, eyni zamanda Türkiyənin də bölgədəki mövqeyini 
anlatmağa çalışmışdır. 

Xankəndinə səfər edən Neil Hauer “Dağlıq Qarabağ: 
Sirenlər, top atəşi və Stepanakertdəki sığınacaqlar” adlı 
reportajında orada yaşayaş erməni əhalinin vəziyyətini təsvir 
etmiş, erməni ailələrdən onların döyüşən övladları haqqında 
müsahibələr almışdır. Oktyabrın 13-də Al-Jazeeranın 
saytında “Dağlıq Qarabağ: Köhnə bir münaqişə üçün 
yeni silahlar təhlükə yaradır” başlığı altında yayımlanmış 
yazıda müəllif Robin Forestier-Walker prezident İlham 
Əliyevin söylədiyi fikirlərdən, Azərbaycanın hərbi sahədə 
artan qüdrətindən, Bayraktar TB2, TB2s, İsgəndər M, kimi 
silahların müharibədəki funksiyalarından söhbət açmış, həm 
Azərbaycan (Fuad Şahbaz), həm Ermənistandan (Richard 
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Giragosian) olan şərhçilərdən, həm də digər ölkədən olan 
beynəlxalq ekspertlərdən (Rob Lee) fikir almışdır. 

Bentley Universitetinin müəllimi, konfliktoloq erməni 
əsilli Asbed Kotchikian Al Jazeera üçün yazdığı “Dağlıq 
Qarabağ konflikti yeni regional nizamı sürətləndirir” 
məqaləsində Türkiyənin və Rusiyanın mövqeyini təhlil 
etmişdir. 

Dünyanın ən böyük informasiya agentliklərindən olan 
Associated Press əsasən, Ermənistanın mövqeyindən çıxış 
etmişdir. Avet Demourianın qələminin məhsulu olan 
yazılarda Ermənistanın sülh tərəfdarı olması, Türkiyənin 
dəstək olduğu Azərbaycanın mövqeyinin Qarabağı separatçı 
qüvvələrdən tam azad olunması olduğunu vurğulamışdır. 
Müəllifin “Dörd həftəlik konfliktdə yeni atəşkəş” adlı 
digər araşdırmasında ABŞ-da imzalanan üçtərəfli atəşkəs 
danışığından söz açılmışdır. 

Burada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 
Azərbaycanla danışıqlarda onu “qeyri-konstruktiv”mövqe 
tutmaqda günahlandırması və Erənistanın hər hansı bir 
güzəştə getməyə hazır olduğuhalda, Azərbaycanın yeni 
tələblər, yeni şərtlərlə gündəmə gəldiyi də vurğulanmışdır. 

Euronews informasiya kanalı da gündəlik olaraq 
konflikt haqqında məlumatlar vermiş, saytındaaraşdırma 
yazılar təqdim etmişdir. Müharibənin ilk günündə Frans-
Press agentliyi ilə birgəyayımladığı “Dağlıq Qarabağ: 
Azərbaycanla Ermənistan arasında atışma gücləndikcə 
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onlarla insan öldürüldü”  başlıqlı yazı ABŞ, Fransa, 
Rusiya, Kanada və digər ölkələrin münaqişədən narahat 
olduqları, tərəfləri atəşkəsə çağırmaları və ATƏT-in Minsk 
qrupu çərçivəsində həll yolu haqqında olmuşdur. “Dağlıq 
Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan gücləri arasında 
nəyə görə şiddət partlayışı yaşandı?” adlı geniş 
araşdırmada ümumi xarakterli obyektiv yanaşmalar, 
konfliktin Cənubi Qafqazda ümumi vəziyyətə mənfi təsiri, 
beynəlxalq ekspertlərin yanaşmaları ilə xarici qüvvələrin, 
əsasən də Rusiyanın marağı ortaya qoyulmuşdur. 

Qeyd edilmişdir ki, Rusiya “parçala və hökm et” 
siyasətini yürüdərək  bölgədəki rolunu aktivləşdirmək 
istəyir. “Euronews”un təqim etdiyi “Dağlıq Qarabağ: 
Fransa, Rusiya, ABŞ zorakılığın təhlükəli şəkildə 
böyüməsini qınayır”, “Avropa həftəsi: Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi və qanunun aliliyinin müzakirəsi”, “Dağlıq 
Qarabağ: Niyə Ermənistan və Azərbaycan qüvvələri 
arasında şiddət alovu baş verdi?” başlıqlı məqalələr də 
ümumi xarakterli yanaşmalardan ibarət olmuşdur. 

Dünya gündəmini müəyyən edən ABŞ-ın nəhəng CNN 
informasiya kanalı da 44 günlük Qarabağ müharibəsinə çox 
geniş yer ayırmışdır. Kanal “Ermənistanla Azərbaycan 
arasında mübahisəli bölgəyə görə qarşıdurmalar 
başlayır”, “Ermənistan və Azərbaycan mübahisəli bir 
bölgə üstündə toqquşur. Bilməli olduğunuz şey budur” 
araşdırmalarında konfliktlə bağlı hər iki tərəfin mövqeyini 
ortaya qoymuş, ancaq Qarabağı mübahisəli ərazi kimi 
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təqdim edərək  “Artsax” adlandırmışdır. Eyni zamanda hələ 
Ermənistan rəsmilərinin etiraf etmədikləri halda, 
Qarabağınbir sıra ərazilərinin işğaldan azad olunmasını 
yazmışdır. Təəssüf ki,  mənbə bildirir ki, “Suriyadan olan 
üsyançılar Azərbaycan və Ermənistan arasındakı 
qarşıdurmada döyüşməyə cəlb olunurlar” adlı yazıda 
CNN-nin Türkiyənin dəstəklədiyi Suriyanın Milli 
Ordusunun əsgərlərindən biri ilə görüşməsi,onun 
Azərbaycana səyahət etdiyi və könüllülərin Suriya-Türkiyə 
sərhəddi yaxınlığındakı Hawar Kilis bölgəsində dayana-
caqda bir yerə toplandığı, Qarabağda döyüşmək üçün 
ümumən 1000 döyüşçünün qeydiyyatdan keçdiyi və başqa 
məsələlər deyilmişdir. Qeyd edək ki, yazının həmmüəllifləri 
İstanbul bürosundan Gul Tuysuz, Kardobadab Tim Lister və 
Yerusəlimdən Kareem Khadler olmuşdur. Oktyabrın 3-də 
İstanbuldan Arzu Qeybulla və Ermənistandan Aren 
Melikyanın hazırladığı “Azərbaycan prezidenti 
Ermənistana deyir ki, torpağımızı tərk et və müharibə 
bitsin” sərlövhəli yazıda da oxşar iddia irəli sürülmüşdür. 
Ancaq prezident İlham Əliyevin Al-Jazeera telekanalına 
verdiyi müsahibəsindəki Fransa prezidenti E.Makronun bu 
iddianı sübut eməsinin vacib olduğu fikri də buraya əlavə 
olunmuşdur. “Liderlər Ermənistan-Azərbaycan müna-
qişəsindəki raket hücumu iddialarından qaçırlar”, 
“Raketlər  və ittihamlar Dağlıq Qarabağda ikinci 
həftədir ki, alovlanır” sərlövhəli məqalələr tərəflərin bir-
birininsivil bölgələrinə ağır artilleriya və raket atəşinə 
tutmalarına həsr olunmuşdur. 
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“Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini 
dayandırmağa qadir olan yeganə ölkədir. Qalxacaqmı və 
bunu edəcəkmi” başlıqlı yazıda isə müəllifi Nick Paton 
Walsh Rusiya Türkiyə münasibətləri, N.Paşinyanın Avropa 
İttifaqına yaxınlaşması, Rusiyanın Liviya, Suriya, Ukrayna 
və Belorusiyadakı hadisələrlə əlaqəsi və Dağlıq Qarabağdakı 
krizisə resurs və həvəsinin qalıb-qalmamasını, Türkiyənin 
daha aktiv mövqeyini araşdırmışdır. 

Oktyabrın 5-dən sonra yayımlanan yazılar daha çox 
Azərbaycanda Gəncə, Bərdəvə Tərtərə edilən hücumlar, 
dinc sakinlər arasında ölüm və yaralanmaların olması, BMT-
nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Kommisarı Mişel Baçeletin 
bunu təsdiq etməsi, Azərbaycan prezidentinin köməkçisi 
Hikmət Hacıyevin bu müharibə cinayəti haqqında 
məlumatları, Türkiyənin Yaxın Şərqdə artan nüfuzu, İranın 
mövqeyi, atəşkəs bəyanatları və onlara əməl olunmaması 
haqqında olmuşdur. Eyni zamanda CNN-nin məşhur 
aparıcısı Kristian Amanpur ABŞ-ın NATO-dakı keçmiş 
səfiri Ivo Daalderlə və Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər 
Naziri Söhrab Mnatsakanyanla müsahibədə münaqişəni 
müzakirə etmişdir. İvo Daalder münaqişənin 90-cı illərdəki 
tarixindən məlumat vermiş, Türkiyənin aktiv iştirakı, Rusiya 
ilə Türkiyə arasındakı konfrontasiya kimi nüanslara 
toxunmuşdur. Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinin 
əksəriyyəti (Rusiya 24, Rusiya 1, Dojd, Rusiya Bu gün, 
RBK kanalları, WarGonzo layihəsi) münaqişə ilə bağlı 
qeyri-obyektiv mövqe nümayiş etdirmişdir. Sputnikin 
Ermənistan bürosu isə erməni təbliğatı üçün əsl vasitə 
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olmuşdur. Belə ki, materiallarında “Qarabağ Respublikası”, 
“Qarabağın prezidenti”, “Qarabağ Respublikasının paytaxtı” 
kimi ifadələr işlətmiş, qondarma “Dağlıq Qarabağ”ın sanki 
əsl carçısı olmuşdur. Artıq sentyabrın ilk ongünlüyündən 
başlayaraq Rusiyanın internet saytlarında (Qazeta.ru, 
Lenta.ru) və TACC, İnterfax, Ria Novosti informasiya 
agentliklərində gedən xəbərlərdə Qarabağ bölgəsində 
gərginliyin artması bildirilmişdir. Münaqişənin gedişində isə 
Azərbaycanın güc üstünlüyü, onun cəbhə bölgəsi olmayan 
əraziləri bombalaması və sivil insanlara zərər yetirməsi və 
Türkiyənin Azərbaycana hərtərəfli yardımı və Suriya 
muzdlularının müharibədə iştirakı çox vurğulanmışdır. 
Rusiyanın ən böyük dövlət informasiya agentliyi TACC-ın 
Qarabağ konfliktinin işıqlandırılmasında Ermənistan 
haqqında yazıları dominantlıq təşkil etmişdir. Belə ki, 27 
sentyabr- 1 noyabr tarixlərində 40 açıqlama Ermənistandan, 
28 açıqlama Azərbaycandan alınmış, 31 yazı isə ümumi 
xarakterli olmuşdur. 3-10 noyabr tarixlərində 32 xəbər 
Ermənistanın, 3 xəbər Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı 
olmuş, 8 xəbər isə ümumi xarakterli açıqlama olmuşdur. 

44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsinin mediada 
işıqlandırılmasının təhlili onu göstərdi ki, bir çox xarici 
media orqanlarında erməni əsilli jurnalistlər çoxluq təşkil 
edir və onların müəllif olduğu yazılarda münaqişəyə qərəzli 
yanaşmalar açıq şəkildə hiss olunur. Həmçinin inkişaf etmiş 
ölkələrdə erməni lobbisinin KİV-ə təsiri də çox güclüdür. 
Hətta düşmən tərəf bəzi qanlı döyüşləri “müharibə cinayəti” 
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kimi təqdim edərək, media vasitələrini qalibin əleyhinə 
yönəldə bilər. Ancaq mətbuat bütün konfliktləri obyektiv 
şəkildə işıqlandırmalıdır ki, əsl həqiqət gələcək nəsillərə də 
aydın olsun. 

                                                              Vəfa Zahidqızı, 

Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin dosenti 
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İkinci Qarabağ Müharibəsi və Erməni- 
Haydat ideologiyasının tənəzzülü 

 Haydat ideologiyasının istilaçı din və mədəniyyət 
strategiyası            

 
Məlum olduğu kimi, erməni iddia və fəaliyyətlərinin 

demək olar ki, hamısı Kilsə tərəfindən formalaşdırılıb  və 
həyata keçirilib. Əslində, bu xüsusda erməni millətindən, 
dövlətindən və ya tarixindən deyil, Qriqoriyan kilsəsindən 
və ən əsası Kilsə dövlətindən bəhs edilməlidir. Ermənilər öz 
kilsələrini “erməni millətinin can verilən ruhunun yenidən 
dünyaya gəlməsi üçün yaşadığı vücud”  adlandırırlar. 
Erməni Kilsəsi mövcudluğunu qoruya bilmək üçün bir 
qüvvəyə, bir siyasi-idari struktura ehtiyac duyub və 
beləliklə, erməni dövləti fikrini erməni milləti deyil, 
Qriqoriyan kilsəsi meydana çıxarıb. 

Bəs erməni, daha doğrusu, hay milləti ilə Qriqroiyan 
Kilsəsi arasındakı tarixi bağın mahiyyəti nədir? Həqiqətən 
Qriqoriyan Kilsəsi hayların milli kilsəsidirmi? İlk öncə, onu 
vurğulamaq lazımdır ki, Ermənistanda tarixi olaraq və 
bugün də monomiliətçi siyasət yürüdülməkdədir. Monomil-
lətçilik təkmillətli cəmiyyətin hədəflənməsi, etnik azlıqlara 
öz identiklərini qorumaq şansının verilməməsi və onların 
fiziki, yaxud kultural olaraq yox edilməli olduqları 
düşüncəsidir. 
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 Ermənistan adlanan coğrafi bölgədə bir tək etnikliyin 
deyil, bir çox etnik qrupların bir yerdə yaşadığı və hər birinə 
“ermənistanlı” deyildiyi tarixi reallıqdır. Lakin sonradan 
“erməni” adını öz inhisarına alan hay qövmü həm bölgədə, 
həm də Qriqoriyan kilsəsi daxilində çoxluğu təşkil etməyə 
başladı. Erməni adlandırılan Qriqoriyan kilsəsi üzvləri 
əslində Müqəddəs Qreqorun Xristianlıq təfsirinin bir yerə 
gətirdiyi yunan, irandilli, hay və arami kimi bir topluluq 
olduğu qənaətinə gəlmək mümkündür. 

Hay-erməni etnosu bir etnik identikliyi deyil, 
Qreqoriyanlığı qəbul edən xalqlardan (albanlar, aysorlar, 
yezidilər, qıpçaq türkləri) formalaşmış müxtəlif, kompleks 
və heterogen simbiozisi təmsil edir. Bu o deməkdir ki, 
ermənilər bir etnos deyil, dini identiklikdir. Hay-erməni 
dilinin 11 qrup və 44 şivəyə bölünməsi də qeyd edilən 
reallığı linqvistik perspektivdən təsdiqləyir. Fransız 
antropoloqu Jozef Deniker də qeyd edir ki, ermənilər 
müxtəlif elementlərdən – qıpçaq türkləri, assuriyalı, əfqan – 
təşkil edilən qarışıq bir irqi topluluqdur. 

 Qriqoriyan Kilsə topluluğunun formalaşdığı ilk 
dövrlərdə “erməni milləti”ndən bəhs etmək mümkün 
deyildir. Qriqoriyan məzhəbinin qurucusu olan Müqəddəs 
Qreqor hay qövmünə mənsub deyil, parfiyalıdır. Bundan 
əlavə, hay qövmünün yazı dili olmadığından Müqəddəs 
Qreqor Xristianlığı yaymaq üçün yunan və arami dillərindən 
istifadə edib. Qısacası, Xristianlığın Qriqoriyan məzhəbi 
tarix səhnəsinə çıxmazdan öncə, bu məzhəbin meydana 
çıxıb yayıldığı coğrafiyada müxtəlif etnik qruplar yaşayırdı. 
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Müqəddəs Qreqorun moizəsini oxuyub ona inananlara 
“qriqoriyan” deyilməyə başlandı. XIX əsrin ikinci yarısında 
isə qeyd edilən məzhəb daxilində özlərinə “hay” (hayk) adı 
verən topluluq Qriqoriyan kilsəsi məzhəbinə təkbaşına sahib 
olmağa cəhd edir. Bu dövrə qədər ermənilər bir millət olaraq 
deyil, Qriqoriyan topluluğu olaraq yaşayıblar. Qərbin 
missioner fəaliyyətləri bu topluluğa “erməni milləti” fikrini 
inyeksiya etdikdə ilk erməni milli şüurlanması bu topluluqda 
ortaya çıxdı. Hayların Qriqoriyan topluluq mədəniyyətində 
payı olan digər etnik qrupları və onların dini-mədəni irsini 
tamamilə silməyə nail olmaları ilə yalnız onlar erməni 
olaraq adlandırılmağa başlandı. Qısacası, müxtəlif xalqların 
“erməni” şəmsiyəsi altında assimilyasiya edilməsində 
hərəkətverici güc Qriqoriyanlıq oldu. 

Bununla da, Qriqoriyan kilsəsinin erməni milli kilsəsi 
olduğu tezisi ermənilərin monomillətçi təməl üzərində 
təşkilatlanmasını gücləndirmək üçün ortaya atılıb. Beləliklə, 
ermənilər albanların formalaşdırdığı Xristianlıq mədəniy-
yətinə yiyələnməklə kifayətlənməyib, Qriqoriyan kilsəsi 
daxilindəki etnik qrupların mədəni dəyərlərinə də sahib-
lənmişlər. 

Erməni din və mədəniyyət idoelogiyası və strategiya-
sının ana xətləri çərçivəsində Albanların yeri nədir? Yaxud 
da, Qriqoriyan məzhəbi və Xristianlıqdan ekspansionist 
Haydat ideologiyası üçün istifadə edən erməni din-
mədəniyyət strategiyası perspektivindən Albanların önəmi 
nədən ibarətdir? 
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Albaniya şimalda Dərbənd, cənubda Araz çayı, qərbdə 
İberiya, şərqdə isə Xəzər dənizi ilə sərhədlənən bir coğrafiya 
idi. Albanlar bu coğrafiyada yaşayan 26 etnik qrupdan ibarət 
bir konfederasiyanı təmsil edirdilər. Albanların tarixinin 
detallı şəkildə tədqiq edilməsi tarixin müxtəlif dövrlərində 
dövlət, cəmiyyət və mədəniyyət strukturlarının aşkara 
çıxarılması, Cənubi Qafqazın ümumi etno-kultural 
görünüşünü, mədəni interkasiyaların sərhədlərini müəyyən 
etmək üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki albanlar 
Cənubi Qafqazın böyük bir hissəsini kiçik fasilələrlə, e.ə. III 
əsrdən, eramızın VIII əsrinə qədər öz hakimiyyətləri altında 
saxlayıblar. 

Erməni iddialarına görə isə, Azərbaycan torpaqları Orta 
Əsrlərin əvvəllərində Kür çayının şimalında yer alırdı. Yəni, 
Kürün sol tərəfi ilə Araz arasında qalan bölgə (və əlbəttə ki, 
Qarabağ) erməni torpaqları idi. Bölgə bütövlükdə 
Albaniyaya daxil olsa da, xəyali “Böyük Ermənistan”ın şərq 
bölgəsi hesab edilməyə davam etmişdir. Ermənilər üzərində 
xəritələr cızdığı tarixən qeyri-real və illüziyonar “Böyük 
Ermənistan” anlayışı isə I Artaşes və II Tiqran dövrlərinndə 
Roma imperiyasının daxilindəki qeyri-sabitlikdən faydala-
naraq e.ə. 93-66-cı illər arasında sərhədləri müəyyən qədər 
genişlənmiş “Erməni krallığı” ilə bağlıdır. Lakin Pompey 
imperiyadaxili stabilliyi bərpa edər-etməz bu “məhəlli 
müstəqilliyə” son qoymuşdur. 

Qeyd edilən iddialar Erməni Kilsəsi tərəfindən Haydat 
ideologiyasını reallaşdırmaq üçün qonşu ölkə torpaqları 
üzərində heç nədən var edilən illüziyonar haqq iddialarıdır. 
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Erməni mənbələri də daxil olmaqla, o dövrə aid heç bir 
mənbədə Kürün nə sağında, nə də solunda erməni 
mövcudiyyətindən bəhs edilmir. 

Albanların mövzumuz baxımından əhəmiyyəti Qafqaz 
bölgəsinin ilk xristianları olmalarıdır. Albaniyada Xris-
tianlığın tarixi həvarilər (apostollar) dövrünə qədər uzanır. 
Buradakı ilk Xristian vaiz Elisey Şəki şəhəri ətrafında 
Qafqazın ilk Kilsəsini inşa etmişdir. Onun başlatdığı 
Xristianlaşma prosesini alban kralı Urnair davam etdirib. 
Həm, Albaniyada, həm də Ermənistanda Xristianlıq Milan 
fərmanının (ediktum) yaratdığı uyğun beynəlxalq mühitdə 
geniş yaıyılıb və Albaniyada dövlət dini elan edilib. Buna 
görə də, Ermənistanı Qafqazda Xristianlığı mənimsəyən ilk 
dövlət olaraq qəbul etməyə heç bir tarixi səbəb yoxdur. 
Roma siysətinə uyğun olaraq Ermənistanda xristianlar təqib 
olunarkən, Xristianlıq dininin kökünün daha qədim olduğu 
Albaniyada Kilsələr inşa edilib, Bibliya albancaya çevrilib 
və bu din ilə bağlı önəmli əsərlər yaradılıb. 

Qafqazda ərəb işğalı dövründə isə Qriqoriyan kilsəsi ilə 
Alban kilsəsi arasındakı məzhəb toqquşmasından istifadə 
edən erməni katolikosu Yelia xəlifəyə göndərdiyi məktubda 
onunla eyni dinə mənsub olduğunu və Alban katolikosunun 
Bizans imperatoru ilə gizli razılaşma imzaladığını, hətta 
Alban dini ayinlərində Bizans imperatoruna dua edildiyini 
yazırdı. Bundan sonra, ərəb ordusunun dəstəyi ilə Bərdəyə 
daxil olan Yelia müstəqillik tərəfdarı olan albanları 
amansızlıqla qətl etməklə yanaşı, albanca dini ədəbiyyatı da 
tamamilə yox etdirdi. Yelianın əmri ilə alban katolikosu 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

404 
 

Nerses edam edildi. Beləliklə, albanların müstəqilliyinə son 
qoyuldu və alban katolikosluğu Qriqoriyan katolikosluğuna 
tabe edildi. Bu tarixi hadisə albanların etnik identikliyinin 
yox olmasının və bir qisim albanların tədricən qriqor-
yanlaşması - erməniləşməsinin başlanğıcı oldu. Dini 
mətnlərin ermənicə yazılması və dini ayinləri ermənicə icra 
edilməsi ilə alban dili də sıxışdırılmağa başlandı. Nə 
qriqoriyan, nə də müsəlman olmaq istəyən digər qisim 
albanlar isə Qarabağın dağlıq bölgələrində həyatlarını 
davam etdiriblər. 

1909-1910-cu illərdə Qriqoriyan Kilsəsi Rusiyanın izni 
ilə Alban kilsəsinin arxivlərini məhv etdi və bununla da, 
Alban dini külliyatı ortadan qaldırıldı. Bu o demək idi ki, 
erməni qirqoriyan ruhaniləri Alban xristian abidələrini 
yıxmağa və bu mədəniyyəti tarixdən silməyə başlamışdılar 
artıq. Alban məbədləri üzərindəki orijinal mətnlər silinərək 
üzərində ermənicə mətnlər həkk edildi. Bu gün albanlarla 
bağlı olan bir çox orijinal tarixi sənədlərin bir qismi 
İrəvanda gizli saxlanılmaqdadır. Bu, misligörülməmiş bir 
tarix və mədəniyyət oğurluğudur. 

Qeyd edilən tarixi hadisələr kontekstində, Qarabağ 
albanları dini-mədəni və etnik identikliklərini itirdilər. 
Qarabağda müstəqil Alban Kilsəsi mövcudluğunu 1836-cı 
ilə qədər davam etdirə bilib. Bu o baxımdan zəruridir ki, 
mövzu Qarabağ olduqda Xristianlıq haqqında mübahisələr 
Qarabağ torpaqlarının sahibliyi üzərində tarixi bir haqq 
iddiasına çevrilir. Alban Xristian irsinin erməniləşdirilməsi 
ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarındakı tarixi 
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haqq iddialarını legitimləşdirmək üçün istifadə edilib. Belə 
ki, ermənilər 1978-ci ildə Qarabağa gəlişlərinin 150-ci ili 
münasibətilə qurduqları Ağdərə abidəsini azərbaycanlılar və 
ermənilər arasında toqquşmaların başlanmasından sonra, 
1988-ci ildə tamamilə məhv ediblər. Çünki bu “Qarabağda 
ermənilərin yüzillər boyu yaşadığı” mifini aradan qaldıra 
bilərdi. 

Ermənilər xristianlaşmalarının tarixini olduğundan daha 
qədim, adi kilsələrini isə Apostol kilsəsi olaraq təqdim 
etməklə “seçilmişiklik” və “üstünlükləri”ni isbat etməyə 
çalışırlar. 2000-2001-ci illərdə Xristianlığı qəbul etmələrinin 
1700 illiyini qeyd edən ermənilər Qarabağdakı tarixi alban 
abidələrini erməni abidələri olaraq dünya ictimaiyyətinə 
tanıtmaqla bu falsifikasiyanı ekspansionist əməllərinə alət 
ediblər. 

Nəticə olaraq, ermənilik ideologiyası və onun strate-
giyasının ana hədəfləri və bu strategiya əldə etikləri 
“uğurlar”ı belə sıralamaq olar: 

Xristianlığı sahiblənmək, xüsusən də Qafqazda özlərini 
Xristianlığın qalası kimi görmək, Xristianlığın ekspansiya-
sında təzyiqlərə sinə gərən “şəhid millət” obrazını yaratmaq. 

  
 
Alban tarixi  və mədəniyyətini öz adlarına çıxmaq 
  
Haydat ideologiyası çərçivəsində “Böyük Ermənistan” 

xəyalını reallaşdırmaq üçün Xristianlığa ən çox xidmət etmiş 
köklü bir tarixə sahib millət olaraq özlərini dünyaya 
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nümayiş etdirmək Monomillətli və təkməzhəbli erməni mili 
təşkilatlanmasını legitimləşdirmək və gücləndirmək. 
Ermənistanın keçmiş baş naziri Andranik Marqaryan 2003-
cü ildə verdiyi müsahibəsində Ermənistan Respublika 
Partiyası ideologiyasının millətçi Qaregin Njdenin 
“Tseqhakron” (“milli din”, real olaraq isə erməni rasizmi) 
doktrinasına əsaslandığını bildirirdi. Bu kəskin dərəcədə 
monomillətçi doktrina falsifikasiya edilmiş tarixi reallıqlar 
üzərində güclü erməni milli dövlətini qurmağı və 
gücləndirməyi, habelə “qriqoriyan dəyərləri”ni bütün 
dünyaya “sülh və qurucu” dəyərlər olaraq tanıtmağı 
hədəfləyir. 

Azərbaycan, həm də Türkiyəyə qarşı aparılan etnik 
savaşda Xristian dünyasının dəstəyi və simpatiyasını 
qazanmaq və bununla ekspansionist siyasi niyyətlərini ört-
bas etmək. 1915-ci il hadisələrinin “soyqırım” kimi 
mifləşdirərək bu savaşda ən mühüm alətə çevirdilər. 

  
Dünyanın müxtəlif yerlərindəki erməni lobbilərini  
                   İrəvana daha sıx bağlamaq 
  
Birinci Qarabağ Müharibəsi bu hədəflər üzərində 

Ermənistan istilaçı niyyətini miflərə əsaslı milli ideologi-
yasına daha da stimul verdi. Bununla yanaşı, “məğlubedil-
məz erməni ordusu” mifi formalaşdırıldı. İşğal edilmiş 
ərazilərimizdən başqa, Ermənistan rəhbərliyi digər 
bölgələrimizə də ərazi iddiaları irəli sürürdü. 

  



Camal Zeynaloğlu 
 

407 
 

 
Bütün perspektivləri ilə Haydat ideologiyasının  
                               destruksiyası 
  
Erməni avantürizmi və təxribatlarına cavab olaraq 

Azərbaycan ordusunun 2020-ci il, 27 sentyabrda başladığı 
və hal-hazırda da davam edən əks-hücum əməliyyatları 
ermənilərə onillər boyu inyeksiya edilən miflər və 
ideologiyanı darmadağın etməkdədir. Ordumuzun qısa 
müddətdə əldə etdiyi böyük uğurlar və hərbi dominantlıq 
qarşısında Ermənistan baş naziri N.Paşinyanın yardım üçün 
qapılarını döydüyü xristian dövlətlərinin heç birisinin 
Ermənistana real dəstək verməməsi (diplomatik anlamda 
Fransa və Yunanıstan istisna edilə bilər) onu sübut etdi ki, 
ermənilər heç də Xristian dünyasının simpatiyası və 
dəstəyini qazanan, bu dinin qalası olaraq  xidmət edən 
“şəhid millət” deyil. 

Üstəlik, hərbi əməliyyatların gedişində Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin cəbhədən xeyli uzaqda yerləşən Gəncə 
şəhərində mülki əhali və obyektlər üzərinə SKUD/Elbrus 
tipli raketlərlə iki dəfə hücum etməsi “erməni-qriqoriyan 
dəyərləri”nin heç də sülh və bəşəri dəyərlər olmadığını, 
tamamilə əksinə, erməni milli dövlətinin mülki insanlara 
qarşı terror və müharibə cinayətlərinə əl ata bilən barbar 
xarakterini nümayiş etdirdi. Katolikos II Gareginin  bütün 
erməniləri “vətənin müdafiəsi” uğrunda  müqəddəs 
müharibədə birləşməyə çağırması və “Qarabağ Azərbay-
canın tərkib hissəsi ola bilməz”  ifadəsini bəyan etməsi 
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erməni kilsəsinin Ermənistan dövlətinin təcavüz və işğal 
siyasətinin davam etdirilməsində “ilhamverici missiyası”nı 
bir daha təsdiqlədi. 

İllər boyu “Azərbaycan ordusu bizə hücum edə bilməz”, 
“məğlubedilməz erməni ordusu” kimi miflər də tamamilə 
aradan qaldırıldı. Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyəti, 
taktiki və strateji həmlələri qarşısında bütün cəbhələrdə 
katastrofik məğlubiyyətlərlə üzləşən eməni ordusunda baş 
qaldıran kütləvi fərarilik bu mifi ermənilər üçün acınacaqlı 
şəkildə dağılır. 

N.Paşinyanın qondarma “soyqırım” iddialarını dünya 
gündəmində aktullaşdırmaq üçün hərbi əməliyyatların ilk 
günlərində sosial media hesabı vasitəsilə “Türkiyə 100 il 
sonra erməni soyqrımını davam etdirmək üçün Qafqaza 
qayıdır”, “Ermənistan və ermənilər Türkiyənin şimala və 
şimal-şərqə doğru imperialist ekspansiyası qarşısında yeganə 
səddir” kimi bəyanatları da işğalçı dövlət üçün heç bir effekt 
doğurmadı. “Erməni soyqrımı”nın  yeri gəldiyi zaman 
müəyyən Qərb dövlətlərinin Türkiyəyə qarşı bir təzyiq 
alətindən başqa heç nə olmadığı bir daha təsdiqləndi. 

İşğaldan azad edilən rayonlar və onların kəndlərindən 
hazırlanan video görüntülərdə müşahidə edilən baxımsızlıq 
və viranəlik eyni zamanda “qurucu erməni” ideologiyasını 
da total şəkildə darmadağın edir. Onların istilaçı olmaqla 
yanaşı, necə destruktiv xislətə malik olduqları də sübuta 
yetirir. 

 Bu gün yaşanan Ermənistan dövlətinin hərbi baxımdan 
çöküşündən daha ziyadə, erməniliyin “mifoloji” və ideoloji 
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tənəzzülü, Haydat prinsipləri və erməni siyasi 
isteblişmentinin əsaslandığı Tseqhakron doktrinasının total 
destruksiyasıdır. Güman etmək olar ki, Azərbaycan 
ordusunun zəfərləri keçmişlə deyil, keçmişdə yaşamağı 
sevən ermənilərin, habelə Ermənistanı Qarabağsız mümkün 
görməyən siyasi-idarəedici düşüncənin, eləcə də erməniliyin 
ideoloji və doktrinal əsaslarının böyük dəyişikliyə məruz 
qalması ilə nəticələnəcək. 

                                                                 Sübhan Padarsoy, 
Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsi məzunu, 

modernizm sosiologiyası üzrə tədqiqatçı. 
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Vətən Müharibəsi “Al-Jazeera”nın 

     ərəb xidmətinin yanaşmasında 
 
44 günlük Vətən Müharibəsində Azərbaycan təkcə hərbi 

sahədə deyil, diplomatik arenada və informasiya 
müharibəsində də birmənalı qələbə qazandı. Prezident İlham 
Əliyevin dünyanın əsas informasiya resurslarına, nəhəng 
media korporasiyalarına müsahibələri, bəzən qərəzli və 
birtərəfli mövqe əks etdirən suallara təmkin, səbr nümayiş 
etdirərək tarixi fakt və dəlillərə söykənmiş cavabları 
ölkəmizin haqq səsini bir daha bütün dünyaya nümayiş 
etdirmiş oldu. 

2020-ci ilin 27 sentyabr tarixindən başlayaraq 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumu tərəflər arasında 
irimiqyaslı hərbi əməliyyatların başlaması ilə nəticələndi. 
Münaqişə başlayan gündən aparıcı dünya mətbuatı, əsas 
informasiya resursları Dağlıq Qarabağ haqqında silsilə 
yazılara start verdi. Bütün formatlarda təqdim olunan 
materiallarda təəssüf ki, jurnalistikanın prinsip və funksi-
yalarına az əməl olunduğunun şahidi olduq. Qərb mətbuatı 
və Rusiya kütləvi informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, 
dost və qardaş Türkiyə həm də informasiya cəbhəsində 
Azərbaycana tam və birmənalı dəstək verdi. Münaqişə ilə 
bağlı obyektiv mövqe sərgiləyən, hadisələri olduğu kimi 
təqdim edən bir sıra Şərq ölkələrinin kommunikasiya 
vasitələri sırasında Qətər Əmirliyinə məxsus “Al-Jazeera” 
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beynəlxalq telekompaniyası ön sıralarda gəldi. Dağlıq 
Qarabağ mövzusu “Al-Jazeera” auditoriyası üçün yad 
mövzu deyildi, çünki qurum təkcə Vətən Müharibəsi 
günlərində deyil, müxtəlif vaxtlarda münaqişə ilə bağlı fərqli 
formatda materiallar təqdim etmişdi.  

“Al-Jazeera”nin ərəb bölməsi materiallarının təhlili onu 
deməyə əsas verir ki, Dağlıq Qarabağ mövzusu qurumun 
prioritetləri sırasındadır. 2008-ci 17 mart tarixində 
yayımlanmış “Dağlıq Qarabağ: münaqişənin kökləri və 
həlli yolunda duran maneələr” adlı yazıda “Qarabağın 
yüksəklikləri” kimi təqdim edilən Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycanın bölgələrindən biri, paytaxt Bakıdan 270 km 
Qərbdə və təxminən 4800 kv. km əraziyə malik bölgə kimi 
qeyd edilir. Dağlıq Qarabağın dağları və çayları, iqlimi, 
iqtisadi qaynaqları və insan fəaliyyəti, yol nəqliyyatı, əhalisi 
haqqında məlumat verilir. Müəllif yazır ki, Dağlıq Qarabağ 
Osmanlı, Fars və Rusiya imperiyaları arasında görüş nöqtəsi 
olduğundan, bu bölgənin əhalisi çox sayda müharibələrin, 
hərəkatların, köçlərin və köçkünlüyün şahidi olmuş, bu 
səbəbdən də Dağlıq Qarabağın demoqrafik tarixində 
müxtəlif əsrlərdə etnik qruplar və ya xalqlardan birinin 
çoxluq təşkil etməsi təəccüblü deyil: “Qafqaz bölgəsindəki 
ermənilərlə azərbaycanlılar arasında düşmənçilik ruhu 
qədimdir və özünəməxsus etnik, dini və tarixi səbəblərə 
malikdir, xüsusən də Osmanlı imperiyasının bu bölgələrdə 
bir neçə əsr əvvəl hakimiyyəti dövründə. Bununla yanaşı, 
xüsusilə Dağlıq Qarabağ bölgəsində münaqişənin alovlan-
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masının əlamətləri 1920-ci illərə təsadüf edir. Münaqişənin 
ölçülərini anlamaq üçün əvvəldən bu bölgənin coğrafi 
cəhətdən Azərbaycanın mərkəzində yerləşdiyini, ancaq 
demoqrafik cəhətdən 95% erməni əksəriyyətinin yaşadığını 
söyləməyə dəyər”. Keçmiş Sovet İttifaqının rəhbəri İosif 
Stalinin siyasətinə toxunan və bu siyasətin İttifaqa daxil olan 
respublikalar daxilindəki etnik qruplar arasında nifaq 
salmaqdan ibarət olduğunu önə çəkən müəllif səbəb kimi bu 
irqlərin həmişə Moskvadakı mərkəzi hökumətin himayəsinə 
ehtiyac duymaları kimi əsaslandırır. Eyni zamanda məqalə 
müəllifi Qarabağın Azərbaycana guya Stalin tərəfindən 
“birləşdirilməsi” barədə səhv informasiyanı tarixi araşdırma 
etmədən qeyd edir. Müəllif 1988-ci ildə münaqişənin 
alovlanmasından, ermənilərin Dağlıq Qarabağı daimi olaraq 
Ermənistana birləşdirmə niyyətindən, bu təklifin 
Azərbaycan tərəfdən ciddi etiraza səbəb olmasından, Sovet 
İttifaqının dağılmasından, Azərbaycan və Ermənistanın öz 
müstəqilliklərini elan etməsindən, Azərbaycanın Qarabağın 
“müstəqilliyini” elan etməsinə etirazından və separatçıların 
Ermənistanla əvvəlcədən razılaşdırılaraq həyata keçirdiyi bir 
"oyun" olaraq qəbul etməsindən, Ermənistanın isə öz 
növbəsində separatçı erməni siyasi liderlərinə dəstəyini elan 
edərək pul və silah təminatından, 1992-ci ildən 1994-cü ildə 
imzalanan atəşkəsə qədər davam edən müharibənin 
nəticələrindən yazır. Regional və beynəlxalq maraqların 
mürəkkəbliyindən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 
ilə həll edilməsi istiqamətində Türkiyənin birmənalı olaraq 
Azərbaycanın, Rusiyanın isə Ermənistanın yanında 
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olmasından yazan müəllif İranın Ermənistanı dəstəkləmə-
sinə, ABŞ-ın isə münaqişə ilə bağlı mövqeyinin erməni 
lobbisinin təzyiqi səbəbindən ziddiyyətli olmasına diqqət 
çəkir.   Materialda qeyd edilir ki, 1992-1994-cü illərdə 
Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ uğrunda 
başlayan müharibə bir milyona yaxın insanın köçkün olması 
ilə nəticələndi. Azərbaycan bu müharibədə ümumi ərazisinin 
20%-ni təşkil edən Dağlıq Qarabağ bölgəsindən əlavə altı 
rayonunu da itirdi.  “Al-Jazeera” Vətən Müharibəsi 
başlayana qədər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi 
kökləri, regionda toqquşan maraqlar, problemin həlli 
istiqamətində aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların 
fəaliyyətini təhlil etmiş, eyni zamanda Aprel müharibəsi və 
Tovuz döyüşləri ilə bağlı materiallar təqdim etmiş, bəzi 
araşdırmalarında AzərTAC İnformasiya Agentliyinin 
xəbərlərinə istinad etmişdi. Qurumun Türkiyə müxbiri Zahir 
əl-Baik Tovuz döyüşləri müddətində rəsmi Ankaranın 
məsələ ilə bağlı mövqeyini əks etdirən təhlili yazılar 
vermişdir.  2020-ci il 27 sentyabr tarixindən etibarən “Al-
Jazeera” 44 gün ərzində davamlı olaraq münaqişəni diqqətdə 
saxlamış, fərqli materiallar və qaynar reportajlar təqdim 
etmişdir. Vətən müharibəsinin ilk günlərində “Al-
Jazeera”nin Azərbaycana ezam olunmuş müxbiri Sinem 
Köseoğlu və Ermənistanda olan xüsusi müxbir Bernard 
Smith reportajlarında Qarabağı mübahisəli ərazi kimi təqdim 
etmiş və etnik baxımdan orada ermənilərin üstün olması 
fikrini səsləndirmişlər ki, bu da reportajın 
yanlışlarındandır.  “Qarabağda döyüşlərin alovlanması 
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fonunda Ermənistan üçtərəfli zirvə görüşünün 
keçirilməsinin mümkünlüyünü qəbul etmir, Azərbaycan 
isə döyüşlərin dayandırılması üçün şərt olaraq qarşı 
tərəfin işğal olunmuş ərazilərdən çıxması tələbini irəli 
sürür” başlıqlı məqalə 2020-ci il 30 sentyabr tarixində 
yayımlanmışdır. Materialda dördüncü gündür ki, Füzuli, 
Cəbrayıl və Tərtər şəhərlərinə nəzarət etmək üçün Dağlıq 
Qarabağ bölgəsində Ermənistan və Azərbaycan orduları 
arasında qarşıdurmaların davam etməsindən, Türkiyənin 
Azərbaycana dəstəyindən, Ermənistan ordusunun Tərtər 
şəhərinə ağır artilleriya və raketlərlə intensiv hücumundan 
və bütün bunların ölüm, yaralanma və maddi itki ilə 
nəticələnməsindən bəhs edilir. Azərbaycan Ordusunun 
erməni qüvvələrinin əks hücumunu dəf etməsindən, 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Ermənistan hərbi 
qüvvələrini hədəf alan videomaterialından bəhs edir və 
erməni tərəfini bombardmanın mülki əhaliyə 
yönəltməkdəmgünahlandırır.  
      Məqalədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Ermənistanla Dağlıq Qarabağ bölgəsi ilə bağlı danışıqların 
aparılma ehtimalını rədd etməsindən, Türkiyənin F-16 
qırıcılarının bölgədəki döyüşlərdə iştirakını inkar etməsin-
dən, Suriyadakı döyüşçülərin varlığını inkar etməsindən 
bəhs edilir. Türkiyənin Azərbaycanla Ermənistan arasındakı 
münaqişənin tərəfi olmaması, Türkiyənin Azərbaycana 
yalnız mənəvi dəstək verməsi də məqalədə əks olunur. 

Məqalədə Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud 
Çavuşoğlunun təmsil etdiyi ölkənin Azərbaycana dəstəyin-
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dən, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskovun Çavuşoğlunun 
Ankaranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində diplomatik və 
hərbi yolla Azərbaycanı dəstəkləməyə hazır olması ilə bağlı 
Türkiyənin mövqeyi ilə razılaşmadıqlarından, Fransa 
prezidenti Emmanuel Makronun eyni fikirdə olmasından, 
İran Prezidenti Həsən Ruhaninin “Bakı ilə İrəvan arasındakı 
mübahisə dialoq yolu ilə həll edilməlidir” fikrindən söz 
açılır. 
       2020-ci il 1 oktyabr tarixində yayımlanmış “Dağlıq 
Qarabağ döyüşləri... Ərdoğan Azərbaycanı dəstəkləməyə 
davam edir və Rusiya ritorikasını artırır” adlı yazıda 
“Reuters”ə istinadən Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
mübarizə aparmaq üçün xaricdən çox sayda erməni 
könüllüsünü cəlb etməsindən söz açılır. Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ermənistanla döyüşlərdə Azərbay-
cana dəstəyini ifadə etməsi, Ermənistanın Qarabağı işğalı, 
dinc əhaliyə qarşı törətdiyi qırğınlar və ümumən baş 
verənlər qarşısında ikili yanaşmalar sərgiləməsi də qeyd 
edilir. Müəllif erməni qüvvələrinin bölgədən çəkilmədiyi 
təqdirdə atəşkəsin mümkün olmayacağına diqqət yetirir. 
Lakin materialda “mübahisəli Dağlıq Qarabağ” ifadəsi 
işlədilir ki, bu sözə “Al-Jazeera”nın bəzi başqa material-
larında da rast gəlmək mümkündür. 

  
 
 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

416 
 

 

“Al-Jazeera”nın növbəti materialı Prezident İlham 
Əliyevin bu telekanala verdiyi müsahibədə toxunduğu 
fikirlərə istinadən hazırlanıb. 2020-ci il oktyabrın 2-də 
verilən “Azərbaycan Prezidenti “Al-Jazeera”yə döyüşlər-
dən danışır ... Qarabağdakı döyüşləri dayandırmaq üçün 
beynəlxalq çağırışlar edilir... Ərdoğan bölgənin azad 
olunmasının vacibliyini vurğulayır”  başlıqlı materialda 
qeyd edilir ki, Azərbaycan Prezidenti Ermənistanı bölgədəki 
gərginləşmə və münaqişənin davam etməsindən məsul tutub, 
"keçmişdə işğal etdiyi" əraziləri qorumağa çalışmaqda 
günahlandırıb, vəziyyətin gərginləşməsinin ilk səbəbini 
Ermənistanın sülh istəməməsində görüb. Materialda BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən, bu qərarların 
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həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq üçün yaradılan Minsk 
Qrupunun fəaliyyətindən danışılır. 

 Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin bu kanala 
müsahibəsindən sonra şəbəkənin saytlarında yayımlanmış 
materiallarda Azərbaycan dövlət başçısının söylədiyi 
fikirlərdən, Azərbaycanın hərbi sahədə artan qüdrətindən, 
Bayraktar TB2, TB2s, İsgəndər M  kimi silahların 
müharibədəki tətbiqindən söhbət açılmış, həm Azərbaycan 
(Fuad Şahbaz), həm Ermənistandan (Richard Giragosian) 
olan şərhçilərdən, həm də digər ölkədən olan beynəlxalq 
ekspertlərdən (Rob Lee) fikir alınmış, Bentley Univer-
sitetinin müəllimi, erməni əsilli konfliktoloq Asbed 
Kotchikian “Al Jazeera” üçün yazdığı “Dağlıq Qarabağ 
konflikti yeni regional nizamı sürətləndirir” məqaləsində 
isə Türkiyənin və Rusiyanın mövqeyi təhlil edilmişdir. 

 2020-ci il 9 oktyabr tarixində Zahir əl-Baikin yazdığı 
“Ermənistan Qarabağın müstəqilliyini tanımağa hazır 
olduğunu elan etdikdən sonra ... Azərbaycanın danışıq-
ları bərpa etmək üçün şərtləri və həll məsələsində 
Türkiyənin mövqeyi” sərlövhəli yazıda Ermənistanın Baş 
naziri Nikol Paşinyanın "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın 
müstəqilliyini tanımağa hazır olması, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevə istinadən ölkəsinin Qarabağdakı "kritik" hərbi 
münaqişə mərhələsi bitdikdən sonra Ermənistanla danışıq-
lara qayıdacağını bildirməsi, Azərbaycan Ordusunun 
Qarabağda həyata keçirilən əks-hücum əməliyyatının 
Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyacağına inamı, 
Moskvanın Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı 
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öhdəliklərinin Qarabağa aid olmadığı, atəşkəslə bağlı 
Moskva danışıqları, Kremlin "9 oktyabrda Rusiyanın 
vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirləri Moskvaya məsləhətləşmələr üçün dəvət edildi" 
fikirləri əks olunur. 

Materialın sonunda qeyd edilir ki, sentyabrın 27-dən 
etibarən Azərbaycan 1992-1994-cü illərdə Azərbaycan-
Ermənistan silahlı münaqişəsindən sonra Bakının nəzarəti 
itirdiyi (bitişik 7 ərazi və) Qarabağ bölgəsindəki erməni 
qüvvələri ilə mübarizə aparır. Bakı iddia edir ki, ordusunun 
hazırkı əməliyyatlarının məqsədi Ermənistan tərəfindən işğal 
olunmuş Azərbaycan ərazilərini geri qaytarmaqdır. İrəvan da 
öz növbəsində Bakını rəsmi olaraq “Qarabağ Respubli-
kası”na qarşı təcavüzdə günahlandırır. Ermənistan eyni 
zamanda Türkiyəni Azərbaycanla yanaşı münaqişəyə 
birbaşa hərbi müdaxilədə suçlayır. Lakin Bakı və Ankara 
bunu inkar edir. Ankara ehtiyac duyarsa, Bakıya hər cür 
yardım göstərməyə hazır olduğunu təsdiqləyir. 

Rusiyanın konfliktin həlli istiqamətində tutduğu mövqe, 
ümumən region dövlətlərinin, həmsədr ölkələrinin mövqeyi 
zaman-zaman “Al-Jazeera”nın araşdırma mövzusu 
olmuşdur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan 
və Ermənistan XİN başçılarını məsləhətləşmələr üçün 
Moskvaya dəvət etməsindən sonra bütün diqqət rəsmi 
Moskvanın bu istiqamətdə fəaliyyətinə yönəlmiş, yerli və 
xarici mətbuat orqanları münaqişədə Rusiyanın mövqeyinə 
diqqət çəkmişlər. 
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Uzun müddət dünyanın tanınmış media orqanlarında 
çalışan Mansur Mirovalev “Al-Jazeera”də təqdim 
etdiyi “Dağlıq Qarabağ konfliktində Rusiyanın oynadığı 
rol nədir?” adlı yazısında münaqişədə Rusiyanın məqsədi 
və rolunu araşdırmışdır. 

2020-ci il 20 oktyabr tarixində “Al-Jazeera”nın 
saytında “Azərbaycan Qarabağ ətrafındakı üçüncü 
şəhərə nəzarəti ələ keçirib ... böhranı həll etmək üçün 
Vaşinqtonda üçtərəfli görüş keçirilir” adlı reportajda 
Azərbaycan ordusunun Qarabağ yaxınlığındakı üçüncü şəhər 
üzərində nəzarəti ələ almasından, ABŞ Dövlət Departa-
mentinin isə bölgədəki böhranı müzakirə etmək üçün 
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərini Vaşinq-
tona çağırmasından yazılır. Azərbaycan Prezidentinə 
istinadən ordunun böyük bir irəliləyiş göstərdiyi, Qarabağın 
cənubundakı Ermənistanla sərhəddə yerləşən Zəngilan 
şəhərinin nəzarətdə olduğu vurğulanır.  “Al-Jazeera”nın 
müxbiri Almutaz Billah Həssan yazır ki, bu şəhərin 
əhəmiyyəti Qarabağı əhatə edən 7 əsas şəhərdən biri və 
Ermənistanın nəzarətində olması ilə əlaqədardır, bu da 
bölgənin yaxınlığındakı 3 şəhəri və eləcə də kəndlərində 
Azərbaycan Ordusunun irəliləməsi deməkdir. Məqalədə 
BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin qapalı iclası zamanı 
tərəfləri Baş Katibin atəşkəs çağırışlarına əməl etməli 
olduğuna diqqət çəkilir, Minsk Qrupunun fəaliyyəti 
xatırlanır. Bununla yanaşı, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 
(TBMM) sədri Mustafa Şəntopun “30 il əvvəl Qarabağ 
probleminə bir həll tapmayan Minsk Qrupunun beyin ölümü 
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gerçəkləşib” fikrinə yer ayırıb. Bir məqama da toxunaq ki, 
“Al-Jazeera” təqdim etdiyi materiallarda rəsmi mövqenin 
dərcini əhəmiyyətli hesab etmiş, tədqiq edilmiş materialların 
əksəriyyətində Prezident İlham Əliyevin fikirlərinə, 
açıqlamalarına yer ayırmış, Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyinin mövqeyini yayımlamış, Azərbaycan Ordusunun 
qənimət kimi ələ keçirdiyi hərbi texnikanın və döyüş 
sursatlarının fotolarını rəsmi mənbələrə istinadən 
yaymışdır.   

“Al-Jazeera” 2020-ci il 25 oktyabr tarixində 
“Qarabağda döyüşlər davam edir, Azərbaycan Ordusu 
Ermənistana məxsus tankların və istehkamların 
darmadağın edilməsinə dair açıqlama verir” adlı 
reportajında müxbir Məhəmməd əl-Bəqali cəbhə xətti 
boyunca Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut, Qubadlı və 
Laçın bölgələrində şiddətli qarşıdurmaların davam 
etməsindən, Ermənistan ordusunun bölgənin yaxınlığında 
yerləşən Tərtər şəhərindəki bir qəsəbəni bombalaması 
nəticəsində bir nəfərin ölməsi və onlarla insanın 
yaralanmasından, ABŞ Dövlət katibinin Azərbaycan və 
Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşündən danışmış, 
atəşkəsə və ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyətinə diqqət 
çəkmişdir. 

Materialda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Fransanın "Le Figaro" qəzetinə verdiyi açıqlamadan da 
sitat gətirilmişdir: "Biz bu gün də dayanmağa hazırıq, amma 
Ermənistan təəssüf ki, atəşkəsi kobud şəkildə pozur. Əgər 
dayanmasalar, işğal altında olan bütün torpaqları azad etmək 
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məqsədilə sona qədər davam edəcəyik". Rusiyanın 
vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən iki atəşkəs razılaşmasının 
pozulması, sentyabrın 27-də Azərbaycan Ordusunun 
Ermənistanın cəbhə xəttindən uzaq şəhərlərə raket 
hücumuna cavab olaraq işğal altındakı Qarabağ bölgəsində 
əməliyyata başladığı zaman döyüşlərin sürətli bir şəkildə 
sona çatacağı gözləntilərini alt-üst etdi. Əməliyyatlar zamanı 
Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan 
şəhərlərini, 3 qəsəbəni, 130-dan çox kəndi, bir sıra strateji 
yüksəklikləri idarə edə bildi. 2020-ci il 27 oktyabr tarixində 
“Al-Jazeera”nın saytında “Qarabağ...Ermənistan cəbhədə 
məğlub olur, İran təşəbbüs irəli sürür və Türkiyə və 
Rusiya döyüşlərə son qoymağa çağırır” adlı məqalə 
yayımlanmışdır. Materialda Prezident İlham Əliyevin xalqa 
müraciətində yeni ərazilər üzərində nəzarətin ələ 
keçirilməsindən, işğal altında olan torpaqların istər 
diplomatik, istərsə də hərbi yolla geri qaytarmaq əzmində 
olduğundan danışılmışdır. Son dörd həftədə Azərbaycan 
ordusunun strateji yüksəkliklərdən əlavə, Cəbrayıl, Füzuli və 
Zəngilan şəhərlərini, bir neçə qəsəbəni və 130-dan çox kəndi 
azad etdiyi bildirilir. Bununla belə, materialda Bərdə, 
Goranboy və Tərtər şəhərlərinin atəşə tutulması nəticəsində 
iki qadın və bir qız olmaqla 4 mülki şəxsin öldürüldüyü 
bildirilmiş, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət 
Hacıyevə istinadən Bərdə şəhəri yaxınlığında bir kəndə 
hücumunda Ermənistan ordusunun kasetli bombalardan 
istifadə etməsi vurğulanmışdır. Eyni zamanda materialda 
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Bərdədəki mülki 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

422 
 

vətəndaşların bombardman edilməsini kəskin şəkildə 
qınayan və Ermənistanı müharibə cinayətləri olaraq 
xarakterizə etdiyi əməlləri dayandırmağa çağıran bəyanatına 
da yer verilmişdir. Materialda Türkiyə və Rusiya 
prezidentlərinin, eləcə də hər iki ölkənin Xarici İşlər 
nazirlərinin vəziyyətlə bağlı telefon danışığı, ABŞ-ın 
vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən humanitar atəşkəsin 
pozulmasından bir gün sonra ABŞ Prezidenti Donald 
Trampın münaqişə tərəfləri arasında nizamlanmanın əldə 
edilə biləcəyinə dair nikbinliyi vurğulanmışdır. Məqalədə 
ABŞ dövlət katibi Mike Pompeonun Azərbaycan Prezidenti 
və Ermənistanın Baş nazirinə döyüşləri dayandırmaq və 
münaqişənin diplomatik yolla həlli ilə bağlı çağırışı, İran 
Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərifin ölkəsinin 
Dağlıq Qarabağ bölgəsinə qalıcı bir həll təklifi hazırladığı 
barədə fikrləri əks olunmuşdur. 2020-ci il 8 noyabr tarixində 
“Al-Jazeera” Bakıda Şuşa şəhərinin 28 illik işğaldan azad 
edilməsinin qeyd olunmasından bəhs edən materiala yer 
vermişdir. Materialda Prezident İlham Əliyevin Şuşanın 
azad edilməsi ilə bağlı fikirlərinə yer verilmiş, Şuşanın 
fəthinin altı həftəlik döyüşlərdən sonra Azərbaycan üçün 
böyük bir qələbə olduğu vurğulanmışdır.  Materialda Şuşa 
şəhərinin əhəmiyyəti, azərbaycanlılar üçün rəmzi əhəmiy-
yətə malik olması qeyd edilərək, Anadolu Agentliyinin 
müxbirinə istinadən paytaxt Bakının küçələri və xiyaban-
larının insanların alqışları arasında ölkənin bayraqları ilə 
bəzədilməsi və qələbəni qeyd etmək üçün avtomobillərin 
siqnal  səsləri qədər incəlik nəzərə alınaraq yazıl-
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mışdır.  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bakıda 
Türkiyənin müdafiə və xarici işlər nazirlərini qəbul etməsi 
və Qarabağ bölgəsi ilə bağlı davam edən münaqişədə 
Azərbaycanla birlikdə olduğuna görə Ankaraya təşəkkür 
etməsi də materialda vurğulanmışdır. Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşanın azad olunması ilə bağlı 
açıqlamasına da yer verilmişdir.  Qarşı tərəfin mövqeyini də 
dərc edən “Al-Jazeera”nın materialından aydın olur ki, 
Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü, öz növbəsində 
Şuşada hələ də toqquşmaların davam etdiyini və məsələlərin 
həll olunmadığını söyləmişdir.  

“Al-Jazeera” 2020-ci il 10 noyabr tarixində “Rusiyadan 
yeni bəyanat... Türkiyə Azərbaycanı qələbə münasibətilə 
təbrik edir və Ermənistan onu güzəştə getməyə məcbur 
edən əsas səbəbləri izah edir” başlıqlı məqaləsində Türkiyə 
rəsmilərinin  təbrik və dəstək mesajları ilə yanaşı, Rusiyanın 
vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistanın Qarabağda 
atəşkəs razılığına gəldikləri barədə fikirlərinə yer ayırmışdır. 
Materialda "TASS" xəbər agentliyinə istinadən Rusiya 
prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskovun "Ermənistan, 
Azərbaycan və Rusiyanın əldə etdiyi razılığa istinad edərək 
Qarabağda türk əsgərlərinin yerləşdirilməsinə dair heç bir 
razılaşma olmayıb" sözləri verilsə də, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin "növbətçi rus və türk əsgərləri" ilə barışıq 
güc mərkəzinin yaradılacağını söyləməsi, Türkiyənin 
atəşkəsin izlənilməsində rol oynayacağını deməsi əlavə 
edilmişdir. 
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Bundan əlavə, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın 
Qarabağ bölgəsi ilə bağlı Azərbaycanla bağlanan müqaviləni 
imzalamasının ölkəsinin ordusunun ehtiyatlarının tükən-
məsindən sonra baş verdiyini söyləməsi, “Facebook” hesabı 
vasitəsilə canlı yayımda ölkəsinin ordu komandirlərinin ona 
Qarabağ döyüşlərinin dayandırıl-masının lazım olduğunu 
səsləndirməsi materialda xüsusi vurğulanmışdır. 

Azərbaycan Prezidentinə istinadən razılaşmanın 
ölkəsinin qələbəsi olduğunu elan etməsi, qazanılmış 
qələbələrin Ermənistan Baş nazirini müqaviləni zorla qəbul 
etməyə məcbur etməsi fikri də “Al-Jazeera”nın məlumatında 
əks olunmuşdur. 

2020-ci il 11 noyabr tarixində Zahir əl-Baik “Azərbay-
canla Ermənistan arasında Qarabağ anlaşması…bu, 
Türkiyənin rolu və dividendləridir” adlı araşdırma təqdim 
edib.  

“Al-Jazeera”nın təqdim etdiyi növbəti materi-
al “Ermənistan 28 ildən sonra itirdi ... Azərbaycan əsgəri 
Qarabağın Şuşa şəhərində azan oxuyur” başlıqlı 
məqalədir. 2020-ci il 12 noyabr tarixində verilmiş məqalədə 
Azərbaycan əsgərinin Şuşa şəhərində səsləndirdiyi azan 
anının videosunun böyük əks-səda doğurmasına və sosial 
şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çoxsaylı paylaşımlar 
edilməsinə diqqət çəkilir.  

2020-ci il 3 dekabr tarixində “Azərbaycan və 
Ermənistan Qarabağ döyüşlərindəki ölümlərinin sayını 
açıqlayırlar” xəbəri “Reuters”ə istinadən verilib. Xəbərdə 
Vətən Müharibəsi tarixinə və proseslərin sonrakı gedişinə 
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nəzər salınmış, Minsk qrupu üzvlərinin atəşkəs barədə 
razılığa gəlmək səylərinə baxmayaraq, münaqişənin davam 
etməsi və nəhayət Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sülh 
müqaviləsinin imzalanmasına razılıq verilməsi qeyd 
edilmişdir. Azərbaycanın itirilmiş torpaqlarına nəzarəti ələ 
keçirdiyi qeyd edilərək, bölgəyə 2000-ə yaxın rus 
sülhməramlı qüvvəsinin yerləşdirilməsi də diqqətə 
çatdırılmışdır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadən 
Azərbaycanın 2783 şəhid verdiyi də xəbərdə əks 
etdirilmişdir. Erməni tərəfinin fikirlərinə də yer ayrılan 
xəbərdə onlar tərəfdən 2317 ölü faktının olması qeyd 
edilmişdir. 

“Al-Jazeera Mubasher” Zəfər Paradı haqqında yazaraq 
Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki qələbəsindən, hərbi 
paradda Türkiyə istehsalı olan pilotsuz "Bayraktar TB2" 
döyüş təyyarələrinin qürurla nümayişindən, Prezidentlər 
İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qardaşlıq 
nitqindən bəhs edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin "Biz 
Ermənistan ordusunu döyüş meydanında özümüzə tabe edə 
bildik və işğal altındakı torpaqlarımızı geri aldıq" fikirlərinə 
yer ayrılmış xəbərdə Prezident R.T.Ərdoğanın "Bu gün Türk 
dünyası üçün qələbə və qürur günüdür" sözləri də 
verilmişdir. 

44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsinin “Al-
Jazeera”nın ərəb bölməsi materiallarının təhlili göstərir ki, 
bu korporasiya təkcə Vətən Müharibəsi günlərində deyil, 
müxtəlif vaxtlarda konfliktin tarixi, kökləri haqqında 
araşdırmalar təqdim etmiş, münaqişəyə daha sistemli və 
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ardıcıl yanaşmışdır. Münaqişə ilə bağlı hər iki tərəfin 
mövqeyini əks etdirməyə çalışan qurumun bəzi 
araşdırmalarında Qarabağ mübahisəli ərazi kimi göstərilsə 
və bəzi məlumatlar araşdırılmadan təqdim edilsə də, 
ümumilikdə “Al-Jazeera” obyektiv mövqe sərgiləyərək 
həqiqətləri təqdim etməyə çalışmışdır. 

Həqiqət isə Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq 
arenada ifadə etdiyi bu ifadədədir: Qarabağ Azərbaycandır! 

 
                                                                 Pərvanə İbrahimova, 

                                                          Könül Niftəliyeva, 
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin dosentləri 
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44 günlük Qarabağ müharibəsinin  
                   nəticələri 
 
Sentyabrın 27-də əks-həmlə ilə başlanan və Vətən 

müharibəsi kimi xarakterizə edilən İkinci Qarabağ 
müharibəsi cəmi 44 gün çəkdi. Ay yarım ərzində 
Ermənistan, Qarabağ, xaricdə yaşayan ermənilərdən, 
PKK, PYD/YPG, ASALA və Yaxın Şərqin digər terror 
təşkilatlarından ibarət işğalçı və cinayətkar ordunun 
qarşısında sinəsini sipər etmiş şanlı Azərbaycan Ordusu 
elə bir zəfər salnaməsi yazdı ki, bu barədə xarici ölkələrin 
qərargahlarında, hərbi təhsil və hərbi-tədqiqat müəssisə-
lərində, hərb tarixi dərsliklərində indən belə çox yazılacaq 
və tədqiqatlar aparılacaq. 

Bu müddət ərzində düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmaqla 
yerdə və havada üstünlük qazanan Silahlı Qüvvələrimiz 
"məğlubedilməz erməni ordusu'' mifini dağıtdı və 
Ermənistan hakimiyyətini 44 gün ərzində 3 dəfə atəşkəs 
dilənməyə və nəhayət, təslim olmağa vadar etdi. İkinci 
Qarabağ müharibəsi aşağıdakı nəticələrlə tamamlanıb: 

– Hərbi əməliyyatların deeskalasiyası və işğal altında 
olan ərazilərin deokkupasiyasının həyata keçirilməsi. İşğal 
altında olan ərazilərimizin bir hissəsi hərbi yolla, digər 
hissəsini isə Ermənistan üçün kapitulyasiya aktı kimi 
dəyərləndirilən 10 noyabr Bəyanatından irəli gələn 
öhdəlik əsasında azad edilir. Dekabrın 1-də Azərbaycanın 
bütün ərazisi üzərində siyasi-hüquqi suverenliyimiz və 
ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləcək. Beləliklə, 
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Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla təsbit edilmiş ərazi 
bütövlüyü təmin ediləcək. 

– 10 noyabr Bəyannaməsi Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq, dövlətlərarası 
xarakterini bir daha təsdiqləmiş oldu. Ermənilərin onu 
1988-1991-ci illərdə SSRİ-nin tərkibində olduğu kimi 
daxili münaqişə formasında saxlamaq cəhdləri birdəfəlik 
aradan qalxdı. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi 
danışıqların predmetindən çıxmış oldu, orada yaşayan 
ermənilərə öz müqəddəratını təyinetmə prinsipinin heç 
daxili aspekti də şamil edilməyəcək. Onlar adi Azərbaycan 
vətəndaşına verilən hüquqlardan yararlanmalı olacaqlar. 

– Münaqişənin tənzimlənməsinin beynəlxalq hüquqi 
bazası yenilənməlidir. Azərbaycan BMT TŞ-nin 4 
qətnaməsini təkbaşına icra etdi və bu istiqamətdə BMT 
Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini əldə rəhbər tutaraq fərdi 
qaydada həmin qətnamələrin tələblərini yerinə yetirmiş 
oldu. BMT TŞ-də 10 noyabr Bəyanatının müddəalarına 
uyğun yeni qətnamə qəbul edilməli və onun bazasında 
ATƏT-in Minsk qrupu yeni sülh müqaviləsi hazır-
lamalıdır. Bundan əlavə, Azərbaycanın öz daxili 
qanunvericiliyində bir sıra dəyişikliklər olmalıdır. Bu, 
xüsusən də konseptual sənədlərimizlə (Milli Təhlükəsizlik 
Konsepsiyası, Hərbi Doktrina və s.) daha sıx bağlıdır. 

– İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədimizin 132 
km-lik hissəsi işğaldan azad edilib və orada sərhəd 
zastavaları qurulub. Uzun müddət həmin istiqamətdə 
transmilli cinayətkarlığın bəzi təzahürləri geniş inkişaf 
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etmiş və kriminal işbirliyi formasında həyata keçiril-
mişdir. Artıq həmin ərazilər öz həqiqi sahibinin 
nəzarətindədir. 

– Dəhlizlərin mübadiləsi ideyası gerçəkləşəcək. Bu, 
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan, Ermənistanla 
Xankəndi arasında birbaşa quru yolunun olması deməkdir. 
Ermənistana yalnız Laçın dəhlizi vasitəsilə və qarşıdan 
gələn 3 il ərzində o istiqamət üzrə inşası nəzərdə tutulan 
yolla Azərbaycana daxil olmağa icazə verildiyi halda, 
Azərbaycana isə həm Laçın, həm də ölkəmizin digər qərb 
rayonları vasitəsilə Naxçıvana çıxış imkanı verilir. 
Şübhəsiz, Azərbaycandan Naxçıvana, oradan isə Türkiyə-
yə çıxış, əks-istiqamətdə isə Türkiyədən Cənubi Qafqaz, 
Orta Asiya və Çin Xalq Respublikasına kimi nəhəng türk 
zolağı uzanacaq. Bu ideyanın müəllifi Pol Qobl 1992-ci 
ilin iyununda hazırladığı sülh planına belə bir müddəa 
daxil etmişdir. Strateji əhəmiyyətə malik olan bu plana 
1992-ci ilin yayında (o zaman Azərbaycan Şuşanı və 
Laçını itirmişdi) Azərbaycan, Ermənistan, İran, hətta 
Rusiya mənfi münasibət bildirmişdir. Qeyd edilən plan 
ABŞ və Türkiyənin maraqlarına cavab verirdi. P.Qoblun 
bu planına əsasən, o vaxt "Penzoyl'' neft şirkətinə yaxın 
olan ABŞ prezidenti ata-Buş Azərbaycan neftini məhz 
həmin dəhlizlə keçirməklə İranın Ermənistana çıxışını 
əngəlləməyə, Ermənistanı bu layihəyə qoşmağa və 
Rusiyanın təsirindən xilas etməyə çalışıb. Türkiyəyə isə 
bayaq dediyimiz üstünlük veriləcəkdi. 
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– İşğaldan azad edilmiş ərazilər qeyri-qanuni iqtisadi 
fəaliyyətlərdən, cinayətkar qruplaşmalardan (terrorçulara 
orda təlim düşərgələrinin salınması, narkotiklərin 
becərilməsi və trafiki, Rusiyadan 1992-1996-cı illərdə 
qanunsuz yolla gətirilmiş 1 milyard dollar dəyərində 
silahların işğal altında olan ərazilərdə gizlədilməsi və s.) 
və məskunlaşmalardan (Suriya, Livan və s. Yaxın Şərq 
ölkələrindən erməni və kürd ailələrini burada yerləşdir-
məklə həmin əraziləri erməniləşdirmək və kürdləş-
dirmək) azad edilərək Azərbaycana qaytarılır. Həmin 
ərazilərin təbii ehtiyatlarının istismarından, yaxın gələcək-
də isə azad edilmiş ərazilərimizin rekreasiya potensialın-
dan ölkəmizin və xalqımızın rifahı üçün istifadə ediləcək 
və Ermənistan son 27 il ərzində ölkəmizə vurduğu ziyanı 
ödəməli olacaq. Bu günlərdə Ermənistanın keçmiş baş 
prokuroru, Ermənistanı Avropa İnsan Hüquqları 
Məhkəməsində təmsil etmiş Gevork Kostanyan deyib ki, 
"biz bu razılaşma ilə təkcə əraziləri vermədik, eyni 
zamanda, Ermənistanın üzərinə 50 milyard dollarlıq 
öhdəlik qoyulur, bu pulları biz və gələcək nəsillərimiz 
Azərbaycana ödəməli olacaq''. Hazırda bu istiqamətdə 
Azərbaycanda ciddi işlər görülür. Prezident İlham 
Əliyevin noyabrın 6-da imzaladığı, "Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycan 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'' Sərəncama uyğun olaraq 
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Dövlət Komissiyası və müxtəlif regionlar üzrə 9 işçi 
qrupu yaradılıb. Həmin qruplar artıq yerlərdə işə başlayıb. 
Təzminatın məbləğinin artacağı istisna edilmir. 

– Düşüncə psixologiyasının dəyişməsi (məğlub 
ölkədən qalib millətə çevrilmək). 44 günlük müharibə 
Azərbaycan xalqının qürurunu, mənliyini və şərəfini 
özünə qaytardı. Xalqımızın və ordumuzun milli 
vətənpərvərlik ruhu və mənəvi-psixoloji vəziyyəti yüksək 
səviyyədədir. Müasir döyüş sirlərinə dərindən bələd olan, 
döyüş meydanında intizamlı savaş aparan, beynəlxalq 
qaydaları əldə rəhbər tutan qalib bir Azərbaycan Ordusu 
haqqında stereotip formalaşmaqdadır. Apardığı peşəkar 
əməliyyatlarla dünya qərargahlarını şoka salan müzəffər 
Azərbaycan Ordusunun beynəlxalq reytinqdə irəliləyəcəyi 
heç şübhə doğurmur. Bu uğur beynəlxalq miqyasda 
bundan sonra aparılacaq sülhə məcburetmə əməliyyat-
larında Azərbaycan Ordusunun potensialından və 
təcrübəsindən geniş yararlanmağa imkan verəcək. VƏ 
BÜTÜN DÜNYA YENİ AZƏRBAYCANLA HESAB-
LAŞMAQ MƏCBURİYYƏTİNDƏ QALACAQ. Artıq 
Ermənistanın bir dövlət kimi gələcək mövcudluğu 
diasporaya deyil, məhz Azərbaycana göstərəcəyi hörmət 
və səmimiyyətdən asılı olacaq. 

44 günlük müharibənin erməni milli şüurunda radikal 
dəyişikliyə yol açacağı inkar edilmir. Onlar üçün 
qonşulara ərazi iddiaları irəli sürüb, kimlərinsə çirkin 
geosiyasi planlarının alətinə çevrilməkdənsə, normal və 
müstəqil dövlət kimi öz maraqlarını təmin etmək 
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məqsədilə ətraf ölkələrlə etibarlı və qarşılıqlı mənfəətə 
söykənən əməkdaşlıq yolu seçmək daha perspektivlidir. 
Nə Soros, nə də hansısa tarixi müttəfiq balaca Ermənistanı 
qalib ölkəyə çevirmək iqtidarında deyil. ''MİATSUM'', 
''BÖYÜK ERMƏNİSTAN'', ''TSEXAKRON'', ''ARME-
NİZM'' kimi millətçi-faşist ideologiyalar Ermənistana yol 
göstərmək iqtidarında deyil. Artıq onun GÜCLÜ 
AZƏRBAYCANA və QÜDRƏTLİ TÜRKİYƏYƏ qarşı 
oynamaq halı qalmayıb. Bu iki nəhəng məngənə arasında 
köhnə düşüncə tərziylə yaşamaq qeyri-mümkün və 
potensial özünəqəsd siyasətidir. ƏRKÖYÜN, 
TƏXRİBATÇI və FORPOST ERMƏNİSTANDAN, 
MÜSTƏQİL, SAĞLAM, ETİBARLI və TƏRƏFDAŞ 
ÖLKƏYƏ çevrilmək zamanıdır. Ermənistanın qurtuluşu 
özünütəcriddən birgəyaşayışa və inteqrasiyaya, özünü-
müstəsnalıqdan tolerantlığa keçiddən asılı olacaq. 

 
                                                                    Zəfər Nəcəfov, 
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının Milli 

Təhlükəsizlik və Humanitar Elmlər kafedrasının baş müəllimi, 
beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert 
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Vətən müharibəsində istifadə olunan  
                   yerli silahlar 
 
 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan və Azərbaycan 

Ordusunun qələbəsi ilə başa çatan Vətən müharibəsində 
yüksək texnologiyalı silah sistemlərinin uğurlu tətbiqi hərbi 
əməliyyatların taleyinin qısa müddətdə həllinə imkan 
vermişdir. 44 gün davam edən döyüş əməliyyatlarında 
Azərbaycan Ordusu sərəncamındakı müasir silah 
sistemlərindən, o cümlədən idarə olunan raketlər və pilotsuz 
uçuş aparatlarından uğurla və koordinasiyalı şəkildə istifadə 
etmişdir. Əməliyyatlarda Azərbaycanın hərbi sənayesinin 
istehsalı olan bir sıra silah və texnikalardan da - “Matador” 
və “Marauder” zirehli döyüş maşınlarından, BTR-70 
(təkmilləşdirilir) və BRDM-2 (təkmilləşdirilir) 
transportyorlarından, “Mübariz”, “İstiqlal”, “Yalquzaq” 
və sair snayper tüfənglərindən, AK-74M, AZ-7,62 və 
NATO standartlarına uyğun avtomatlardan, müxtəlif növ 
tapançalardan, minaatanlardan, qumbaraatanlardan,  aviasiya 
bombalarından, “Orbiter-2M”, “Orbiter-2B”, “Orbiter-
3B” və mini “Orbiter-4”, “Aerostar-BP” taktiki və 
“Zərbə” tipli kamikadze pilotsuz uçuş aparatlarından aktiv 
istifadə olunmuşdur.  
      Raket-Artilleriya Qoşunlarının silahlanmasında 
xaricdən alınan silahlarla yanaşı, Azərbaycanın Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin müəssislərində istehsal olunan 
artilleriya vasitələri və döyüş sursatları yer alır. 
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         Gərgin döyüşlər zamanı ordu birləşmələrinin 
silahlanmasında olan artilleriya sistemləri üçün istehsal 
olunan ehtiyat hissələri qoşunların təmir bölmələri 
tərəfindən döyüş fəaliyyətləri zamanı 122 mm-lik D-30 (D-
30A) haubitsalarının, 152 mm-lik D-20 top-haubitsalarının, 
100 mm-lik MT-12, 130 mm-lik M-46, 152 mm-lik 2A36 
və 5 mm-lik D-44 toplarının təmirində istifadə edilmişdir. 
Minaatanlar- yerli istehsal olan 60 mm-lik 20N6MT 
“Commando”, ikilitəyinatlı 20N6M “Aşırım-6” və 82 mm 
20N5 “Aşırım-5” daşınan, həmçinin 120 mm 2B11 “Sani” 
yedəyə alınan minaatanları ordu və digər silahlı 
birləşmələrin silahlanmasına daxil edilmişdir. 
60 mm-lik ikili təyinatlı 20N6M “Aşırım-6” minaatanının 
standart versiyasının atəş məsafəsi 2500 metr, “Commando” 
versiyasının 1600 metr; kütləsi: standart versiyanın 18 kq, 
“Commando” versiyasının isə 9 kiloqramdır. 
        Artırılmış mənzilə malik 82 mm-lik 20N5 “Aşırım-5” 
minaatanının atəş məsafəsi 5400 metr, minanın başlanğıc 
sürəti saniyədə  220 metr, uzunluğu 1100 mm, kütləsi 47 kq 
və heyəti 4 nəfərdir. 2B11 “Sani” minaatanların atəş 
məsafəsi maksimal 7100 metr və minimmal 480 metrdir. 
Atış sürəti dəqiqədə 15 ədədə qədərdir. 

     Qumbaraatanlar -Azərbaycanın yerli istehsalı olan və 
Milli Ordunun silahlanmasında yer alan RBG-40 (indeksi 
6M11) revolver tipli əl qumbaraatanı, AQK-30 avtomatik 
qumbaraatan kompleksi və RPQ-7V2 tank əleyhinə əl 
qubaraatanları real döyüşlərdə uğurla tətbiq edilmişdir. 
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MSN-in “Aqreqat” İstehsalat Birliyinin müəssisəsində 
istehsal edilən 30 mm-lik AQK-30 təkmilləşdirilmiş 
avtomatik qumbaraatan kompleksi düşmənin 2100 m-ə 
qədər məsafədə yerləşən canlı qüvvəsini və atəş vasitələrini 
məhv etmək qabiliyyətinə sahibdir. 

     Atıcı silahlar -MSN-in müəssisələrində istehsal edilən 
digər müxtəlif atıcı silahlar, o cümlədən tapança, avtomat, 
pulemyot və snayper tüfəngləri Azərbaycan Ordusunun 
silahlanmsında yer almışdır və 44 günlük Vətən 
müharibəsində geniş istifadə edilmişdir. Bunlardan xüsusilə 
İST-14.5 “İstiqlal”, İST-12.7 “Mübariz”, NST-14.5 və 
“Yalquzaq” snayper tüfənglərini, həmçinin 
“Zəfər”,“Zəfər-K” və “İnam” tapançalarını, AK-74M və 
AZ-50 avtomatlarını, HP-7.62 hücum pulemyotunu və UP-
7.62 universal pulemyotunu göstərmək olar. 

      Aviasiya bombaları - Azərbaycan Ordusu döyüşlərdə 
MSN-in Elmi Tədqiqat İnstitutunda hazırlanan 25 kq-lıq 
QFAB-25, 50 kq-lıq QFAB-50, 100 kq-lıq QFAB-100, 250 
kq-lıq QFAB-250 qəlpəli-fuqas və 250 kq-lıq BETAB-250 
sərbəstdüşən betondələn aviasiya bombalarından uğurla 
istifadə etmişdir. 

        QFAB-25 aviasiya bombaları təyyarələrdən, 
helikopterlərdən və pilotsuz aparatlardan atıla bilir. 
Tərkibində 7.4 kq partlayıcı maddə yerləşən və 500 metr 
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yüksəklikdən atılan bombadan partlayış zamanı ətrafa 2000 
qəlpə səpələnir. 

         QFAB-50 qəlpəli-fuqas aviasiya bombasında isə 23 kq 
partlayıcı maddə yerləşdirilib. Partlayış zamanı QFAB-50 
ətrafa 3500-dən 9000-dək qəlpə yayılır ki, bu qəlpələrin də 
sürəti saniyədə 1500-2000 metr təşkil edir. 
Tərkibində 51 kq partlayıcı maddə olan QFAB-100 aviasiya 
bombasından partlayış zamanı ətrafa 15000-dək,     87 kq 
partlayıcıya malik QFAB-250 bombasından 20000-dək 
qəlpə yayılır. Bu göstəricilərinə görə, Azərbaycan istehsalı 
olan qəlpəli-fuqas aviasiya bombaları xarici analoqlarını 
üstələyir. Qəlpələr hazır şəkildə bombaların daxilinə 
yerləşdirilir ki, bu da Azərbaycan istehsalı olan bombalarda 
tətbiq olunan özəlliklərdəndir. 

           Pilotsuz uçuş aparatları - Vətən müharibəsində 
Azərbaycan Ordusu pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) 
geniş istifadə etmişdir. Kəşfiyyat, kəşfiyyat-zərbə və 
kamikadze PUA-ların şəbəkə halında tətbiqi, eyni zamanda 
artilleriya bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqəli istifadəsi qısa 
zamanda öz effektini vermiş, düşmənin cəbhənin ön xəttində 
və dərinliyindəki hərbi texnikaları, artilleriya sistemləri, 
tankları, zenit-raket kompleksləri və sursat anbarları məhv 
edilmişdir. Döyüşlərdə Azərbaycan Ordusu tərəfindən yerli 
istehsal olan “Aerostar” tipli taktiki, “Orbiter-3” tipli mini 
taktiki, “Orbiter-2” tipli mini kəşfiyyat pilotsuz uçuş 
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aparatlarından, “Zərbə” kamikadze və “İti qovan” 
dronlarından aktiv istifadə olunmuşdur. 
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 
  bərpa-quruculuq işlərinin aparılması 

Azərbaycan xalqı öztarixinin ən yaddaqalan və şanlı 
dönəmlərindən birini yaşayır. Prezident, Müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyiilə rəşadətli Ordumuz 
30 il ərzində dünyanın ən qüdrətli dövlətlərinin və nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlarının, hətta BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının nizamlamaya bilmədiyi Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini 44 gün ərzində kimsənin 
köməyi olmadan həll etdi. 

İndi isə yeni dövr - quruculuq mərhələsi, postmünaqişə 
dövrü başlayıb. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi artıq öz həllini birtərəfli qaydada tapıb. 
Azərbaycan Prezidentinin bildirdiyi kimi, bunu həll edən 
tərəf isə bizik, Azərbaycan dövlətidir: “Biz ərazi 
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bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Biz qələbə qazanmışıq. 
Bizim bu gün gündəlikdə duran hər hansı başqa bir 
məsələmiz yoxdur. Biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq, 
Ermənistan-Azərbaycan sərhədini nəzarətə almışıq. Biz artıq 
quruculuq işlərinə başlamışıq. Əgər kimsə deyirsə ki, 
münaqişə həll olunmayıb, gəlsin desin, bunun həllini necə 
görür, nə həll olunmayıb? Əgər dırnaqarası Dağlıq 
Qarabağın statusundan söhbət gedirsə, mən demişəm, 
Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi 
yoxdur. Ümumiyyətlə, bu söz, ifadə işlədilməməlidir. 
Dağlıq Qarabağ yoxdur, Qarabağ var. İyulun 7-də im-
zaladığım fərman əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradıldı, 
vəssalam. Bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib. 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası yaradılıb...”. 

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublika-
sında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında” 7 iyul 
2021-ci il tarixli Fərmanında ölkəmizin iqtisadi rayonlarının 
yeni bölgüsünü fərqləndirən bir sıra məqamlar öz ifadəsini 
tapıb. Belə ki, Bakı Abşeronun tərkibindən ayrılaraq, ayrıca 
bir iqtisadi rayon kimi qəbul edilib. Bundan başqa, Şərqi 
Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları da yaradılıb. 
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Azərbaycanın ərazilərinin işğaldan azad edilməsi Şərqi 

Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarının təsis olunmasını 
şərtləndirib. Xatırladaq ki, Qarabağ iqtisadi rayonuna 
Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, 
Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları daxil edilib. Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonu isə Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, 

Laçın və Zəngilan rayonları əsasında qurulub. 
      Bakı, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarının 
yaradılması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı üç dəfədən çox 
böyüyüb, iqtisadiyyatın regional və sektoral strukturu 
dəyişib, habelə Qarabağın iqtisadi dövriyyəyə qayıtması və 
regional kommunikasiyaların, o cümlədən, Zəngəzur 
dəhlizinin açılması perspektivi yeni reallıqlar üzə çıxarıb. 
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Fərmanda göstərildiyi kimi, Qarabağ bölgəsinin sürətli 
inkişafına zəmin yaranıb. 

Yeni təsnifat Qarabağın iqtisadi potensialından daha 
geniş istifadə edilməsinə zəmin yaradacaq. Xüsusən nəzərə 
alınmalıdır ki, Şərqi Zəngəzur Zəngəzur dəhlizi vasitəsi ilə 
Naxçıvan Muxtar Respublikası və qardaş Türkiyəyə çıxış 
imkanı əldə edəcək. Bu isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonunun, həm də strateji, coğrafi baxımdan əhəmiyyətini 
göstərən amillərdən biridir. Bu baxımdan, yeni bölgü 
Azərbaycanda iqtisadi inkişafın sistemliliyi və dayanıqlığını 
təmin etmək baxımından vacib olmaqla yanaşı, işğaldan 
azad olunmuş ərazilərimizin iqtisadi potensialından daha 
geniş şəkildə istifadəsinə imkan verəcək. Bu da təbii ki, 
həmin ərazilərimizdə iqtisadi inkişafa daha qısa zamanda 
nail olunmasını şərtləndirəcək. 

Hazırda Qarabağda geniş miqyasda bərpa-quruculuq 
işləri aparılır. Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində müasir 
texnologiyalara əsaslanan “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” 
layihələrinin icrası diqqətdə saxlanılır. Həm Qarabağda, həm 
Şərqi Zəngəzurda yeni elektrik xətləri, həmçinin ötürücü 
xətlər çəkilir, transformatorlar, yarımstansiyalar qurulur. 
Bütün bunlarla yanaşı, yol infrastrukturunun da bərpasına 
mühüm önəm verilir. Müharibədən sonra bu istiqamətdə 
başlanan işlər bu gün sürətlə davam etdirilir. Bərdə-Ağdam 
avtomobil yolu tikilir, Zəfər yoluna asfalt döşənməsinin 
sentyabr ayında yekunlaşması nəzərdə tutulur. Paralel olaraq 
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Füzuli-Şuşa, Horadiz-Ağbənd yolları çəkilir. Zəngilan-
Qubadlı-Laçın, eyni zamanda, Füzuli-Hadrut, Füzuli-
Cəbrayıl yollarının tikintisi də sürətlə aparılır. Bütün 
bunlarla bərabər, Kəlbəcərə rahat çatmaq üçün Göygöldən 
Ömər aşırımı üzrə yolun çəkilişi də diqqətdə saxlanılır. 
Ermənistan üzərindəki qələbədən cəmi 6 gün sonra 
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərə 
getdi və erməni faşistlərinin qəddarlığı ilə yerində tanış 
oldular. İlk səfər ötən il noyabrın 16-da işğaldan azad 
edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına oldu. Onlar səfər 
zamanı Füzuli - Şuşa avtomobil yolunun təməlini qoydular. 
Bununla da azad edilmiş ərazilərimizdə bərpa və yeni-
dənqurma işlərinə start verildi. İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə başlanan yenidənqurma işləri Qarabağı cənnətə 
çevirəcək. Möhtərəm Prezidentimiz də çıxışlarının birində 
bu məqamı diqqətə çatdırıb: “Bizim planlarımız böyükdür. 
Müharibə başa çatıb. Bərpa işləri artıq başlanıb və bu, onu 
göstərir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında bu dəfə də 
heç bir fərq yoxdur. Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad 
olunandan sonra bu torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik. Mən 
bu yaxınlarda demişdim ki, biz Qarabağ bölgəsində cənnət 
yaradacağıq və sözümdə dururam”. Qarabağda quruculuq 
işlərinin aparılması üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 
milyard manat vəsait ayrılıb. Bununla yanaşı, işğaldan azad 
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edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir və 
layiqli həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdə quruculuq-
bərpa və abadlıq işlərinin aparılması, habelə təhlükəsiz 
yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və rifahın davamlı artmasının 
dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il 4 yanvar tarixli 
Fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu yaradılıb. Artıq bir sıra 
dost ölkələr işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası 
prosesində iştirak etmək arzusunda olduqlarını bildiriblər. 
Dövlətimizin başçısının işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
dirçəlişi istiqamətində quruculuq, bərpa və yenidənqurma 
işlərinin sürətləndirilməsi, bu hədəfə nail olunmasında 
dövlət orqanlarının (qurumlarının) və digər təşkilatların 
əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin gücləndirilməsi, habelə 
idarəetmədə çevikliyin və səmərəliliyin artırılması 
məqsədilə “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndələri haqqında” 
Fərmanı bu istiqamətdə atılan daha bir mühüm addım oldu. 
Yüksək və müasir standartlarla həyata keçirilən bərpa-
quruculuq işlərinə, ilk növbədə, Şuşadan başlanıldı. Qısa 
zamanda Şuşa həm regionun, həm də bütün dünyanın 
mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevriləcək. Dövlətimizin 
başçısının vurğuladığı kimi, biz Şuşanı dirçəldəcəyik. 
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Yaşayış üçün, ilk növbədə, infrastruktur layihələrinin 
icra edilməsi vacibdir. Təhlükəsiz yerlərdə layihələrin 
icrasına artıq başlanılıb. Su, qaz, elektrik təsərrüfatlarının 
bərpası ilə bağlı görülən işlər artıq ölkə ictimaiyyətinə 
məlumdur. Eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş rayonlarda 
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması məqsədilə, ilkin olaraq, 
pilot layihələr qismində bəzi yerlərdə “ağıllı şəhər” və 
“ağıllı kənd” konsepsiyalarının tətbiqinə start verilib. İlk 
“ağıllı kənd” layihəsi Zəngilan rayonunun Üçüncü Ağalı 
kəndində icrası reallaşacaq. Dövlət başçısının göstərişi ilə 
artıq Füzuli və Zəngilan rayonlarında beynəlxalq aeroport 
tikintisinə başlanılıb. Eyni zamanda, yeni dəmir yolunun 
tikintisi Qarabağın inkişafında mühüm rol oynayacaq. Bütün 
bu mərhələlər ardıcıl olaraq həyata keçirilir, bərpa və 
quruculuq işlərinin miqyası daha da genişlənir. Dövlətimizin 
başçısı da bərpa işlərinin tələsmədən, eyni zamanda, planlı 
şəkildə, ardıcıl olaraq həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd 
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edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə yeni nəfəs, yeni 
həyat qayıdır. Vahid Azərbaycan dövləti inamla inkişaf edir 
və bərpa-quruculuq işləri müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. 
Hazırda Kəlbəcər rayonunun ərazisində Lev çayı üzərində 
4,4 MVt gücündə “Kəlbəcər-1” Kiçik Su Elektrik Stansiyası 
tamamilə yenidən qurulur, stansiyanın maşın zalı, aqreqatı, 
generatoru, idarəetmə panelləri, transformatorları yenilənir. 
Kəlbəcər rayonunun elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün 
bunun çox böyük əhəmiyyəti var və cəmi altı ay ərzində bu 
yarımstansiya ərsəyə gəldi. 

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 
sərəncamına əsasən tikilən Kəlbəcər-Laçın avtomobil 
yolunun uzunluğu 72,8 kilometrdir. Yol üzərində 3 tunelin 
tikintisi aparılacaq. Tunellərin ümumi uzunluğu 9450 metr 
olacaq. “İstisu”ya öz əvvəlki şöhrətini qaytarmaq qarşıda 
duran əsas vəzifələrdən biridir. 

Artıq “Azərenerji” ASC Prezident İlham Əliyevin 
işğaldan azad olunan torpaqların yaşıl enerji zonasına 
çevrilməsi ilə bağlı qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq 
üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlayıb. Laçında 8 
meqavat gücündə “Güləbird” kiçik su elektrik stansiyasında, 
Suqovuşanda yerləşən ümumi gücü 7,8 meqavat olan 
“Suqovuşan-1” və “Suqovuşan-2” kiçik su elektrik 
stansiyalarında  əsaslı təmir və bərpa işlərindən sonra 
istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev bu su elektrik 
stansiyalarının açılışında iştirak edib. O cümlədən Cəbrayıl 
rayonu ərazisindəki “Xudafərin” və “Qız qalası” su elektrik 
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stansiyalarının tikintisinin tezliklə başa çatdırılması da azad 
olunmuş ərazilərin enerji təminatına öz töhfəsini verəcək. 
Füzuli rayonundakı “Şükürbəyli” yarımstansiyası yenidən 
qurulub. İlkin olaraq Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı 
rayonlarının hər birində 110 kilovoltluq sistem əhəmiyyətli 4 
yarımstansiyanın tikilməsi və onların arasında 110 
kilovoltluq elektrik verilişi xətlərinin çəkilməsi nəzərdə 
tutulur. 
      Onu da qeyd edək ki, Prezidentin Qarabağa və Şərqi 
Zəngəzura hər səfəri təcavüzkar Ermənistanda gündəm olur, 
geniş müzakirələrə yol açır. Dövlət başçımızın Şuşaya 
səfərləri isə erməni ictimai şüurunda daha böyük əks-
sədalara səbəb olur, rezonans doğurur. Onlar cənab  İlham 
Əliyevin Şuşaya səfərlərinə hər dəfə olduqca ağrılı reaksiya 
verirlər. Çünki ermənilər Şuşanı işğaldan azad etməyimizlə 
hələ də barışa bilməyiblər. Ali Baş Komandanımızın 
rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun Şuşanı işğaldan azad etməsi 
Ermənistan toplumuna ağır psixoloji travma yaşadıb. Bu 
baxımdan onlar Prezident İlham Əliyevin Şuşaya hər 
səfərini az qala mikroskop altında izləyirlər. İzlədikcə, 
Şuşada baş verən müsbət dəyişiklikləri gördükcə də onların 
posttravmatik ağrıları, qıvrılmaları və isterikaları bir az da 
güclənir, genişlənir. Çünki fərqi görürlər. Çünki həqiqəti 
başa düşür və qəbul etmək məcburiyyətində qalırlar. 
Ermənistanın millətçi-faşist zehniyyətli toplumu Qarabağda, 
xüsusən də Şuşada aparılan tikinti, quruculuq, bərpa işlərinin 
miqyasını gördükcə özləri ilə bizim aramızdakı kəskin fərqin 
şahidi olur, özlərinin dağıdıcı və vandal xarakteri ilə bizim 
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qurucu, yaradıcı missiyamızı müşahidə və müqayisə etmək 
imkanı əldə edirlər. Eyni zamanda, bu torpaqların həqiqətən 
də onlara aid olmadığını bir daha görməyə, anlamağa və 
qəbul etməyə başlayırlar. Düzdür, bu fərq onları ciddi 
şəkildə qıcıqlandırır. Ancaq hər halda aramızdakı fərq bütün 
göstəriciləri ilə ermənilərin əleyhinə olmaqla ortadadır və 
düşmən bu həqiqətin qarşısında acizdir. 
      İşğaldan azad olunmuş ərazilərin su təchizatı ilə də bağlı 
tədbirlərin də həyata keçirilməsinə başlanılıb. İlk addım isə 
Şuşa şəhərinin dayanıqlı içməli su ilə təminatıdır. Şuşa 
şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra şəhərə içməli suyun 
verilməsi tam dayanmışdı. Düşmən tərəf şəhəri tərk edərkən 
magistral su kəmərini də sıradan çıxarmışdı. Yaranmış 
içməli su probleminin həlli məqsədilə ilkin olaraq Daşaltı 
kəndinin içməli su təchizatı bərpa edilmiş, Şuşa şəhərini 
müvəqqəti olaraq maşınlarla su ilə təmin etmək üçün 
Daşaltıda sudoldurucu məntəqə yaradılmışdı. Sonra Kiçik 
Kirs mənbəyində və uzunluğu 9,4 kilometr olan Kiçik Kirs-
Şuşa magistral su kəmərinin qəzalı hissələrində bərpa işləri 
aparılaraq noyabrın 25-də Şuşa şəhərinə suyun verilməsi 
təmin edilmişdi.Daha sonra isə Şuşadan 11 kilometr 
məsafədə yerləşən Zarıslı mənbəyi və Laçın-Şuşa avtomobil 
yolunun kənarı ilə çəkilmiş magistral su xətti tam təftiş 
edilib, kəmərin qəzalı hissələri müəyyənləşdirilib. “Azərsu” 
ASC-nin şəhərə ezam olunmuş mühəndis-texniki heyəti 
tərəfindən qısa müddətdə qəzalar aradan qaldırılıb, kəmərin 
sıradan çıxmış hissələri dəyişdirilib. Beləliklə, Zarıslı 
mənbəyi və Zarıslı-Şuşa magistral kəmərində aparılan təmir-



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

448 
 

bərpa işləri yekunlaşdırılaraq şəhərə yeni mənbədən suyun 
verilməsi təmin olunub. Zarıslı-Şuşa magistral kəməri ilə 
yeni mənbədən suyun verilməsi nəticəsində isə Kiçik Kirs 
mənbəyindən asılılıq da aradan qaldırılıb.  
      Onu da qeyd edək ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə 
radio və televiziya yayımı məqsədilə Şuşa Radio-Televiziya 
Yayım Stansiyasının işi də bərpa edilib. Stansiyada rəqəmli 
TV yayım avadanlığı, anten-fider sistemi və 10 TV kanalın 
peykdən qəbulu üçün baş stansiya avadanlığı qurulub, 
istismara verilib. Avadanlıqların elektrik enerjisi ilə təmin 

olunması üçün müvafiq işlər görülüb və Şuşa Radio-
Televiziya Yayım Stansiyasından normal yayıma başlanılıb. 
Respublika üzrə yayımı həyata keçirilən televiziya kanalları 
artıq Şuşa, Xankəndi şəhərləri və Xocalı, Ağdam 
rayonlarındamyayımlanır. Aparılan sürətli işlər arasında isə 
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hava limanlarının tikintisi ön planda duran məsələlərdəndir. 
      İlk olaraq limanının uçuş-enmə zolağının uzunluğu üç 
kilometr, eni 60 metr və perronun sahəsi 60 min kv.m-ə 
qədər olan Füzuli beynəlxalq hava limanı inşa olunmağa 
başlanıldı.  

      Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı 26 oktyabr 2021-ci il 
tarixində açıldı. Həmin gün ilk olaraq bu hava limanına 
Türkiyə  Prezidenti  Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təyyarəsi eniş 
etdi. Bununla da qardaş Türkiyə bir daha Azərbaycanın 
yanında olduğunu sübut etdi. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti  İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan ilə birlikdə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının 
açılış lentini kəsiblər. Bu hava limanı Qarabağın Hava qapısı 
adlanır. 
      Digər hava limanı isə Zəngilanda tikintisi aparılır. Bu 
hava limanının uçuş-enmə zolağı üç kilometrə bərabər 
olacaq və  hava limanı  bütün  növ təyyarələri,  o  cümlədən 
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ağır yük təyyarələrini qəbul edə biləcək. Hava limanının 
2022-ci ilə qədərmistifadəyəmverilməsimplanlaşdırılır. 

     Üçüncu hava limanının tikintisi isə Laçında aparılır. Bu 
hava limanının yerləşmə yeri isə öz unikallığı ilə fərqlənir. 
Beləki bu hava limanın Laçın şəhərinə 30 km, Kəlbəcər 
şəhərinə 60 km, Şuşaya isə 70 km məsafədə yerləşir. Bu 
hava limanının da uçuş-enmə zolağı standartlara uyğun 
olaraq üç kilometrdir. Laçın beynəlxalq hava limanına da 
bütün növ təyyarələr, o cümlədən ən ağır yük təyyarələri də 
enə biləcək. Bu hava limanı yerli şirkət tərəfindən inşa 
olunacaq. 

Prezidentimizin işğaldan azad olunmuş ərazilərə, o 
cümlədən mədəniyyət paytaxtımıza gerçəkləşən hər 
səfəri  hazırda bölgədə gedən böyük quruculuq-bərpa 
işlərinin gedişi ilə bilavasitə tanış olmaq məqsədi daşımaqla 
yanaşı, həm də bütün dost və düşmənlərimizə yeni 
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mesajların verilməsi fürsəti kimi dəyərləndirilə bilər. 
Prezident bu səfərləri və açıqlamaları ilə gördüyümüz və 
görəcəyimiz işlərin “yol xəritəsi”ni hər kəsə nümayiş etdirir, 
mühüm mesajlar verir. Dostlarımızın və düşmənlərimizin, 
eləcə də dünya ictimaiyyətinin bu mesajlara necə reaksiya 
verməsi, hansı münasibəti sərgiləməsi də göz qabağındadır. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilər indi bütün gücü ilə Böyük 
Qayıdış üçünmhazırlanır. 

Az bir zamanda Qarabağ və bütün işğaldan azad 
olunmuş ərazilər, o cümlədən Kəlbəcər də, Laçın da 
dirçələcək, bərpa olunacaq, vətəndaşlarımız öz doğma yurd-
yuvalarına qayıdıb, yaşayıb-yaradacaqlar. 

Bunu hər kəs bilməlidir ki, tezliklə Qarabağ dünyanın 
Cənnət məkanına çevriləcək. 

Azərbaycan xalqı, başın daim uca olsun! 

Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun! 

 

 

 

 

 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

452 
 

              Mündəricat 
İkinci Qarabağ – Vətən müharibəsi..................................3 

Vətən müharibəsinin xronologiyası................................10 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan 
Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının 
Prezidentinin Bəyanatı....................................................110 

Bəyanatın şərtlərinin pozulması.....................................113 

XTQ-nin aslanları, şəhid və qaziləri..............................116 

30 aprel Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin 

yaranma günüdür............................................................117 

“Qayalara dırmaşaraq Şuşanı azad ediblər”- XTQ-nin 

qəhrəman döyüşçüləri.....................................................119 

“Bilirdilər ki, Daşaltı alınsa, Şuşa bizim olacaq” - XTQ 

zabiti..................................................................................122 

Dünya hərb tarixinə düşən döyüş – Şuşa əməliyyatı...127 

Şuşa belə azad olundu.....................................................129 

Şuşa fatehlərini dəhşətə salan hərəkət: “Razı olmaram 
mənə görə şəhid olasınız...”.............................................133 

XTQ-nin giziri Ülvi Babayev..........................................135 



Camal Zeynaloğlu 
 

453 
 

“Təkcə Tuğda 600-ə yaxın erməni məhv etdik” - XTQ 
komandiri.........................................................................138 

Düşmənin çertyoj və xəritələrini ələ keçirib məhv edən 
kapitan Fəzail Əliyev.......................................................151 

“Ya general olacağam, ya ondan da yuxarı” dedivə oldu 
- Şəhid Ramid Hacıyev………………………………..156 

Yaralıları daşıyaraq canını təhlükəyə atan şəhid çempion 
Muxtar Qasımlı................................................................161 

Döyüş yolu Şuşadan keçdi, Şuşa azad olunduğu gün 
şəhid xəbəri gəldi - Mayor Fərid Ələkbərov.................165 

Şəhidin həyat yoldaşı: “O, mənim həm atam, həm anam, 
dostum, hətta körpəm idi”..............................................169 

Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!...................................173 

Quliyev Əvdil Qardaşxan oğlu.......................................176 

Mehdiyev Samir Vaqif oğlu............................................179 

Hacıyev Toğrul Rüfət oğlu..............................................181 

Rəhimov Elnur Məmmədkərim oğlu.............................183 

XTQ-nin Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı – Rəşad 
Abdullayev.......................................................................185 

Kəşfiyyatçıları xilas edib özü şəhid  

olan XTQ zabiti Aslan İsmayılov...................................188 

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı - polkovnik-leytenant 
Əfqan 
Abdurahmanov................................................................192 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

454 
 

“Yaşma” Hadrutda düşmən bölüyünü necə məhv 
etdi?...................................................................................197 

25 erməni əsgərini məhv edən xüsusi  
təyinatlı qazi Ülfət Həsənov............................................199 

Baş leytenant Seyfəddinli Namiq Natiq oğlu - Qəbələ 
rayonu - XTQ - Şuşa əməliyyatı.....................................201 

Azərbaycanda xüsusi təyinatlılar necə seçilir?.............211 

“İnsanın ağlına belə gəlmədiyi sınaqlardan çıxmışıq” -
 XTQ 
qazisi.................................................................................220 

XTQ:“Ermənistan ordusunun onurğa  

sütununu sındırdı”...........................................................223 

XTQ-nin Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları...................226 

Şəhid Baş gizir Sübhan Rahim oğlu Cəbrayılov...........226 

Baş gizir Hüseynov Yaşar Əhəd oğlu.............................228 

Şəhid baş gizir Camal İsmayılov....................................229 

Şəhid baş gizir Mehrab Niftəliyev..................................230 

Şəhid gizir Vəliyev Elvar Arif oğlu................................231 

Kiçik gizir Cabbarov Orxan Rövşən oğlu.....................232 

Tehran Mənsimov: "Şuşanın azad olunmasında 
Naxçıvan xüsusi təyinatlıla-rının müstəsna xidmətləri 
olub".................................................................................234 

Qazimiz: “Məşhur “Canavar” postunda 18 yüksək 
rütbəli düşməni məhv etdik”.........................................246 



Camal Zeynaloğlu 
 

455 
 

“Mənim Vətən qarşısında alnım açıq, üzüm ağdır” - II 
Qarabağ savaşının veteranı............................................254 

Şuşaya bayraq sancan XTQ Yaşar və qardaşları: Şəhid 
Füzuli, polis Fərman, döyüşçü Sadiq.............................276 

Abdallı Əhəd kişinin oğulları.........................................277 

Füzuli Hüseynov zirvəsi..................................................277 

Hüseynov qardaşlarının sonbeşiyi Yaşar......................279 

Şuşada ermənilərlə əlbəyaxa döyüşən şəhidimiz..........282 

Biz Daşaltına girməliydik, Xüsusi Təyinatlılar isə 
Şuşaya...............................................................................284 

Vüsal Şahbazov  - XTQ – Şuşaya giriş..........................290 

Vətəni yaşadanlar: Xüsusi təyinatlı komandir - Şəhid 
Azər Mikayılov kimdir?..................................................293 

Ölüm vadisi 530 – Ağdərə cəbhəsindəki  

ağır döyüş.........................................................................303 

Bir zabitin müharibə gündəliyi: olub-bitənlər 

I hissə................................................................................310 

II hissə...............................................................................316 

III hissə….........................................................................326 

Son döyüş. IV hissə…......................................................342 

11 şəhid verdiyimiz döyüş - Talış-Suqovuşan 
istiqamətinə açılan yol.....................................................347 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

456 
 

Vətən müharibəsi və ya "Dəmir Yumruq" 
əməliyyatı..........................................................................351 

İkinci Qarabağ müharibəsi: Qərb və 
Rusiya  mediasının yanaşması........................................384 

İkinci Qarabağ Müharibəsi və Erməni- Haydat 
ideologiyasının tənəzzülü................................................399 

Vətən Müharibəsi “Al-Jazeera”nın 

ərəb xidmətinin yanaşmasında.......................................410 

44 günlük Qarabağ müharibəsinin  
nəticələri........................................................................427 

Vətən müharibəsində istifadə olunan  
yerli silahlar......................................................................433 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bərpa-quruculuq 
işlərinin aparılması..........................................................438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Camal Zeynaloğlu 
 

457 
 

 

        Camal Zeynaloğlu: “Vətən müharibəsi və Vətəni  

                                     yaşadanlar...” 

 

Bakı, “Günəş” nəşriyyatı - 2021,  - 460  səh. 

 

Nəşriyyatın direktoru: Bəxtiyar  Əlili 

Rəssam və dizayner:   Süleyman Mustafaoğlu 

Operator:                    Turan Rüstəmli 

Korrektor:                   Ruhiyyə Mirəli 

---------------------------------------------------------------------- 

Çapa imzalanmışdır:  15.11.2021 

Kağız formatı:           60x84   1/16 

Şərti çap vərəqi:        28 

Sayı:                          300 

Sifariş:                       57 

Qiyməti:                   8 AZN 

------------------------------------------------------------------------ 

Kitab “Print - S” mətbəəsində çap edilmişdir. 

                                        



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

458 
 

                                      

                                   QEYD ÜÇÜN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Camal Zeynaloğlu 
 

459 
 

 

                               QEYD ÜÇÜN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar... 

460 
 

 

                                 QEYD ÜÇÜN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	28 sentyabr
	29 sentyabr
	30 sentyabr
	2 oktyabr
	3 oktyabr
	4 oktyabr
	5 oktyabr
	6 oktyabr
	9 oktyabr
	10 oktyabr
	11 oktyabr
	Saat 02:00 radələrində Gəncə şəhərinin mərkəzində bir yaşayış binası raket atəşinə məruz qalmış-dır.  Nəticədə  Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu-nun verdiyi məlumata görə, düşmənin Gəncənin mərkəzi hissəsində yerləşən çox mənzilli yaşayış bin...
	Prezident İlham Əliyev özünün "Twitter" səhifəsin-də  Gəncə  şəhərinə raket hücumunun Ermənista-nın  Vardenis  rayonundan həyata keçirildiyini bildirmişdir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 41-ci əlahiddə arti...
	12 oktyabr
	13 oktyabr
	14 oktyabr
	15 oktyabr
	Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtər şəhər qəbiristanlığına ağır artilleriyadan intensiv atəş açması nəticəsində 4 mülki şəxs həlak olmuş, 4 nəfər isə ağır yaralanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəs...
	16 oktyabr
	17 oktyabr
	18 oktyabr
	19 oktyabr
	20 okyabr
	21 oktyabr
	30 aprel Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin yaranma günüdür
	Dünya hərb tarixinə düşən döyüş – Şuşa əməliyyatı
	“Təkcə Tuğda 600-ə yaxın erməni məhv etdik” - XTQ komandiri
	Düşmənin çertyoj və xəritələrini ələ keçirib məhv edən kapitan Fəzail Əliyev


	27 sentyabr 2020-ci il...Qəhrəmanımızın döyüş yolu həmin tarixdən başlasa da, illərlə ordunun gizli qüvvələrindən biri olub. Kapitan Fəzail Əliyev... Bir çox xarici ölkələrdə hərbi təlimlər keçib, kəşfiyyatın sirlərinə dərindən yiyələnib, yaşının...
	Bu vətənin minlərlə qəhrəman oğlu var. Müxtəlif yerlərdə doğulub, böyüyən, yaşayan və fərqli ailələrə sahib olan şəhid oğulları. Bu igidlərdən biri də 5 noyabr 1990-cı ildə Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən biri - Zaqatala rayonunun Bəhmətli k...

	APA
	“Ya general olacağam, ya ondan da yuxarı” dedi və oldu -  Şəhid Ramid Hacıyev

	APA
	Yaralıları daşıyaraq canını təhlükəyə atan şəhid çempion Muxtar Qasımlı

	Onun 27 illik həyatında idman xüsusi yer tutdu. Uğurlar qazandı, Azərbaycan çempionu oldu. Amma onu bizə daha çox tanıdan və sevdirən Vətən müharibəsindəki qəhrəman-lığıdır. Şəhid Muxtar Qasımlı... Şəhadətindən sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad...
	APA
	Döyüş yolu Şuşadan keçdi, Şuşa azad olunduğu gün şəhid xəbəri gəldi - Mayor Fərid Ələkbərov

	Vətən savaşında qəhrəmanlığı ilə yaddaşlara həkk olan zabitimiz. Bütün ailə üzvlərinin, dostlarının yığışdığı bu mənzil indi onun xatirələrlə dolu olan bir məkanına çevrilib. Fərid Tahir oğlu Ələkbərov 18 iyul 1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. ...
	APA
	Şəhidin həyat yoldaşı: “O, mənim həm atam, həm anam, dostum, hətta körpəm idi”

	Milli mahnılarımızı aranjeman edib, bu sayədə, Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada tanınan musiqi qrupunun üzvi olub. Bir vaxtlar milyonlarla izləyici qazanıb, indi isə milyonların qəlbində taxt qurub öz şəhidlik adı ilə. Vətənin bütövlüyü uğrunda canında...
	Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!
	Murad Mayıl oğlu Nağıyev 9 fevral 1997-ci ildə Qazaxda dünyaya gəlib. O, hələ bir yaşı tamam olmamış ailəsi ilə birlikdə Bakıya, Bakıxanov qəsəbəsinə köçüb. Təhsilə 271 №li məktəbdə başlayan Murad 8 il bu məktəbdə əla qiymətlərlə oxuduqdan sonra, 2011...
	***
	Hacıyev Toğrul Rüfət oğlu 17 fevral 1997-ci ildə Füzulidə doğulub. 2003-cü ildə Zəngilan rayon 18 saylı məktəbdə 1-ci sinifə başlayıb. 2005-ci ildən musiqi təhsili alıb, sonra təhsilini L.M.Rastropoviçlər adına musiqi məktəbində davam etdirib. 2009-cu...
	27 sentyabr - Vətən müharibəsi başlanan gündən döyüşlərə qatılıb. O, cəsarətlə döyüşdüyündən silah yoldaşları tərəfindən "Canavar" ləqəbiylə tanınırdı. Oktyabrın 8-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Onun...
	***
	Rəhimov Elnur Məmmədkərim oğlu 25 iyul 2000-ci ildə Qəbələnin Mıxlıqovaq kəndində doğulub. Orta təhsilini 2006-2017-ci illərdə F.Həmidov adına Mıxlıqovaq kənd tam orta məktəbində alıb. 2018-ci ilin 26 iyulunda hərbi xidmətə yollanıb. 2020-ci ilin yanv...
	Şahanə Müşfiq

	25 erməni əsgərini məhv edən xüsusi
	təyinatlı qazi Ülfət Həsənov
	XTQ-nin Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları...
	Tehran Mənsimov: "Şuşanın azad olunmasında Naxçıvan xüsusi təyinatlıla-rının müstəsna xidmətləri olub"
	Vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərən Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun zabiti, “İgidliyə görə”, “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları və “Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə təltif edilən Tehran Mənsimov "Şərq qapısı"qəzetin...
	– Çox sağ olun. Ön cəbhədə bizlər döyüşsək də, arxa cəbhədəkilərin də uğurlarını unutmaq olmaz.
	- Çoxları üçün Tehran Mənsimovun həyatı maraqlıdır. Siz özünüzü oxuculara necə təqdim edərdiz?
	– (Gülür). Ən yaxşısı başdan başlamaqdır...
	– ...Siz artıq başlanılmış işi tamamlayanlardansınız...
	– Dövlətimizin və güclü ordumuzun sayəsində... 1972-ci ildə Qusar rayonunun Düstahir kəndində anadan olmuşam. 1989-cu ildə məktəbi bitirdikdən bir il sonra Sovet İttifaqı zamanında ordu sıralarında xidmətə başlamışam. 1992-ci ildə xidməti başa vursam ...
	– Bu müddət ərzində bir çox məlumatlar paylaşıldı, xəbərlər dərc olundu. Amma bizim diqqətimizi daha çox ümummilli lider Heydər Əliyevlə cəbhə bölgəsində çəkilmiş bir fotonuz çəkdi. Həmin hadisəni necə xatırlayırsınız?        – 1994-cü il Horadiz isti...
	– Bildiyimizə görə bu görüş sizi yenidən orduya, hərbi peşəyəObağlayıb...
	– Etiraf edim ki, həmin vaxt Ulu Öndərin fikirləri, dəyərli sözləri, eyni zamanda həmin günkü hadisə mənə xidmət etməyim üçün əlavə stimul verdi. Mənim uğurlu hərbi yolum məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır.


	Qazimiz: “Məşhur “Canavar”
	postunda 18 yüksək rütbəli düşməni
	məhv etdik”
	Şuşaya bayraq sancan XTQ Yaşar və qardaşları: Şəhid Füzuli, polis Fərman, döyüşçü Sadiq...

	Şuşada ermənilərlə əlbəyaxa döyüşən şəhidimiz
	Vətən müharibəsi zamanı xüsusi qəhrəmanlıq göstərən hərbçilərimizdən biri də Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin giziri şəhid Mehdi Şıxəliyevdir.
	İkinci Qarabağ müharibəsi: Qərb və   Rusiya mediasının yanaşması

	İkinci Qarabağ Müharibəsi və Erməni- Haydat ideologiyasının tənəzzülü
	44 günlük Qarabağ müharibəsinin
	nəticələri

	Vətən müharibəsində istifadə olunan
	yerli silahlar
	2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan və Azərbaycan Ordusunun qələbəsi ilə başa çatan Vətən müharibəsində yüksək texnologiyalı silah sistemlərinin uğurlu tətbiqi hərbi əməliyyatların taleyinin qısa müddətdə həllinə imkan vermişdir. 44 gün davam edən d...
	İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
	bərpa-quruculuq işlərinin aparılması
	“Təkcə Tuğda 600-ə yaxın erməni məhv etdik” - XTQ komandiri.........................................................................138
	Düşmənin çertyoj və xəritələrini ələ keçirib məhv edən kapitan Fəzail Əliyev.......................................................151
	“Ya general olacağam, ya ondan da yuxarı” dedivə oldu - Şəhid Ramid Hacıyev………………………………..156
	Yaralıları daşıyaraq canını təhlükəyə atan şəhid çempion Muxtar Qasımlı................................................................161
	Döyüş yolu Şuşadan keçdi, Şuşa azad olunduğu gün şəhid xəbəri gəldi - Mayor Fərid Ələkbərov.................165
	Şəhidin həyat yoldaşı: “O, mənim həm atam, həm anam, dostum, hətta körpəm idi”..............................................169
	Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!...................................173
	Quliyev Əvdil Qardaşxan oğlu.......................................176
	Mehdiyev Samir Vaqif oğlu............................................179
	Hacıyev Toğrul Rüfət oğlu..............................................181
	Rəhimov Elnur Məmmədkərim oğlu.............................183
	XTQ-nin Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı – Rəşad Abdullayev.......................................................................185
	olan XTQ zabiti Aslan İsmayılov...................................188
	Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı - polkovnik-leytenant Əfqan Abdurahmanov................................................................192
	“Yaşma” Hadrutda düşmən bölüyünü necə məhv etdi?...................................................................................197

	25 erməni əsgərini məhv edən xüsusi
	təyinatlı qazi Ülfət Həsənov............................................199
	Baş leytenant Seyfəddinli Namiq Natiq oğlu - Qəbələ rayonu - XTQ - Şuşa əməliyyatı.....................................201
	Azərbaycanda xüsusi təyinatlılar necə seçilir?.............211
	“İnsanın ağlına belə gəlmədiyi sınaqlardan çıxmışıq” - XTQ qazisi.................................................................................220
	sütununu sındırdı”...........................................................223
	XTQ-nin Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları...................226
	Şəhid Baş gizir Sübhan Rahim oğlu Cəbrayılov...........226
	Baş gizir Hüseynov Yaşar Əhəd oğlu.............................228
	Şəhid baş gizir Camal İsmayılov....................................229
	Şəhid baş gizir Mehrab Niftəliyev..................................230
	Şəhid gizir Vəliyev Elvar Arif oğlu................................231
	Kiçik gizir Cabbarov Orxan Rövşən oğlu.....................232

	Qazimiz: “Məşhur “Canavar” postunda 18 yüksək rütbəli düşməni məhv etdik”.........................................246
	Abdallı Əhəd kişinin oğulları.........................................277
	Füzuli Hüseynov zirvəsi..................................................277
	Hüseynov qardaşlarının sonbeşiyi Yaşar......................279
	Şuşada ermənilərlə əlbəyaxa döyüşən şəhidimiz..........282
	Biz Daşaltına girməliydik, Xüsusi Təyinatlılar isə Şuşaya...............................................................................284
	Vüsal Şahbazov  - XTQ – Şuşaya giriş..........................290
	Vətəni yaşadanlar: Xüsusi təyinatlı komandir - Şəhid Azər Mikayılov kimdir?..................................................293
	ağır döyüş.........................................................................303
	Bir zabitin müharibə gündəliyi: olub-bitənlər
	I hissə................................................................................310
	II hissə...............................................................................316
	III hissə….........................................................................326
	Son döyüş. IV hissə…......................................................342
	11 şəhid verdiyimiz döyüş - Talış-Suqovuşan istiqamətinə açılan yol.....................................................347
	İkinci Qarabağ müharibəsi: Qərb və Rusiya  mediasının yanaşması........................................384
	İkinci Qarabağ Müharibəsi və Erməni- Haydat ideologiyasının tənəzzülü................................................399
	Vətən Müharibəsi “Al-Jazeera”nın
	ərəb xidmətinin yanaşmasında.......................................410
	44 günlük Qarabağ müharibəsinin
	nəticələri........................................................................427

	Vətən müharibəsində istifadə olunan
	yerli silahlar......................................................................433

	İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bərpa-quruculuq işlərinin aparılması..........................................................438

